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D

emokratik hukuk devletinin amaçlarından biri de kamu hizmeti sunan kurum
ve kuruluşların bu hizmetlerini hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uygun
şekilde yapmalarını sağlamaktır.
Bu ilkeler, yasama ve yürütme organları yanında yargı yetkisini kullanan organlar
bakımından da geçerlidir. Bu kapsamda yıllık raporlar, kamu hizmetlerinde hesap
verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanmasında önemli bir işlev görmektedir.
Anılan işlevin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan bu raporun birinci bölümünde
Mahkememiz Genel Kurulu, Bölümleri ve Komisyonlarının oluşumuna ilişkin kısa
bilgilere yer verilmiştir.
İkinci bölümde Genel Kurulun, Bölümlerin ve Komisyonların görevleri ile yetkileri
hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Üçüncü bölümde Mahkemenin yapısında, işleyişinde, yaklaşımında, basın ve halkla
olan ilişkilerinde, yayın ve eserleri ile ulusal ve uluslararası ilişkilerinde meydana
gelen değişikliklere, gelişmelere ve yeniliklere yer verilmiştir.
Dördüncü bölümde Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan’ın Ant İçme Töreni açış
konuşması; Mahkemenin 59. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı; Mesleki Hayat Bağlamında
Özel Hayata Saygı Hakkı Sempozyumu, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Devletlerin
Anayasa Mahkemeleri (J-OIC) 2. Yargı Konferansı, Anayasa Mahkemesinin Temel
Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi
Projesi ile Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu konuşmaları
bulunmaktadır.
Raporun beşinci bölümünde Mahkemenin çeşitli konulardaki içtihatlarını ortaya
koymak amacıyla 2021 yılında sonuçlandırılmış gerek norm denetiminde gerekse
bireysel başvurularda öne çıkan kararlara özet hâlinde yer verilmiştir. Bununla
Mahkemenin temel hak ve özgürlüklere olan yaklaşımının ortaya konması ve
başta akademisyenler ile hukuk uygulayıcıları olmak üzere içtihatları takip eden
tüm ilgililere katkı sunulması amaçlanmıştır. Raporun ana omurgasını bu bölüm
oluşturmaktadır. Bu ise Mahkemenin temel ürününün kararları olması olgusundan
kaynaklanmaktadır.
Son bölümde çeşitli istatistiksel bilgilere grafikler eşliğinde yer verilmek suretiyle
Mahkemenin 2021 yılı performansının yıllara göre karşılaştırması yapılmıştır.
Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan
2021 yılına ait bu raporun ilgililer açısından yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr.
Zühtü ARSLAN
T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı
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8 Ocak

Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan
Üstün’ün emekliye ayrılması

28 Ocak

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi
Başkanı ve beraberindeki heyetin
Mahkememizi ziyareti

YILI

Ş U BAT

O C AK
3 Mayıs

AYAM, IGUL ve CIFAL İstanbul/UNITAR
iş birliğinde düzenlenen “İnsan Hakları
Yargısına Bakış” konulu çevrim içi
program

25 Mayıs

E.2020/3 Yüce Divan duruşması

27 Mayıs

E.2020/4 Yüce Divan duruşması

M AY I S
7-8 Eylül

COVID-19 önlemleri çerçevesinde video konferans
yöntemiyle gerçekleştirilen AAMB 9. Yaz Okulu

9-11 Eylül

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve beraberindeki
heyetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Adli Yıl
Açılış Töreni’ne katılımı

16 Eylül

E.2020/4 Yüce Divan duruşması

20 Eylül

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi ve
beraberindeki heyetin Mahkememizi ziyareti

23 Eylül

“Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki
Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının
Desteklenmesi” projesi açılışı ve Türkiye’de bireysel
başvurunun dokuzuncu yıl dönümü vesilesiyle
düzenlenen konferans

9 Şubat

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen İrfan Fidan’ın
Ant İçme Töreni

16 Şubat

E.2020/3 Yüce Divan duruşması

18 Şubat

E.2020/4 Yüce Divan duruşması

24-25 Şubat COVID-19 salgın önlemleri çerçevesinde Avrupa
Anayasa Mahkemeleri Konferansı (AAMK) dönem
başkanı Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
tarafından çevrim içi olarak düzenlenen AAMK XVIII.
Kongresi

H A Z İR A N
28 Haziran

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda
düzenelenen “Mesleki Hayat Bağlamında Özel
Hayata Saygı Hakkı” konulu sempozyum

30 Haziran

Anayasa Yargısı Dergisi 38(1) yayımlandı

EK İM

E Y LÜ L
11 Ekim

AYAM tarafından düzenlenen “İnsan Hakları
Yargısında Usule İlişkin Gelişmeler” konulu çevrim
içi panel

M A H K EM E
9 Mart

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve
beraberindeki heyetin Mahkememizi ziyareti

26 Mart

Hollanda Büyükelçisi ve beraberindeki heyetin
Mahkememizi ziyareti

N İS A N

M A RT

8 Temmuz

E.2020/3 Yüce Divan duruşması

27 Temmuz

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı ve
beraberindeki heyetin Mahkememizi ziyareti

TE M MU Z

6 Nisan

E.2020/3 Yüce Divan duruşması

7 Nisan

Azerbaycan Kamu Başdenetçisi’nin
Mahkememizi ziyareti

8 Nisan

E.2020/4 Yüce Divan duruşması

24 Nisan

Anayasa Mahkemesinin 59. Kuruluş Yıl
Dönümü Töreni COVID-19 salgını tedbirleri
kapsamında iptal edildi

A ĞU S TO S
26-27 Ağustos

17-22 Kasım

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve beraberindeki
heyetin Kazakistan Anayasa Konseyini ziyareti

23 Kasım

Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve
beraberindeki heyetin Mahkememizi ziyareti

25 Kasım

E.2020/4 Yüce Divan duruşması

26 Kasım

Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın Hoca Ahmet
Yesevi Üniversitesi tarafından düzenlen “Türk
Dünyasının Entegrasyonuna Yönelik İzlenen Yol:
‘Nazarbayev Modeli” başlıklı programa video
konferans yöntemiyle katılımı

30 Kasım
1 Aralık

AYAM ile TOBB ETÜ iş birliğinde düzenlenen
“Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki
Yansımaları” konulu sempozyum

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili
Kurumlar Birliği (AAMB) dönem başkanı
Kazakistan Anayasa Konseyi tarafından
26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde COVID-19
önlemleri çerçevesinde video konferans
yöntemiyle düzenlenen Üyeler Kurulu ve
Genel Sekreterler Toplantısı ile “İnternet
Çağı: Hukukun Üstünlüğü, İnsanın Değerleri
ve Devlet Bağımsızlığı” konulu sempozyum

A R A L IK

KAS IM
17 Aralık

Endonezya Anayasa Mahkemesi heyetinin
Mahkememizi ziyareti

31 Aralık

Anayasa Yargısı Dergisi 38(2) yayımlandı
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Y I L L I K

Mahkemenin
Oluşumu
I .

G E N E L

O L A R A K

R A P O R

Anayasa Mahkemesi on beş üyeden oluşur. Türkiye Büyük
Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi
başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri
üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest
avukatlar arasından göstereceği üç aday içinden yapacağı
gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde
yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye
tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının
salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk
sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için
üçüncü oylama yapılır, üçüncü oylamada en fazla oy alan
aday üye seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel
kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer
için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu
olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun (YÖK)
kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk,
iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim
üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört
üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci
sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış
Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile
Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine
aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik
için en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro
başkanlarının serbest avukatlar arasından göstereceği üç
aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday
gösterilmiş sayılır.
Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için kırk beş
yaşını doldurmuş olması kaydıyla yükseköğretim kurumları
öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış,
avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst
kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az
yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim
ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması
şarttır.

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ
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Mahkeme üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve iki başkanvekili
seçilir, süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Anayasa’nın 149. ve Kanun’un 20. maddelerine göre
Anayasa Mahkemesi Genel Kurul, Bölümler ve Komisyonlar
hâlinde çalışır.

II. G E N E L K U R U L U N O L U Ş U M U

Genel Kurul, başkan ve iki başkanvekili dâhil on beş
üyeye sahip olup başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanmaktadır. Genel Kurul salt
çoğunluk- la karar alır. Ancak Anayasa değişikliğinde
iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için
toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Genel Kurulun oluşumu
şu şekildedir:

12

Y I L L I K

R A P O R

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN | Başkan
1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde
doğmuştur.
İlk
ve
ortaöğrenimini
Sorgun’da
tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden
mezun olmuştur. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil
özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede
anayasa hukuku alanında yapmıştır. 2002 yılında
doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını almıştır.
2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
çalışmıştır. Ayrıca 23 Aralık 2010 tarihinden itibaren
Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini
yürütmüştür. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis
Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde
“Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları”
gibi dersler vermiştir. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında
Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini,
2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde
“Hukuk ve Siyaset” dersini vermiştir.
Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde
Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960
(üç cilt) kitapları vardır. Bunun yanında Constitutional
Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir
ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında
İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır.
Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik
ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve
İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.
Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç
aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17
Nisan 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine
seçilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/2/2015
tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir.
25 Ocak 2019 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Genel
Kurulu tarafından yeniden Anayasa Mahkemesi başkanı
olarak seçilmiştir.
Evli ve dört çocuk babasıdır.

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ
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Hasan Tahsin GÖKCAN | Başkanvekili
Fındıklı hâkimliği, Tuzluca ve Bozüyük hâkimliği ile
Yargıtay tetkik hâkimliği görevlerinde bulunmuş; 24
Şubat 2011 tarihinde Yargıtay üyesi olarak seçilmiştir.
Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart 2014 tarihinde
Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilmiştir. Anayasa
Mahkemesi Genel Kurulunca 26 Mart 2019 tarihinde
yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine
seçilmiştir. Başkanvekilliği ile Birinci Bölüm başkanlığı
görevini 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren yürütmektedir.

Kadir ÖZKAYA | Başkanvekili
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım
Kredi
Kooperatiflerinde
kontrolörlük
görevlerinde
bulunmuştur. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı
hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993
tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı
Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. Kasım 2004’te
Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.
Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014
tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa
Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. Anayasa Mahkemesi Genel
Kurulunca 12 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantıda
Anayasa
Mahkemesi
başkanvekilliğine
seçilmiştir.
Başkanvekilliği ile İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4 Nisan
2020 tarihinden itibaren yürütmektedir.
Prof. Dr. Engin YILDIRIM | Üye
1989’da Warwick Üniversitesi Warwick Business
School’da yüksek lisansını, 1994’te Manchester
Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies’de
doktorasını tamamlamış; 1994 ile 2010 yılları arasında
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde
öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 ile 2010 yılları
arasında aynı Fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.
9 Nisan 2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından
YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. Anayasa
Mahkemesi Genel Kurulunca 19 Ekim 2015 tarihinde
yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine
seçilmiş, 25 Ekim 2019 tarihinde bu görevi sona ermiştir.
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Y I L L I K

R A P O R

Hicabi DURSUN | Üye
1991 yılında Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak kamudaki görevine başlamıştır. 1993’te yeterliliğini vermiş, 1993’ten
2008 yılına kadar Sayıştaydaki çeşitli gruplarda denetçi,
başdenetçi ve uzman denetçi olarak denetim faaliyetleri ile
diğer görevlerini sürdürmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 Haziran 2009 tarihli kararı ile Sayıştay üyeliğine
seçilmiştir. Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştayın
gösterdiği üç aday arasından 6 Ekim 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararı sonrasında
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 11 Haziran 2018 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir. 16/7/2020 tarihinde
Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığı görevinden ayrılmış olup
üye olarak görevine devam etmektedir.
Celal Mümtaz AKINCI | Üye
1984’te Afyonkarahisar’da avukatlığa başlamış, 1984-1985
yılları arasında Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı
Askerî Mahkemesinde yedek subay askerî hâkim olarak
askerlik hizmetini tamamlamıştır. 1988-2000 yılları arasında
Baro Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş, 2001 yılında
yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Afyonkarahisar
Baro Başkanlığına seçilmiştir. Afyonkarahisar Baro
başkanlığı görevini sürdürürken 2010 yılında Baro
başkanları tarafından seçilen üç aday arasına girmiş;
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 Ekim 2010 tarihli Genel
Kurulunda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi
üyeliği görevine getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi Genel
Kurulunca 17/12/2020 tarihinde yapılan toplantıda
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmiş, 11/1/2021
tarihinde görevi devralmıştır.
Muammer TOPAL | Üye
3 Mart 1992 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanarak
mesleğe başlamış, bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi
üyeliği görevinde bulunmuştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını
“Stratejik Yönetim” konulu projesiyle tamamlamıştır. Türkiye
Adalet Akademisinde idari yargı hâkim adaylarına “ihale
mevzuatı” konulu dersler veren Topal, 24 Şubat 2011
tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiştir. Danıştay Yedinci
Daire üyeliği görevini sürdürürken Danıştay Genel Kurulunca
gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı
tarafından 29 Ocak 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi
üyeliğine seçilmiştir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca
17/12/2020 tarihinde yapılan toplantıda Uyuşmazlık
Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir.
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M. Emin KUZ | Üye
1982 yılında Ankara hâkim adayı olarak göreve başlamıştır.
1986 yılında girdiği Başbakanlıkta uzman yardımcısı,
uzman, daire başkanı, başmüşavir ve müsteşar yardımcısı
olarak görev yapmıştır. 18 Ekim 2005 tarihinde YÖK
üyeliğine seçilmiş, dört yıl bu görevde bulunmuştur. YÖK
üyeliği ve Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerini
sürdürürken 7 Eylül 2007 tarihinde Cumhurbaşkanlığı
genel sekreter yardımcısı olarak atanmıştır. 8 Mart 2013
tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa
Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Rıdvan GÜLEÇ | Üye
1989 ile 1991 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığında
çalışmıştır. 1991 yılında Sayıştayda denetçi yardımcısı
olarak göreve başlamıştır. Aynı Kurumda sırasıyla denetçi,
başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yapmıştır.
TBMM Genel Kurulunun 25 Haziran 2009 tarihli 110’uncu
Birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçilmiştir.
Sayıştay
üyeliği görevini sürdürürken Sayıştayın gösterdiği üç
aday arasından 13 Mart 2015 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulu kararı sonrasında Anayasa
Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Doç. Dr. Recai AKYEL | Üye
1988 yılında Yem Sanayii Türk A.Ş. Genel Müdürlüğünde
sözleşmeli personel olarak çalışmıştır. 1989’da İçişleri
Bakanlığında mülki idare amirliği görevine başlamıştır.
Kaymakam olarak sırasıyla Pozantı, İscehisar, Çamoluk,
Solhan, Gölyaka, İmamoğlu, Kızıltepe ve Elbistan ilçelerinde
görev yapmıştır. 2007 ile 2009 yılları arasında Tokat valiliği
görevinde bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulu tarafından 26 Haziran 2009 tarihinde Sayıştay başkanı
seçilmiştir. Başkanlık görevinin sona ermesiyle Sayıştayda
üye olarak görevine devam ederken Cumhurbaşkanlığı
başdanışmanı olarak atanmıştır. Üst kademe yöneticileri
arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ağustos
2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.
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Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ | Üye
1995 yılında KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak
göreve başlamıştır. 2005 yılında hukuk doçenti unvanını
almış, 2010 yılında profesör olmuştur. 2010 ile 2012
yılları arasında KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
dekanlığı görevinde bulunmuştur. 2012 ile 2016 yılları
arasında KTÜ rektör yardımcısı olarak görev yapmıştır.
2012 ile 2016 yılları arasında Bilgi Edinme Değerlendirme
Kurulu üyeliği, 2012 ile 2015 yılları arasında ise Türkiye
İnsan Hakları Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
Yükseköğretim Kurulunca gösterilen üç aday arasından
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ağustos 2016
tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Yıldız SEFERİNOĞLU | Üye
1993’ten itibaren İstanbul’da serbest avukatlık yapmıştır.
1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem İstanbul
Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet
Meclisinde, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve TBMM
Adalet Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 23
Temmuz 2018 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında Adalet
Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ocak 2019 tarihinde
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.
Selahaddin MENTEŞ | Üye
1995 yılında Elâzığ adli yargı hâkim adayı olarak kamu
görevine başlamıştır. Denizli-Buldan, Eskişehir-Han,
Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yapmıştır. 2006
yılında Diyarbakır’da ağır ceza mahkemesi üyeliği yapmıştır.
2010- 2012 arası Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi
başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanlığı
görevlerini yürütmüştür. 2014-2017 yılları arasında Adalet
Bakanlığı müsteşar yardımcılığı yapmıştır. 18 Ekim 2017-1
Temmuz 2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı müsteşarı
olarak görev yapmıştır. 21 Temmuz 2018 tarihinde Adalet
Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Sayın
Cumhurbaşkanı tarafından 6 Temmuz 2019 tarihinde
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.
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Basri BAĞCI | Üye
1989 yılında Ankara adli yargı hâkim adaylığına
başlamıştır.
Sırasıyla
Sivas-Gürün,
Siirt-Pervari,
Konya-Hüyük’te Cumhuriyet savcılığı yapmış; 1999
yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına
adalet müfettişi olarak atanmıştır. 2005 yılında adalet
başmüfettişi olmuştur. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel
müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri
genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar
yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. İngiltere Exeter
Üniversitesinde uluslararası insan hakları hukuku alanında
yüksek lisans yapmıştır. 5/7/2017 tarihinde Yargıtay
üyesi olmuş, 2/4/2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı
tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

İrfan FİDAN | Üye
1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu
görevine başlamıştır. 1999 yılında stajını tamamladıktan
sonra
sırasıyla
Kayseri-Akkışla,
Erzurum-Aşkale,
Zonguldak-Çaycuma, Hatay-Dörtyol, İstanbul-Şişli ve
İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmıştır. 2012
yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı
olarak atandıktan sonra 16/1/2015 ile 26/7/2016 tarihleri
arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu
tarihten 27/11/2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet
başsavcılığı
görevlerini
yürütmüştür.
27/11/2020
tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, 23/1/2021 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca
gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi
üyeliğine seçilmiştir.
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III . B Ö L Ü M L E R İ N O L U Ş U M U
Mahkemede, bireysel başvuruları incelemek üzere başkan haricindeki üyelerden iki Bölüm kurulur.
Her Bölüm bir başkanvekili ile altı üyeden oluşur. Bölümler, Birinci Bölüm ve İkinci Bölüm olarak
adlandırılır.
Bölümlerde görev alacak başkanvekilleri dışındaki üyeler, geliş kaynakları ve Bölümler arasında
dengeli dağılım esasları gözetilerek başkan tarafından belirlenir. İlgili üyenin talebi ya da
başkanvekillerinden birinin önerisi üzerine başkan tarafından üyelerin Bölüm değişikliğine karar
verilebilir.
Bölümler, başkanvekilinin başkanlığında dört üyenin katılımı ile toplanır. Başkanvekilinin bulunmadığı
durumlarda Bölüme en kıdemli üye başkanlık eder. Bölümlerdeki heyetlerin oluşturulması amacıyla
başkanvekili haricindeki Bölüm üyeleri kıdem sırasına göre listelenir. İlk ayki toplantılar, listedeki
sıralamaya göre ilk dört üye ve başkanvekilinden oluşan heyet tarafından yapılır. Daha sonraki
aylarda, kıdem sırasına göre toplantılara katılmayan en kıdemli üyeden başlamak suretiyle her
üyenin dönüşümlü olarak görev yapması sağlanır. Bölüm başkanı bu dönüşüme ilişkin takvimi
gösteren listeyi her sene başında hazırlar. Bölüme yeni üyenin katılması durumunda buna göre
gerekli düzenlemeyi yapar. Bu listeler üyelere duyurulur.
Bölüm toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Bölüm başkanı Bölüm içinden, bunun mümkün
olmaması hâlinde Bölüm başkanının önerisi üzerine başkan diğer Bölümden toplantılara katılmayan
üyeleri kıdem sırasına göre toplantıya katılmakla görevlendirir.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 29. maddesine göre bölüm
toplantılarına dönüşümlü olarak katılan üyelerin listesi şu şekildedir.

BİRİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkan

Kadir ÖZKAYA

Başkan

Hicabi DURSUN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Recai AKYEL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

İrfan FİDAN

Üye

Basri BAĞCI

Üye

A N A Y A S A
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IV . K O M İ S Y O N L A R I N O L U Ş U M U
Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemelerini yapmak üzere Bölümlere bağlı olarak görev
yapan ve iki üyeden oluşan Komisyonlar kurulmuştur. Bunlar, bağlı bulundukları Bölümle birlikte
numaralandırılmak suretiyle isimlendirilmektedir. Bölüm başkanı, Komisyonlarda görev almaz.
Komisyonlara kıdemli üye başkanlık eder.
Komisyonların oluşturulması amacıyla başkanvekili haricindeki Bölüm üyeleri kıdem sırasına göre
listelenir. İlk ayki toplantılara listedeki sıralamaya göre en kıdemsiz üye katılmaz. Daha sonraki
aylarda kıdem sırasına göre toplantılara katılmayan en kıdemli üyeden başlamak suretiyle her
üyenin dönüşümlü olarak görev yapması sağlanır. Bölüm başkanı bu dönüşüme ilişkin takvimi
gösteren listeyi her sene başında hazırlar. Bölüme yeni üyenin katılması durumunda buna göre
gerekli düzenlemeyi yapar. Bu listeler üyelere duyurulur.
Komisyon üyeliklerinde eksiklik olması hâlinde toplantıya katılmayan üye, Bölüme ait ilgili
Komisyondaki eksik üyenin yerine görev alır.
Genel Kurul, Bölümlere bağlı Komisyonların ve Komisyonları oluşturan üye sayılarının değiştirilmesine
karar verebilir. Bu takdirde yukarıda belirtilen usulle Komisyonlar yeniden oluşturulur.

B ÖLÜM

02
M A H K E M E N İ N
V E

Y E T K İ L E R İ

G Ö R E V
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a) Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemek
b) Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından incelemek ve denetlemek
c) Anayasa’nın 152. maddesine göre mahkemelerce itiraz yoluyla kendisine intikal ettirilen
işleri karara bağlamak
ç) Anayasa’nın 148. maddesi uyarınca bireysel
başvuruları karara bağlamak

Mahkemenin
Görev ve
Yetkileri
I . G E N E L

O L A R A K

d) Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,
Danıştay başkan ve üyelerini, başsavcılarını,
Cumhuriyet başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini,
Genelkurmay başkanı, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
e) Siyasi partilerin kapatılmasına ve devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davalar ile
ihtar başvuruları ve dağılma durumunun tespiti taleplerini karara bağlamak
f) Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimini
yapmak veya yaptırmak
g) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına veya milletvekilliklerinin düşmesine Türkiye Büyük Millet Meclisince karar
verilmesi hâllerinde ilgili milletvekili veya bir
diğer milletvekilinin Anayasa, kanun veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal taleplerini
karara bağlamak
ğ) Mahkeme üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi başkanı ve başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı ve başkanvekilini
seçmek
h) Anayasa’da kendisine verilen diğer görevleri
yerine getirmek
Anayasa Mahkeme kendisine verilen bu görevleri Genel Kurul, iki Bölüm ve her bir Bölüme bağlı Komisyonlar aracılığıyla yerine getirir

A N A Y A S A
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II . G E N E L K U R U L U N G Ö R E V V E Y E T K İ L E R İ
a) İptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara bakmak
b) Siyasi partilere ilişkin dava ve başvuruları karara bağlamak, mali denetim yapmak
c) İçtüzüğü kabul etmek veya değiştirmek
ç) Başkan ve başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı ve başkanvekilini seçmek
d) Bireysel başvurulara ilişkin olarak Bölümlerin kararları arasında oluşmuş veya oluşabilecek
farklılıkları gidermek, Bölümlerce Genel Kurula sevk edilen konuları karara bağlamak
e) Bölümler arasında iş bölümü yapmak
f) Başkanın çağrısı üzerine Bölümler arasında meydana gelen iş bölümü uyuşmazlıklarını kesin
olarak karara bağlamak
g) Bölümlerden birinin yıl içinde gelen işlerinin normal çalışmayla karşılanamayacak şekilde
artması, Bölümler arasında iş bakımından dengesizlik meydana gelmesi ya da fiilî veya hukuki
imkânsızlıktan bir Bölümün görevine giren işe bakamaması hâlinde diğer Bölümü görevlendirmek
ğ) Üyeler hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmasına, soruşturma ve kovuşturma tedbirlerine,
gerektiğinde disiplin cezası verilmesine ya da üyeliğin sona erdirilmesine karar vermek
h) İtirazları incelemek
ı) Kanun’da ve İçtüzük’te Genel Kurula bırakılan görevleri yerine getirmek
Genel Kurul, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın
bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur. Anayasa değişikliklerinde iptale,
siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına toplantıya katılan
üyelerin üçte iki oy çokluğu ile karar verilir.
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III . B Ö L Ü M L E R İ N G Ö R E V V E Y E T K İ L E R İ
a) Komisyonlar tarafından kabul edilebilir bulunan başvuruların esas incelemesini yapar.
b) Komisyonlarca kabul edilebilirliği karara bağlanamamış başvuruların Bölüm başkanınca gerekli
görüldüğü takdirde kabul edilebilirlik ve esas incelemesini birlikte yapar.
Bölümler, kabul edilebilirliğe ilişkin bir engelin varlığını tespit etmeleri ya da bu durumun sonradan
ortaya çıkması hâlinde incelemenin her aşamasında başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı
verebilir.
Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar Bölümlerin
önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul
tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili Bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı
başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir.
Bölümler, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır.
Esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine Bölümlerce
karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması
gerekenlere hükmedilir. Bu durumda Mahkemenin önünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
i) Bölüm, ihlalin bir mahkeme kararından kaynaklandığını tespit ederse ihlali ve sonuçlarını
ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili mahkemeye gönderir.
İlgili mahkeme, Bölümün ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak
şekilde yeniden yargılama yapar ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verir.
ii) Bölümlerce yapılan inceleme sonunda başvurucunun bir hakkının ihlal edildiğine karar
verilmesi hâlinde yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmadığı takdirde
başvurucu lehine uygun bir tazminata hükmedilebilir.
iii) Tazminat miktarının tespitinin daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi hâlinde Bölüm bu
konuyu kendisi karara bağlamaksızın genel mahkemelerde dava açılması yolunu gösterebilir.
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I V. KO M İ SYO N L A R I N G Ö R E V V E Y ET K İ L E R İ
Kabul edilebilirlik incelemesi Komisyonlarca yapılır.
Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için başvurunun Kanun’un 45 ila 47.
maddelerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.
Başvurunun kabul edilebilirliği ya da kabul edilemezliği kararları Komisyonlarca oy birliği ile alınır. Oy
birliği sağlanamayan durumlarda başvuru, karar vermek üzere Bölüme havale edilir.
Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir.
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B ÖLÜM
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2021 yılında COVID-19 salgını ve ilgili tedbirler
ülkemizde devam etmiş, Mahkememiz de kurum
içinde gereken bütün tedbirleri almıştır. PCR testi,
maske kullanımı, sosyal mesafe, dezenfaktan
noktaları gibi uygulamaların yanı sıra gerek ulusal
gerekse uluslararası toplantıların mümkün olduğu
ölçüde video konferans yöntemi ile yapılması yoluna
gidilmiştir. Anılan tedbirler neticesinde Mahkememiz
çalışmaları bir aksama olmadan sürdürülmüştür.
2021 yılında verilen kararlarda Mahkeme, temel
hak ve özgürlüklerin koruma alanını genişleten
ve standartlarını yükselten yaklaşımını devam
ettirmiştir. Bireysel başvuru alanında görev
yapan raportörlerin dönemsel olarak Bölümler
ve Komisyonlar birimlerinde görevlendirilmesi ile
içtihatlara uygun, daha nitelikli kararlar yazılması
hedeflenmiştir.

2021 Yılında
Mahkeme
I . M A H K E M E
Ç A L I Ş M A L A R I N A
İ L İ Ş K İ N
G E L İ Ş M E L E R

Anayasa Mahkemesinin iş yükü 2021 yılında
da artmaya devam etmiştir. 2021 yılında
Mahkememize toplam 66.121 bireysel başvuru
yapılmış ve 45.321 başvuru sonuçlandırılmıştır.
Yapılan başvuruları karşılama oranı yaklaşık %69
olarak gerçekleşmiştir. Norm denetiminde ise 44
iptal davası ve 90 itiraz başvurusu yapılmış, 32’si
iptal davası 74’ü itiraz başvurusu olmak üzere
toplam 106 dava sonuçlandırılmıştır. Anayasa
Mahkemesi gerek bireysel başvuruda gerek norm
denetiminde önemli ilkesel kararlar vermeye bu yıl
da devam etmiştir.

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ

29

Diğer yandan 2020 yılında ilk duruşmaları yapılan Yüce Divan yargılamalarına
devam edilmiştir. Bu kapsamda 16 Şubat, 6 Nisan, 25 Mayıs ve 8 Temmuz 2021
tarihlerinde E.2020/3 esas sayılı “görevi kötüye kullanma” suçundan Danıştay
eski üyeleri olan sanıklar hakkında duruşmalar yapılmış, 8 Temmuz 2021 tarihinde
yapılan son duruşma ile dosya karara bağlanmıştır. E.2020/4 esas sayılı “görevi
kötüye kullanma suçundan” Yargıtay 14. Ceza Dairesi eski üyeleri olan sanıklar
hakkında 18 Şubat, 8 Nisan, 27 Mayıs, 16 Eylül ve 25 Kasım 2021 tarihlerinde
duruşmalar yapılmış olup Yüce Divan yargılamasına devam edilmektedir.
1/11/2021 tarihi itibarıyla Mahkememize gönderilen bireysel başvuru formlarına
ilişkin yeni bir sisteme geçilmiştir. Başvuru formu ve eklerinin, başvuruları alan
mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları veya ceza infaz kurumları tarafından
taranarak UYAP sistemi üzerinden Anayasa Mahkemesine gönderilmesi ve fiziki
evrakların Mahkememize gönderilmemesi için yeni bir uygulama başlatılmıştır. Bu
uygulama ile Anayasa Mahkemesinde fiziki dosya oluşturulması ve arşivlenmesi
sisteminden vazgeçilmiş, UYAP sisteminin temel hedeflerinden biri hayata
geçirilerek fiziki evrak oluşturulması ortadan kaldırılmıştır. Bu sistemde başvuru
formları ve ekleri, bu belgeleri gönderen merciler tarafından 5 yıl süre ile muhafaza
edilecektir.
2021 yılında 109 bireysel başvuru, 35 norm denetimi olmak üzere toplam
144 Anayasa Mahkemesi kararının basın duyurusu hazırlanarak kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Annual Report 2020” ile “Selected
Judgements 2019”un basımı yapılarak dağıtılmıştır. 2021 yılında Mahkememizin
resmî internet sitesinde yayımlanan haber metinlerinin tamamı, 41 adet bireysel
başvuru ve norm denetimi kararı basın duyurusu, Anayasa Mahkemesi Başkanı
Zühtü Arslan’ın yıl içerisinde etkinliklerde yaptığı konuşmalar ve yıl içerisinde
yayımlanan istatistiksel verilerin çevirileri yapılarak Anayasa Mahkemesi İngilizce
resmî internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bununla birlikte 33 bireysel
başvuru ve 12 norm denetimi kararı basın duyurusunun Fransızca çevirileri de yine
internet sitemizde yayımlanmıştır.
İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa/Yüksek Mahkemeleri/
Konseyleri Yargı Konferansı’nın 2022 yılında Pakistan’da gerçekleştirilecek
Çalışma Grubu Toplantısı’nda ele alınacak taslak tüzük Dış İlişkiler Müdürlüğü
tarafından hazırlanmıştır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) uygulanması ve geliştirilmesi
amacıyla Sözleşme içtihadına ve buna ilişkin diğer meseleler hakkında bilgi
alışverişi temin etmek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
bünyesinde oluşturulan Yüksek Mahkemeler Ağı (SCN) kapsamında yayınlanan
karar özetleri ve içtihat bilgi notlarının Türkçe çevirileri yapılarak haftalık olarak
raportörlerimizin istifadesine sunulmaya devam edilmiştir. Ayrıca Yabancı Yüksek
Mahkemeler ve AİHM’de görevli hukukçulara Anayasa Mahkemesi içtihatlarından
haberdar olmaları amacıyla iki haftada bir olmak üzere Anayasa Mahkemesi İçtihat
özetleri iletilmekte olup bu tablolar aynı zamanda Mahkemenin kurumsal internet
sitesinde (İngilizce) “Case-Law Summary” başlığı altında yayımlanmaktadır.
22 Şubat 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) uzman yardımcılarına yönelik eğitim programı
düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan etkinliğin açış konuşmalarını
yapmıştır.
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28 Haziran 2021 tarihinde COVID-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetlinin
katılımıyla Mahkememiz Yüce Divan Salonu’nda “Mesleki Hayat Bağlamında
Özel Hayata Saygı Hakkı” sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyuma Anayasa
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay
Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi üyeleri,
yüksek yargı çalışanları, akademisyenler ve hukukçular katılmıştır.
Her yıl Mahkememiz tarafından düzenlenen Asya Anayasa Mahkemeleri ve
Muadili Kurumlar Birliği Yaz Okulu programının dokuzuncusu COVID-19 tedbirleri
kapsamında 7-8 Eylül 2021 tarihleri arasında “Kararların İcrasında Güncel Sorunlar:
Anayasa Yargısı” konusunda video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 9.
Yaz Okulu programına 28 farklı mahkeme ve kurumdan temsilciler katılmıştır.
Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde kabul edilen “Anayasa
Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının
Desteklenmesi” projesi açılışı ve Türkiye’de bireysel başvurunun dokuzuncu yıl
dönümü vesilesiyle düzenlenen konferans 23 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilmiştir.
Ulusal basın ve internet haber sitelerinde yer alan Anayasa Mahkemesiyle ilgili
haber ve köşe yazıları her gün özetlenerek “Anayasa Mahkemesi Basın Bülteni”
hazırlanmıştır. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararlar ve gelişmelerle ilgili
yazılı ve görsel basın, sosyal medya taranarak özel bültenler oluşturulmuştur.
Mahkeme ve kararlarına ilişkin haberlerin, istatistiksel verilerin yer aldığı bülten
niteliği taşıyan Görünüm dergisi dijital olarak kurum içi portalda yayımlanmıştır.
Yazılım altyapısı daha da güçlendirilerek Mahkeme kararlarına erişilebilirliği
arttırmak amacı ile Kararlar Bilgi Bankası sisteminin kapsamı genişletilmiştir.
Dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgından dolayı çalışmaların aksamaması için
uzaktan çalışma yöntemleri geliştirilmiş, bu konuda teknolojik imkânlar artırılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde donanım, yazılım, video konferans alt yapısı gibi
konularda çalışmalar yapılmış, yenilikler getirilmiştir.
Ekonomik ömrünü dolduran donanımlar değiştirilerek donanım altyapısı
güçlendirilmiştir. Özellikle bireysel başvuruların daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için
yazılım altyapısında ihtiyaç duyulan güncelleştirmeler yapılmıştır. Video konferans
sistemi altyapısı ile toplantılar ve eğitimler icra edilmiştir.
Kurum arşivinin yeniden yapılandırılması ve kurumsallaşması çalışmalarına devam
edilmiştir.
İş güvenliği ile ilgili teknik kontroller yapılarak iş güvenliğinin temini için çalışılmıştır.
Mahkemenin yayın faaliyetleri kapsamında “Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi”
57. sayısı 2 cilt olarak, 2020 yılı “Bireysel Başvuru Seçme Kararlar” kitabı 2 cilt
olarak, “Selected Judgements” kitap serisinin 2018 ve 2019 yıllarına ait ciltleri,
“Anayasa Yargısı” (Hakemli Dergi) 37/2. ve 38/1. sayıları, “Yıllık Rapor 2020”,
“Annual Report 2020” kitaplarının basımları, iç ve dış dağıtımları ile “Özel Hayata
ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Karar Özetleri”, Mahkemede görev yapan bir raportör
yardımcısının raportörlük tez kitabı, “Kurumsal Tanıtım Kitabı”nın İngilizce ve
Fransızcası ile “2022-2026 Stratejik Planı” kitaplarının basımları ve iç dağıtımları
gerçekleştirilmiştir. “Mülkiyet Hakkı Karar Özetleri” ve “T.C. Anayasası (Gerekçeli)”
adlı kitaplardan ek baskı yapılmıştır. 2022 yılında, elektronik kaynaklardan da
destek alarak envanterini zenginleştiren kütüphanemiz, kaynak sayısını 27.332
adete yükseltmiştir.
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GENEL OLARAK
Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) anayasa yargısı
alanında araştırma faaliyetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan
konularda mukayeseli hukuk çalışmaları yapmak, mahkeme
tarafından verilen ilkesel nitelikteki önemli kararları derlemek,
mahkeme faaliyetlerine yönelik yıllık raporları hazırlamak,
anayasa yargısı alanında süreli ve süresiz yayınlar yapmak, hukuk
fakültesi öğrencilerine yönelik yaz ve kış stajları düzenlemek,
ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, yuvarlak
masa toplantıları ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemek
amacıyla 2018 yılında kurulmuştur. AYAM, kuram ve uygulama
arasında bir köprü vazifesi görerek bu iki alanın birbirine katkı
sunmasını hedeflemektedir.
AYAM’ın yayım faaliyetlerinin başında “Anayasa Yargısı” dergisi
gelmektedir. Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl
dönümlerinde düzenlenen sempozyum bildirilerinin 1984’ten bu
yana düzenli olarak yayımlandığı bir yayın olarak doğmuş, 2019
yılından itibaren 36(1) sayısı ile birlikte yılda iki defa yayımlanan
bilimsel ve hakemli dergi formatına dönüşmüştür. Böylece
derginin bir sayısı yalnızca hakemli makalelerden oluşurken
bir sayısı hakemli makalelerin yanı sıra anılan sempozyumdaki
bildirileri de içerecek şekilde yayımlanmaktadır. Dergide anayasa
ve insan hakları hukuku alanındaki kuramsal ve mukayeseli
çalışmalara, içtihat ve uygulamaları inceleyen çalışmalara ve bu
alanlarla bağlantılı olan diğer hukuk dallarıyla ilgili çalışmalara
yer verilmektedir. 2021 yılında derginin 38(1) ve “Mesleki Hayat
Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı” dosya konulu 38(2) sayısı
yayımlanmıştır.
AYAM bireysel başvuru ilke kararlarını “Seçme Kararlar” başlığı
altında kitap olarak yayımlamaktadır. Her yıl iki cilt olarak
yayımlanan kitapta içtihadın gelişimi açısından önem taşıyan ve
benzer nitelikteki konularda emsal teşkil eden kararlar ile kamuoyu
tarafından yakından takip edilen başvurulara ilişkin kararlara yer
verilmektedir. AYAM bunun yanında bireysel başvurulara ilişkin
karar özetlerini konulara göre tasnif ederek yayımlamakta ve bu
şekilde ilgililerin Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru içtihadına
daha kolay ve hızlı erişimine katkı sunmayı hedeflemektedir.
AYAM’ın hazırladığı “Anayasa Mahkemesi Yıllık Raporu” ise
norm denetimi ve bireysel başvuru kararlarına ilişkin seçme
basın özetlerinin yanı sıra istatistikler ile ulusal ve uluslararası
faaliyetlere ilişkin bilgileri içermektedir.
AYAM, yayın faaliyetlerinin yanında anayasa yargısı ve insan
hakları alanında bilimsel toplantılar da düzenlemiştir. Yıl içinde
hukuk fakülteleri, üniversiteler bünyesindeki insan hakları
merkezleri ve kamu kurumları ile ortak programlar yapılmış;
Mahkememiz bünyesinde sempozyum gerçekleştirilmiştir.
2021 yılında COVID-19 salgını ve ilgili tedbirlerin devam etmesi
nedeniyle çevrim içi toplantılara ağırlık verilmiştir. Yıl ortasında
tedbirlerin azaltılmasıyla yüz yüze yapılması mümkün olan
toplantılar ise canlı yayımlanarak ilgililerin kolayca erişimine
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imkân sağlanmıştır. Salgın şartları nedeniyle hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik kış ve yaz dönemi
staj programları 2021 yılında gerçekleştirilememiştir.
Yıl içinde düzenlenen çevrim içi ve yüz yüze faaliyetler kronolojik sırayla aşağıda sunulmuştur.
A. Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve
Araştırma Merkezi İş Birliğinde Düzenlenen Çevrim İçi Programlar
1. “Hükmün Denetlenmesini Talep Etme Hakkı” Konulu Çevrim İçi Program
16 Şubat 2021 tarihinde Anayasa Araştırmaları Merkezi (AYAM) ve Ankara Üniversitesi İnsan
Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHUAM) iş birliğinde düzenlenen çevrim içi programa
Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Hülya Çoştan konuşmacı olarak katılmıştır.
2. “Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı” Konulu Çevrim İçi Program
16 Mart 2021 tarihinde AYAM ve İHUAM iş birliğinde düzenlenen çevrim içi programa Anayasa
Mahkemesi Koordinatör Raportörü Fatih Alkan konuşmacı olarak katılmıştır.
3. “İşkence ve Kötü Muamele Yasağı (Genel Kapsam ve Cezasızlık Sorunu)” Konulu Çevrim İçi
Program
12 Nisan 2021 tarihinde AYAM ve İHUAM iş birliğinde düzenlenen çevrim içi programa
Anayasa Mahkemesi Raportörü Gökçe Gültekin Yılmaz konuşmacı olarak katılmıştır. Program
moderatörlüğünü Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Gökçe
Zabunoğlu yapmıştır.

“İşkence ve Kötü Muamele Yasağı (Genel Kapsam ve Cezasızlık Sorunu)”
konulu çevrim içi program
B. Anayasa Mahkemesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcılarına Eğitim
22 Şubat 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu (TİHEK) uzman yardımcılarına yönelik eğitim programı düzenlenmiştir. Etkinlik,
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı
Süleyman Arslan’ın açış konuşmalarıyla başlamıştır.
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan konuşmasında insan haklarının geliştirilmesine
katkıda bulunan bu tür eğitim faaliyetlerini önemsediğini ifade ederek insan hakları, adalet eşitlik
gibi kavramların fikri temelleri üzerinde durmuştur. TİHEK Başkanı Süleyman Arslan ise Kurumun
uzman yardımcılarına Anayasa Mahkemesi raportörleri tarafından verilen eğitimden duyduğu
memnuniyeti ifade ederek Kurumun çalışmalarından bahsetmiştir.
Programda Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Komisyonlar Başraportörü Murat Azaklı
bireysel başvuru incelemesi ve kabul edilebilirlik kriterlerine yönelik genel bilgiler vermiştir.
Ardından Raportör Elif Çelikdemir Ankıtcı kötü muamele yasağı ve ayrımcılık yasağı ile ilgili
sunum yapmıştır. Koordinatör Raportör Fatih Alkan özel hayata saygı kakkına yönelik genel
bilgiler vermiş ve konuyu ceza infaz kurumları bağlamında değerlendirmiştir. Raportör Kamber
Ozan Tutal mülkiyet hakkına ilişkin sunum yapmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise Raportör
Derya Atakul ve Ceren Sedef Eren internet uygulamaları ve ceza infaz kurumları bağlamında
ifade özgürlüğüne ilişkin sunum yapmıştır. Program Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan
Tahsin Gökcan’ın kapanış konuşması ile sona ermiştir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) uzman yardımcılarına yönelik eğitim programı

C. “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın Güncel Kararları (Basit Yargılama Usulüne İlişkin Kararlar)”
Konulu Çevrim İçi Program
9 Nisan 2021 tarihinde Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ve Bahçeşehir Üniversitesi
Global Hukuk Programları Direktörlüğü (IGUL) iş birliğinde düzenlenen çevrim içi programa
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Aygün
konuşmacı olarak katılmıştır. Moderatörlüğünü Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Didem Yılmaz’ın yürüttüğü programın değerlendirme ve kapanışını IGUL Direktörü
Prof. Dr. Feridun Yenisey yapmıştır.
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“Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın Güncel Kararları” konulu çevrim içi program
Ç. “İnsan Hakları Yargısına Bakış” Konulu Çevrim İçi Program
3 Mayıs 2021 tarihinde Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM), Bahçeşehir Üniversitesi
Global Hukuk Programları Direktörlüğü (IGUL) ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
(CIFAL Istanbul/UNITAR) iş birliğinde “İnsan Hakları Yargısına Bakış” konulu çevrim içi program
düzenlenmiştir. Programda ilk olarak düzenleyici kurumlar adına Prof. Dr. Feridun Yenisey, Dr.
Öğr. Üyesi Ahmet Aydemir ve Dr. Mücahit Aydın tarafından açış konuşmaları yapılmıştır.
Programda Amerika Birleşik Devletleri Arizona Federal Bölge Mahkemesi Kıdemli Hâkimi David
G. Campbell Amerika Brileşik Devletleri’nde insan hakları yargısının tarihsel sürecini ve insan
haklarına ilişkin kanun yollarını anlatmıştır. Ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Hâkimi Doç. Dr. Saadet Yüksel AİHM uygulamasında ikincillik prensibini anlatmıştır. Konuşmasına
insan haklarının tarihi ve felsefi temellerine değinerek başlayan Anayasa Mahkemesi Başkanı
Prof. Dr. Zühtü Arslan Türkiye’de insan haklarının korunmasında bireysel başvurunun rolünü
değerlendirmiştir.

“İnsan Hakları Yargısına Bakış” konulu çevrim içi program
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Geniş bir izleyici kitlesinin takip ettiği program IGUL Direktörü Prof. Dr. Feridun Yenisey’in
değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona ermiştir.
D. “Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı” Konulu Sempozyum
28 Haziran 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda gerçekleştirilen
sempozyuma Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca,
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi üyeleri, yüksek
yargı mensupları, akademisyenler ve hukukçular katılmıştır.
Mahkememiz Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan açış konuşmasında hukuku uygulamakla ve adaleti
tesis etmekle görevli olan başta hâkimler olmak üzere yargı mensuplarının şiarının akıl, ahlak
ve adalet olması gerektiğinin altını çizmiş, kendi aklını kullanmaya cesaret edemeyenlerin,
vesayet altında kalmaya mahkûm olduklarını, vesayet altındaki yargısal aklın ise adaleti tesis
edemeyeceğini vurgulamıştır.
Başkan Arslan’ın konuşmasının ardından sempozyumun ilk oturumu yapılmıştır. Başkanlığını
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan’ın

Başkan Zühtü Arslan’ın konuşmacılar ile bir araya gelmesi
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“Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı” konulu sempozyum
yaptığı “Özel Hukuk İş İlişkileri Kapsamında Özel Hayata Saygı Hakkı” başlıklı ilk oturumda;
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş “Türk İş Hukukunda İşverenin İşçinin
Özel Yaşamına Saygı Borcu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülay
Arslan Öncü “Özel Hayata Saygı Hakkının Özel Hukuk İş İlişkilerine Uygulanabilirliği”, Anayasa
Mahkemesi Raportörü Dr. Hilal Yazıcı “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İş Sözleşmesinin
Sona Erdirilmesi ve Özel Hayata Saygı Hakkı” başlıklı bildiri sunmuştur.
Başkanlığını Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi’nin
yaptığı “Kamu Görevlilerinin Mesleki Hayatı Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı” başlıklı ikinci
oturumda; Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan “FETÖ/PDY ile İrtibat ve İltisaklı Olduklarından
Bahisle Meslekten İhraç Edilen Hâkim ve Sacvıların Dosyalarında Aile ve Özel ve Hayata Saygı
Hakkı Bakımından Danıştay Beşinci Dairesinin Değerlendirmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy “Kamu Görevlileri Açısından Özel Hayata
Saygı Hakkı ve Kamudan İhraçlar”, Anayasa Mahkemesi Koordinatör Raportörü Fatih Alkan
“Kamu Görevinden Çıkarma İşlemlerinin Özel Hayata Saygı Hakkı Bağlamında Ele Alınması ve
Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı” başlıklı bildiri sunmuştur.
Sempozyum, soru-cevap bölümünün ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın
oturum başkanları ve sunum yapan katılımcılara plaket vermesi ile sona ermiştir.
Sempozyumda sunulan bildiriler Anayasa Yargısı Dergisi 38(2) cildinde yayımlanarak ilgililerin
istifadesine sunulmuştur.
E. “İnsan Hakları Yargısında Usule İlişkin Gelişmeler” Konulu Çevrim İçi Program
11 Ekim 2021 tarihinde Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) tarafından “İnsan Hakları
Yargısında Usule İlişkin Gelişmeler” konulu çevrim içi panel gerçekleştirilmiştir. Moderatörlüğünü
AYAM Koordinatör Raportörü Dr. Mücahit Aydın’ın yaptığı panelde bireysel başvuruda esasa
ilişkin kabul edilebilirlik kriterleri üzerinde durulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2.
Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öncelik
Politikası ve Kısaltılmış Karar Usulü”ne ilişkin bir konuşma yapmıştır. Anayasa Mahkemesi
Araştırma ve İçtihat Birimi Başraportörü Dr. Abdullah Çelik “Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuruda Temellendirlmemiş Şikâyet Kriteri”ni anlatmıştır. İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk
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“İnsan Hakları Yargısında Usule İlişkin Gelişmeler” konulu çevrim içi program
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. iur. Ahmet Mert Duygun ise “Almanya Federal Anayasa Mahkemesine
Bireysel Başvuruda Esasa İlişkin Kabul Edilemezlik Kriterleri” hakkında konuşmuştur. Ulusal
ve uluslararası uygulamanın yanı sıra karşılaştırmalı hukukun da ele alındığı paneli çok sayıda
akademisyen, hukukçu ve uygulayıcı takip etmiştir. Panel, soru-cevap ve değerlendirme kısmının
ardından sona ermiştir.

Konuşmacılar sunumlarını yaparken
F. “Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları” Konulu Sempozyum
30/11-1/12/2021 tarihlerinde Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Bireysel Başvuru
Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları” konulu sempozyum TOBB ETÜ’de gerçekleştirilmiştir.
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“Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları”
konulu sempozyum
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan sempozyumun açılışında yaptığı
konuşmada bireysel başvurunun bir temyiz yolu olmadığının altını çizerek bireysel başvurunun
kamu gücünün neden olduğu hak ihlali iddiasının incelendiği bir hak arama ve anayasallık
denetim yolu olduğunu kaydetmiştir. Başkanvekili Gökcan’ın ardından TOBB ETÜ Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Sarınay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca ve Mütevelli Heyet Başkanvekili
Faik Yavuz konuşma yapmıştır.
İki gün süren ve dört oturumda gerçekleşen sempozyumda “Anayasa Mahkemesinin Bireysel
Başvuru Kararlarının Özel Hukuka Yansımaları”, “Kişiler ve Aile Hukuku”, “Devletin Pozitif
Yükümlülükleri”, “Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma”, “İmar, Kadastro ve Tapu
Uyuşmazlıkları” konuları ele alınarak akademisyenler ve Anayasa Mahkemesi raportörlerinin de
yer aldığı hukukçular tarafından sunumlar yapılmıştır.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya sempozyumun kapanışında yaptığı konuşmada
bireylerin uğradıklarını iddia ettikleri hak ihlallerinin uluslararası bir mahkemeye gitmelerine
gerek kalmaksızın ülkemiz içinde karara bağlanmasının Türkiye’de demokratik hukuk devletinin
gelişimine önemli bir katkı yaptığını vurgulamıştır.
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1. GENEL OLARAK
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, dünyanın en köklü
anayasa mahkemelerinden biri olarak insan hakları ve Anayasa’nın
yorumlanması alanlarında verdiği önemli kararlarıyla son yıllarda
dünya anayasa yargısı camiasının dikkatini çekmeye devam
etmektedir. Türkiye’nin pek çok ülkeyle tarihsel ve kültürel ilişkisi
bulunması nedeniyle Anayasa Mahkemesi hem Avrupa Anayasa
Mahkemeleri Konferansı’nın hem de Asya Anayasa Mahkemeleri
ve Muadili Kurumlar Birliği’nin ilk üyeleri arasında yer almıştır.
Anayasa Mahkemesi, ayrıca dünyadaki bütün anayasa yargısı
organları ve organizasyonlarının çatı organizasyonu olan Dünya
Anayasa Yargısı Konferansı’nın (WCCJ) kurucu üyesidir. Afrika
Anayasa Yargısı Konferansı’nda (CCJA) ise gözlemci üye
statüsündedir. Türk Anayasa Mahkemesi gerek yabancı ülkelerin
yüksek mahkemeleriyle gerekse uluslararası mahkemeler ve
kuruluşlarla iş birliğine büyük önem vermektedir. Mahkememiz
tarafından her yıl düzenlenen geleneksel kuruluş yıl dönümü
etkinlikleri
kapsamında
gerçekleştirilen
sempozyumlara
ülkemizden ve yabancı ülkelerden mahkeme başkanları, yargıçlar
ve bilim adamları davet edilmektedir. Aynı şekilde, yapılan
uluslararası sempozyumlara aktif katılım sağlanarak Anayasa
Mahkemesinin ve Türk yargısının dünyaya kendisini tanıtmasına
yarayan çeşitli bilimsel çalışmalar, kitap basım ve yayımı, ikili iş
birliği çalışmaları ve diğer faaliyetler yürütülmektedir.
2. ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARLA İŞ BİRLİĞİ
Anayasa Mahkemesi anayasa yargısı alanında faaliyet gösteren
aşağıdaki uluslararası organizasyonların üyesidir. Mahkeme,
bireysel başvuru dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
ile de yakın iş birliği içindedir.
A. Dünya Anayasa Yargısı Konferansı
Dünya Anayasa Yargısı Konferansı, beş kıtadan (Afrika,
Amerika Asya, Avustralya/Okyanusya ve Avrupa) 118 Anayasa
Mahkemesini/ Konseyini ve Yüksek Mahkemeyi bir araya
getirmektedir. Dünya Anayasa Yargısı Konferansı demokrasi,
insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün bir
ana unsuru olarak anayasa yargısını insan haklarına ilişkin
kararlar dâhil olmak üzere anayasal denetimi teşvik etmektedir.
Dünya Anayasa Yargısı Konferansı düzenli olarak kongreler
gerçekleştirmek, bölgesel konferans ve seminerlere katılmak,
deneyimlerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımını organize
etmek ve üyelerine talepleri doğrultusunda iyi hizmetler sunmak
suretiyle amaçlarını gerçekleştirmektedir. Türk Anayasa
Mahkemesi, 2013 yılında Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’na
üye olmuştur. Seul’de gerçekleştirilen 3. Kongre’de büro
üyeliğine seçilmiş ve Vilnius’ta gerçekleştirilen 4. Kongre’ye
kadar bu görevi yürütmüştür (2015-2017). “Anayasa Yargısı ve
Barış” temasında yapılması planlanan Dünya Anayasa Yargısı
Konferansı’nın 5. Kongresi ise Bali, Endonezya’da 4-7 Ekim
2022 tarihlerinde Endonezya Anayasa Mahkemesi tarafından
gerçekleştirilecektir.
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B. Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği
Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB), 2010 yılının Temmuz ayında,
Asya’da demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve temel hakların korunması ile anayasa yargısına
ilişkin deneyim ve bilgilerin paylaşımını artırma ve anayasa yargısında yetkili olan kurumlar
arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirme amacıyla oluşturulan bölgesel bir forumdur.
AAMB dönem başkanlığını 2012-2014 yılları arasında Mahkememiz yürütmüştür. Türk Anayasa
Mahkemesi 2013 yılından bu yana her yıl AAMB üyesi kuruluşların orta seviye hukukçularına
yönelik Yaz Okulu düzenlemektedir. Yaz Okuluna ayrıca Afrika, Avrupa ve Balkanlardan
misafir katılımcılar da davet edilmektedir. Yaz Okulunda insan haklarına ilişkin tematik bir konu
çerçevesinde katılımcı kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve uzmanlar sunum
yapmaktadır. Bu şekilde anayasa yargısı ve insan hakları alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı
sağlanmaktadır.
2016 yılında Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirilen 3. Üyeler Kurulu Toplantısında,
AAMB Daimî Genel Sekreterliğinin kurulmasına, Sekreterliğin üç ana ayağından biri olan Eğitim
ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezinin Türkiye’de kurularak faaliyete geçirilmesine karar
verilmiştir. Bu bağlamda 4,5,6,7,8 ve 9. Yaz Okulu yine bu Merkezin faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirilmiştir.
AAMB faaliyetleri kapsamında 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde COVID-19 önlemleri çerçevesinde
video konferans yöntemiyle düzenlenen Üyeler Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısı ile “İnternet
Çağı: Hukukun Üstünlüğü, İnsanın Değerleri ve Devlet Bağımsızlığı” konulu sempozyuma
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen ve
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan katılmıştır.
Üyeler Kurulu Toplantısında Ürdün Anayasa Mahkemesinin Birlik üyeliğine kabulü, Avrupa
Anayasa Mahkemeleri Konferansı ile AAMB arasında iş birliği yapılması ve anlaşma imzalanması,
Birliğin Dünya Anayasa Yargısı V. Kongresi’ne katılması yönünde karar alınmıştır. Yeni dönem
başkanlığının, daha önce alınan prensip kararı doğrultusunda Moğolistan Anayasa Mahkemesine
devredilmesi ve bir sonraki dönem (2023-2025) başkanlığının Tayland Anayasa Mahkemesine
verilmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

Video konferans yoluyla düzenlenen AAMB Üyeler Kurulu ve
Genel Sekreterler Toplantısı
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Video konferans yoluyla düzenlenen AAMB Üyeler Kurulu ve
Genel Sekreterler Toplantısı

Toplantıda, Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü ve iki yıldır başarılı bir şekilde organizasyon
gerçekleştiren Kazakistan Anayasa Konseyini tebrik eden Başkan Arslan, Avrupa Anayasa
Mahkemeleri Konferansı ile AAMB arasındaki iş birliği anlaşmasını desteklediklerinin altını
çizmiş ve Ürdün Anayasa Mahkemesinin yirminci üye olarak katılımıyla Birliğin genişlemesinden
duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen ise Üyeler
Kurulu toplantısında, AAMB Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezinin faaliyet raporunu
sunmuştur.

Genel Sekreter Murat Şen’in AAMB Eğitim ve İnsan Kaynakları Merkezinin
faaliyet raporunu sunması
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9. Yaz Okulu programı, AAMB Daimî Sekreterliğinin faaliyetleri kapsamında Anayasa Mahkemesi
tarafından 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde COVID-19 önlemleri çerçevesinde video konferans
yöntemiyle düzenlenmiştir. “Kararların İcrasında Güncel Sorunlar: Anayasa Yargısı” konulu
Yaz Okulu etkinliğine Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa
Mahkemesi, Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, Bulgaristan
Anayasa Mahkemesi, Endonezya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Gürcistan Anayasa
Mahkemesi, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Kamerun Anayasa Konseyi, Karadağ Anayasa
Mahkemesi, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi, Kırgız Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi,
KKTC Yüksek Mahkemesi, Kore Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Kosova Cumhuriyeti Anayasa
Mahkemesi, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi, Malezya Federal Mahkemesi, Moğolistan
Anayasa Mahkemesi, Myanmar Birliği Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Özbekistan Anayasa
Mahkemesi, Pakistan Yüksek Mahkemesi, Romanya Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu
Anayasa Mahkemesi, Tacikistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Tayland Anayasa Mahkemesi,
Ukrayna Anayasa Mahkemesinden üyeler, raportör hâkimler, araştırmacılar, konuşmacılar,
hukukçular ve danışmanlar katılmıştır. 9. Yaz Okulu programı Anayasa Mahkemesi Başkanı
Zühtü Arslan’ın açış konuşmasıyla başlamıştır. Akabinde moderatörlüğünü Anayasa Mahkemesi
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan’ın üstlendiği oturumlar yapılmıştır. Oturum aralarında
Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri ile Anayasa Mahkemesinin tanıtımını yapan kısa videolar
gösterilmiştir. Program, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen’in kapanış konuşmasıyla
sona ermiştir.

Başkan Zühtü Arslan’ın AAMB 9. Yaz Okulu açış konuşması
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Uzaktan katılım yöntemiyle yapılan AAMB 9. Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel Arslan’ın moderatörlüğünde sunumların yapılması.
Üç daimî sekreterliğin irtibat görevlileri ve AAMB dönem başkanı Kazakistan Anayasa Konseyi
temsilcisi COVID-19 salgını devam ederken benimsenen çalışma yöntemleri ile ilgili mevcut
durumu görüşmek; sekreterlikler arasında düzenli olarak yapılacak olan uzaktan ve/veya yüz
yüze toplantıların ne zaman, ne kadar sıklıkla ve kimler arasında yapılması gerektiğine karar
vermek üzere 30 Ağustos 2021 tarihinde video konferans yoluyla bir toplantı düzenlemiştir.
Toplantıya; Dış İlişkiler Müdürlüğü Şefi Özlem Talaslı Aydın (Türk AYM temsilcisi), Sora Kang
(Kore AYM temsilcisi), Indah Apriyanti Tomas (Endonezya AYM temsilcisi), Olfiziana Tri Hastuti
(Endonezya AYM temsilcisi), Immanuel Hutasoit (Endonezya AYM temsilcisi), Nigora Maripova
(AAMB dönem başkanlığını yürüten Kazakistan Anayasa Konseyi temsilcisi) katılım sağlamıştır.
Üç Daimî Sekreterliğin İrtibat Görevlileri ve AAMB Dönem Başkanı Moğolistan Anayasa Mahkemesi temsilcisi yine benzer konuları ele almak üzere 9 Kasım 2021 tarihinde video konferans
yoluyla ikinci kez bir araya gelmiştir. Toplantıya; Dış İlişkiler Müdürlüğü Şefi Özlem Talaslı Aydın
(Türk AYM temsilcisi), Sora Kang (Kore AYM temsilcisi), Indah Apriyanti Tomas (Endonezya AYM
temsilcisi), Olfiziana Tri Hastuti (Endonezya AYM temsilcisi), Bilegjargal Bat-Erdene ve Solongo
Batsaikhan (AAMB dönem başkanlığını yürüten Moğolistan Anayasa Mahkemesi temsilcisi) katılım sağlamıştır.
C. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı
Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Avrupa anayasa mahkemeleri ile anayasal denetim
yapan muadili kurumları bir araya getirmek amacıyla 1972 yılında Hırvatistan Dubrovnik’te
kurulmuştur. 1987 yılında Konferans’a üye olan Türk Anayasa Mahkemesi, kuruluşun ilk
üyelerindedir. 26-30 Nisan 1987 tarihlerinde Lizbon’da düzenlenen VII. Avrupa Anayasa
Mahkemeleri Konferansı toplantısında Türk Anayasa Mahkemesi üyeliğe kabul edilmiş ve bir
sonraki kongrenin 1990 yılında Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir. VIII. Kongre’nin hazırlık
toplantısı 14-17 Kasım 1988 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Konusu “Anayasal Normların
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Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı XVIII. Kongresi
Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi” olarak belirlenen konferans, 7-10 Mayıs
1990 tarihleri arasında Ankara’da, çeşitli ülke ve kurumlardan 102 temsilci/heyetin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı XVIII. Kongresi COVID-19 salgın önlemleri çerçevesinde
dönem başkanı Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin koordinasyonunda 24-25 Şubat
tarihlerinde 35 üye ülkenin anayasa/yüksek mahkemelerinin katılımı ile çevrim içi olarak
gerçekleştirilmiştir. Kongre’nin ilk günkü Başkanlar Kurulu toplantısında Türkiye’yi Anayasa
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan temsil etmiştir. Video konferans yöntemiyle Kongre’ye katılan
Zühtü Arslan toplantı gündemindeki konulara ilişkin Türkiye’nin görüşlerini dile getirmiş ve
oylamaya katılmıştır.

Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı XVIII. Kongresi
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Başkan Zühtü Arslan‘ın Endonezya’nın Bandung şehrinde gerçekleşen
uluslararası konferansa katılımları

Ç. İslam İşbirliği Teşkilatına Üye / Gözlemci Devletlerin Anayasa / Yüksek Mahkemeleri/ Konseyleri
Yargı Konferansı
14-15 Aralık 2018 tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa/
Yüksek Mahkemeleri/Konseyleri 1. Yargı Konferansı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin
ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu konferansın sonunda 2. Yargı Konferansı’nın
2020 yılında Endonezya Anayasa Mahkemesi himayesinde Endonezya’da gerçekleştirilmesi
kararlaştırılmıştır. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2. Yargı Konferansı’nın 2021 yılına
ertelenmesine karar verilmiştir.
Endonezya’nın Bandung şehrinde 15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen uluslararası
konferansta “İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı (CCJ-OIC)”
adı altında yeni bir birliğin kurulması kararlaştırılmıştır. Böylece Türk Anayasa Mahkemesinin
14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Dolmabahçe’de başlattığı İİT üyesi devletlerin anayasa
mahkemelerini bir araya getirecek organizasyonun kurulması yönündeki çalışmalarda önemli
bir aşama daha geride bırakılmıştır. Türkiye’yi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve
Başraportör Murat Azaklı’nın temsil ettiği konferansa toplam 38 ülke katılmış, konferansın sonunda
Başkan Arslan’ın başkanlık ettiği genel kurul toplantısında “Bandung Deklarasyonu” oybirliğiyle
kabul edilmiştir. Genel Kurulda ayrıca 2018’de kabul edilen “İstanbul Deklarasyonu” ile başlayan
süreçte kurulmasına karar verilen konferansın ilk (açılış) kongresinin 2022 yılında İstanbul’da
yapılması ve bu kongrede kuruluş sürecinin tamamlanması kararlaştırılmıştır. Konferansta iki gün
boyunca “İnsan Hakları ve Anayasacılık” ana başlığı altında sunumlar yapılmış, Başkan Arslan bu
kapsamda yaptığı konuşmada modern demokrasinin çoğulcu demokrasi olduğuna ve anayasa
mahkemelerinin de anayasal demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri hâline geldiğine
değinmiştir. Arslan ayrıca bireysel başvurunun kabulünden sonra Anayasa Mahkemesinin hak
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Endonezya’nın Bandung şehrinde gerçekleşen uluslararası konferans
eksenli yaklaşımla çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gelişimine önemli katkılarda
bulunduğunu kararlardan örnekler vererek anlatmıştır.
14-15 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye/Gözlemci
Devletlerin Anayasa/Yüksek Mahkemeleri 1. Yargı Konferansı sonunda kabul edilen
İstanbul Deklarasyonu’nda belirtildiği üzere Türkiye, Endonezya, Cezayir, Pakistan
ve Gambiya anayasa ve yüksek mahkemelerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmuş
olup bu kapsamda tüzük çalışması çalışma grubunda yer alan mahkemeler ile
koordinasyon hâlinde Dış İlişkiler Müdürlüğünce yürütülmektedir.
D. Afrika Anayasa Yargısı Konferansı
Afrika Anayasa Mahkemeleri/Konseyleri ve Muadili Kurumları, 7-8 Mayıs
2011 tarihinde Cezayir’de “Afrika Kıtası Anayasa Yargısı Kuruluş Kongresi”ni
gerçekleştirmiştir. Kuruluş Kongresi esnasında Afrika Anayasa Yargısı Konferansı
(CCJA) örgütünün tüzüğü katılımcı devletler tarafından ele alınıp kabul edilmiştir.
Ardından Afrika Anayasa Yargısı Konferansı örgütünün ilk yürütme organı ile
genel sekreteri seçilmiştir. CCJA bu şekilde kurulmuş olup genel sekreterliği ise
Cezayir’de oluşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 5 Ekim 2017
tarihi itibarıyla Afrika Anayasa Yargısı Konferansı örgütü nezdinde gözlemci kurum
statüsündedir.
CCJA bünyesinde her iki yılda bir kongre düzenlenmektedir. Kurulduğu tarihten
bu yana Cezayir/Cezayir (2011), Cotonou/Benin (2013), Librevil/Gabon (2015),
Cape Town/Güney Afrika (2017) ve Luanda/Angola (2019) olmak üzere beş kongre
düzenlenmiştir.
Afrika’da anayasa yargısının desteklenmesi, bu alanda bilgi ve deneyim alışverişine
imkân sağlanması için CCJA tarafından iki kongre arasında bir uluslararası seminer
düzenlenmektedir. “Anayasa Yargıcı ve Siyasi Erk” konulu ilk seminer 2013 yılında
Cotonou’da gerçekleştirilmiştir. “Bireylerin Anayasa Yargısına Erişimi” konulu ikinci
uluslararası seminer ise 2017 yılında Cezayir’de düzenlenmiştir. “Seçim Hukuku:
Sürecin Şeffaflığı, Kapsayıcılığı ve Bütünlüğü” konulu üçüncü uluslararası seminer
ise 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde Maputo, Mozambik’te anayasa yargısı alanında
faaliyet gösteren üyelerin temsilcilerinin hibrit formatta katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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E. Avrupa Konseyi
Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde kabul edilen “Anayasa Mahkemesinin Temel
Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” projesi açılışı ve
Türkiye’de bireysel başvurunun dokuzuncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen konferans 23
Eylül 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Açılış törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı
Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Konseyi Ankara Program
Ofisi Başkanı Cristian Urse, yüksek yargı organlarının üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
bürokratlar, hukukçular, akademisyenler ve yabancı konuklar katılmıştır. Avrupa Konseyi Genel
Sekreter Yardımcısı Bjorn Berge programa Strazburg’tan çevrim içi bağlanmıştır.

“Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili
Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Projesi Açılış Konferansı

Başkan Arslan, dört yıllık uygulama takvimi olan projenin Anayasa Mahkemesi ile paydaşlar
arasındaki yapıcı diyaloğun geliştirilmesine ve bireysel başvurunun objektif etkisinin daha
iyi anlaşılmasına çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirerek emeği geçenlere
teşekkür etmiştir. Açış konuşmaları sonrası Proje Koordinatörü Sergey Dikman tarafından proje
sunumu yapılmıştır. Programın öğleden sonraki oturumlarında “Bireysel Başvuru Kararlarının
Dönüştürücü Etkisi” paneli gerçekleştirilmiştir. Panelin “Bireysel Başvuru Kararlarının Objektif ve
Subjektif Etkisi” alt başlıklı ilk oturumunun moderatörlüğünü Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
Hasan Tahsin Gökcan üstlenmiştir. “Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası”
başlıklı ikinci oturumun başkanlığını ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım yapmıştır.
Program Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Cristophe Poirel ile Anayasa Mahkemesi
Başkanvekili Kadir Özkaya’nın kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.
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“Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili
Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Projesi Açılış Konferansı
Bütçesinin tamamı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen projenin ana
yararlanıcısı Anayasa Mahkemesi olup projenin paydaşları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi,
yüksek mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Akademisi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu gibi
kurumlar ve sivil toplum örgütleri yer almaktadır. Projeyle; hâkimlerin, savcıların, avukatların ve
diğer paydaşların AİHM ve Anayasa Mahkemesi içtihadına ilişkin farkındalıklarının arttırılması,
Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve insan hakları alanındaki boşlukların etkin bir
şekilde ele alınması, Türk mahkemeleri ve ilgili paydaşlarla AB’ye üye ülkelerin mahkemeleri ve
AİHM arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

“Bireysel Başvuru Kararlarının Objektif ve Subjektif Etkisi” başlıklı birinci oturum

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ

49

Başkan Zühtü Arslan’ın AİHM Başkanı Robert Spano ile görüşmesi
F. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki Anayasa Mahkemesi heyeti,
AİHM Adli Yılı Açılışı nedeniyle 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde Fransa’yı ziyaret etmiştir. Anayasa
Mahkemesi Heyetinde Başkan Zühtü Arslan’ın yanı sıra Üye Basri Bağcı ile Başraportör Aydın
Şimşek yer almıştır.
Ziyaret kapsamında ilk gün (9 Eylül) AİHM uzman hukukçuları ve AİHM yargıcı Saadet Yüksel ile
bir araya gelen Anayasa Mahkemesi Heyeti ikinci gün (10 Eylül) AİHM Başkanı Robert Spano ile
görüşmüş ve AİHM Adli Yıl Açılış Programı’na katılmıştır.

Başkan Zühtü Arslan ve beraberindeki heyetin AİHM ziyareti
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3. ULUSAL ANAYASA MAHKEMELERİ İLE İŞ BİRLİĞİ
Anayasa Mahkemesi son on yılda ikili iş birliği etkinliklerini geliştirmek için diğer anayasa
mahkemeleri ve yüksek mahkemeler ile mutabakat zaptı imzalamıştır. 2019 yılı içinde Cibuti
Anayasa Konseyi ile imzalanan mutabakat zaptı ile toplam sayı yirmi yedi olmuştur. Mahkeme,
anayasa mahkemelerinden gelen yabancı heyetleri, üyeleri, araştırmacıları ve personeli Türk
misafirperverlik ve dostluk ruhuyla ağırlamaktadır. Bu iş birliği protokolleri, iki tarafın da yararı
için yapılan karşılıklı deneyim paylaşımlarının temelini sağlamaktadır.
Anayasa Mahkemesi aşağıdaki anayasa mahkemeleri ya da muadili kurumlar ile mutabakat
imzalamıştır:
Endonezya
Endonezya Anayasa Mahkemesi

24 Nisan 2007

Kuzey Makedonya
Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi

26 Nisan 2007

Azerbaycan
Azerbaycan Anayasa Mahkemesi

10 Mayıs 2007

Şili
Şili Anayasa Mahkemesi

07 Haziran 2007

Kore
Kore Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

24 Nisan 2009

Ukrayna
Ukrayna Anayasa Mahkemesi

24 Nisan 2009

Pakistan
Pakistan Federal Yüksek Mahkemesi

24 Nisan 2009

Bosna Hersek
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi

24 Nisan 2009

Bulgaristan
Bulgaristan Anayasa Mahkemesi

07 Nisan 2011

Tacikistan
Tacikistan Anayasa Mahkemesi

26 Nisan 2012

Karadağ
Karadağ Anayasa Mahkemesi

28 Nisan 2012

Afganistan
Afganistan İslam Cumhuriyeti Anayasayı Gözlem Bağımsız Komisyonu

25 Nisan 2013
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Arnavutluk
Arnavutluk Anayasa Mahkemesi

10 Haziran 2013

Tayland
Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi

29 Nisan 2014

Kırgızistan
Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Anayasa Dairesi1

28 Eylül 2014

Romanya
Romanya Anayasa Mahkemesi

17 Ekim 2014

Cezayir
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Anayasa Konseyi2

26 Şubat 2015

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Yüksek Mahkemesi

29 Haziran 2015

Kosova
Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

27 Nisan 2016

Irak
Irak Federal Yüksek Mahkemesi

25 Nisan 2017

Kazakistan
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi

25 Nisan 2017

Moğolistan
Moğolistan Anayasa Mahkemesi

25 Nisan 2017

Gürcistan
Gürcistan Anayasa Mahkemesi

28 Nisan 2017

Rusya
Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi

30 Mart 2018

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Yüksek Adalet Mahkemesi

10 Mayıs 2018

Somali
Somali Yüksek Mahkemesi

19 Aralık 2018

Cibuti
Cibuti Anayasa Konseyi

1 2021 yılında yapılan değişiklikle Kırgız Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ismini almıştır.
2 2021 yılında yapılan değişiklikle Cezayir Anayasa Mahkemesi ismini almıştır.

17 Haziran 2019
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4. 2021 Yılında Uluslararası Faaliyetler
2021 yılında Mahkemenin karşılıklı dış temasları gerek yabancı ülkelerin yüksek mahkemeleriyle
gerekse uluslararası mahkemeler ve kuruluşlarla devam etmiştir.
Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyet ile 28 Ocak
2021 tarihinde makamında görüşen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye ile tarihi
ve kültürel bağları bulunan Kuzey Makedonya’nın Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerini
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını, iki mahkeme arasındaki ilişkinin her geçen gün
güçlenerek devam ettiğini vurgulamıştır. Kuzey Makedonya heyeti için İstanbul’da sosyal program
düzenlenmiş, program boyunca heyete Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarınca eşlik edilmiştir.

Başkan Zühtü Arslan’ın Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı
Salih Murat ve beraberinde yer alan heyeti makamında kabulü
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus
Meyer-Landrut ve beraberinde yer alan heyeti 9 Mart 2021 tarihinde makamında kabul etmiştir.
Başkan Arslan görüşmede, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının Türkiye’de insan
haklarını ileri seviyeye taşıdığını ancak bu anlamda daha çok yol kat edilmesi gerektiğini ve Konsey
ile iş birliği içinde Anayasa Mahkemesi Kararlarının İcrası projesinin büyük önem arz ettiğini
belirtmiştir.

Başkan Zühtü Arslan’ın Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı
Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberinde yer alan heyeti makamında kabulü

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ

53

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 26 Mart 2021 tarihinde Hollanda Büyükelçisi Marjanne
de Kwaasteniet ve beraberinde yer alan heyeti makamında kabul etmiştir. Görüşmede iki ülke
arasındaki köklü ilişkilere vurgu yapılmış ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki arzu ifade edilmiştir.

Başkan Zühtü Arslan’ın Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve
beraberinde yer alan heyeti makamında kabulü
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan 7 Nisan 2021 tarihinde Kamu Başdenetçisi Şeref
Malkoç’un eşlik ettiği Azerbaycan Kamu Başdenetçisi/Ombudsmanı Sabina Aliyeva ve beraberindeki
heyeti makamında kabul etmiştir. Görüşmede iki ülke arasında çok güçlü maddi ve manevi desteğin
bulunduğunu, ikili ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğini belirtmiş, Karabağ zaferini tebrik
etmiştir.

Başkan Zühtü Arslan’ın Azerbaycan Kamu Başdenetçisi Sabina Aliyeva ve
beraberindeki heyeti makamında kabulü
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Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ve beraberindeki heyet ile 27 Temmuz
2021 tarihinde makamında görüşen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye Venezuela
arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini, coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke arasındaki bağların
gittikçe güçlendiğini, bu yakınlığın iki ülkedeki diğer devlet kurumları ve mevkidaşlar arasında da
gelişmesi temennilerini belirtmiştir.

Başkan Zühtü Arslan’ın Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı
Maikel Moreno ve beraberindeki heyeti makamında kabulü
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 20 Eylül 2021 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti
Büyükelçisi Jürgen Schulz ve beraberinde yer alan heyeti makamında kabul etmiştir. Görüşmede
iki ülke arasındaki köklü ilişkilere vurgu yapılmış ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki arzu ifade
edilmiştir.

Başkan Zühtü Arslan’ın Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen
Schulz ve beraberindeki heyeti makamında kabulü
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Endonezya Anayasa Mahkemesi tarafından 15-16 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi düzenlenen
“Constitutional Court, Religion and Constitutional Rights Protection” konulu 4. Uluslararası
Sempozyuma (ICCIS) Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım ve AYAM Koordinatör
Raportörü Mücahit Aydın katılmıştır. Engin Yıldırım Sempozyumun 3. Oturumunda “Freedom of
Religion, Secularism and the Turkish Constitutional Court” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Endonezya Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sempozyum (ICCIS)

Endonezya Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sempozyum (ICCIS)
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Anayasa Mahkemesi Üyesi Basri Bağcı ve Raportör Ömer Dursun Kore Anayasa Mahkemesince
yürütülen AAMB Araştırma ve Geliştirme Sekreterliği tarafından 10-11 Kasım 2021 tarihlerinde
çevrim içi düzenlenen 3. Uluslararası Sempozyuma katılmıştır. Sempozyumda Basri Bağcı bir
sunum gerçekleştirmiştir.

Kore Anayasa Mahkemesi Tarafından Düzenlenen 3. Uluslararası Sempozyum

Kore Anayasa Mahkemesi Tarafından Düzenlenen 3. Uluslararası Sempozyum
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Kazakistan Anayasa Konseyinin
daveti üzerine 17-22 Kasım 2021 tarihlerinde Kazakistan’ı ziyaret etmiştir. Anayasa Mahkemesi
heyetinde Başkan Zühtü Arslan’ın yanı sıra Başkanvekili Kadir Özkaya, Üye İrfan Fidan ile Özel Kalem
Müdürü Orhan Yalınız yer almıştır. Başkan Arslan, başkent Nur Sultan’daki temasları çerçevesinde
Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kairat Mami ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmiş,
daha sonra heyetlerin de katıldığı ortak toplantı yapılmıştır. Toplantı sonrası düzenlenen törenle
Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kairat Mami, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a
“Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. Yıldönümü” devlet madalyasını takdim etmiştir.
Ayrıca Kazakistan’da temaslarda bulunan Başkan Arslan ve beraberindeki heyet 19 Kasım 2021
tarihinde Almatı’da El Farabi Kazak Millî Üniversitesinde düzenlenen “Kazakistan’ın Bağımsızlığının
30. Yılında Siyasi İstikrarın ve Ekonomik Refahın Temeli Olarak Nursultan Nazarbayev’in Hukuk
Modeli” konulu uluslararası konferansa katılmıştır. Konferanstan sonra düzenlenen törende Başkan
Arslan’a El Farabi Kazak Milli Üniversitesi tarafından “Fahri Profesör” unvanı takdim edilmiştir.

Başkanı Arslan’a “Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının 25. Yıldönümü”
devlet madalyasının takdimi
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Başkan Arslan ve beraberindeki heyetin Almatı’da El Farabi Kazak Millî
Üniversitesini ziyaretleri
Kazakistan temasları çerçevesinde Başkan Arslan 20 Kasım 2021 tarihinde Türkistan’da Hoca
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin öğrencilerine “Anayasa Yargısı” başlıklı bir
konferans vermiştir. Konferans sonrası üniversite yetkilileriyle yerleşke bahçesinde fidan dikme
törenine katılan Başkan Arslan ve beraberindeki heyet son olarak Türkistan’ın simgesi Hoca Ahmet
Yesevi Türbesi’ni ziyaret etmiştir.

“Kazakistan’ın Bağımsızlığının 30. Yılında Siyasi İstikrarın ve Ekonomik
Refahın Temeli Olarak Nursultan Nazarbayev’in Hukuk Modeli” Konferansı
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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi fidan dikme töreni
Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza-Ulugbek Abdusalomov ve beraberindeki heyet
ile 23 Kasım 2021 tarihinde makamında görüşen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan,
Türkiye ile dost ve kardeş ülke Özbekistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini, iki ülke
arasındaki bağların gittikçe güçlendiğini vurgulamıştır. Özbekistan heyeti için İstanbul’da sosyal
program düzenlenmiş, program boyunca heyete dış ilişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
Yücel Arslan eşlik etmiştir. İlâveten, iki mahkeme arasında Mutabakat Zaptı imzalanması için her iki
kurumun Dış İlişkiler Müdürlüklerince çalışmalara başlanmıştır.

Başkan Zühtü Arslan’ın Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı
Mirza-Ulugbek Abdusalomov ve beraberindeki heyeti makamında kabulü
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“Türk Dünyasının Entegrasyonu” Konulu Çevrim İçi Konferans

Türk Dünyasının Entegrasyonuna Yönelik İzlenen Yol: ‘Nazarbayev Modeli” başlıklı çevrim içi
konferansa katılım sağlamıştır. Başkan Arslan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada 12 Kasım
2021’de İstanbul’da Türk Konseyinin yeni bir yapıyla Türk Devletleri Teşkilatı olarak kurulduğunu
belirterek Türk dünyasının birlikteliğinde yeni bir dönemin başladığını ifade etmiştir. Türk dünyasının
birlikteliğinin zemininde insanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışın gerekliliğine vurgu yapan Başkan
Arslan, dünyanın ağır sorunlarının ancak insan odaklı bir yaklaşımla çözülebileceğini aktarmış ve
bu zihniyetin köklerinin Türkistan’da bulunabileceğini belirtmiştir. Başkan Arslan, ünlü düşünür
Farabi’nin “Erdemli Ülke” adlı eseriyle, Türk dünyasının fikir ve inanç mimarlarından Hoca Ahmet
Yesevi’nin de muhteşem hikmetleriyle insan odaklı bir anlayışı asırlar önce anlattığını kaydetmiştir.

“Türk Dünyasının Entegrasyonu” Konulu Çevrim İçi Konferans
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Endonezya Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Arief Hidayat ve beraberindeki heyet ile 17 Aralık
2021 tarihinde makamında görüşen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan iki ülke mahkemeleri
arasında gerek Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği içinde gerekse ikili düzeyde süren iyi ilişkilerin
daha da gelişerek devam etmesi temennilerini dile getirmiştir.

Başkan Zühtü Arslan’ın Endonezya Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof.
Dr. Arief Hidayat ve beraberindeki heyeti makamında kabulü

12 Şubat 2021 tarihinde AİHM tarafından düzenlenen Yüksek Mahkemeler Ağı (SCN) webinar
toplantısına raportörler Ceren Sedef Eren ve Mustafa İlhan Öztürk katılmıştır.
Avrupa Birliği katılım sürecinde müktesebat uyum çalışmalarına ilişkin gelişmelerin takip edilmesi
amacıyla kurulan 8 Nolu Alt Komite’nin 24 Şubat 2021 tarihinde çevrim içi düzenlenen 16.
toplantısına Mahkememiz adına Raportör Mehmet Sadık Yamlı katılmıştır.
“İnsan Hakları Eylem Planı’nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme” projesi kapsamında
ihtiyaç analiz çalışmalarının degerlendirilmesi amacıyla 25 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen çevrim
içi toplantıya Mahkememiz adına raportörler Zehra Gayretli ve Derya Atakul katılmıştır.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ile diyaloğun 10. yılı vesilesiyle 9 Mart 2021 tarihinde
düzenlenen çevrim içi programa Dış İlişkiler Müdürlüğü Şefi Özlem Talaslı Aydın ve Proje Koordinatörü
Korhan Pekcan katılmıştır.
Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında proje uygulamalarının incelenmesi ve yeni
projelerin ihale hazırlıklarında gelinen aşamalara ilişkin 10 Mart 2021 tarihinde düzenlenen çevrim
içi toplantıya Dış İlişkiler Müdürü Baran Kuşoğlu ve Proje Koordinatörü Korhan Pekcan katılmıştır.
25 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen AB Türkiye Delegasyonu ve ilgili kurumların eş güdümü ile
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ikinci dönemi (2014-2020) Temel Haklar Alt Alanı Sektörel İzleme
Komitesi Toplantısına (çevrim içi) Dış İlişkiler Müdürü Baran Kuşoğlu ve Proje Koordinatörü Korhan
Pekcan katılmıştır.
6 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu
Diplomasisi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısına Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan katılmıştır.
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Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Heyeti 7 Ekim 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesini ziyaret
etmiştir. Heyette yer alan temsilciler toplantıya şahsen ve video konferans yöntemiyle katılmıştır.
Anayasa Mahkemesi adına toplantıya Genel Sekreter Murat Şen, Genel Sekreter Yardımcısı Yücel
Arslan, Raportörler Yunus Heper, Derya Atakul, Ceren Sedef Eren, Basın Müşaviri Osman Arslan,
Kararlar Müdürü Özcan Altay, Dış İlişkiler Müdürlüğü Şefi Özlem Talaslı Aydın ve Mütercim-Tercüman
Safiye Bal Kuzucu katılmıştır.
22 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen AB Türkiye Delegasyonu ve ilgili kurumların eş güdümü ile
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ikinci dönemi (2014-2020) Temel Haklar Alt Alanı Sektörel İzleme
Komitesi Toplantısına (çevrim içi) Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan katılmıştır.
12 Kasım 2021 tarihinde projelere ilişkin göstergelerin ve kazanımların değerlendirilmesi amacıyla
düzenlenen AB Türkiye Delegasyonu ve ilgili kurumların eş güdümü ile Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı ikinci dönemi (2014-2020) Temel Haklar Alt Alanı Sektörel İzleme Komitesi Toplantısına
(çevrim içi) Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan katılmıştır.
15 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı IPA 2023 yılı Programlaması Temel Haklar Alt Alanı Sektör Koordinasyon Toplantısına (çevrim
içi) Dış İlişkiler Müdürü Fatih Çağrı Ocaklı ve Proje Koordinatörü Korhan Pekcan katılmıştır.

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ

63

B ÖLÜM

04
B A Ş K A N ’ I N

KO N U Ş M A L A R I

66

Y I L L I K

R A P O R

Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Konuklar,
Yemin törenimize hoşgeldiniz diyor, sizleri en içten
duygularımla, saygıyla selamlıyorum.
Sözlerimin başında birazdan yemin edecek olan üyemiz
İrfan Fidan’ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde
başarılar diliyorum. Sayın Fidan’ın üyeliğinin şahsı, ailesi,
Mahkememiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni
ediyorum.
Bilindiği üzere yemin kadim bir gelenektir. Bundan yaklaşık
2500 yıl önce Lycurgus’un söylediği “Demokrasimizi bir
arada tutan güç yemindir” sözü, yeminin işlevini çok iyi
anlatır. Gerçekten de dünyanın hemen her yerinde devlet
yetkisini kullananlar, göreve başlarken, toplumu bir arada
tutan anayasayı koruyacaklarına dair milletin huzurunda
söz verirler.

9 Şubat 2021
Anayasa Mahkemesi
Üyesi İrfan Fidan’ın
Ant İçme Töreni

Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak koruyacağımıza
yemin ettiğimiz Anayasa’nın ruhunu ve kimliğini oluşturan
ortak değerler vardır. Bizi birleştiren ve bir arada tutan
bu değerlerin başında bu yıl kabulünün yüzüncü yılını
kutladığımız İstiklâl Marşımız gelmektedir.
İstiklâl Marşı bu birleştirici işlevini kısa bir süre önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda da icra
etmiştir. Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerden
milletvekillerinin imzaladığı ortak bir önergeyle içinde
bulunduğumuz yıl “İstiklâl Marşı yılı” ilan edilmiştir.
Bu kapsamda İstiklâl Marşı’nın anayasal anlamına giriş
mahiyetinde birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Evvela belirtmek gerekir ki, her vesileyle okuduğumuz
veya dinlediğimiz millî marşımız aynı zamanda Anayasa’yla
güvence altına alınmış bir metindir. Anayasa’nın 3.
maddesine göre Türkiye Devletinin millî marşı “İstiklâl
Marşı”dır. Madde gerekçesinde de “Mehmet Akif’in
yazdığı ve İstiklâl Harbimizden beri Türk milletinin millî
marşı olan ‘İstiklâl Marşı’”nın toplumu birleştiren bir
sembol olduğu vurgulanmıştır. Gerekçeye göre İstiklâl
Marşımız “Türk Devletinin ve Milletinin etrafında toplandığı
kutsal simgeler”den biridir. Bu nedenle Mehmet Akif,
“O benim eserim değil, milletin eseridir!” diyerek “İstiklâl
Marşı”nı Safahat’a almamıştır.
Sayın Cumhurbaşkanım,
“İstiklâl Marşı”, adı üstünde, bir bağımsızlık manifestosudur.
Bu manifestonun şiarı ise hiç kuşkusuz hürriyettir. “Ben
ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” sözüyle başlayan
üçüncü dörtlük kanaatimce İstiklâl Marşı’nın özünü
oluşturmaktadır.
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Bu söz aynı zamanda Anayasa’nın da fikrî özeti gibidir. Bu bağlamda İstiklâl
Marşı’nın temel kavramlarından biri olan “hürriyet”in birey, toplum ve
devlete dönük üç anayasal boyutunun olduğu söylenebilir.

• Bireysel açıdan hürriyet kavramı temel hak ve hürriyetlere sahip
olmayı ifade eder. Buna göre milleti oluşturan fertler, insan olmaları
nedeniyle ezelden beri hak ve hürriyetlerin öznesidir. Anayasa’nın
temel amacı da fertlerin doğuştan sahip olduğu bu hak ve hürriyetleri
güvence altına almaktır

• Toplumsal açıdan hürriyet ise başka milletlerin boyunduruğu,

esareti altında olmamayı, kendi kaderini özgürce belirlemeyi,
kısacası istiklâli anlatır. Milletimiz en son 15 Temmuz direnişiyle
hürriyetine ve istiklâline canı pahasına sahip çıkmış, kendisine zincir
vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Diğer
yandan milletin ağır bedellerle elde ettiği bağımsızlığının korunması,
Anayasa’nın devlete yüklediği temel görevlerden biridir.

• Son olarak devlete bakan yönüyle hürriyet millete ait olan

egemenliğin kullanımına tekabül eder. Bu anlamda hürriyet devlet
organlarının toplum sözleşmesi mahiyetinde olan anayasaya uygun
olarak serbestçe karar alabilmesini gerektirir. 1921 Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’ndan bu yana tüm anayasalarımızda “egemenliğin kayıtsız
şartsız millete ait olduğu” değişmez bir ilke olarak yer almıştır.
Mevcut Anayasa’nın “Egemenlik” kenar başlıklı 6. maddesi uyarınca
da “Türk milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre,
yetkili organları eliyle kullanır”.

Kısacası Anayasa, İstiklâl Marşı’nda ifadesini bulan milletin hürriyetinin,
hakimiyetinin ve istiklâlinin sembolüdür. Tam da bu nedenle Anayasa
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hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve
tüzel kişileri bağlayan üstün hukuk kurallarıdır.
Öte yandan hukukun üstünlüğü, İstiklâl Marşı’nın temel değerlerinden olan milletin
varlığı, birliği ve istiklâlini sağlamanın da gereğidir. Nitekim İstiklâl Marşımızın
şairi, Safahat’ta Asım’a şöyle seslenir:
“Ver bütün kudreti kânûna ki vahdet yürüsün...
Yoksa millet değil ancak dağınık bir sürüsün...”
Dolayısıyla tüm anayasal ve yasal kurumların ortak sorumluluğu olan hukukun
üstünlüğüne saygı ve bunun gereği olan Anayasa’ya sadakat, aynı zamanda
İstiklâl Marşı’na vefanın ve onun ruhuna bağlılığın da zorunlu bir sonucudur.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Bilindiği üzere, Anayasa’ya göre egemenliği kullanan yetkili organlardan biri de
Anayasa Mahkemesidir. Kuruluşundan bu yana kanunların anayasaya uygunluğunu
denetleyen Anayasa Mahkemesinin görev alanı zamanla genişlemiştir. Özellikle 23
Eylül 2012 tarihinden itibaren hayata geçen bireysel başvuruyla birlikte anayasa
yargısında yeni bir döneme girilmiştir.
Bireysel başvuru, zât-ı devletlerinin büyük çabası ve milletimizin iradesiyle
hukuk sistemimizde gerçekleştirilen önemli bir reform ve kazanımdır. Anayasa
Mahkemesince kısa süre önce verilen bir kararda da vurgulandığı üzere
bireysel başvuru, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında kaynağını doğrudan
Anayasa’dan alan nihai ve en etkili ulusal hak arama yoludur.
Anayasa koyucunun ifadesiyle bireysel başvurunun amacı “haklar ve hukukun
üstünlüğü temelindeki standartları yükseltecek” iyi işleyen ulusal bir hak arama
yolu oluşturmaktır. Bu noktada memnuniyetle belirtmek isterim ki, bazı arızi
sorunlara rağmen bu amaç önemli ölçüde gerçekleşmekte ve bireysel başvuru
ülkemizde başarılı şekilde uygulanmaktadır.
Düzenli şekilde yayınladığımız istatistikler de bireysel başvurudaki başarının
boyutunu ortaya koymaktadır. Rakamlara bakıldığında son dört yıldır Anayasa
Mahkemesine yıllık bazda ortalama 40 bin başvuru yapıldığı görülmektedir.
Bugün itibarıyla derdest başvuru sayısı da 40 bin civarındadır. Bunun anlamı
son dört yıldır Mahkememizin yapılan müracaat kadar başvuruyu sonuçlandırmış
olmasıdır. Dahası geçen yıl salgın şartlarına rağmen 45 binin üzerinde başvuru
sonuçlandırılmış, böylece gelen başvuruyu karşılama oranı yüzde 112’ye çıkmıştır.
Diğer yandan Anayasa Mahkemesi yoğun iş yüküyle başa çıkmanın yanında,
bireysel başvuruya konu temel hak ve hürriyetlere ilişkin içtihat hukukunu da
her geçen gün geliştirmektedir. Dolayısıyla Mahkememiz, kararlarıyla, anayasal
haklar ve hukukun üstünlüğü temelindeki standartları, anayasa koyucunun amacı
doğrultusunda ve insanımızın hak ettiği şekilde yükseltmektedir.
Bununla birlikte bireysel başvuru ülkemizde nispeten yeni bir kurumdur. Dolayısıyla
bazı uygulama sorunlarının ortaya çıktığı da hepimizin malumudur. Bunların
başında ihlal kararlarının icrası gelmektedir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi ihlal tespit ettiğinde ihlalin
ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmetmektedir.
Esasen bu durum Mahkemenin takdiri veya tercihine bağlı bir mesele olmayıp,
Kanun’dan ve bireysel başvurunun doğasından kaynaklanan bir zorunluluktur.
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Bu aşamada ilgili kurumlara düşen görev ise ihlali ortadan kaldırmak ve benzeri
ihlallerin önlenmesini sağlamak için gerekenleri yapmaktır. Bu kapsamda kural
olarak mümkün olduğunca durumun eski hâle getirilmesi, başka bir ifadeyle
ihlalden önceki duruma dönülmesi sağlanmalıdır.
Öte yandan Anayasa’nın 153. ve 6216 sayılı Kanun’un 50. maddeleri karşısında idari
ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür.
Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzeninin ve hukuk
devleti olmanın bir gereğidir.
Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma
zorunluluğu, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesidir. Temel
hakların daha iyi korunması amacıyla ihdas edilen bireysel başvuru kurumunun
etkili olabilmesi verilen ihlal kararlarının gecikmeksizin yerine getirilmesine bağlıdır.
İfade etmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa’yı
tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasa’nın anlamsız hale geldiği,
bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri
bir arada tutan değerleri koruma imkânı kalmayacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Konuklar,
Son olarak belirtmek gerekir ki, hak, hukuk ve hürriyet gibi kavramların anayasalarda
yer alması tek başına yeterli değildir. Bunların korunması için anayasal hükümlerin
hayata geçirilmesi ve ortak anayasal değerlerin korunması noktasında toplumun
tüm kesimlerinin duyarlı olması gerekir.
Anayasa Mahkemesi, görev alanına giren konularda hak eksenli bir yaklaşımı
benimseyerek ortak anayasal değerlerimizin hayata geçirilmesi için büyük bir
çaba göstermektedir. Mahkememiz Anayasa’da yer alan adalet, eşitlik, temel
hak ve özgürlükler, egemenlik, bağımsızlık ve demokratik hukuk devleti gibi
küllî değerleri, verdiği kararlarla bir anlamda ete kemiğe büründürmek suretiyle
korumanın gayreti içindedir.
Bu nedenle bir yıldır tüm insanlığı derinden etkilemekte olan salgına rağmen
fedakârca çalışan başkanvekillerimiz, üyelerimiz, raportörlerimiz ve diğer tüm
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle bize yüzüncü yılını kutladığımız anlamlı ve muhteşem bir millî marş
hediye eden büyük şair ve mütefekkirimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet
diliyorum. İstiklâl Marşı’nı yazdıran millî mücadelenin, başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını, onu gözyaşları içinde ve alkışlarla
kabul eden Gazi Meclisimizin mebuslarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle
anıyorum.
Konuşmamı tamamlarken yeni üyemiz Sayın Fidan’ı tekrar tebrik ediyor, emekli
olan üyelerimiz Serdar Özgüldür ve Burhan Üstün’e de huzurlu bir emeklilik
dönemi temenni ediyorum. Aynı şekilde vefat eden tüm mensuplarımıza Allah’tan
rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı bir ömür diliyorum.
Törenimizi teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyor, sağlık ve afiyet
diliyorum.
Sağ olun, var olun.
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Anayasa Mahkemesi 25 Nisan günü itibarıyla 59 yaşına
girmiş bulunmaktadır. Geleneksel olarak her sene
gerçekleştirdiğimiz kuruluş yıl dönümü törenini ve bu
kapsamda yapmış olduğumuz etkinlikleri maalesef -geçen
yıl olduğu gibi- bu yıl da COVID-19 salgını nedeniyle
ertelemek zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki aylarda
hepimizi uzunca bir süredir etkisi altına alan bu salgından
kurtulur ve ertelediğimiz etkinlikleri gerçekleştirme fırsatı
buluruz.
Bu vesileyle belirtmek isterim ki Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ve Anayasa’da
ifadesini bulan “muasır medeniyet”in siyasi rejim tercihi,
anayasal demokrasidir. Anayasa’nın Başlangıç kısmında
“hürriyetçi demokrasi” olarak ifade edilen anayasal
demokrasinin bir yandan serbest seçimler sonucu iş başına
gelenlerin yönetme yetkisini kullandığı, diğer taraftan da
bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için bu
yetkinin sınırlandırıldığı bir hukuk düzenini öngördüğü
bilinmektedir.

25 Nisan 2021
59. Kuruluş Yıl Dönümü
Mesajı

Demokrasi, temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya
yönelik kural ve kurumların varlığını gerektirmektedir.
Bilindiği üzere özellikle Avrupa’da anayasa mahkemeleri,
iki dünya savaşı arasında ve sırasında yaşanan sistematik
hak ihlallerine tepki olarak kurulmuştur. Dolayısıyla varlık
nedeni temel hak ve özgürlükleri korumak olan anayasa
mahkemeleri,
anayasal
demokrasinin
vazgeçilmez
unsurlarından biri hâline gelmiştir.
Dünyada anayasa yargısı alanında görev yapan en tecrübeli
mahkemelerden biri olan Türk Anayasa Mahkemesi de
Anayasa’nın kendisine verdiği görev ve yetkiler kapsamında
anayasanın üstünlüğü ilkesini hayata geçirmenin, temel
hak ve özgürlükleri korumanın gayreti içindedir. Belirtmek
gerekir ki Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri
koruyup geliştirme amacının bir gereği olarak hak eksenli
yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.
Türk Anayasa Mahkemesi, diğer ülkelerin aynı görevi yapan
mahkemeleriyle karşılaştırılamayacak derecede ağır bir
iş yüküyle karşı karşıyadır. Bilhassa bireysel başvurudaki
yoğun iş yükünü anlatan bazı istatistikleri paylaşmak
isterim. Anayasa Mahkemesi 2020 yılında yaklaşık 45 bin
başvuruyu sonuçlandırmıştır. Memnuniyetle ifade etmek
gerekir ki Mahkememizin yapılan başvuruları karşılama
oranı 2020 yılında salgın şartlarına rağmen yükselmeye
devam etmiş ve yüzde 112 seviyesine ulaşmıştır. Bununla
birlikte bireysel başvuru sayılarının gitgide arttığını, 2021
yılının ilk dört ayı tamamlanmadan 17 binin üzerinde başvuru
yapıldığını, buna bağlı olarak derdest başvuru sayısının da
46 bine yaklaştığını not etmek gerekir.
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Bir kez daha vurgulamak gerekir ki bireysel başvurunun amacı her bir hak
ihlalini gidermek değil ihlale yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasını
sağlamaktır. Bu kapsamda hukuk sistemimizin başta adil yargılanma hakkı
olmak üzere temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek ve bunların kullanımını
daha güvenceli bir hâle getirecek şekilde gözden geçirilmesi zorunludur.
Anayasa Mahkemesi sadece bireysel başvuruda değil norm denetiminde de
benimsediği hak eksenli yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin korunmasına
ve standardının yükseltilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kısacası
Anayasa Mahkemesi, tüm zorluklara rağmen demokratik hukuk devletini ve
insanımızın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmek
için çalışmaya devam etmektedir.
Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, fedakârca çalışan
başta başkanvekillerimiz ve üyelerimiz olmak üzere Mahkememizin tüm
mensuplarına teşekkür ediyorum. Emekli olan üyelerimiz ve personelimizden
vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyet
diliyorum.
Salgın döneminin gerçek kahramanlarını unutmamız elbette mümkün
değildir. Sürecin başından itibaren özveriyle görev yapan tüm sağlık
çalışanlarımıza ve salgınla mücadelede emeği geçen herkese şükranlarımı
sunuyorum.
Daha sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla Anayasa Mahkemesinin 59.
Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en içten duygularımla,
saygıyla selamlıyorum.
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Özel Hayata Saygı Hakkının Korunması
Değerli Konuklar,
Öncelikle düzenlediğimiz sempozyuma hoş geldiniz diyor,
sizleri en içten duygularımla, saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği üzere her yıl nisan ayında gerçekleştirdiğimiz
kuruluş yıl dönümü etkinliklerini COVID-19 nedeniyle
maalesef ertelemek zorunda kalmıştık. Bu kapsamda
ertelediğimiz bilimsel toplantıyı bugün gerçekleştirmekten
ve sizlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğum
memnuniyeti ifade etmek isterim. İnşallah bundan sonraki
kuruluş yıl dönümü etkinliklerini ertelemeden sağlıklı bir
ortamda yapma imkânına kavuşuruz.
Sözlerimin başında sempozyuma katılarak bildirileri,
soru ve yorumlarıyla katkı sunacak olan tüm katılımcılara
şükranlarımı sunuyorum. Başarılı ve verimli bir sempozyum
olmasını temenni ediyorum.
Değerli Katılımcılar,

28 Haziran 2021
“Mesleki Hayat
Bağlamında Özel
Hayata Saygı Hakkı”
Sempozyumu Açılışı

Hepimizin sıkça duyduğu, özellikle yorum bilimle
uğraşanların çok kullandığı bir deyiş var: “Başlangıçta söz
vardı…” Aslında varlıkla ilgili teolojik ve metafizik anlamlara
sahip olan bu söz, çoğunlukla kelamın evveliyetini ve
önceliğini ifade etmek için kullanılmaktadır.
Sözün konusu hukuk ve adalet olduğunda aslında
güneşin altında söylenmedik yeni bir söz bulmak
kolay değil. Söylenmesi gereken her şey binlerce yıldır
söylenegelmektedir. Mesela Aristoteles 2.500 yıl önce
adaleti bireysel ve toplumsal hayatın üzerine inşa edilmesi
gereken temel erdem olarak nitelendirmiştir. Aristoteles’e
göre “Yaşayan varlıkların en mükemmeli olan insan, hukuk
ve adaletten ayrıldığında mahlûkatın en kötüsü olur.”1
Adaletin temel erdem olduğu, insanın ve devletin yaşamını
devam ettirmesinin ona bağlı olduğu fikri, Selçuklularda
zirvesine ulaşan siyasetname geleneğinin de ortak temasını
oluşturur. İslam dünyasının meşhur hukukçularından
Mâverdî, yaklaşık bin yıl önce yazdığı “Dürerü’sSülûk” adlı siyasetnamesinde hükümdarlara her şeyden
evvel adil olmalarını öğütler. Mâverdî’nin aktardığına göre
Aristoteles’in öğrencisi olan Büyük İskender cesaretin
mi yoksa adaletin mi üstün değer olduğunu merak eder.
İskender Hindistan seferinde karşılaştığı Hint filozoflarına
bunu sorar. Aldığı cevap ilginçtir. Der ki filozoflar “Adalet
sağlanırsa cesarete ihtiyaç kalmaz.”2
1 The Politics of Aristotle or A Treatise on Government, Everyman’s Library, trans. W. Ellis, London: J.M. Dent & Sons Ltd.,
1912, Bölüm 2, 1.253-a, s. 5.
2 Ebü’l-Hasen El-Mâverdî, Dürerü’s-Sülûk Fî Siyâseti’l-Mülûk:
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Değerli Konuklar,
Hukuku uygulamakla ve adaleti tesis etmekle görevli olan başta hâkimler
olmak üzere yargı mensuplarının şiarı 3A yani akıl, ahlak ve adalet olmalıdır.
Akıl iradeyi, bağımsızlığı, düşünme ve bilgi sahibi olma kapasitesini ifade
eder.
Yargı mensubu aklını kullanmak zorunda olan kişidir. Bu nedenle hâkim ve
savcılar, sadece akıllarını kullanırlarken cesarete ihtiyaç duyabilirler. Kant’ın
belirttiği üzere kendi aklını kullanmaya cesaret edemeyenler, vesayet
altında kalmaya mahkûmdur. Vesayet altındaki yargısal akıl ise adaleti tesis
edemez.
Bunun en canlı ve yıkıcı örneğini ülkemizi 15 Temmuz darbe girişimine
götüren süreçte yaşadık. Akıllarını ve vicdanlarını başkalarına teslim
edenlerin yaptıkları ve yaşattıkları hukuksuzluklara hep birlikte şahit olduk.
İki hafta sonra beşinci yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz “Demokrasi
ve Millî Birlik Günü” vesilesiyle ifade etmek isterim ki bu meşum darbe
teşebbüsünden çıkarılması gereken en önemli derslerden biri, yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığının ve bunun yanında yargı mensuplarının sadece
hukuka bağlı kalarak karar vermelerinin sağlanmasının demokratik hukuk
devletinin geleceği bakımından hayati derecede önemli olduğu gerçeğidir.
15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden çok önce bu salonda yaptığım
ilk konuşmada konuya ilişkin görüşlerimi şu sözlerle paylaşmıştım:
“Unutmayalım ki fikri ve vicdanı hür olmayandan hâkim olmaz. Aklını ve
vicdanını başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren
kişiden hâkim olamaz. Hukuk devletinde, uzaktan kumandalı yargı da,
yargıç da düşünülemez.”

Mâverdî’nin Siyâsetnâmesi, Haz. A. Arı, İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı Yayınları, 2019, s. 68.
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Esasen bu sözler, farklı zaman ve mekânlarda farklı kelimelerle ifade
edilse de evrensel hukuk devleti anlayışının esaslarıdır. Bu esaslardan
uzaklaşıldığında hukuk ve adalet açığı ortaya çıkacaktır. Hukuk ve adalet
açığı bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan daha tehlikelidir. Zira
bu açık, temeli adalet olması gereken devlete yönelik toplumsal güveni ve
inancı zedeleyecektir.
Önemle vurgulamak gerekir ki hukuk devletinde adaletin yegâne adresi
mahkemelerdir. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız
ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun şekilde uyuşmazlıklara çözüm
üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Değerli Katılımcılar,
Hukuk ve adalete dair bu değerlendirmelerden sonra biraz da bugünkü
sempozyumun konusu olan özel hayata saygı hakkı üzerinde durmak
istiyorum. Bu hakla ilgili hukuki meseleler kuşkusuz bize has değildir.
Bugün dünyanın hemen her yerinde en çok tartışılan konuların başında özel
hayatın korunması gelmektedir.
İnsanların toplu olarak yaşamaya başlamasından ve devletin ortaya
çıkışından itibaren mahremiyetin korunması oldukça önemli hâle gelmiştir.
Devlet baştan beri bir yönetim tekniği olarak bireylerin özel hayatını gözetim
altında tutma eğiliminde olmuştur. Başka bir ifadeyle devletin gözü daima
bireylerin üzerindedir.
Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin konuya yaklaşımına geçmeden önce
özel hayatın kontrolü ya da gözetlenmesi konusunda yıllar önce ifade edilen
ve bugünü de önemli ölçüde açıklayan bazı görüşlere kısaca değinmek
istiyorum.
İngiliz hukukçu Jeremy Bentham, 18. yüzyılda yazdığı mektuplarda
“panoptikon” adını verdiği bir bina tasarımını anlatır. Bentham; İngiliz
hükûmetine bu tasarımın sadece hapishanelerde değil aynı zamanda
fabrikalar, hastaneler ve okullar gibi gözetim altında tutulacak her tür
insanın bulunduğu bütün kurumlarda uygulanmasını salık vermiştir.
“Panoptikon” yani gözetimevi, dairesel bir binadır. Binanın ortasında bir
avlu, avlunun ortasında yüksek bir kule vardır. Kulede bulunan gözetmenler,
kulenin etrafını çevreleyen hücrede olan herkesi görebilmekte ve özel
bir boru sistemiyle de konuşulanları duyabilmektedirler. Bentham’a göre
gözetleme ilkesinin en önemli amacı, gözetlenen kişilerin “yaptıkları her
şeyin bilindiğine dair kendilerinden emin olmalarını sağlamaktır.”3
Bentham’dan yıllar sonra bir başka İngiliz George Orwell, “1984” adlı
romanında distopik bir dünyanın korkutucu tasvirini yapmıştır. Orwell
gözetimin bir anlamda içselleştirilmesini şöyle dile getirmiştir: “Çıkardığınız
sesin işitildiği, karanlıkta olmadığınız sürece, her hareketinizin izlendiği
varsayımı, içgüdüsel bir alışkanlık haline dönüşmüştü, bununla yaşamanız
gerekiyordu- yaşıyordunuz”.4
3 Jeremy Bentham, Panoptikon: Gözün İktidarı, 3. Baskı, Çev. B. Çoban ve Z.
Özarslan, İstanbul: Su Yayınları, 2019, s.74.
4 George Orwell, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Çev. N. Akgören, 6. Baskı, İstanbul:
Can Yayınları, 2004, s.10.
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Orwell’e göre “büyük birader” iktidarının en etkili gözetleme aracı
televizyondur. Televizyonun “hem alıcı hem verici olarak kullanılmasını
sağlayan teknik gelişmeler, özel hayata son verdi”.5
Orwell, kitabını tamamladığı 1948 yılından iki yıl sonra yani internetin ve akıllı
cep telefonlarının icadından çok önce aramızdan ayrıldı. Bugün yaşasaydı
kitabında tasvir ettiği distopik dünyanın kusursuz şekilde gerçekleştiğini
hatta aşıldığını hayretle gözlemlerdi. Muhtemelen de dijital çağ olarak ifade
edilen bugünlerde neredeyse adım başı rastlanan kameralarla karanlıkta
olanları bile izleyebilen, yazılımlarla konumları takip edebilen, görünmeden
gören, her yerde hazır ve nazır bir “küresel büyük birader”in ortaya çıktığını
görmekten dolayı dehşete düşerdi.
Diğer yandan 1984 yılında dünyaya veda eden ünlü Fransız düşünür
Michel Foucault da gözetim toplumunun arkeolojisini çok iyi şekilde ortaya
koymuştur. Foucault panoptizmin hâkim olduğu bir toplumda yaşadığımızı,
bunun bireyler üzerinde uygulanan, gözetleme, denetleme ve ıslah
etme şeklinde üç boyuta sahip bir iktidar ilişkisine dayandığını ayrıntılı bir
şekilde anlatmıştır.6
Değerli Katılımcılar,
Bu kavramsal açıklamalar çerçevesinde belirtmek gerekir ki içinde
yaşadığımız internet çağında ve gözetim toplumunda kişilerin özel
hayatlarının korunması çok daha zorlaşmıştır. Buna paralel olarak da özel
hayata saygı hakkını korumaya yönelik anayasal ve yasal güvencelerin etkili
bir şekilde hayata geçirilmesi çok daha önemli hâle gelmiştir.
Anayasa’nın 20. maddesine göre herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Anayasa koyucu “Özel hayatın …
gizliliğine dokunulamaz.” şeklinde kesin bir dille özel hayatın mahremiyetinin
önemine işaret etmiştir.
Anayasa Mahkemesi gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuruda,
eksiksiz bir tanımı bulunmayan “özel hayat” kavramının kişiye ait oldukça
geniş bir alanı kapsadığını belirtmiştir. Gerçekten de kişilerin şeref ve
itibarlarının korunmasından kişisel verilerinin işlenmesine, başkalarıyla
mahrem ilişkilerinden mesleki hayatına müdahalelere kadar bir dizi konu
özel hayata saygı kapsamına girmektedir.
Mahkemeye göre özel hayata saygı hakkıyla korunan hukuki değerlerin
başında kişisel bağımsızlık gelmektedir. Bu hak bireyin kişiliğini
gerçekleştirmesi ve geliştirmesi bakımından hayati derecede önemlidir.
Özel hayata saygı hakkı bir yandan kişinin istenmeyen tüm müdahalelerden
uzak, kendine ait mahrem alanda yaşama hakkına işaret etmekte; diğer
yandan da kişiliğini serbestçe geliştirmesine yönelik birçok hukuki menfaate
dikkat çekmektedir.7
Özel hayata saygı hakkının kapsamına giren konulardan biri de kişilerin
mesleki hayatlarını etkileyen müdahalelerdir. Anayasa Mahkemesi bu
5 Orwell, age, s. 167.
6 Michel Foucault, Büyük Kapatılma, Çev. I. Ergüden ve F. Keskin, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları, 2000, s. 237.
7 AYM, E.2020/82, K.2021/20, 18/3/2021, § 7.
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konuda yapılan bazı müdahaleleri Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında
incelemektedir. Kuşkusuz müdahalenin meşru amacı tespit edilirken
Anayasa’nın diğer maddeleri de dikkate alınmaktadır.
Bu kapsamda bilhassa Anayasa’nın 129. maddesinde belirtilen “sadakat”
yükümlülüğü önem taşımaktadır. Bu madde gereğince memurlar ve diğer
kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla
yükümlüdür. Dolayısıyla devlet sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan
kamu personeli hakkında idari tedbirler alabilmektedir.
Bu yükümlülüğün gereklerini devlet hem kamu hizmetine alma hem de bu
hizmetten çıkarma sürecinde değerlendirme yetkisine sahiptir. Anayasa
Mahkemesi, 2019 yılında verdiği bir kararında kamu görevlilerinin anayasaya
sadakat ve devlete bağımlılık yükümlülüğünün -bilhassa devleti temsil
eden ve millî güvenlik bakımından hassasiyet içeren bazı kamu görevlerine
atanacak kişiler bakımından- daha sıkı nitelikler aranmasını ve birtakım
sınırlamaların getirilmesini gerektirebileceğine hükmetmiştir.
Anayasa Mahkemesine göre özellikle “millî güvenlik açısından önem arz
eden kadrolara atanacak kişilerin tabi olacağı güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması konusunda kanunla temel çerçeveyi ortaya koyan kurallar
getir[il]mesi elbette mümkündür”.8
Bu durum devlete sadakat ve bağlılık çerçevesinde kamu görevinden
çıkarma konusunda da evleviyetle geçerlidir. Başka bir ifadeyle devlet,
anayasal sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranış içinde olduğunu
tespit ettiği kamu görevlilerinin görevden çıkarılmaları veya başka türlü idari
yaptırıma tabi tutulmaları yönünde işlem yapabilecektir. Bu anlamda kamu
görevinden çıkarma, mesleki hayat ile özel hayat arasındaki yakın ilişkiden
dolayı sebep ve/veya sonuca dayalı olarak kişinin özel hayata saygı hakkına
müdahale olarak nitelendirilebilmektedir.9
Buradan hareketle mesleki hayata müdahale bağlamında özel hayata
saygı hakkının mutlak olmadığı, belli şartlar altında sınırlandırılabileceği
8 Fatih Saraman [GK], B. No: 2014/7256, 27/2/2019, § 82.
9 Tamer Mahmutoğlu [GK], B. No: 2017/38953, 23/7/2020, §§ 85-90.
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anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu sınırlamalar elbette sınırsız değildir. Bu
bağlamda temel haklara yönelik sınırlamaların Anayasa’nın 13. maddesinde
belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir.
Bu kapsamda ilk olarak olağanüstü dönemler dışında özel hayata saygı
hakkının sınırlandırılması ancak kanunla mümkündür. Dolayısıyla Anayasa
Mahkemesinin kararlarında da sıkça vurgulandığı üzere Türk anayasal
sisteminde hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı düzenleme yapma yetkisi sadece
yasama organına aittir.
Ancak temel hakları sınırlandıran bir kanunun bulunması tek başına yeterli
değildir. Temel hakları sınırlayan kanun hükmünün erişilebilir, öngörülebilir,
açık ve net olması, bunun yanında da kamu otoritesinin keyfî uygulamalarına
karşı kişileri koruyacak güvenceleri içermesi gerekir. Bu nedenle kanunun
şeklen var olması yetmez, ayrıca kaliteli olması da gerekir.
Öte yandan özellikle mesleki hayat bağlamında özel hayata saygı hakkının
sınırlandırılmasında kanunilik şartı bakımından önemli bir konu da yargı
organlarının çok sık olmamakla birlikte kanunu, öngörüldüğü amaç dışında
yorumlayarak genişletmesidir. Anayasa Mahkemesi, bazı kararlarında özel
hayata saygı hakkını sınırlayan kanuni düzenlemelerin yargı organlarınca
“makul olmayacak biçimde genişletici ve öngörülemez bir yoruma tabi
tutulduğu” gerekçesiyle kanunilik şartına uyulmadığı, bunun da hak ihlaline
yol açtığı tespitinde bulunmuştur.10
Bu noktada belirtmek gerekir ki kanunilik şartını sağlayan sınırlamaların
ihlale yol açmaması için sınırlamanın meşru bir amacının bulunması, ayrıca
demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı
olmaması gerekmektedir.
Öte yandan işçi işveren arasındaki ilişkilerde de kişilerin özel hayatına saygı
hakkının korunmasına yönelik devletin pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesi birçok kararında özellikle işverenlerin çalışanlarının
özel hayatına saygı göstermesi gerektiğini, devletin bunu sağlamaya yönelik
pozitif yükümlülüğü bulunduğunu, bu yükümlülüğün yerine getirilmediği
durumlarda özel hayata saygı hakkının ihlal edilebileceğini belirtmiştir.
Bu kapsamda Mahkememiz örneğin özel bir şirkette çalışan başvurucunun
e-posta hesabının içeriğinin işveren tarafından gerekli anayasal güvenceler
sağlanmadan incelenmesi ve iş akdinin feshedilmesi olayında özel hayata
saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edildiğine
karar vermiştir.11 Aynı şekilde hastalığı nedeniyle haksız şekilde işten
ayrılmaya zorlanan başvurucunun esaslı iddialarının derece mahkemelerince
incelenmemiş olması sebebiyle devletin pozitif yükümlülüğünün yerine
getirilmediğine, dolayısıyla özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine
hükmetmiştir.12
Değerli Konuklar,
Sonuç olarak özel hayata saygı hakkının ve mahremiyetin güvence altına
alınması, bireyin maddi ve manevi varlığının, özerklik ve özgürlüğünün

10 Bu konuda bkz. Mehmet Çetinkaya ve D.K. [GK], B. No: 2018/27392, 15/4/2021,
§ 49.
11 E.Ü.[GK], B. No: 2016/13010, 17/9/2020.
12 T.A.A., B. No: 2014/19081, 1/2/2017.

78

Y I L L I K

R A P O R

korunması ve geliştirilmesi bakımından son derece önemlidir. Bunun
yanında unutmamak gerekir ki temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, hukuk
güvenliğinin sağlandığı bir hukuk devleti aynı zamanda refah devletinin de
olmazsa olmaz şartıdır.
Esasen güneşin altındaki diğer sözler gibi bu söz de yeni değildir. Osmanlı
Devleti’nde bir dönem sadrazamlık da yapmış olan Tunuslu Hayreddin Paşa
yıllar önce bu tespiti yapmış ve yazdığı kitapla bunu bize aktarmıştır. Kanun-i
Esasi’nin ilanından sekiz yıl önce yayımladığı kitabında Avrupa’da gezdiği
ülkelerin kurumlarına dair gözlemlerini paylaşan Tunuslu Hayreddin Paşa’ya
göre “En yüksek refah mertebelerine ulaşan ülkeler, hürriyetin ilkelerini ve
siyasi tanzimata denk gelen anayasayı yerine oturtan ülkelerdir.13
Kuşkusuz dün olduğu gibi bugün de hürriyet ilkelerini ve Anayasa’yı yerine
oturtma konusunda en büyük görev yargıya düşmektedir. Bu görev hakkıyla
yerine getirildiğinde yargıya güven de arzu edilen düzeye yükselecektir. Bu
nedenle yargı mensupları olarak sürekli bir öz eleştiri ve muhasebe içinde
kendimizi gözden geçirmek ve yenilemek durumundayız. Bu bizim hukuka,
adalete ve son kertede mensubu bulunduğumuz milletimize olan vicdan
borcumuzdur.
Değerli Konuklar,
Saygıdeğer Katılımcılar,
Sözlerime son verirken sempozyumun organizasyonunda emeği geçen
mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, katılımlarıyla katkı yapacak olan herkese
teşekkür ediyorum.
Sempozyumu teşriflerinden dolayı hepinize bir kez daha şükranlarımı
sunuyor, sağlık ve afiyet diliyorum.

13 Tunuslu Hayreddin Paşa, Ülkelerin Durumunu Öğrenmek İçin En Doğru
Yol- Akvemü’l- Mesâlik fî Marifeti Ahvâlü’l-Memâlik, çev. S. Muhammed, İstanbul:
Büyüyenay Yayınları, 2017, s. 132.
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Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Bugün burada siz değerli katılımcılarla birlikte olmaktan
duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim.
Değerli dostum ve meslektaşım, Endonezya Anayasa
Mahkemesi Başkanı Sayın Enver Osman’a bu etkinlik
çerçevesinde bizi ağırladığı için teşekkürlerimi sunarım.
Bir sonraki etkinlikte tüm katılımcılarla, maske takmak
zorunda kalmaksızın bir arada olabilmeyi temenni ediyorum.
Bu kısa konuşmada Türk Anayasa Mahkemesinin çoğulcu
demokrasi anlayışına yaptığı katkıdan bahsetmek istiyorum.
Anayasa mahkemelerinin esas görevine ilişkin oldukça basit
ve genel nitelikte bir tespitle başlayalım: Yasama ve yürütme
işlemlerinin anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli
olan anayasa mahkemelerinin varlık nedeni anayasalarda yer
alan temel değerler, prensipler ve hükümlerin korunmasıdır.
Demokrasi, anayasalarla korunan, korunması gereken temel
bir değerdir. Günümüzde, neredeyse tüm anayasalarda,
farklı terminoloji kullanılarak ifade edilmiş olsa bile, hukukun
üstünlüğü ilkesi ve insan haklarının yanı sıra demokrasinin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik hükümler yer
almaktadır.
Bilindiği üzere antik zamanlardan bugüne, demokrasi
çoğunluğun iktidarı olarak tanımlanagelmiştir. Bu bağlamda,
Thucydides “Anayasamıza ... demokrasi adı verilir, çünkü
iktidar azınlığın değil, çoğunluğun elindedir.” demiştir.1
Ancak, çoğulcu bir toplumda, demokrasi anlayışı ve pratiği
çoğunluğun mutlak hakimiyetini esas alamaz. Demokrasinin
iktidarı belirleyen seçimler olmadan tasavvur edilemeyeceği
bir gerçektir. Diğer taraftan demokrasi bireysel hak ve
özgürlüklerin korunması amacıyla iktidardaki çoğunluğa
yönelik anayasal sınırlamaların uygulanmasını da gerekli
kılmaktadır.
Modern demokrasi yalnızca çoğunluğun iktidarından ibaret
değildir. Merhum Aliya İzzetbegoviç demokrasinin bu yönünü
Bosna Hersek’in kuruluşundan çok önce vurgulamıştır.
Aliya, 27 Mart 1990 tarihinde yaptığı konuşmada,
demokrasiyi “çoğunluğun hakimiyeti olarak değil, hukuk
devleti olarak” tanımlamıştır. İzzetbegoviç demokrasi tanımını
şu şekilde temellendirmiştir: “Yasanın denetiminde olmayan
çoğunluk yönetimi kendisini kaçınılmaz olarak çoğunluğun
1 Thucydides, The Peloponnesian War (Peloponnessos Savaşları),
Cilt II, Bölüm 37. AB Anayasası (Avrupa için bir Anayasa oluşturan
Antlaşma Taslağı) Başlangıç Bölümünde yer verilmiştir.

16 Eylül 2021
İslam İşbirliği Teşkilatına
Üye Devletlerin Anayasa
Mahkemeleri (J-OIC)
2. Yargı Konferansı
(Bandung, Endonezya)
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tiranlığına dönüştürür ve çoğunluğun tiranlığı da en az diğerlerininki kadar tiranlıktır”.2
Bu nedenle modern demokrasi anlayışının, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi
amacıyla hukukun üstünlüğü ilkesini esas aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.
“Anayasal” terimi “demokrasi” nin ayrılmaz bir sıfatı hâline gelmiş ve böylece,
bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla, çoğunluğun iktidarını hukukun
üstünlüğüne tabi kılmıştır.
Bu bağlamda Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti “demokratik bir
hukuk devleti” şeklinde tanımlanmaktadır. Benzer şekilde, Anayasamızın Başlangıç
bölümünde, egemenliği millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve
kuruluşun “Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi” dışına çıkamayacağı ifade
edilmektedir.
Kısaca, diğer birçok anayasa gibi Türk Anayasası da anayasal demokrasiyi hukukun
üstünlüğü, insan hakları, kuvvetler ayrılığı ve yargısal/anayasal denetim gibi temel
kavramlarıyla birlikte güvence altına almaktadır.
Değerli Katılımcılar,
Konuşmamın bu bölümünde öncelikle şunu belirtmek isterim ki 2012 yılında bireysel
başvurunun kabul edilmesi, Türk Anayasa Mahkemesinin anayasal demokrasiye
ilişkin bu kavram ve fikirleri yorumlama ve uygulama şeklini önemli ölçüde etkilemiştir.
Bireysel başvuru sisteminin, genelde hukuk sistemi, özelde ise anayasa yargısı
bağlamında devrim yarattığını söylemek mübalağa olmayacaktır.
Türk Anayasa Mahkemesinin anayasal demokrasinin korunmasına ve geliştirilmesine
nasıl katkı sağladığı hakkında genel bir fikir sahibi olmanız için birkaç karardan
bahsetmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi; demokrasiyi, hukukun üstünlüğü ve
temel haklar ile bağlantılı bir kavram olarak yorumlamaktadır.
Anayasa Mahkemesine göre temel hak ve hürriyetlerin korunması demokratik
toplum için bir zorunluluktur. Bu nedenle demokratik devletin temel görevi, bu hak

2 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, Çev. Alev Erkilet, Ahmet Demirhan, Hanife Öz, Klasik
Yayınları, 2003, s. 77.
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ve hürriyetleri korumak ve iyileştirmektir. Demokratik devletlerin bu bağlamda hem
negatif hem de pozitif yükümlülükleri söz konusudur.
Bir başka ifadeyle devlet, hak ve hürriyetlerin kullanılmasına keyfî müdahalede
bulunmaktan kaçınmalı ve bireyleri başkalarının müdahaleleri karşısında korumaya
yönelik belirli tedbirler de dâhil olmak üzere bu hak ve hürriyetlerin etkin şekilde
kullanılması için gerekli tedbirleri almalıdır.3
Anayasa Mahkemesinin demokrasinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde üstlendiği
rol, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına ilişkin verdiği kararlardan görülebilir.
Anayasa Mahkemesine göre bu siyasi haklar, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin
vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır.4
Çoğu davada bu siyasi haklar, ifade özgürlüğü ile birlikte ele alınmıştır. Anayasa
Mahkemesi, demokrasinin çoğulcu niteliğini sürdürecek olan temel aracın ifade
özgürlüğü olduğuna sürekli vurgu yapmıştır.
Anayasa Mahkemesi nazarında toplumsal ve siyasal çoğulculuk -ırkçılık, nefret
söylemi ve teröre teşvik kapsamına giren söylemler hariç olmak üzere- her tür
görüşün özgürce ve barışçıl şekilde ifade edilmesiyle varlığını sürdürür. Bu nedenle
ifade özgürlüğünün gereğince korunmadığı durumlarda demokrasi var olamaz.5
Şunu ifade etmeliyim ki Anayasa Mahkemesi, milletvekilleri söz konusu olduğunda
ifade özgürlüğünün korunması konusunda daha hassas ve ihtiyatlı davranmaktadır.
Bu bağlamda Mahkeme, seçmenlerin düşünce, talep ve çıkarlarını siyasi alanda temsil
ettikleri için milletvekillerine yasama dokunulmazlığı kurumu aracılığıyla daha fazla
anayasal koruma sağlandığını dile getirmiştir.6
Anayasa Mahkemesi, söylemleri Cumhuriyetin Anayasa’da tanımlanan idari yapısına
aykırı olan milletvekilleri hakkında disiplin yaptırımı uygulanmasını öngören Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit etmiştir.
Mahkeme, bu kararında demokratik bir devlette bilhassa milletvekillerinin, çoğunluğun
görüşüne aykırı nitelikte olsa bile, her türlü görüşü barışçıl bir şekilde savunma
özgürlüğünü haiz olması gerektiğini belirtmiştir.7
Anayasa Mahkemesi, yakın zamanda verdiği iki önemli kararda milletvekillerinin
seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını kullanabilmeleri bakımından yasama
dokunulmazlığının oynadığı hayati rolü ele almıştır. İlgili davalarda, milletvekili olan
başvurucular yasama dokunulmazlıkları bulunmasına rağmen tutuklanmış ve daha
sonra mahkûm edilmiştir.
Nitekim başvurucuların Anayasa’nın 83. maddesi kapsamında haklarında yürütülen
soruşturma ve kovuşturmalara engel olacak bir yasama dokunulmazlığını haiz olup
olmadıkları hususunda yargısal bir tartışma ortaya çıkmıştır. İlgili derece mahkemeleri
ve Yargıtay, milletvekili olan başvurucuların Anayasa kapsamında güvence altına
alınan yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaklarına hükmetmiştir.
Haklarındaki kararların kesinleşmesi üzerine başvurucular, Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuruda bulunarak seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ifade

3 AYM, E.2017/21, K.2020/77, 24/12/2020, § 45.
4 Bkz. AYM, E. 2002/38, K. 2002/89, 8/10/2002; Mustafa Hamarat, B. No: 2015/19496,
17/1/2019, § 45.
5 AYM, E.2017/162, K.2018/100, 17/10/2018, § 112.
6 AYM, E.2017/162, K.2018/100, 17/10/2018, § 113.
7 AYM, E.2017/162, K.2018/100, 17/10/2018, § 116.
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özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.8 Başvuruları inceleyen Mahkeme, yasama
dokunulmazlığının, milletvekillerinin görüşlerini cezalandırılma korkusu ve herhangi bir
müdahale olmaksızın ifade edebilmeleri konusundaki önemine vurgu yapmak suretiyle,
başvurucular hakkında yasama dokunulmazlığının kabul edilmemesinin Anayasa’ya
aykırı olduğuna karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi 1 Temmuz 2021 tarihinde verdiği yakın zamanlı bir kararında,
yasama dokunulmazlığının mutlak olmadığını ancak konulacak istisnaların kanun ile
açık ve öngörülebilir bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtmiş; bu tür bir yasal
düzenlemenin yokluğunda ve mahkemelerin çelişkili uygulamaları sonucunda yasama
dokunulmazlığı ile bağdaşmayan keyfî kararların ortaya çıkabileceğini ifade etmiştir.
Anayasa Mahkemesine göre ilgili davada derece mahkemeleri başvurucunun
faaliyetlerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına imkân tanıyan anayasal istisnalar
kapsamında olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyamamıştır.
Mahkeme ayrıca sosyal medya hesabında paylaştığı haberler nedeniyle terör örgütü
propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkûm edilen başvurucunun ifade özgürlüğünün
ihlal edildiğini tespit etmiştir. İlgili paylaşımların içeriği ve bağlamını inceleyen Anayasa
Mahkemesi, dava konusu ifadelerin terör veya şiddete teşvik eder mahiyette olmadığı
sonucuna varmıştır.9
Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Sonuç olarak her ne kadar anayasallık denetiminin meşruiyeti çoğunlukçu görüşler
temelinde uzun süredir sorgulanmakta ise de anayasa mahkemeleri anayasal
demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.
Bu durum, ifade ettiğim üzere bireysel başvuru sisteminin devletin üç temel değeri
olan hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini
amaçlayan hak eksenli yaklaşımın benimsenmesinde gerekli zemini hazırladığı ülkemiz
için de geçerlidir.
İlginizden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

8 Bkz. Kadri Enis Berberoğlu (2) [GK], B. No: 2018/30030, 17/9/2020 ve Ömer Faruk
Gergerlioğlu [GK], B. No: 2019/10634, 1/7/2021.
9 Ömer Faruk Gergerlioğlu [GK], B.No: 2019/10634, 1/7/2021, §§ 168-169.
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Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanması
Değerli Konuklar,
Kıymetli Katılımcılar,
Öncelikle toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri en içten
duygularımla saygıyla selamlıyorum.
Bugün burada önemli bir projenin açılışında bizleri yalnız
bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Bilindiği üzere bir projeyi önemli kılan unsurların başında
onun konusu gelmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının
uygulanmasını konu alan bir projenin ise hukuk dünyamız
açısından ne kadar önemli olduğu ortadadır.
Anayasa Mahkemesi kararlarında önemle vurgulandığı üzere
mahkeme kararlarının etkili icrası adil yargılama sürecini
tamamlayan ve bu sürecin sonuç doğurmasını sağlayan bir
husustur. Adil yargılanma hakkının unsurlarından biri olan
mahkemeye erişim hakkı bir uyuşmazlığı mahkeme önüne
götürme ve aynı zamanda mahkemece verilen kararın
uygulanmasını isteme haklarını da kapsamaktadır. Bu
nedenle mahkeme kararlarının uygulanmaması, yargılamayı
da mahkemeye erişim hakkını da anlamsız hâle getirecektir.1
Diğer yandan bir ülkede mahkeme kararlarının etkili bir şekilde
uygulanması hukuk devletinin alamet-i farikalarından biridir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi, hukuk devletinin bir söylemden
ibaret olmadığını, ihlal kararlarının icra edilmemesinin
“hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ilkenin temel alındığı
anayasal düzenin ağır bir biçimde ihlali anlamına gelmekte”
olduğunu belirtmiştir.2
Bu noktada merhum Aliya İzzetbegoviç’i anmak istiyorum. En
zor zamanlarda dahi hukuk devletini ve hukukun üstünlüğüne
dayalı bir anayasal demokrasiyi savunan Aliya, Yugoslavya
Anayasa Mahkemesinin verdiği bir iptal kararına uyulmamasını
şiddetle eleştirmiştir. Aliya’ya göre anayasa mahkemesinin
anayasaya aykırılık konusunda verdiği karardan sonra aykırı
bulunan hususta ısrar etmek “Anayasa’yı kasten ihlâl etmektir”.3
Belirtmek gerekir ki yargı kararlarının etkili şekilde
uygulanması bir yandan bağlayıcı anayasal ve yasal kuralların
varlığına, diğer yandan da yargı kararlarını uygulamakla
yükümlü olan kurum ve kişilerin bu konuda duyarlı olmalarına
bağlıdır. Hemen her konuda olduğu gibi yargı kararlarının
etkili icrası da “4K” ilkesi diyebileceğimiz kurallar, kurumlar ve
kişilerin kaliteli olmasını gerektirir.
1 AYM, E.2014/149, K.2014/151, 2/10/2014; Ahmet Yıldırım, B. No:
2012/144, 2/10/2013, § 28; Kadri Enis Berberoğlu (3) [GK], B. No:
2020/32949, 21/1/2021, § 101.
2 Kadri Enis Berberoğlu (3), § 141.
3 Aliya İzzetbegoviç, Köle Olmayacağız, 4. Baskı, (İstanbul: Fide
Yayınları, 2018), s. 14.

23 Eylül 2021
“Anayasa Mahkemesinin
Temel Haklar Alanındaki
Kararlarının Etkili
Şekilde Uygulanmasının
Desteklenmesi Projesi”
Açılışı
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Kurallarla ilgili olarak ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
Anayasa’nın 138. maddesi genel olarak yargı kararlarının, 153. maddesi ise özel
olarak Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını açık ve kesin bir dille
düzenlemektedir. Buna göre, “yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme
kararlarına uymak zorundadır” (m. 138) ve Anayasa Mahkemesinin kararları
“yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri
bağlar” (m.153).
Anayasa Mahkemesi kararlarında vurgulandığı üzere, Anayasa’nın 153.
maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma ve bu kararları
değiştirmeksizin yerine getirme hususunda yargı dâhil hiçbir kuruma herhangi
bir takdir yetkisi tanınmamış veya bu konuda bir istisnaya yer verilmemiştir.4
Öte yandan yargı kararlarının etkili şekilde icrası için kuralların olması yeterli
değildir. Bu kuralların gereğini yerine getirme konusunda kurumsal ve kişisel
duyarlılığa da ihtiyaç vardır. Kuralların uygulanması bakımından kurumların ve
kişilerin üzerlerine düşeni yerine getirmeleri gerekmektedir.
Kuşkusuz kararların icrasını doğası ve işlevi gereği yargı kurumu tek başına
yapamaz. Bundan 233 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucu
babalarından Alexander Hamilton, meşhur 78 nolu “Federalist Yazı”da bunu
çok iyi anlatmıştır. Hamilton’a göre yasama ve yürütmeden farklı olarak, yargının
elinde sadece karar vardır. Ne var ki kararın bile etkili şekilde uygulanabilmesi,
nihayetinde yürütme organının yardımına bağlıdır.5
Bu sözlerden sonra anayasacılık köprüsünün altından çok sular aktı. Bugün
artık özellikle bireysel başvuruda ihlal kararlarının etkili şekilde uygulanması için
sadece yürütmenin değil aynı zamanda yasamanın ve en önemlisi diğer yargı
mercilerinin de desteği gerekmektedir.
Esasen ülkemiz bağlamında bu desteğin sağlanması, kararların bağlayıcılığının
zorunlu sonucu olmasının yanında Anayasa’nın Başlangıç kısmında “medeni bir
işbölümü ve işbirliği” olarak ifade edilen kuvvetler ayrılığının da bir gereğidir.

4 Şahin Alpay (2) [GK], B. No: 2018/3007, 15/3/2018, § 63; Kadri Enis Berberoğlu (3),
§ 102.
5 A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, The Federalist Papers, (New York: Mentor Books,
1964), s. 465.
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Gerçekten de devletin farklı organları arasındaki “işbirliği”ne en fazla bireylerin
temel hak ve hürriyetlerinin korunması kapsamında ihtiyaç duyulmaktadır. Zira
temel hakların korunması devletin varlık sebebidir.
Kısacası, Anayasa Mahkemesinin temel haklar alanında verdiği kararların
etkili şekilde icrası her şeyden evvel bu kararların ilgili kurum, kuruluş ve
kişiler tarafından anlaşılmasını, kabullenilmesini ve nihayet yerine getirilmesini
gerektirmektedir. Bu da son tahlilde kurumlar arasındaki iletişimi ve iş birliğini
gerekli kılmaktadır.
Değerli Konuklar,
Bugün aynı zamanda bireysel başvurunun uygulamaya geçmesinin de
dokuzuncu yıl dönümünü kutluyoruz. 23 Eylül 2012 tarihinden bu yana Anayasa
Mahkemesi, diğer görevlerinin yanı sıra temel hakların ihlal edildiği yönündeki
şikâyetleri inceleyen ve karara bağlayan bir yüksek mahkeme olarak da görev
yapmaktadır.
Bireysel başvuru Türk hukuk sisteminde çok köklü bir değişikliğe yol açmıştır.
Bireysel başvuru sayesinde anayasal hak ve hürriyetlere yönelik ihlal iddialarının
uluslararası organlara taşınmadan, öncelikle ulusal sınırlar içinde ele alındığı ve
ihlallerin giderildiği etkili bir hak arama yolu oluşturulmuştur.
Anayasa Mahkemesi de kararlarında temel hak ve özgürlüklerin korunmasında
bireysel başvurunun kaynağını doğrudan Anayasa’dan alan nihai ve en etkili
ulusal hak arama yolu olduğunu vurgulamaktadır. Mahkemenin bireysel başvuru
kapsamındaki incelemesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında
ve geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde koruma sağlamaktadır.6
Bu anlamda bireysel başvuru ülkemiz ve insanımız açısından büyük bir kazanımdır.
Bu büyük kazanımı etkili bir hak arama yolu olarak gelecek kuşaklara taşımak
da başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu sorumluluğun gereklerinden biri ve belki de en başta geleni, bireysel
başvurunun uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bunları
çözmeye çalışmaktır.
Bireysel başvuruya ilişkin zorlukların başında gitgide artan başvuru sayısının
geldiği artık hepimizin malumudur. Bireysel başvuru yolunu kabul eden ve başarılı
bir şekilde uygulayan hiçbir ülkede, bizde olduğu kadar çok sayıda başvuru
yapılmamıştır. İspanya ve Almanya Anayasa Mahkemelerine yapılan beş-altı bin
civarındaki yıllık başvuru Mahkememize neredeyse bir ayda yapılan başvuru
sayısına tekabül etmektedir. Dahası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM)
kırk yedi ülkeden yapılan başvurudan daha fazlası Anayasa Mahkemesine
yapılmaktadır.
Mahkememiz bu artan iş yüküyle başa çıkmak ve tüm görev alanlarında önündeki
işleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için yoğun bir çabanın
içindedir. Bu vesileyle fedakârca çalışan başkanvekillerimize, üyelerimize,
raportörlerimize ve diğer personelimize katkılarından dolayı şükranlarımı
sunuyorum.
Bireysel başvurunun dokuz yıllık uygulaması sonunda belirtmek isterim ki
bireysel başvurunun etkili bir hak arama yolu olarak sürdürülmesi, yapısal
birtakım tedbirlerin alınmasını ve bunların gerekliliği konusunda geniş bir
6 Kadri Enis Berberoğlu (3), § 134.
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mutabakatın varlığını gerektirmektedir. Bu tedbirlerden belki de en önemlisi
bireysel başvurunun objektif etkisinin anlaşılmasını ve hayata geçirilmesini
sağlayacak adımların atılmasıdır. Bunun için de ihlal kararlarının gereği gibi
yerine getirilmesi ve yeni ihlallerin engellenmesi hayati derecede önemlidir.
Aslında daha bireysel başvuru başlamadan, verilecek hak ihlali kararlarının
gereklerine ilişkin tartışmaların başladığı malumdur. Anayasa Mahkemesi,
açılan bir iptal davası üzerine 1/3/2012 tarihinde verdiği kararda bireysel
başvuru yolunun mahiyetine ilişkin önemli tespitler yapmıştır.
Mahkemeye göre bireysel başvuruda yapılması gereken sadece bir hakkın
ihlal edilip edilmediğini tespit etmekten ibaret değildir. Bireysel başvuru
yolu bir yandan ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasını ve ihlalin yol açtığı
zararın giderilmesini, diğer yandan da “bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin
kamu gücü tarafından ihlalinin önlenmesi”ni gerektirmektedir.7
Mahkeme bu değerlendirmesiyle bireysel başvurunun subjektif ve objektif
etkisini daha bireysel başvuru uygulamaya geçmeden ortaya koymuştur.
Bu bağlamda ihlal kararlarının iki temel etkisi bulunmaktadır. Bunlardan biri
başvurucunun maruz kaldığı ihlalin ve sonuçlarının giderilmesine, diğeri ise
yeni ihlallerin önlenmesine yöneliktir. İkincisi bireysel başvurunun obejektif
etkisi olarak bilinmektedir.
Bireysel başvuru kurumunun nihai amacı, bireysel başvuru sonucu verilen
kararların etkili bir şekilde uygulanması suretiyle yeni ihlallerin önlenmesidir.
Bataklık metaforunu kullanacak olursak bireysel başvurunun hedefi tek tek
sivrisinekleri yok etmek değil onları üreten bataklığı kurutmaktır.
Bireysel başvurunun bu objektif amacını gerçekleştirme konusunda
yasama, yürütme ve yargı olarak hepimize önemli görevler düşmektedir.
Bu görevlerin muhatabı ihlalin kaynağına göre idare, yargı veya yasama
olabilmektedir.
Eğer hak ihlali idari bir işlemden kaynaklanmış, yargı kararıyla da bu ihlal
giderilememişse yahut ihlal doğrudan yargı kararından kaynaklanmışsa
Anayasa Mahkemesi yeniden yargılamaya karar verebilmektedir. Bu
durumda öncelikle yeniden yargılama yapılmak suretiyle ihlale yol açan
karar kaldırılacak ve ihlali giderecek şekilde yeni bir karar verilecektir.
Anayasa Mahkemesi ihlalin ve sonuçlarının giderilmesine yönelik olarak
yargılamanın yenilenmesi kararı verdiğinde, derece mahkemelerinin
yargılamayı
yenilemekten
başka
seçenekleri
bulunmamaktadır.
Mahkememizin kararlarında vurgulandığı üzere bu durum, bir tercih
meselesi değil Anayasa ve kanundan kaynaklanan bir zorunluluktur.
Esasen yargılamanın yenilenerek somut ihlalin giderilmesi de yeterli değildir.
Aynı veya benzer konularda yeni ihlallerin önlenmesi için idarenin ve tüm
yargı kurumlarının yeni başvuruları beklemeden ihlal kararında belirlenen
esaslara uygun şekilde davranmaları beklenmektedir. Bu da bireysel
başvurunun objektif etkisinin bir gereğidir.
Diğer yandan ihlalin idarenin veya yargının kararından değil de bizzat
kanundan kaynaklandığı durumlarda ise yeniden yargılama yapılmasının
bir anlamı olmayacaktır. Bu durumda yapılması gereken ihlale neden
olan kanun hükmünün kaldırılması veya değiştirilmesidir. Dolayısıyla
7 AYM, E.2011/59, K.2012/34, 1/3/2012.
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ihlalin kanundan kaynaklandığı durumlarda yasama organının harekete
geçerek gerekli yasal değişikliği yapması bilhassa yeni ihlallerin önlenmesi
bakımından kaçınılmazdır.
Son olarak ihlal kararlarının etkili şekilde icrası konusunda bir hususu
özellikle ifade etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesinin her ihlal kararı
aynı zamanda bir Anayasa’ya aykırılık tespitidir. Bu nedenle tespit edilen
aykırılığın giderilmesi ve yeni aykırılıkların önlenmesi devletin ilgili tüm
kurum ve kuruluşlarının görevidir.
Değerli Misafirler,
Kıymetli Katılımcılar,
Bu projenin bireysel başvurunun bilhassa objektif etkisinin daha iyi
anlaşılmasına çok önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Projenin
yasama, yürütme ve yargıdan olduğu gibi idari kurumlar ve sivil toplum
kuruluşlarından da oluşan çok geniş bir paydaşlar listesi bulunmaktadır.
Bu paydaşlar aynı zamanda bireysel başvurunun daha etkin bir şekilde
uygulanmasında rol oynayacak olan kurum ve kuruluşlardır.
Bu sebeple dört yıllık bir uygulama süresi olan bu proje, eminim ki Anayasa
Mahkemesi ile paydaşlar arasındaki yapıcı diyaloğun geliştirilmesine ve
nihai olarak bireysel başvurunun ülkemiz insanına hizmet eden etkili ve
başarılı bir hak arama yolu olarak sürdürülmesine ciddi katkılar yapacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin
temsilcileri olmak üzere projenin hazırlık sürecinde emeği geçen herkese,
bugünkü panellerde kararların icrasının farklı boyutlarını ele alacak tüm
katılımcılara ve projenin uygulaması sırasında katkıda bulunacak tüm
paydaşlara şükranlarımı sunuyorum.
Projenin hayırlı olması temennisiyle, hepinizi bir kez daha saygıyla
selamlıyorum.
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Masumiyet Karinesi ve Yargı Bağımsızlığı
Değerli Katılımcılar,
Öncelikle sizleri
selamlıyorum.

en

içten

duygularımla,

saygıyla

Bilindiği üzere, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından
olan masumiyet ya da suçsuzluk karinesi günümüzde
hem uluslararası insan hakları sözleşmelerinde hem
de anayasalarda güvence altına alınan bir ilkedir.
Anayasamızın 38. maddesinde “Suçluluğu hükmen sabit
oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” şeklinde ifade
edilen masumiyet karinesi, aynı zamanda savaş, seferberlik
veya olağanüstü hâllerde dahi sınırlandırılamayan mutlak
bir temel haktır.

8 Kasım 2021
“Masumiyet Karinesi
ve Lekelenmeme Hakkı
Sempozyumu”

Bununla birlikte, masumiyet karinesinin evrensel bir
kabule şayan olması kolay olmamıştır. Dünyanın birçok
yerinde uzun yıllar suçsuzluk değil, suçluluk karinesi hâkim
olmuştur. Geçen yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri
olan Michel Foucault’nun anlattıklarına göre Avrupa’da bir
zamanlar kişinin suçsuz olduğunun kendisi veya yakınları
tarafından ispatlanmasını zorunlu kılan bir yargılama
modeli benimsenmişti.
Bir dönem kişinin suçsuz olduğuna akrabalarından belli
sayıda insanın şahitliğiyle karar verilmiştir. Daha ilginci,
suçluluğu ortaya çıkarmak için bedensel sınamalara
başvurulmuştur. Sözgelimi Fransa’nın bazı bölgelerinde
cinayetle suçlanan birisi korlar üzerinde yürütülür, iki
gün sonra hâlâ ayağında izler varsa suçlu kabul edilirdi.
Aynı şekilde bir dönem “su işkencesi” denen yöntem
uygulanmıştır. Buna göre suçlanan kişinin sağ eli sol
ayağına bağlanır ve kişi suya atılırdı. Boğulmazsa suçlu,
boğulursa suçsuz olduğu anlaşılıyordu. Boğulmadığında
suçluydu zira su bile onu kabul etmiyordu. Suçsuz
olduğunu ispatlaması için suyun onu kabul etmesi yani
boğulması gerekiyordu.1
Kısacası suçluluk karinesinden suçsuzluk karinesine
geçiş uzun ve sancılı bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir.
Bu nedenle masumiyet karinesinin ve bunun yanında
elbette tüm temel hak ve özgürlüklerin değerini bilmek
durumundayız.
Kıymetli Katılımcılar,
Anayasa Mahkemesi kararlarında masumiyet karinesinin
iki yönüne işaret edilmektedir. Bunlardan birincisi suç
isnadı altında olan kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla
kesinleşinceye kadar suçsuz kabul edilmesidir. Masumiyet
1 M. Foucault, Büyük Kapatılma, Çev. I. Ergüden ve F. Keskin,
İstanbul, 2000, s. 204.
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karinesinin ikinci yönü ise yargılama sonrasına ilişkindir. Buna göre ceza
yargılaması mahkûmiyet dışında bir kararla sonuçlandığında kişinin suçlu
görülmemesi, özellikle hakkında verilen beraat kararının sorgulanmaması
gerekir.
Masumiyet karinesi ispat yükümlülüğü konusunda da radikal bir değişimi
beraberinde getirmiştir. Bu karinenin bir sonucu olarak, suç isnadı altında
bulunan kişiden suçsuzluğunu ispat etmesi beklenemez.2 Esasen “ispat
iddia edene düşer” ilkesi, Mecelle’de “Beraat-ı zimmet asıldır” (m.8) ve
“Beyyine hilâf-ı zahiri isbat içindir” (m. 77) şeklinde ifade edilen kuralların
ceza hukukuna yansımasıdır. Bu kurallar gereğince asıl olan borçsuzluk
(suçsuzluk) karinesidir, aksi ileri sürülüyorsa bunu delille ispatlama
yükümlülüğü iddia sahibine aittir.3
Belirtmek gerekir ki, masumiyet karinesi ihlallerinde çoğu zaman yargı
organlarının gerekçeleri ve kullandıkları dil belirleyici olmaktadır. Aslında
sadece mahkemelerin değil, kamu gücü kullanan herkesin suç isnadı altında
bulunup da henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla suçluluğu sabit
olmamış kişileri suçlu göstermeye yönelik sözleri masumiyet karinesini ihlal
edebilir. Başka bir ifadeyle, yargılama makamları ve kamu otoriteleri devam
eden veya beraatle sonuçlanan davalarda kişilerin suçlu olduğu izlenimini
uyandıracak söylem ve uygulamalardan kaçınmak durumundadır.4
Değerli Katılımcılar,
Anayasa Mahkemesinin bu yıl verdiği bir kararda vurguladığı üzere,
yargı bağımsızlığı ilkesi ile masumiyet karinesi arasında yakın bir
bağlantı bulunmaktadır. Zira masumiyet karinesine göre, bir kişinin suçlu
sayılabilmesi ancak bağımsız bir mahkemece yürütülen ve adil yargılanma
2 Kürşat Eyol, B. No: 2012/665, 13/6/2013, § 26.
3 Ali Haydar Efendi, Dürerü’l Hükkâm: Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, Cilt I, İstanbul,
2016, s. 56.
4 Galip Şahin, B. No: 2015/6075, 11/6/2018, § 40; S.M. [GK], B. No: 2016/6038,
20/6/2019, § 41.
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şartlarını sağlayan yargılamada şüphelerin giderilmesi suretiyle maddi
hakikate ulaşılarak verilen bir hükümle mümkündür.5
Bu sebeple Anayasa Mahkemesi seri muhakeme usulü kapsamında
savcılık
tarafından
belirlenen
yaptırım
doğrultusunda
hüküm
kurma zorunluluğu getiren kanun hükmünü mahkemelerin bağımsızlığı
ilkesi yanında masumiyet karinesine de aykırı bulmuştur. Mahkemenin iptal
gerekçesine göre, hâkimin suçun sübutuna yönelik değerlendirme yapma
yetkisini sınırlandıran söz konusu hüküm nedeniyle “suçluluğu hükmen
sabit olmadan bir kişinin suçlu sayılması sonucu ortaya çıkabilir”.6 Bu da
masumiyet karinesiyle bağdaşmayacaktır.
Öte yandan suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşmeden bir kişinin suçlu
kabul edilmesine yönelik tutum ve davranışlar mahkemelerin bağımsızlığı
ilkesini de zedelemektedir. Benzer şekilde devam eden yargılamalar
hakkında hâkimlere veya mahkemelere baskı yapılması da masumiyet
karinesini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu sebeple yargı bağımsızlığının
etkili şekilde sağlanması, masumiyet karinesinin ve diğer temel hakların
korunması bakımından hayati derecede önemlidir.
Anayasa’nın 138. maddesi yargı bağımsızlığının birbirini tamamlayan üç
temel şartını düzenlemektedir. Birincisi yargısal görevlerini yerine getirirken
hâkimlerin vicdanlarına müdahale edilmemesidir. Bu şart maddede yapılması
ve yapılmaması gerekenler belirtilmek suretiyle düzenlenmiştir. Yapılması
gereken, görevlerinde bağımsız olan hâkimlerin Anayasaya, kanuna ve
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vermeleridir.
Yapılmaması gereken ise herhangi bir organ, makam, merci veya kişinin
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat
vermesi, hatta tavsiye ve telkinde bulunmasıdır. 138. madde bu konuda
hiçbir istisna öngörmemekte, kategorik bir yasak getirmektedir.
Bu müdahale yasağının muhatabı ülke içinde veya dışında bulunan tüm
organ, makam, merci veya kişilerdir. Konumu, sıfatı veya görevi ne olursa
olsun hiç kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere ve hâkimlere bırakın emir
ve talimat vermeyi, tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz.
5 AYM, E.2020/35, K.2021/26, 31/03/2021, § 45.
6 AYM, E.2020/35, K.2021/26, 31/03/2021, § 54.
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Anayasanın 138. maddesinde yer alan yargı bağımsızlığının ikinci şartı,
devam eden bir dava hakkında parlamentoda yargı yetkisinin kullanılması
ile ilgili olarak soru sorulmaması, görüşme yapılmaması veya herhangi bir
beyanda bulunulmamasıdır. Bu anayasal hükmün amacı yasama organının
ve üyelerinin devam eden yargılamalara müdahalesini önlemek, bu suretle
başta masumiyet karinesi olmak üzere adil yargılanma hakkının tüm
unsurlarıyla korunmasını sağlamaktır.
Yargı bağımsızlığının maddede yer verilen üçüncü ve son şartı mahkeme
kararlarının etkili şekilde yerine getirilmesidir. Nitekim 138. maddenin
son fıkrası gereğince yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme
kararlarına uymak zorundadırlar. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
Kısacası yargı bağımsızlığı, yargılama sürecine müdahale edilmemesini ve
ortaya çıkan kararın geciktirilmeden ve gereği gibi uygulanmasını zorunlu
kılmaktadır.
Değerli Katılımcılar,
Yargı bağımsızlığının ve masumiyet karinesinin etkili şekilde korunması,
devlet organları arasındaki ilişkinin kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun şekilde
düzenlenmesine bağlıdır. Unutmayalım ki demokratik hukuk devleti,
herkesin hukukunun ve hududunun belli olmasını gerektirmektedir. Bu
nedenle yasama, yürütme ve yargı organlarının Anayasayla kendilerine
çizilen sınırları aşmadan görevlerini yerine getirmeleri hukuk düzeninin
korunması ve idamesi bakımından son derece önemlidir.
Bu bağlamda hâkim ve savcılarımızın, anayasal ve yasal yetkilerini aşabilecek
ve yargıyı siyasi polemik içine çekebilecek söz, tutum ve davranışlardan
kaçınması gerekir. Hepimize düşen, hüküm verirken giydiğimiz cübbelerin
mehabetine uygun davranmaktır.
Aynı şekilde yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye
veya itibarsızlaştırmaya dönük söz, tutum ve davranışlardan uzak durması
gerekir. Evet, cübbeyle siyaset olmaz, ancak cübbesiz yargılama da olmaz.
Yargı bağımsızlığının ve masumiyet karinesinin korunması, devam eden
yargılamalar konusunda hassasiyet gösterilmesini gerektirmektedir.
Son olarak belirtmek gerekir ki, modern hukuk düzenlerinde kendisine
herhangi bir suç isnat edilen kişinin yargılanacağı, aklanacağı veya mahkûm
edileceği yegâne yer mahkemelerdir. Yargı sistemimiz kendi bünyesinde
denetim ve telafi imkânı sağlayan itiraz, istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına
da sahiptir.
Dolayısıyla başta sosyal medya olmak üzere farklı mecralarda yargısız
infaz veya aklama yoluna gidilmesi sağlıklı ve adil bir yargılama sürecini
zehirlemektedir. Bundan kaçınmak hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, sabırla
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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ÇA LIŞA N S İG O RTAL I N I N YAŞ L I L I K AY L I ĞI TA LE B İ İÇ İN İŞTE N AYRIL M ASINI
GEREKTİR EN KU RA LI N İ P TA Lİ
E.2019/104, K.2021/3, 14/1/2021

İTİ RA Z KO NU S U KU RA L

İtiraz konusu kuralda, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının
Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı talebinde
bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartı öngörülmektedir.

BAŞV U RU G ER EKÇ E S İ

Başvuruda özetle, kuralın yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmek için
çalışılmakta olan işten ayrılmayı öngörmesi nedeniyle çalışma hak
ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Kuralda, hizmet akdine bağlı çalışan sigortalıya yaşlılık aylığı
bağlanması için SGK’ya yazılı başvurudan önce çalışılan işten
ayrılma koşulu öngörülmüştür. Böylece sigortalılık statüsünde
meydana gelen değişikliğin işyeri ile SGK kayıtlarına sağlıklı olarak
işlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin düzenli bir şekilde işleyişinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Sigortalının çalıştığı işten ayrılmadan da pasif sigortalı statüsüne
geçirilerek prim ödemelerini buna göre düzenlenmesi sosyal güvenlik
sisteminin düzenli işleyişi üzerinde olumsuz bir etkisi oluşturmaz.
Yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunan sigortalının ya da SGK’nın,
tahsis talebinde bulunulduğunu işverene bildirmesi ve SGK ile
işveren kayıtlarının buna göre düzenlenmesi mümkündür.
Öte yandan 506 sayılı Kanun’un mülga 31. maddesi ile 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 42.
maddesinde yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların tahsis taleplerine
SGK tarafından gerekli belgelerin ve incelemelerin tamamlandığı
tarihten itibaren en geç üç ay içinde yazılı olarak cevap verilmesi
öngörülmüştür.
İtiraz konusu kural uyarınca sigortalının yaşlılık aylığı talebinde
bulunabilmesi için işten ayrılması gerektiği gözetildiğinde kural,
sigortalının söz konusu üç aylık dönemi herhangi bir gelir elde
etmeksizin geçirmek zorunda kalmasına neden olmaktadır.
Her ne kadar daha sonra aylık bağlandığında sigortalıya aylık
bağlanmayan dönemlerin ödemesi yapılabilmekte ise de bu durum
sigortalının aylar boyunca hiçbir gelir elde edememesinin neden
olduğu mağduriyetleri tümüyle ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla
kural orantılı değildir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
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KH K İLE DÜZE N L EN EN KO N U DA D Ü Z EN LE ME YAPAN CBK
KURALIN IN İP TA L İ
E.2018/134, K.2021/13, 3/3/2021

DAVA KO NU S U KU RA L

Dava konusu kural CBK’nın 21. maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında
çalıştırılacak personelin sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her
çeşit ödemelerinin Cumhurbaşkanınca tespit edileceğini öngörmektedir.

İ P TA L TA L EB İNİN
GER EKÇES İ

Dava dilekçesinde özetle; İletişim Başkanlığı çalışanlarının sözleşme usul ve
esasları ile ücret miktarları ve her çeşit ödemelerinin kanunla düzenlenmesi
gerektiği, kural kapsamında kalan konuların 375 sayılı KHK’nın ek 26.
maddesinde düzenlendiği, kanunda açıkça düzenlenen konularda
CBK çıkarılamayacağı belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

M A HKEMENİN
DEĞ ER L END İR ME S İ

Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında kanunda açıkça
düzenlenen konularda CBK çıkarılamayacağı kurala bağlanmıştır. Anayasa
Mahkemesinin KHK’lara ilişkin içtihadı ve uygulama dikkate alındığında
kanun hükmünde oldukları anlaşılan KHK’ların da aynı kapsamda kabul
edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla KHK ile açıkça düzenlenen bir
konuda da Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrası uyarınca CBK
çıkarılmaması gerekir.
375 sayılı KHK’nın ek 26. maddesinde, dava konusu kural kapsamındaki
sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin birtakım esaslar belirlenmiştir.
Dava konusu CBK kuralının da sözleşmeli personelin sözleşme usul
ve esasları ile CBK’nın 21. maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında
çalıştırılacak personelin ücret miktarı ve her çeşit ödemeleriyle ilgili
olduğu, 375 sayılı KHK’da açıkça düzenlenen konulara ilişkin bulunduğu
anlaşılmaktadır.
Nitekim dava konusu CBK kuralının bulunmaması durumunda anılan
KHK hükmünün CBK kuralı ile düzenleme yapılan konuya uygulanacağı
anlaşılmaktadır. Bu çerçevede KHK’nın açıkça düzenlediği bir konuda
düzenleme yapan CBK kuralı Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci
fıkrasına aykırı bir düzenleme getirmektedir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın konu bakımından yetki
yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
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SE Rİ MU HA KEME US U LÜ N D E M A H K E M E N İ N TAL E PNAM E DE
BELİ R L ENEN YA PT I R I M D O Ğ RU LT U S U N DA K ARAR V E RM E SİNİ
ZORU NLU KIL A N KU RA LI N İ P TA Lİ
E.2020/35, K.2021/26, 31/3/2021

İ Tİ RA Z KO NU S U KURA L

İtiraz konusu kuralda Cumhuriyet savcısının talepname düzenleyerek
görevli ve yetkili mahkemeye başvurması üzerine mahkemenin
belli şartların gerçekleşmesi hâlinde talepte belirlenen yaptırım
doğrultusunda hüküm kurması, aksi takdirde talebi reddederek
soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla
dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına göndermesi öngörülmüştür.

BAŞV U RU G ER EKÇ E S İ

Başvuru kararında özetle; kuralla mahkemelere ait olan yargı
yetkisinin savcılara devredildiği, mahkemenin talepnamede belirtilen
yaptırım doğrultusunda hüküm kurmak zorunda bırakılarak savcılığın
tespit ve değerlendirmesiyle bağımlı hâle getirildiği, bu durumun
mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine aykırılık oluşturacağı
belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR MESİ

Anayasa’nın 9., 138. ve 140. maddeleri, yargı yetkisinin mahkemelerce
serbest, noksansız ve vicdani kanaate uygun olarak kullanılmasını
zorunlu kılar. Buna göre hâkimlerin görevlerini bağımsızlık içinde
yapmalarını, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine göre hüküm vermelerini engelleyen, takdir yetkisini
ortadan kaldıran ve bu suretle yargı yetkisinin kullanılmasını kısıtlayan
düzenlemeler anılan hükümlere aykırılık sonucunu doğurur.
İtiraz konusu kurala göre nihai karar makamı olan mahkemenin
Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen talepnameyi belirli
hususlar yönünden denetlediği, bu konuda eksiklik ya da kanuna
aykırı bir durum tespit etmemesi hâlinde talepte belirlenen yaptırım
doğrultusunda hüküm kurmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.
Ceza Muhakemesi hukukunun temelini; iddia, savunma ve yargılamayı
oluşturan süjelerin belli bir etkileşim süreci içinde gösterdikleri
faaliyet sonunda mahkemece verilen ve maddi gerçekliği tespit eden
bir hükmün verilmesi oluşturur. Seri muhakeme usulünde sürecin
temel aşamalarından birisi olan talepnamenin düzenlenmesinden
sonra mahkemenin işlevinin değerlendirilmesi gerekir.
İtiraz konusu kuralda mahkemenin Cumhuriyet savcısı tarafından
belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kurmak zorunda bırakılması,
savcının failin suçluluğunu tespit etme, ceza miktarını belirleme gibi
faaliyetlerini denetleme, gerektiğinde yaptırıma müdahale etme
imkânını ortadan kaldırdığı ve bu durumun mahkemenin yargı
yetkisinin kısıtlanması sonucunu doğurduğu ortadadır.
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Mahkemenin yalnızca Cumhuriyet savcısının talepnamede belirlediği
yaptırımla bağlı kalarak dosyanın esasına yönelik değerlendirme yapma
ve gerektiğinde müdahalede bulunma imkânına sahip olmaması, yargısal
yetkinin kullanımıyla doğrudan ilgili olan hâkimin maddi gerçeğe ulaşma ve
nihayetinde kesin hüküm verme faaliyetini sınırlamaktadır. Bu yönüyle kural,
Anayasa’nın 9., 138. ve 140. maddelerinde düzenlenen yargı yetkisinin
bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılması ve hâkimin vicdani
kanaatine göre hüküm vermesi ilkelerine aykırıdır.
Öte yandan Anayasa’nın anılan maddelerinde düzenlenen yargı yetkisi ve
mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi ile 38. maddesinde düzenlenen masumiyet
(suçsuzluk) karinesi arasında yakın bir ilgi bulunmaktadır. Masumiyet
karinesine göre bir kimsenin suçluluğunun gerçek anlamda sübuta erdiğinin
söylenebilmesi için bağımsız bir mahkeme tarafından verilen bir hükümden
söz edilmesi gerekir.
Yeterli şüphe ile başlayan ceza muhakemesi sürecinde şüphenin yenilmesi,
yargı yetkisini kullanan bağımsız bir mahkeme tarafından delillerin serbestçe
tartışılarak vicdani kanaate göre karar verilmesiyle mümkündür. Bu yönüyle
mahkemenin suçun fail tarafından işlendiğine yönelik en ufak bir kuşku
kalmadan maddi gerçeğe ulaşması ve kesin mahkûmiyet hükmü kurması
masumiyet karinesinin bir gereğidir. Kural kapsamında yetkisi kısıtlanan
mahkeme tarafından verilen karara göre bir kimsenin gerçek anlamda
suçluluğunun sübuta erdiği ileri sürülemez. Bu şartlar sağlanmadan kişinin
suçlu ilan edilmesi masumiyet karinesini zedeler.
Buna göre kuralda yer alan “…talepte belirlenen
doğrultusunda…” ibaresi masumiyet karinesini ihlal etmektedir.

yaptırım

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı
olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
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DEVL E T HİZME T İ N D E N Ç I K A RI LA N D O K TORLA RIN BE L İRL İ BİR
SÜ RE NİN B İT İM İ N D E M E SL E K L E Rİ N İ İ C RA E DE BİL ME L E RİNİ
ÖN G Ö R E N K U R AL I N İ P TA L İ
E.2019/13, K.2021/31, 29/4/2021

DAVA KO NU S U KURA L

İP TA L TA L EB İNİN
GE REKÇ ES İ

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Dava konusu kuralla, devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde kamu görevinden
çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine
alınmayan tabiplerden devlet hizmeti yükümlüsü olanların, çıkarılma
veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren belirli bir
sürenin bitiminin ardından mesleklerini icra edebilecekleri hükme
bağlanmaktadır.

Dava dilekçesinde özetle; kuralın hukukun genel ilkelerine, bilime
ve uzmanlık ilkelerine aykırı olduğu, eşitlik, nesnellik ve soyutluk
ilkeleri ile öngörülebilir, ulaşılabilir ve anlaşılabilir olma özelliklerini
taşımadığı, belirli meslek mensuplarını anayasal haklarından yoksun
kıldığı, kişilerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın bir OHAL KHK’sı
ile ya da sübjektif bir güvenlik soruşturması sonucunda suçlu ilan
edilmesinin hak mahrumiyetine yol açtığı, bu durumun masumiyet
karinesine aykırı olduğu, çalışma hakkı ile kamu hizmetine girme
hakkına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı
olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa’nın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklere sınırlama
getiren düzenlemelerin Anayasa’da öngörülen sınırlama sebebine
uygun ve ölçülü olması gerektiği yer almaktadır.
Anayasa’nın 48. ve 49. maddelerinde çalışma hakkı için herhangi bir
sınırlama nedeni öngörülmemiş olmakla birlikte özel sınırlama nedeni
öngörülmeyen hakların da o hakkın doğasından kaynaklanan bazı
sınırlarının bulunduğu kabul edilmektedir.
Ülkenin her yöresinde sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi ve
niteliği gereği sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde ortaya
çıkacak eksiklik ve gecikmelerin telafisi imkânsız sonuçlara yol
açacağı hususları dikkate alınarak 3359 sayılı Kanun’la tabipler ile
uzman tabiplere her eğitimleri için vatandaşlık ödevi kapsamında
devlet hizmeti yükümlülüğü öngörülmüş ve bu yükümlülüğü yerine
getirmeyenlerin mesleklerini icra edemeyecekleri hüküm altına
alınmıştır.
Kanun koyucunun kural kapsamdaki tabiplerin ancak maddede
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belirlenen devlet hizmeti yükümlülük süresi sonunda mesleklerini icra
edebileceklerini düzenlemek suretiyle devlet hizmet yükümlülüğünü ifa
eden tabipler ile bu yükümlülüğü belirtilen nedenlerle ifa edemeyen tabipler
arasında mesleklerini kamu dışında icra edebilecekleri sürenin başlangıcı
yönünden oluşacak haksızlığın önlenerek çalışma barışının sağlanmasını
amaçladığı anlaşılmaktadır.
Anayasa’nın 49. maddesinde çalışma hayatını koruma bağlamında başka
tedbirlerle birlikte çalışma barışını sağlamak da devletin ödevleri arasında
yer almaktadır. Bu çerçevede çalışma barışının sağlanması amacıyla
öngörülen kural anayasal bağlamda meşru bir amaca sahiptir.
Kural kamu hizmetinde çalıştırılması uygun görülmeyen tabipler yönünden
ortaya çıkacak lehe sonuçların ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir tedbir
öngörmüştür. Kural, ulaşılmak istenen çalışma barışının sağlanması amacı
yönünden elverişlilik ilkesine uygun bir sınırlama getirmiştir.
Bununla birlikte kural kapsamında kalan tabiplere zorunlu hizmet süresi
boyunca sadece zorunlu hizmete tabi bölgelerde özel sektördeki işlerini icra
edebilme yükümlülüğü getirilerek de anılan amaca ulaşılması veya benzeri
başka tedbirlerin alınabileceği açıktır. Bu yönüyle kural gereklilik ölçütünü
ihlal etmektedir.
Bir an için kuralın gereklilik ölçütünü karşıladığı kabul edilse bile kuralda
sınırlamayla ulaşılmak istenen kamu yararı ile kişilerin çalışma hakkı
arasında bulunması gereken makul denge yoktur. Kamuda çalışmasına
millî güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyen tabiplerin 450 gün gibi uzun bir
süreyle özel sektörde de mesleklerini icra etmelerinin önlenmesi kişilere
aşırı bir külfet yüklemektedir.
Bu çerçevede kural devlet hizmet yükümlülüğü uygulamasının amacının
aksine daha az tabibin sağlık hizmeti verebilmesi sorununa yol açabilecektir.
Öte yandan kural kapsamındaki kişilerin mesleğini yapamamalarına
bağlı olarak tıp mesleğinin niteliği dikkate alındığında mesleki pratik ve
gelişimden yoksun kalacakları, bunun ise kamu sağlığı açısından da
istenmeyen sonuçlara yol açabileceği ortadadır. Bu hususların genel olarak
menfaatler dengesini bozduğu, bu yönüyle kuralın ölçülülük ilkesini ihlal
ettiği neticesine varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın Anayasa’ya aykırı
olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
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YU RT D I Ş INA ÇI K M A ÖZGÜ RLÜ ĞÜ N E S I N I R LA MA GE T İRE N
KU RAL LAR I N İP TA L İ
E.2019/114, K.2021/36, 3/6/2021

A. AVUKATLARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNİ
DÜZENLEYEN KURAL

DAVA KO NU S U KURA L

Dava konusu kural, haklarında belirli suçlardan soruşturma veya
kovuşturma bulunan avukatlara soruşturma veya kovuşturma
süresiyle sınırlı olarak hususi damgalı pasaport verilmemesini
öngörmektedir.

İP TA L TA L EB İNİN
GE REKÇ ES İ

Dava dilekçesinde özetle; dava konusu kuralın avukatlar için hususi
damgalı pasaport hamili olunması bakımından birtakım şartlar
öngörmek suretiyle seyahat özgürlüğünü sınırladığı belirtilerek
kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Kuralda öngörüldüğü üzere hakkında belirli suçlardan soruşturma
veya kovuşturma bulunduğu gerekçesiyle ilgili kişiye hususi damgalı
pasaport verilmemesinin kişinin suçlu olarak nitelendirilmesi ve
hakkında cezai müeyyide uygulanması yönünde sonuç doğurmadığı
açıktır.
Kanun koyucunun hususi damgalı pasaportlardan yararlanabilecek
kişilere ilişkin düzenleme yaparken birtakım şartları öngörmesi
yalnızca bu tür pasaportların elde edilmesine yönelik bir sınırlamadır.
Buna göre hususi damgalı pasaport hamili olarak yurt dışına
çıkabilmenin sağladığı imkânlara ulaşabilmede birtakım şartların
öngörülmesi şeklinde özetlenebilecek dava konusu kuralın
Anayasa’nın 23. maddesinde güvence altına alınan yurt dışına çıkma
özgürlüğünü sınırlayan bir yönü bulunmamaktadır.
Haklarında belirli suçlardan soruşturma veya kovuşturma bulunan
ve bulunmayan avukatların karşılaştırma yapılmaya müsait olacak
şekilde benzer durumda oldukları söylenebileceğinden kuralla
bunlar arasında bir farklılık yaratıldığı söylenebilir.
Dava konusu kural kapsamında yer alan avukatların hususi damgalı
pasaport alamamaları sürekli nitelikte olmayıp haklarındaki anılan
suçlardan yürütülen soruşturma veya kovuşturmaların devamı
süresiyle sınırlandırılmıştır.
Hususi damgalı pasaport edinme imkânının kazanılmasına ilişkin
koşullarda anılan farklılığın öngörülmesiyle güdülen amaç ile kuralla
öngörülen araç arasında uygun bir denge kurulmuştur. Bu bağlamda
kuralla getirilen söz konusu farklılığın öngörülme amacına göre kural
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kapsamındaki avukatlara aşırı bir külfet yüklenmemiştir. Bu itibarla kuralda
eşitlik ilkesine aykırı bir yön yoktur.
Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.
B. YURT DIŞINA ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜNE SINIRLAMA GETİREN KURAL
DAVA KO NU S U
KURA L L A R

Dava konusu kurallarda genel olarak millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit
edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı
ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilenler ve haklarında
pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlara, kurallarda
belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla kolluk birimlerince yapılacak araştırma
sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebileceği düzenlenmiştir.

İ P TA L TA L EB İNİN
GER EKÇES İ

Dava dilekçesinde özetle; kuralların Anayasa’nın açıkça hâkim kararı
öngördüğü bir alanda idareye yetki tanıdığı, kişilerin yurt dışında çalışma
imkânlarını ortadan kaldırdığı, özel yaşamlarına ölçüsüz bir müdahale
oluşturduğu belirtilerek kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

MA HKEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Anayasa’nın 23. maddesinde vatandaşın yurt dışına çıkma özgürlüğünün
sadece suç soruşturması veya kovuşturması sebebine bağlı olarak ve
ancak hâkim kararıyla sınırlanabileceği belirtilmiştir.
Pasaport almasına imkân tanınanlar yönünden dava konusu kurallarla
belirli şartlar öngörüldüğünden kurallar yurt dışına çıkma özgürlüğüne
bir sınırlama getirmektedir. Kurallarla bazı kişilere bu imkânının tanınması
ise imkân tanınmayanlar yönünden pasaport alınamaması sonucunu
doğurmakta, dolayısıyla bu kişiler yönünden de dava konusu kurallar anılan
özgürlüğe bir sınırlama öngörmektedir.
Seyahat özgürlüğünün bir boyutu olan ve özel olarak güvence altına alınan
yurt dışına çıkma özgürlüğüne yönelik bir düzenlemenin Anayasa’nın
13. maddesinde belirtilen sınırlama sebeplerine ve burada öngörülen
güvenceye aykırı olmaması gerekir.
Dava konusu kurallarda kişilere suç soruşturması ve kovuşturması sebebine
ve hâkim kararına bağlı olmaksızın pasaport verilmesinin sınırlandığı açıktır.
Anayasa’nın 23. maddesi uyarınca yurt dışına çıkma özgürlüğünün ancak suç
soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceği ve hâkim kararı
güvencesine bağlandığı gözetildiğinde dava konusu kuralların öngördüğü
sınırlama sebeplerinden bazılarının Anayasa’nın anılan maddesinde
belirtilen sınırlama sebeplerine uymadığı ve bu sebeplere bağlanan hâkim
kararı güvencesine aykırı olduğu görülmektedir. Bu itibarla kurallar yurt
dışına çıkma özgürlüğünü Anayasa’ya aykırı olarak sınırlamaktadır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralların Anayasa’ya aykırı
olduklarına ve iptallerine, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından
başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.
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K A MU G Ö R EV İND E N Ç I K A R M A V E İ L AV E T E D BİRL E Rİ DÜZ E NL EYE N
KURAL L A RA İL İŞ Kİ N K A RA R
E.2018/81, K.2021/45, 24/6/2021

DAVA KO NU S U
KURAL L A R

Kurallar, terör örgütlerine veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan Kanun’a ekli (1)
sayılı listede yer alan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme
gerek kalmaksızın çıkarılmasını, memuriyetlerinin alınmasını ve
pasaportlarının iptal edilmesini öngörmektedir.

İP TA L TA L EB İNİN
GE REKÇ ES İ

Başvuruda özetle; kurallar kapsamında uygulanan tedbir sürecinde
kişiler hakkında objektif, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma süreci
yürütülmediği, savunma hakkı tanınmadan kişilerin görevlerine son
verildiği, kurallarda geçen aidiyet, iltisak ve irtibat kavramlarının
belirsiz ve öngörülemez nitelikte olduğu, siyasi ve idari bir organ
olan Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) kararına dayalı olarak tedbir
uygulanmasının hukukilik sorunu doğuracağı, kuralların kamu
düzenine karşı oluşan tehdidi ortadan kaldırma amacı bakımından
zorunlu ve ölçülü olmadığı gibi olağanüstü hâlin gerekleriyle de
uyumlu olmadığı, bir kişinin terör örgütüne üye veya mensup olup
olmadığı ya da bir yapı veya oluşumun terör örgütü olduğuna karar
verme yetkisinin yargı mercilerine ait olduğu, dolayısıyla kesinleşmiş
bir yargı kararı bulunmadan kişiler hakkında terör örgütleri ile ilişkili
oldukları belirtilerek yaptırım uygulanmasının masumiyet karinesine
aykırılık oluşturduğu, tedbirin yerindeliğini denetlemek üzere
sonradan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu (Komisyon)
kurulmuşsa da Komisyon ve sonraki sürecin kamu görevinden
çıkarma işlemine karşı etkili bir denetim mekanizması sağlamadığı,
bunun yanında Anayasa’nın 130. maddesi uyarınca öğretim
elemanlarının Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerin yetkili
organları dışında kalan makamlarca her ne surette olursa olsun
görevlerinden uzaklaştırılamayacaklarının düzenlendiği, Anayasa’nın
açık hükmüne aykırı olarak öğretim elemanları hakkında söz konusu
tedbirlerin uygulandığı, sırf yargı denetimi dışına çıkarmak amacıyla
tedbirlerin bireysel işlem olarak olağanüstü hâl KHK’sı ile yapılması
ve kanun şeklinde onaylanmasının açık bir fonksiyon gaspı niteliği
taşıdığı, ayrıca kamu görevinden çıkarma ve ilave tedbirler nedeniyle
kişilerin bir çok temel hakkının ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

a. Kanun’un 1. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinde
Yer Alan “…üyeliği, mensubiyeti veya…” İbaresi Yönünden
Kural, olağanüstü hâli gerektiren tehlikenin bertaraf edilmesi amacına
yönelik olarak Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle defaten
uygulanmış, bu dönemde hüküm ve sonuçlarını doğurmuştur. Bu
yönüyle kural olağanüstü hâl dönemini aşan genel bir düzenleme
niteliği taşımamaktadır.
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Bu nedenle kurala ilişkin Anayasa’ya uygunluk denetiminin Anayasa’nın 15.
maddesi kapsamında yapılması gerekir. Anılan madde yönünden inceleme
yapılmadan önce sınırlamaya konu hakkın düzenlendiği Anayasa maddesi başta
olmak üzere Anayasa’nın ilgili hükümleri ve olağan dönemde hak ve özgürlükleri
sınırlama ve güvence rejimini düzenleyen Anayasa’nın 13. maddesi kapsamında bir
inceleme yapılmalıdır.
Masumiyet karinesi, Anayasa’nın 38. maddesinin dördüncü fıkrasında “Suçluluğu
hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” şeklinde düzenlenmiştir.
Anayasa’nın 36. maddesinde de herkesin iddia ve savunma ile adil yargılanma
hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Anılan maddeye adil yargılanma ibaresinin
eklenmesine ilişkin gerekçede, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde
de güvence altına alınan adil yargılanma hakkının madde metnine dâhil edildiği
vurgulanmıştır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinin (2)
numaralı fıkrasında, kendisine bir suç isnat edilen herkesin suçluluğu yasal olarak
sabit oluncaya kadar suçsuz sayılacağı düzenlenmiştir.
Dava konusu kural kapsamında Kanun’a ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler, terör
örgütlerine veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üye veya mensup oldukları gerekçesiyle kamu
görevinden çıkarılmıştır. Söz konusu ibareler, Kanun’a ekli (1) sayılı listede adı
geçen ve terör örgütü üyeliği suçundan ceza soruşturması veya kovuşturmasına
maruz kalan ancak haklarındaki süreç tamamlanıp suçlu olduklarına dair
kesin hüküm tesis edilmeyen kişilerin terör örgütü üyesi veya mensubu olarak
nitelendirilmelerine sebebiyet verebilecek niteliktedir. Bunun yanında kuralda,
listede yer alan kişiler hakkında kesin hükümle sonuçlanan herhangi bir yargısal
sürecin varlığına yönelik açıklama da yapılmamıştır. Dolayısıyla kesinleşmiş
mahkûmiyet hükmü olmadan kişilerin suçlu sayılmasına neden olabilecek ifadeler
içeren kural masumiyet karinesini ihlal etmektedir.
Bu nedenle olağan dönemde Anayasa’nın 36. maddesinin birinci ve 38. maddesinin
dördüncü fıkralarına aykırı olarak Anayasa’nın 13. maddesindeki güvencelerin
ötesinde sınırlama getiren kuralın Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında
değerlendirilmesi gerekir.
Anayasa’nın 15. maddesinde, olağanüstü hâllerde temel hak ve özgürlüklerin
kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulmasına ve bunlar için Anayasa’nın
diğer maddelerinde öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına imkân
tanınmakla birlikte bu yetki sınırsız değildir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu
durumlarda dahi kişinin yaşam hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne
dokunulması, din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanması ve
bunlardan dolayı suçlanması yasaklanmış; suç ve cezaların geriye yürümemesi
ilkesi ile masumiyet karinesine aykırı işlem yapılamayacağı kabul edilmiştir.
Dava konusu kural kapsamında haklarında kesin bir mahkûmiyet kararı verilmediği
hâlde kişilerin suçlu sayılmasına neden olabilecek ifadelerin kullanılması,
olağanüstü hâl şartlarında dahi dokunulması yasaklanan masumiyet karinesine
aykırılık oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
iptaline karar vermiştir.
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b. Kanun’un 1. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının “…üyeliği, mensubiyeti
veya…” İbaresi Dışında Kalan Kısmı ile (2) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinde
Yer Alan “…ve/veya memuriyetleri…” İbaresi ve Kanun’a Ekli (1) Sayılı Liste
Yönünden
Kurallarla devlete sadakat bağı ile hizmet etmesi gerektiği hâlde millî güvenliğe
açık ve yakın tehlike oluşturan terör örgütü veya benzeri yapı ve oluşumlarla iltisaklı
veya irtibatlı oldukları tespit edilen kamu görevlileri hakkında uygulanan kamu
görevinden çıkarma ve memuriyetin alınması tedbirlerinin olağanüstü hâlin ilanına
sebep olan tehdit veya tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik olduğu açıktır.
Kurallarda öngörülen tedbirler bu dönemde uygulanmış, hüküm ve sonuçlarını
doğurmuştur. Kuralların, tedbire muhatap kişilerin statülerinde ileriye yönelik
sürekli değişiklikler meydana getirmesi, olağanüstü hâl süresince uygulanma
özelliğini aşan bir niteliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Kurallar Resmî
Gazete’de yayımlanmak suretiyle defaten uygulanmış ve belli kişiler hakkında
hükmünü icra etmiştir. Kuralların Kanun’a ekli listede sayılan kişilerle sınırlı
olarak uygulandığı dikkate alındığında geleceğe yönelik genel, soyut ve herkesi
bağlayıcı bir etki meydana getirmediği açıktır. Bu yönüyle kurallar olağanüstü
hâl dönemini aşan genel bir düzenleme niteliği taşımamaktadır. Bu itibarla
kuralların anayasallık denetiminde Anayasa’nın olağanüstü hâllerde temel hak ve
özgürlüklerin sınırlandırılması rejimini düzenleyen 15. maddesinin dikkate alınması
gerekmektedir.
Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında yapılacak incelemede önce sınırlamaya
konu hakkın düzenlendiği Anayasa maddesi başta olmak üzere Anayasa’nın ilgili
hükümleri ve olağan dönemde hak ve özgürlükleri sınırlama ve güvence rejimini
düzenleyen Anayasa’nın 13. maddesi kapsamında bir inceleme yapılmalıdır.
Kişilerin liste usulüyle kamu görevinden çıkarılmaları ve memuriyetlerinin alınmasını
öngören kurallar, Anayasa’nın 20. maddesi kapsamındaki kişilerin özel hayatına
saygı gösterilmesini isteme hakkına sınırlama getirmektedir.
Buna göre gerekli usule ilişkin güvenceler sağlanmadan kişilerin liste usulüyle kamu
görevinden çıkarılmalarını ve memuriyetlerinin alınmasını düzenleyen kurallar, özel
hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı bağlamında olağan dönemde kanunilik
şartını taşımadığı gibi üniversite öğretim elemanları bakımından Anayasa’nın sözüne
aykırı bir sınırlama getirmektedir. Öte yandan bireyselleştirme sağlanmaksızın
anılan tedbirlerin uygulanması, olağan dönem şartlarında demokratik toplum
düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına olağan dönem için
Anayasa’da öngörülen güvencelerin ötesinde bir sınırlama getiren kuralların
olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması
ve sınırlanmasını düzenleyen Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında incelenmesi
gerekmektedir.
Kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı olağanüstü hâl yönetiminin
benimsendiği dönemlerde Anayasa’nın 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan,
dokunulması yasaklanmış çekirdek haklar arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla
bu hak yönünden olağanüstü hâllerde Anayasa’daki güvencelere aykırı tedbirlerin
alınması mümkündür.
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Darbe girişimiyle devletin demokratik düzenine açık ve yakın bir tehlike
oluşturan Fetullahçı Terör Örgütü ve/veya Paralel Devlet Yapılanması ve diğer
terör örgütleriyle mücadele etmek amacıyla terör örgütlerine veya devletin millî
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ekli (1) sayılı listede yer alan kişilerin olağan
usullerin ötesinde bir uygulamayla liste usulüne göre kamu görevinden çıkarılması
ve memuriyetlerinin alınmasını düzenleyen kuralların, olağanüstü hâle neden
olan şartlar ve özellikle bireyselleştirmeyi sağlamaya elverişli idari ve yargısal
başvuru imkânları dikkate alındığında millî güvenliğin ve demokratik anayasal
düzenin korunması amacı bakımından kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini
isteme hakkına durumun gerektirdiği ölçüyü aşacak şekilde bir sınırlama getirdiği
söylenemez.
Ayrıca yukarıda açıklanan gerekçelerle üniversite öğretim elemanları yönünden
Anayasa’nın 130. maddesinde öngörülen güvencelere aykırı olarak kamu
görevinden çıkarma ve memuriyetin alınması tedbirini öngören kurallarla
kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına getirilen sınırlamanın
da Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında durumun gerektirdiği ölçüde olmadığı
değerlendirilemez.
Öte yandan kurallar kapsamında devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunan
yapı, oluşum ve gruplar belirlenirken MGK’nın bu konudaki kararı dikkate alınmakla
birlikte anılan karara hukuki bir sonuç bağlanmamış, kurala konu tedbirler ancak
KHK veya kanun koyucunun iradesiyle hukuken varlık kazanmıştır. Başka bir
ifadeyle kuralda öngörülen tedbirler MGK kararının doğrudan bir sonucu değildir.
Dolayısıyla dava konusu kural Anayasa Mahkemesinin yukarıda bahsedilen
kararına konu düzenlemeden farklı özellikler taşımaktadır.
Buna göre kural kapsamında MGK’nın devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verdiği yapı, oluşum veya gruplarla ilgili tespiti dikkate alınarak
kamu görevinden çıkarma ve diğer tedbirlerin öngörülmesi MGK kararlarına icrai
bir işlev kazandırmamaktadır. Bu nedenle kuralda MGK’ya tanınan fonksiyonun
Anayasa’nın 118. maddesinde öngörülen yetki sınırlarını aştığı ve bu nedenle
kuralın Anayasa’yı ihlal ettiği söylenemez.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların
olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

Anayasa’ya

aykırı

c. Kanun’un 1. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının Dördüncü ve Beşinci Cümleleri
Yönünden
Kurallarda öngörülen tedbir, olağanüstü hâli gerektiren tehlikenin bertaraf
edilmesi amacına yönelik olarak bu dönemde uygulanmış, hüküm ve sonuçlarını
doğurmuştur. Kuralların ortaya çıkardığı sonuçların olağanüstü hâlden sonraki
süreçte de devam etmesi bu dönemde uygulanma özelliğini aşan bir niteliğe sahip
olduğu anlamına gelmemektedir. Kurallar Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle
defaten uygulanmış ve neticesini meydana getirerek tükenmiştir. Dolayısıyla
kurallara ilişkin Anayasa’ya uygunluk denetiminin Anayasa’nın 15. maddesi
kapsamında yapılması gerekir.
Yurt dışına çıkma özgürlüğü sadece Anayasa’nın 23. maddesinde belirtilen
nedenlerle sınırlandırılabilecektir. Başka bir ifadeyle Anayasa koyucu, yurtdışına
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çıkma hürriyetinin ancak suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle ve hâkim
kararı ile kısıtlanabileceğini belirlemiştir.
Dava konusu kurallarda ise kamu görevinden çıkarılan kişilerin bir suç soruşturması
ya da kovuşturması nedeniyle hâkim kararı şartına bağlı olmaksızın ilgili bakanlık
ve kurumca yapılan bildirim üzerine pasaportlarının iptal edileceği belirtilerek idari
bir tasarrufla kişilerin yurtdışına çıkma hürriyetine sınırlama getirilmektedir.
Hâkim kararına dayanmaksızın kişilerin pasaportunun iptal edilmesine imkân
tanıyan kurallar, olağan dönemde Anayasa’nın 23. maddesinin üçüncü fıkrasındaki
seyahat özgürlüğü için öngörülen güvencelerle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle
kuralların olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının
durdurulması ve sınırlanmasını düzenleyen Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında
incelenmesi gerekir.
Seyahat özgürlüğünün olağanüstü dönemlerde kullanılmasının kısmen veya
tamamen durdurulması veya bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı
tedbirler alınabilmesi Anayasa’nın 15. maddesi uyarınca mümkün olmakla birlikte
bu husus, yapılacak düzenlemelerde sınırsız bir takdir yetkisi tanındığı anlamına
gelmemektedir. Anılan maddede olağanüstü hâllerde durumun gerektirdiği ölçüde
söz konusu düzenlemelerin yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle seyahat
özgürlüğüne getirilen sınırlamanın Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında durumun
gerektirdiği ölçüde olduğunun kabul edilebilmesi bunu aşan keyfî müdahalelere
izin verilmemesi gerekir.
Bunun yanında durumun gerektirdiği ölçünün kapsam ve sınırlarının belirlenmesinde
kurallarda öngörülen tedbire karşı sağlanan idari ve yargısal güvencelerle birlikte
sürecin bütününün dikkate alınması gerekir. Hangi şart ve durumda olursa olsun
bir temel hak ve özgürlüğe sınırlandırma getiren düzenlemeye karşı bireylere
etkili başvuru yolunun tanınmaması, tedbiri ölçülülük boyutundan uzaklaştırır.
Bu, keyfîliğe karşı hukukun mutlak üstünlüğünü öngören hukuk devleti ilkesinin
zorunlu bir sonucu olduğu gibi Anayasa’nın 40. maddesinin de bir gereğidir.
Dava konusu kuralla bağlantılı olan 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun ek 7.
maddesinin Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 tarihli ve E.2019/114, K. 2021/36
sayılı kararıyla iptal edilmiş olması, kurallar kapsamında pasaportu iptal edilenlere
karşı 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair
Kanun’un geçici 4. maddesinde öngörülen idari ve yargısal yollara başvuru imkânı
sağlamamaktadır. Dolayısıyla kamu görevinden çıkarılarak pasaportları iptal edilen
kişilerin söz konusu tedbire karşı başvuracakları etkili bir denetim mekanizması
bulunmamaktadır.
Bu itibarla darbe girişimiyle devletin demokratik düzenine açık ve yakın bir tehlike
oluşturan terör örgütleri veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mücadele etmek amacıyla olağanüstü
hâl koşullarında Kanun’a ekli (1) sayılı listeyle kamu görevinden çıkarılan kişilerin
pasaportlarının iptal edileceğini öngören kurallar, kişilerin seyahat hürriyetine
olağanüstü dönemde durumun gerektirdiği ölçüyü aşan bir sınırlama getirmektedir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa’ya aykırı olduğuna
ve iptaline karar vermiştir.
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SAĞ L IK ÇA L IŞA N L A R I N A K A RŞ I GÖ R EV LE R İ NE DE NİYL E İŞL E NE N
SUÇ L A R DA CEZ A A RT I R I M I N I V E H A P İ S C E Z ASININ E RTE L E NM E M E SİNİ
ÖNG Ö R EN KU RA LL A R I N A N AYASA’ YA AY K I RI O L M ADIĞI
E.2020/91, K.2021/73, 13/10/2021

İ Tİ RA Z KO NU S U
KURA L L A R

İtiraz konusu kurallar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan
sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle
işlenen kasten yaralama ve hakaret suçlarında; ilgili maddelere göre tayin
edilecek cezalarda yarı oranında artırım yapılacağı ve bunlar hakkında Türk
Ceza Kanunu’nun 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi
hükümlerinin kasten yaralama, tehdit, hakaret suçları yönünden
uygulanmayacağı öngörülmektedir.

BAŞV U RU G ER EKÇ E L E R İ

Başvuru kararında özetle; ceza mevzuatı uyarınca kamu görevlisi olarak kabul
edilen sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama ve hakaret suçlarının
işlenmesi durumunda suçun nitelikli hâlinin meydana geldiği, buna rağmen
söz konusu fiil nedeniyle cezalarda yarı oranında artırım öngörülmesinin
mükerrer cezalandırmaya sebebiyet verdiği, sağlık çalışanlarına böyle bir
ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği, itiraz konusu
kuralların sağlık personeline karşı görevlerinden dolayı işlenen tehdit ve
hakaret suçlarından verilen hapis cezalarının ertelenmesini engellediği,
bu engellemenin aynı hukuki durumda olanlar arasında eşitsizliğe neden
olacağı belirtilerek kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Ceza hukukunun, suç ve suçlulukla mücadele amacıyla ceza ve ceza
muhakemesi alanında sistem tercihinde bulunulması devletin ceza
siyaseti ile ilgilidir. Bu bağlamda ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler
bakımından kanun koyucu Anayasa’ya bağlı kalmak koşuluyla, soruşturma
ve yargılamaya ilişkin olarak hangi yöntemlerin uygulanacağı, toplumda
belli eylemlerin suç sayılıp sayılmayacağı, suç sayıldıkları takdirde hangi
hâl ve hareketlerin ağırlaştırıcı ya da hafifletici öğe olarak kabul edileceği
gibi konularda takdir yetkisine sahiptir. Kanun koyucu, anılan takdir yetkisi
kapsamındaki düzenlemeleri yaparken hukuk devleti ilkesinin bir gereği
olan ölçülülük ilkesiyle de bağlıdır.
Kanun koyucu itiraz konusu kurallarla sağlık personeline yönelen kasten
yaralama ve hakaret fiillerinin diğer kamu görevlilerine oranla daha fazla
cezalandırılmasını ve anılan suçlar ile tehdit suçunda ise hapis cezasının
ertelenmesine ilişkin hükümlerin uygulanmamasını öngörmektedir. Bu
çerçevede kurallarla sağlık personeline karşı belirtilen suçların işlenmesinin
önlenmesinin amaçlandığı, caydırıcılığın sağlanmak istendiği anlaşılmaktadır.
Kurallarla getirilen daha ağır cezalandırma ve hapis cezasının ertelenmemesi
yöntemi belirtilen amacın gerçekleşmesinde elverişli/gerekli bir yoldur.
Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen kasten yaralama ve
hakaret suçları bu suçun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hâlini
oluşturmaktadır. Kural özel ya da kamu sağlık çalışanları arasında bir ayrım
yapmadan tamamını kapsamaktadır. Kuralın yer aldığı maddenin üçüncü
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fıkrasında ise özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin
görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından
kamu görevlisi sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle sağlık
çalışanlarına karşı görevlerinden dolayı işlenen kasten yaralama ve hakaret
suçlarında cezanın belirlenmesinde iki nitelikli hâlin değerlendirilmesi söz
konusu olacaktır.
Suçların temel şekli ve nitelikli hâlleri için 5237 sayılı Kanun’da belirli
aralıklarda cezanın türü ve miktarı düzenlenmiştir. Suçlar için öngörülen
yaptırımın niteliği ve ağırlığı ile kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında
öngördüğü düzenlemeyle ulaşmak istediği amaç birlikte gözetildiğinde
kuraldaki ceza artırımının orantılı olmadığı söylenemez.
Hapis cezasının ertelenmesi ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması
ve kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar gibi hükmün ve cezanın
kişiselleştirilmesi kurumlarından biridir. Hapis cezasının ertelenmesi
kurumu kişilere her durumda mutlaka sağlanması gereken bir hak
niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla hangi şartlar altında hapis cezasının
ertelenmesine kararı verilebileceği, Anayasa’ya uygun olmak kaydıyla
kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır.
Kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında kalan kuralın hapis cezasının
ertelenmesini yasaklamak suretiyle failler için getirdiği külfet ile kanun
koyucunun kuralla ulaşmak isteği amaç karşılaştırıldığında kuralın orantısız
olduğu değerlendirilemez.
Öte yandan Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen kanun önünde eşitlik
ilkesi hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Kamu görevlisi
olan sağlık çalışanları ile diğer kamu görevlilerinin karşılaştırma yapılmaya
müsait olacak şekilde benzer durumda oldukları açıktır. Bu durumda
sağlık çalışanları lehine getirilen farklı düzenlemenin bir ayrıcalık tanınması
niteliğinde olmaması için nesnel ve makul bir temele dayanması ve ölçülü
olması gerekir.
Sağlık hizmetleri niteliği itibarıyla belirli bir düzen içinde sunulması
gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez
hizmetlerdendir. Kanun koyucunun sağlık çalışanlarına karşı işlenen
suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralları
öngördüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuralların sağlık personeline karşı
anılan nitelikteki suçların işlenmesini önleme amacıyla düzenlendiği açık
olup bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele
dayanmadığı söylenemez. Kuralın öngördüğü yarı oranındaki ceza
artırımının ölçüsüz bir yönünün de bulunmadığı anlaşıldığından kuralların
kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralların Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.
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KAÇAKÇILIK SUÇU VE VERGİ KABAHATLERİNE DAİR YARGILAMADA DİĞERİNİ
ETKİLEYEBİLECEK UNSURLARIN DİKKATE ALINMASINI SAĞLAYACAK GÜVENCELERE
ENGEL OLAN KURALIN İPTALİ (NE BIS IN IDEM İLKESİNE AYKIRI KURALLARIN İPTALİ)
E.2019/4, K.2021/78, 4/11/2021

İ Tİ RA Z G ER EKÇE S İ

Başvuru kararlarında özetle; itiraz konusu kurallar ile vergi hukuku mevzuatında aynı fiilin hem suç hem de kabahat olarak nitelendirilmesi nedeniyle vergi mükelleflerine idari nitelikli vergi cezası yaptırımının yanı sıra adli
nitelikli hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulanabildiği, bu yaptırımlara ilişkin
davalardan birinin vergi mahkemesinde diğerinin ise ceza mahkemesinde
yürütülüp farklı yargılama usullerine tabi olduğu, anılan mahkemeler arasında herhangi bir etkileşimin olmadığı, bu nedenle aynı fiilden kaynaklanan
yargılamalar sonucunda verilen kararların birbiriyle çelişmeleri hâlinde dahi
geçerli olduğu, bu durumun hukuki güvenlik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
1. Aynı Fiilden Dolayı Birden Fazla Yargılanmama veya Cezalandırılmama
(Ne Bis İn İdem) İlkesi
Anayasa’da aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesi açıkça düzenlenmemekle birlikte Anayasa Mahkemesi (AYM)
bu ilkeyi, Ünal Gökpınar ([GK], B. No: 2018/9115, 27/3/2019, § 50) kararında hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkesi konusundaki kendi içtihadından
hareketle ve bazı uluslararası hukuk metinlerine referansla Anayasa’nın 36.
maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak görmüştür. Adil yargılanma hakkı kapsamındaki cezai süreçler yönünden hukuki
güvenliğin sağlanmasına hizmet eden ilke Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarında ve bazı uluslararası sözleşmelerde de adil yargılanma
hakkının bir güvencesi olarak kabul edilmiştir.
“Hiç kimse, ceza yargılamasında kesin/kesinleşmiş bir hükümle mahkûm
edildiği ya da beraat ettiği bir fiilden dolayı ceza yargılaması kapsamında
yeniden yargılanamaz veya cezalandırılamaz.” biçiminde tanımlanabilecek
ilkenin koşulları şunlardır:
- Ceza ile ilgili bir yargılama sürecinin olması.
- Bu sürecin kesin/kesinleşmiş mahkûmiyet veya beraat hükmüyle sonuçlanmış olması.
- Tekrar (yeniden) ceza ile ilgili bir yargılama sürecinin işletilmesi.
- Farklı yargılama süreçlerinin aynı fiile ilişkin olması.
- İlkenin istisnalarından birinin olmaması.
Birinci ve üçüncü koşul bakımından ceza ile ilgili yargılama süreçlerinin her
durumda teknik olarak ceza yargılaması hukuku anlamında bir süreç olarak öngörülmüş olması şart olmayıp bu kavram anayasal anlamda özerk bir
yoruma tabidir. Nitekim AYM norm denetimi ve bireysel başvuru kararlarında, Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerini yorumlayarak ceza kavramının idari vergi cezalarını da kapsadığını belirtmiştir (AYM, E.2019/16, K.2019/15,
14/3/2019, § 13; Gür-Sel İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., B. No:
2013/4324, 7/7/2015; Ünal Gökpınar, §§ 54-56).
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İkinci koşul bakımından mahkûmiyet ya da beraat hükmünden ne anlaşılması gerektiği AYM tarafından özerk olarak yorumlanmalıdır. Bu bağlamda aynı fiilden
dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin koruduğu menfaat; ceza yaptırımına bağlanmış olan bir eyleme ilişkin isnadın esası incelenerek
kişinin cezai sorumluluğu hakkında olumlu ya da olumsuz verilmiş kesin/kesinleşmiş bir karardan sonra tekrar/yeniden yargılanmaması ve cezalandırılmamasıdır. Dolayısıyla özerk yorum çerçevesinde ceza olarak nitelendirilen bir yaptırıma
ilişkin yargılamada delillerin değerlendirilmesi ve olguların tespiti sonrası kişinin
ilgili suçu işlediği ya da işlemediği yönünden değerlendirme içeren bir kararın aynı
fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesi anlamında
mahkûmiyet ya da beraat kararı olarak nitelendirilmesi gerekir. Bununla birlikte isnadın esası incelenmeden verilen, kişinin cezai sorumluluğuyla ilgili tespit içermeyen kararlar, örneğin zamanaşımı nedeniyle verilen düşme kararı ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar söz konusu ilke kapsamında beraat kararı olarak
nitelendirilemez. Kesin olma/kesinleşme de AYM’nin özerk yorumuna tabidir. Bu
kavramlardan anlaşılması gereken ilgili kararın kanun yolu öngörülmemesi nedeniyle verildiği anda kesin olması veya olağan kanun yolları tüketilerek ya da bunlara başvuru için öngörülmüş sürelerde başvuru yapılmadan geçirilerek kesinleşmiş
olmasıdır.
Üçüncü koşul bakımından iki kere (kez) cezalandırma ve tekrar (yeniden) cezalandırma birbirinden farklıdır. İlke bir kişiye aynı fiilden dolayı iki kere ceza verilmemesini değil kişinin aynı fiilden dolayı tekrar (yeniden) yargılanamamasını ve bu
yargılamaya bağlı olarak cezalandırılmamasını gerektirir. Dolayısıyla kişinin aynı
fiilden dolayı aynı yargılama süreci içinde birden fazla yaptırıma maruz kalması
tek başına ilkeyi zedelemeyebilir. Zira bu durumda ortada ceza ile ilgili birden fazla
süreç bulunmamaktadır.
Dördüncü koşul bakımından aranması gereken aynı suç değil aynı fiildir. Nitekim
AYM, Ünal Gökpınar (aynı kararda bkz. § 56) kararında suçun unsurları arasındaki
farklılıkların incelenmesine gerek görülmediğine ve süreçlere kaynaklık eden fiilin/
olgunun aynılığının dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir. Suç ve kabahatlerin aynı fiille işlenip işlenmediğinin tespiti için fiile ilişkin zamansal, mekânsal
ve olgusal aynılığın sağlanması gerekmektedir. Aynı fiilden söz edilebilmesi için
birden fazla takibat ya da cezaya kaynaklık eden olguların bire bir veya maddi olarak (büyük ölçüde) aynı olgular olması, aynı zamanda ve mekânda gerçekleşmesi
gerekmektedir. Tek bir fiilin cezaya ilişkin iki farklı düzenlemede aynı biçimde ele
alınması durumunda bire bir olma hâlinden düzenlemelerde bazı farklılıklar bulunmakla birlikte bu farklılıkların önemsiz olması hâlinde maddi olarak (büyük ölçüde)
aynı olma hâlinden söz edilebilecektir.
İlk dört koşulun birlikte gerçekleşmesi hâlinde ilkeye aykırılık oluşur. Bununla birlikte uluslararası hukukta ilkeye istisna teşkil edebilecek bazı özel durumlar öngörülmüştür. Bunlar Anayasa’nın anılan ilke bağlamında yorumunda da dikkate
alınmalıdır. Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 7 No.lu Protokol’ün 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer verilen, Türk hukukunda kanunlarda kabul edilen yeni delil ortaya çıkması ve davanın sonucunu etkileyebilecek
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esaslı bir kusurun varlığı ilk iki istisnai durum olarak değerlendirilebilir. Üçüncü
istisnai durum ise AİHM içtihatları ile geliştirilen (şeklen birden fazla olsalar bile)
cezaya ilişkin süreçlerin bir bütünün parçaları olacak şekilde bağlantılı bir biçimde
yürütülmesidir.
Üçüncü istisnai duruma ilişkin olarak (özellikle aynı fiile ilişkin farklı hukuk disiplinleri kapsamında yürütülen cezaya ilişkin süreçler bağlamında) şu kriterlerin dikkate alınması gerekir:
- Birden fazla sürecin hukuka aykırı aynı fiilin farklı yönlerini ele almak üzere birbirini tamamlayıcı farklı amaçlar takip edip etmediği,
- Aynı fiile ilişkin birden fazla sürecin yürütülebileceğinin öngörülebilir olup olmadığı,
- Birden fazla süreç arasında mümkün olduğunca delillerin toplanması ve değerlendirilmesi ile olguların tespitinde yeterli etkileşim sağlanıp sağlanmadığı, bu kapsamda birden fazla bağımsız süreç yürütüldüğü izlenimi verecek şekilde herhangi
bir tekrarın oluşmasından kaçınılıp kaçınılmadığı, özellikle farklı yetkili makamlar
tarafından bir süreçte tespit edilen olguların diğer süreçte de kullanılmasına özen
gösterilip gösterilmediği,
- Kişilerin haklarında yürütülen birden fazla süreç sonunda tek bir süreç yürütülmüş olsaydı karşılaşacakları külfete göre aşırı bir külfet yüklenmesini önlemek için
ilk olarak kesinleşen süreçte uygulanan yaptırımın sonradan kesinleşende dikkate
alınıp alınmadığı,
- Yukarıda unsurlarına yer verilen maddi yönden bağlantının sağlanması hâlinde
her iki sürecin zaman yönünden de bağlantılı olup olmadığı (Bu bağlamda bir sürecin diğer sürecin tamamlanmasından sonra makul bir süre içerisinde sonlandırılıp
sonlandırılmadığının değerlendirilmesi gerekir.)
2. Vergi Cezaları ile Vergi Suçlarının Cezalarının Birleştirilemeyeceğine ve Ayrı
Ayrı Uygulanacağına İlişkin Kurallar Yönünden
İtiraz Konusu Kurallar
İtiraz konusu kurallar, vergi cezaları ile vergi kaçakçılığı suçunun ve diğer kanunlardaki suçların cezalarının içtima ve tekerrür hükümlerine göre birleştirilemeyeceğini ve vergi cezaları ile vergi kaçakçılığı suçunun cezasının ayrı ayrı uygulanacağını öngörmektedir.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Anayasa’nın 36. maddesinde yer verilen adil yargılanma hakkı ve 2. maddesinde
yer verilen hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerinin bir sonucu olarak yürürlükteki
hukuk kurallarına uygun şekilde haklarındaki yargılama kesin hükümle sona eren
kişilerin aynı fiil nedeniyle tekrar yargılanma tehdidi altında kalmamaları gerekmektedir.
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Aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanma veya cezalandırma sürecine ilişkin yukarıda belirtilen şartların varlığı aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesine aykırılık oluşturacaktır.
İtiraz konusu kurallara konu cezalandırma ve yargılama süreçlerinden biri
kaçakçılık suçu için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezalara ilişkin, diğeri ise
vergi kabahatleri için öngörülen idari para cezalarına ilişkin olup her ikisinin
de cezai nitelikte olduğu AYM kararlarında ortaya konulmuştur.
Bazı hâllerde kaçakçılık suçu ve vergi kabahatlerinin aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesi kapsamında aynı fiil
ile işlenebildikleri görülse de ilke belirli şartların sağlanması hâlinde ikili bir
yargılama/cezalandırma sürecini, dolayısıyla birden fazla cezanın uygulanmasını dışlamamaktadır. Süreçlerin bir bütünün parçaları olacak biçimde
bağlantılı yürütülmelerine ilişkin güvencelerin sağlanması hâlinde birden
fazla cezanın uygulanması kanun koyucunun takdir yetkisindedir. Buna
göre cezalandırmaya ilişkin süreçlerin bağlantılı yürütülmesini dışlamayıp
sadece birden fazla cezanın uygulanmasını ve bunların birleştirilmesine izin
verilmemesini öngören kuralların aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.
3. Vergiye İlişkin İşlemlerde Sahte Belge Kullananların Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına İlişkin Kural Yönünden
İtiraz Konusu Kural
İtiraz konusu kural, asıl veya suretleri tamamen ya da kısmen sahte olarak
düzenlenmiş vergiye ilişkin belgeleri kullananların üç yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılacağını öngörmektedir.
MA H KEMENİN
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri suç ve ceza politikasına göre
DEĞER L END İR MES İ belirlenir. Bu konuda kanun koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır. Kanun
koyucunun takdir yetkisini kullanırken ölçülülük ilkesine uygun davranması
gerekmektedir. Ölçülülük ilkesi elverişlilik, gereklilik ve orantılılık alt ilkelerinden oluşmaktadır.
Kural vergiye ilişkin sahte belgelerin kullanılmasının cezai yaptırıma bağlanması suretiyle vergi düzeninin sağlıklı biçimde işlemesini ve böylece verginin doğru şekilde tespiti ile tahsilini amaçlamaktadır. Kuralın caydırıcı etkisi
gözetildiğinde anılan amaca ulaşma bakımından elverişli ve gerekli olmadığı
söylenemez.
Vergi kaçakçılığı suçunun toplumsal etkisi, tehlikeliliği, vergi düzenine olan
zararı ve işlenme oranı gözönünde bulundurulduğunda belirlenen ceza ara-
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lığının ağır ya da orantısız olmadığı, kuralla kişilere aşırı bir külfet yüklenmediği, bu
bağlamda suç ile ceza arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiği
sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.
4. Ceza Mahkemesi Kararları ile Vergi Cezalarını Uygulayacak Makam ve Mercilerin Kararlarının Karşılıklı Bağlamazlığına İlişkin Kural Yönünden
İtiraz Konusu Kural
İtiraz konusu kural; ceza mahkemesi kararlarının vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmayacağına, bu makam ve mercilerce verilecek kararların da ceza hâkimini bağlamayacağına ilişkindir.

MA HKEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Karşılıklı bağlamazlığa ilişkin kural, sadece aynı fail tarafından aynı fiil ile işlenen
kaçakçılık suçu ve vergi kabahatleri ile ilgili olmayıp farklı fiillerle veya farklı faillerce bağlantılı olarak işlenen kaçakçılık suçu ve vergi kabahatleri ile de ilgili bulunmaktadır. Kapsamdaki bu hâller farklı değerlendirmeleri gerektirmektedir.
Aynı Fail Tarafından Aynı Fiil ile İşlenen Suç ve Kabahatler Yönünden
Aynı fail tarafından aynı fiil ile işlenebilen kaçakçılık suçu ve vergi kabahatlerine ilişkin durumlarda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınmış olan adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya
cezalandırılmama ilkesine aykırılığın oluşabilmesi için yukarıda da belirtildiği üzere
yargılanma süreçlerine ilişkin birtakım şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir.
Anılan sürece ilişkin iki şarttan ilki yargılama/cezalandırma sürecinin kesin/kesinleşmiş mahkûmiyet veya beraat hükmüyle sonuçlanmış olması, ikincisi ise tekrar
(yeniden) ceza ile ilgili bir yargılama/cezalandırma sürecinin işletilmesidir.
Tekrar bir cezalandırma sürecinin başlatılmasına rağmen cezaya ilişkin süreçlerin bir bütünün parçaları olacak şekilde bağlantılı bir biçimde yürütülmesi halinde
ilkeye aykırılıktan söz edilmeyecektir. Bunun için bu istisnai duruma ilişkin yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Kural bu koşullar bakımından değerlendirilmelidir.
Süreçlerde tamamlayıcı farklı amaçlar takip edilip edilmediği
Kaçakçılık suçunun cezalandırılmasında kamu düzenini korunması, vergi cezalarında ise vergisel idari düzenin korunması biçiminde farklı amaçlar izlendiği görülmektedir. Bu bakımdan özünde aynı fiile ilişkin olmakla birlikte farklı hukuki değerleri koruyan biri adli, diğeri idari iki ayrı cezalandırma usulünün tamamlayıcı
amaçlar izlediği söylenebilir.
Süreçlerin öngörülebilir olup olmadığı
Vergi kaçakçılığı suçu ve vergi kabahatlerine ilişkin yargılama/cezalandırma süreçleri ile bu süreçler sonunda uygulanacak cezaların yeterli belirlilikte düzenlendiği gözetildiğinde bu süreçlerin öngörülebilir olduğu anlaşılmaktadır.
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Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi ile olguların tespitinde etkileşimin sağlanıp sağlanmadığı
Vergi incelemesine dayanan her iki sürecin de başlangıçta bir süre birlikte yürütüldüğü görülmektedir. Sonrasında süreçler bağımsız olarak yürütülmekte olup
delillerin toplanması ve değerlendirilmesi ile olguların tespitine ilişkin herhangi bir
tekrarın oluşmasını engelleyecek bir etkileşime gerek dava konusu kuralda gerekse diğer kurallarda yer verilmediği görülmektedir.
İlk olarak kesinleşen süreçte uygulanan yaptırımın sonradan kesinleşende dikkate alınıp alınmadığı
Süreçler sonucunda uygun görülen cezaların muhatabı üzerinde aşırı külfet oluşturmasını engellemeye yönelik güvencelere yer vermeyen kural, kişi aleyhine hükmedilen toplam cezanın aşırı külfet oluşturma riskinin arttığı hallerde dengeleyici
mekanizmaların uygulanabilmesine imkân tanımamaktadır.
Süreçler arasında zamansal yönden bağlantı olup olmadığı
Yukarıda açıklanan etkileşimsizliğin sonucu olarak süreçlerin sonuçlandırılmasında zamansal farklılıkların ortaya çıkabildiği, itiraz konusu kural ile yargılama/
cezalandırma süreçlerinde verilen kararların karşılıklı olarak karar verici birimleri
bağlamayacağı hüküm altına alınmakla bu bağlantı eksikliğinin daha da pekiştirildiği anlaşılmaktadır.
Bu itibarla cezalandırma süreçleri tamamlayıcı amaçlar taşısalar ve öngörülebilir
olsalar bile delillerin toplanması ve değerlendirilmesi ile olguların tespitinde etkileşimin sağlanmasına, ilk olarak kesinleşen süreçte uygulanan yaptırımın sonradan
kesinleşende dikkate alınmasına ve süreçler arasında zamansal yönden bağlantı
sağlanmasına engel olan kuralın aynı fiilden dolayı yeniden yargılanmama veya
cezalandırılmama ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Diğer Bağlantılı Suç ve Kabahatler Yönünden
Farklı failler veya farklı fiiller ile bağlantılı olarak işlenen kaçakçılık suçu ve vergi
kabahatlerine ilişkin cezalandırma ve yargılama süreçleri de itiraz konusu kuralın
kapsamında yer almaktadır.
Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı, yargılama/cezalandırma süreçlerine tesir edebilecek hususların dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda bağlantılı olarak işlenen kaçakçılık suçu ve vergi
kabahatlerine ilişkin yargılama/cezalandırma süreçlerinde de bir diğerini etkileyebilecek unsurların dikkate alınmasını sağlayacak güvencelerin getirilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin yerine getirilmesine engel olan kuralın Anayasa’ya aykırı
olduğu sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa’ya aykırı olduğuna
ve kuralın iptaline karar vermiştir.
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KAMU HİZMETLERİNDE BULUNMANIN DA KAMU HİZMETLERİNE GİRME HAKKI
KAPSAMINDA OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR
E.2021/104, K.2021/87, 11/11/2021

DAVA KO NU S U KU RA L

Dava konusu kuralda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atananların başka bir işleme gerek kalmaksızın statülerinin Kanun’un
50. maddesinde belirtilen araştırma görevlisi statüsüne dönüştürülmesi öngörülmektedir.

İP TAL TA L EB İNİN
GE R EKÇ ES İ

Dava dilekçesinde özetle; dava konusu kuralla ÖYP kapsamında 2547 sayılı
Kanun’un 33. maddesinin (a) maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atananların herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin statülerinin daha az
güvenceli olan Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen araştırma görevlisi statüsüne dönüştürüldüğü, bu durumun kişilerin
kazanılmış haklarının geçmişe etkili kanuni düzenlemelerle ortadan kaldırılmasına sebebiyet verdiği belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Hakkın Kapsamının Tayini
Anayasa Mahkemesi bu kararında Anayasa’nın 70. maddesinde düzenlenen kamu hizmetlerine giriş hakkını yeniden yorumlayıp hakkın kapsamını
genişleten bir anlayış ortaya koymuştur. Mahkemenin konuya ilişkin değerlendirmesi şöyledir:
Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde “IV. Kamu hizmetlerine
girme hakkı” üst başlığı altında 70. maddede “Her Türk, kamu hizmetlerine
girme hakkına sahiptir.” denilmek suretiyle kamu hizmetlerine girme hakkına yer verilmiştir. Kuralın lafzına bakıldığında maddede düzenlenen hakkın
sadece kamu hizmetlerine giriş aşaması ile sınırlı olduğu söylenebilir. Ancak
hakkın kapsamının tespit edilebilmesi için fıkranın sadece lafzıyla değil içinde bulunduğu metnin tümü gözönünde tutularak yorumlanması, kanunda
yer aldığı kısım ve bölümler ile diğer kurallarla ilişkisinin de dikkate alınması,
amacının araştırılarak amacına uygun yorumlanması gerekir. Ayrıca tarihsel
süreç içinde daha önceki anayasalarda hakkın düzenleniş biçiminin de fıkranın yorumunda gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
1961 Anayasası öncesi anayasalarda kamu hizmetlerine “girme” kavramı
yerine “istihdam” kavramının kullanılmış olması, 1982 Anayasası’nın 71.
maddesinde düzenlenen mal bildiriminin kamu hizmetine giriş dışında kamu
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hizmetinde bulunma sırasında da zorunlu kılınması kamu hizmetinde bulunmanın/kalmanın da kamu hizmetlerine girme hakkı kapsamında olduğuna
işaret etmektedir.
Nitekim bazı uluslararası sözleşmelerde de kamu hizmetlerine girme hakkının kamu hizmetlerinde bulunma/kalmayı da kapsadığı açıkça ifade edilmiştir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde kamu hizmetlerine
girme hakkı, seçme ve seçilme hakkı ile birlikte vatandaşların ülkelerinin kamusal işlerinin yürütülmesine katılma hakkını ifade eden siyasi haklar (katılma hakları) arasında sayılmıştır. Vatandaşların ülkelerinin kamusal işlerinin
yürütülmesine katılma hakkı kapsamında bir siyasi hak olarak tanınmış olan
kamu hizmetlerine girme hakkının kamu hizmetlerinin yürütülmesine katılımı içermemesi düşünülemez. Bu hakkın niteliği (doğası) gereğidir. Kamu
hizmetlerine girme hakkının sadece girişi kapsadığı, kalmayı kapsamadığı
şeklinde yorumlanması anılan hakkı bir katılma hakkı olan siyasi hak olmaktan çıkarır. Zira sadece girişi güvence altına alan, kalmayı garanti altına
almayan bir hakkın kamu hizmetlerinin yürütülmesine katılmayı temin etmesi mümkün değildir. Katılma ise -en azından belli bir süre- devamlılığı, hâliyle de o statüde bulunmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla Anayasa’nın 70.
maddesiyle güvence altına alınan kamu hizmetine girme hakkının tarihsel
süreç içinde 1924 ve 1961 Anayasalarında düzenleniş şekli ile sistematik ve
amaçsal yorum yöntemleri gözönünde bulundurularak değerlendirildiğinde
kamu hizmetinde bulunmayı da kapsadığı sonucuna varılmıştır.
70. Madde Bağlamında Somut Kuralın İncelenmesi
Bu durumda ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33. maddedeki
statüden 50. maddedeki statüye aktarılmaları ile aktarılan statüde bir yıl
veya birkaç yıl görev yaptıktan sonra kadro ile ilişiğin kesilmesi suretiyle
göreve son verilecek olması nedeniyle başlangıçta 33. maddedeki statüye
atanma dolayısıyla araştırma görevlilerinde oluşan haklı beklentiye sınırlama getirildiği dolayısıyla kamu hizmetlerine girme hakkının sınırlandırıldığı
anlaşılmaktadır.
Sınırlama 674 sayılı OHAL KHK’sı ile yapılmış, kural 6758 sayılı Kanun’la aynen kabul edilmiştir. Kuralın olağanüstü hâlin ilanına neden olan tehdit veya
tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik olması, olağanüstü hâl döneminde
uygulanmış ve hüküm ve sonuçlarını aynı dönemde doğurmuş olması ve
kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin olması nedenleriyle OHAL düzenlemesi niteliğinde olduğu açıktır.
Bu nitelikteki kuralların öncelikle Anayasa’nın olağan dönemde hak ve özgürlükleri sınırlama ve güvence rejimini düzenleyen Anayasa’nın 13. madde-
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si kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda, kuralın olağanüstü
hale sebep olan eylemlerin devamını ve bunların neden olacağı tehlikeleri
bertaraf ederek millî güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla ihdas
edildiği anlaşılmaktadır. Darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olaylar
nedeniyle ortaya çıkan tehdit ve tehlikeleri bertaraf ederek millî güvenlik
ve kamu düzenini sağlamak için ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin
statülerinde değişiklik yapılması biçimindeki sınırlamanın amaca ulaşmak
bakımından elverişli olmadığı söylenemeyecektir. Ancak statü değişikliğinin
dava açma hakkını da engelleyecek şekilde bireyselleştirme yapılmaksızın
toplu şekilde yapılmasında -sistem değişikliği de bulunmayan olağan dönemde- hukuki ve fiilî zorunluluğa dayandığı söylenemeyeceğinden sınırlamada gereklilik şartının sağlanamadığı sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla kişilerin kamu hizmetlerine girme hakkına olağan dönem için
Anayasa’da öngörülen güvencelerin ötesinde bir sınırlama getiren kural
olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ve sınırlanmasını düzenleyen Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında
incelenmiştir.
Kamu hizmetlerine girme hakkı yasaklanan çekirdek haklar arasında olmayıp 15. madde kapsamındaki ölçülülük incelemesinin gereklilik ve orantılılık
ölçütleri bakımından yapılması gerekmektedir.
Tüm devlet kurumlarına olduğu gibi üniversitelere de sızma çabasında olduğu bilinen Fetullahçı Terör Örgütü ve/veya Paralel Devlet Yapılanmasının
bu özelliği karşısında kamu makamlarının OHAL ilanına sebep olan tehlikeyi
ivedi şekilde bertaraf etmek için gerekli tedbirleri hızlıca hayata geçirmek
amacıyla bireyselleştirme yapmadan topluca işlem yapmasının, demokratik
anayasal düzen ile millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması amaçlarına
ulaşma bakımından gerekli bir tedbir olmadığını söylemek zordur. Bir başka
ifadeyle OHAL koşullarında söz konusu araca başvurulmasının gereklilik
ölçütü bakımından durumun gerektirdiği ölçünün ötesinde olduğu söylenemez.
Kuralla ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri daha az güvenceli bir statüye aktarılmak suretiyle kamu hizmetlerine giriş hakkı sınırlandırılmışsa da
7143 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici
78. maddenin beşinci fıkrasıyla bazı istisnalar dışında araştırma görevlilerine önceki statülerine dönme imkânı sağlanarak dava konusu kuralın doğurduğu sonuçların telafisi yönünde kanuni düzenleme yapılmıştır. Böylece
bireyselleştirme yapılmadan hakkında kadro değişikliği yapılan kişilerin eski
kadrolarına ve haklarına kavuşması sağlandığından ve tedbir sürecinin bir
bütün olarak ele alınmasının gerektiği durumlarda olağanüstü dönemlerde
böylesi istisnai yöntemlere başvurulmasına neden olabilecek zorlayıcı ve
beklenmedik şartların da gözetilmesi gerektiği değerlendirilerek kuralın bu
kişiler yönünden OHAL koşullarında orantısız ve dolayısıyla ölçüsüz bir sınırlama getirmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte anılan düzenlemeyle süresi içinde başarısızlık, lisansüstü

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ

119

eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenlere
eski kadro ve statülerine dönme imkânının tanınmadığı anlaşılmaktadır. Anılan kişilerin eski kadrolarına atanma başvurularının reddine ilişkin işlemlere
karşı idari ve yargısal yollara başvurmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Buna göre dava konusu kuralla başta bireyselleştirme sağlanmadan
kişilerin kadrolarının değiştirilmesi söz konusu olmuş ise de akabinde yapılan kanuni düzenlemeyle kişilerin söz konusu kadroya tekrar atanmamalarına karşı etkili idari ve yargısal yollara başvurma imkânına sahip kılındığı
nazara alındığında bu kişiler yönünden de OHAL koşullarında orantısız ve
dolayısıyla ölçüsüz bir sınırlama getirilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Zira
dava konusu kuralda olduğu gibi tedbir sürecinin bir bütün olarak ele alınmasının gerektiği durumlarda olağanüstü dönemlerde böylesi istisnai yöntemlere başvurulmasına neden olabilecek zorlayıcı ve beklenmedik şartlar da gözetilerek sonradan tedbir işlemlerine karşı etkili idari ve yargısal
denetim mekanizmalarının oluşturulmasıyla bireyselleştirme şartının yerine
getirileceği kabul edilebilir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

120

Y I L L I K

R A P O R

DE R NEK TES İS L E R İ N İ N İ Ş L ET İ L M E S İ N İ N V E K APATIL M ASININ
YÖN ETMEL İKL E D Ü Z E N L E N M E S İ N İ Ö N G Ö R EN KURAL IN İPTAL İ
E.2021/59, K.2021/90, 16/12/2021

İ Tİ RA Z KO NU S U KU RA L

İtiraz konusu kural; derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurt, pansiyon ve lokallerin işletilmesine ve kapatılmasına ilişkin esas ve usullerin yönetmelikle düzenleneceğini öngörmektedir.

BAŞV U RU G ER EKÇ E L E R İ

Başvuru kararında özetle; itiraz konusu kuralla yurt, pansiyon ve lokallerin
kapatılmasına dair usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğinin öngörülmesi suretiyle kapatılma gerekçelerini belirleme yetkisinin idareye bırakılmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’ya
aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Anayasa’nın “Dernek kurma hürriyeti” başlığını taşıyan 33. maddesinde;
herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da
üyelikten çıkma özgürlüğüne sahip olduğu, hiç kimsenin bir derneğe üye
olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamayacağı, dernek kurma özgürlüğünün ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve
kanunla sınırlandırılabileceği, dernek kurma özgürlüğünün kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usullerin kanunda gösterileceği öngörülmüştür.
Dernek kurma özgürlüğü; bireylerin kendi menfaatlerini korumak ve savunmak, ideallerini ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için kolektif oluşumlar
meydana getirerek bir araya gelebilme özgürlüğü olan örgütlenme özgürlüğünün önemli bir parçasıdır. Örgütlenme özgürlüğü; bireylere topluluk hâlinde siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirme imkânı
sağlar. Örgütlenme özgürlüğünün bir şekli veya özel bir yönü olan dernek
kurma özgürlüğü; kişi açısından, dernek kurma özgürlüğünün yanı sıra derneğe üye olma, derneğin etkinliklerine katılma ve mensuplarının menfaatlerini korumak üzere faaliyetlerde bulunma gibi hakları da içermektedir.
Anılan Kanun’un 26. maddesinin birinci cümlesi uyarınca derneklerin; tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurt, pansiyon ve
lokal niteliğindeki tesisleri işletmesi de dernek kurma özgürlüğünün kapsamında yer alan faaliyetlerdendir.
Bu bağlamda anılan tesislerin işletilmesine ve kapatılmasına ilişkin düzenlemeler yapılması dernek kurma özgürlüğüne sınırlama getirdiğinden temel
hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel ilkeleri düzenleyen Anayasa’nın 13. maddesine uyulması gerekmektedir. Buna göre dernek kurma
özgürlüğüne sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması, anılan özgürlüğe sınırlama getirilebilmesinin ilk şartını oluşturmaktadır.
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Anayasa’nın 13. ve 33. maddeleri uyarınca dernek kurma özgürlüğünü sınırlamaya yönelik kanuni bir düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp
yasal kuralların keyfîliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olması gerekir.
Esasen temel hakları sınırlayan kanunun bu niteliklere sahip olması, Anayasa’nın 2. maddesinde güvenceye bağlanan hukuk devleti ilkesinin de bir
gereğidir. Hukuk devletinde, kanuni düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde
açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfî uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Dolayısıyla
Anayasa’nın 13. ve 33. maddelerinde sınırlama ölçütü olarak belirtilen kanunilik, hukuk devleti ilkesi ışığında yorumlanmalıdır.
İtiraz konusu kuralla derneklerin; tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurt, pansiyon ve lokallerin işletilmesine ve kapatılmasına
ilişkin esas ve usullerin yönetmelikte düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. Bu itibarla kural, dernek kurma özgürlüğüne ilişkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizmeden ve temel ilkeleri belirlemeden düzenlemenin
yönetmeliğe bırakılmasını öngörmesi nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin
kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmamaktadır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

122

Y I L L I K

R A P O R

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI YÖNÜNDEN BORÇLUNUN KARI VEYA KOCASI İLE
YAPTIĞI İVAZLI TASARRUFLARI BAĞIŞLAMA OLARAK KABUL EDEN KURALIN İPTALİ
E.2021/52, K.2021/97, 16/12/2021

İTİ RA Z KO NU S U KU RA L

İtiraz konusu kuralda, karı ve koca ile usul ve füru, sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan
ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceği öngörülmektedir.

BAŞV U RU G ER EKÇ E S İ

Başvuruda özetle; borçlunun henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmadığı bir
dönemde borç ilişkisinin tarafı olmayan üçüncü kişi konumundaki eşle yapılmış olan karşılıklı kazandırmaların tamamının bağışlama olarak kabul edilmesini öngören kuralın eşlerin mülkiyet hakkını sınırladığı, bu durumun eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı, açılacak davalarda tasarrufun gerçek bir tasarruf
olduğunun ve söz konusu bedelin ödendiğinin ispat etme imkânının tanınmamasının ve lehine tasarruf yapılan kişiye savunma hakkı verilmemesinin
hak arama özgürlüğünün özüne dokunduğu belirtilerek kuralın Anayasa’ya
aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

İtiraz konusu kural, tasarrufun iptali davalarında borçlunun karı veya kocası
ile yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceğini öngörmek suretiyle mülkiyet hakkı ile hak arama özgürlüğünü sınırlamaktadır.
Anayasa’nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması, Anayasa’da öngörülen sınırlama
sebebine uygun ve ölçülü olması gerekir. Bu kapsamda mülkiyet hakkını ve
hak arama özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp kuralların keyfîliğe izin vermeyecek şekilde
belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerekir.
Dolayısıyla Anayasa’nın 13. maddesinde sınırlama ölçütü olarak belirtilen
kanunilik, Anayasa’nın 2. maddesinde güvenceye alınan hukuk devleti ilkesi
ışığında yorumlanmalıdır.
Anayasa’nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Anayasa’nın 36. maddesinde
ise hak arama özgürlüğü için herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiş
olmakla birlikte özel sınırlama nedeni öngörülmemiş hakların da hakkın doğasından kaynaklanan bazı sınırlarının bulunduğu kabul edilmektedir. Öte
yandan Anayasa’nın başka maddelerinde yer alan kurallara dayanarak da
bu hakkın sınırlandırılması mümkündür.
Kamu yararı kavramı, devlet organlarının takdir yetkisini de beraberinde getiren bir kavram olup objektif bir tanıma elverişli olmayan bu ölçütün her
somut olay temelinde ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda kuralın, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmasını ve alacaklıların alacağın tah-
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siline yönelik çabalarının sonuçsuz kalmasını önlemeyi; tasarruf işleminin
taraflarının çoğu zaman dış dünyaya yansımayan gerçek iradelerinin ortaya
konulmasının zorluğu sebebiyle alacaklıya ispat kolaylığı sağlamayı ve bu
suretle toplumdaki ekonomik dengelerin, toplumsal barış ve adaletin sağlanmasına katkı sunmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca tasarrufun iptali davasının açılabilmesi ve bağışlama olarak kabul
edilen ivazlı tasarrufların iptal edilebilmesi bazı şartların varlığına bağlanmıştır. Buna göre başlatılan icra takibinin kesinleştirilmiş olması ile alacağın
kısmen veya tamamen alınamaması durumunda iptal davası açılabilecek
ve ancak alacaklının alacağının doğumundan sonra borçlu tarafından gerçekleştirilen tasarruf işlemleri iptal konusu olabilecektir. İptal edilebilecek
tasarruflar süre yönünden de ayrıca sınırlandırılmış olup ancak hacizden,
aciz hâlinden veya iflasın açılması tarihinden başlayarak geriye doğru son
iki yıllık süreçte gerçekleştirilen tasarruflar iptal edilebilecek ve iptal davası
ancak iptale tabi tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilecektir. Anılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde
itiraz konusu kural sebebiyle iptal davası açılabilmesinin ancak belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde mümkün olabileceği açıktır.
Öte yandan kuralda borçlunun karı veya kocası ile yaptığı ivazlı tasarrufların
başka hiçbir şarta bağlı bulunmaksızın bağışlama olduğu, aksinin iddiası
ve ispatı mümkün olmayan bir olgu olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan
tasarruf konusu malın değerinin tam olarak veya fazlasıyla ödenmiş olması,
tasarruf işleminin borçlunun alacaklılarının da menfaatine bulunması, alacaklıların tasarruf işlemi dolayısıyla zarar görmemesi, alacaklıların alacağı
tahsil ve cebri icra imkânlarının zorlaştırılmamış hatta kolaylaştırılmış olması
sonucu değiştirmeyecektir. Borçlunun karı veya kocası ile gerçekleştireceği
ivazlı tasarruflara kesin olarak bağışlama sonucunu bağlayan kural, taraflara belirtilen hususlarda iddia ve savunmada bulunma, bu hususların ispatı
yönünden delil, bilgi ve belge sunma imkânı vermemektedir.
Bu yönüyle kural, kamu yararı ile kişisel yarar arasındaki dengeyi bozmak
suretiyle mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün ölçüsüz biçimde
sınırlandırılmasına neden olmaktadır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
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Basın Duyurusu Yapılan Bireysel Başvuru Kararları İçin
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari
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YA BA NCI U YRU K LU K İ Ş İ N İ N K A RA KO L DA KOL LUK GÖ REV L İSİNİN SİL AHINDAN
ÇIK A N MER Mİ İSA B ET İ S O N U C U Ö LM E S İ N EDE NİYL E YAŞAM HAKKININ İHL AL
E Dİ L MES İ
Tochukwu Gamaliah Ogu, B. No: 2018/6183, 13/1/2021

OL AYL A R

Başvurucunun kardeşi 2007 yılında Beyoğlu’nda polis ekibince aranmış,
ardından üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine (Amirlik) götürülmüştür. Burada kolluk
görevlisinin silahından çıkan merminin vücuduna isabet etmesi sonucu
yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir.
Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) olayla ilgili olarak derhâl
soruşturma başlatmış ve şüpheli kolluk görevlisi hakkında kamu davası
açmıştır. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Güney
Afrika’da yaşayan başvurucunun ölenle akrabalık bağı (kardeşlik)
bulunduğu vekili tarafından ileri sürülmüş ve kamu davasına katılmasına
karar verilmesi istenmiştir. Başvurucu vekili, akrabalık bağının araştırılması
bakımından gerekirse DNA incelemesi yapılmasını da talep etmiştir. Ağır
Ceza Mahkemesi başvurucunun katılma talebini, soyadının dosyadaki ölene
ilişkin bilgilerle uyuşmaması ve kardeşlik bağının bulunduğunu gösterir bir
belge sunmamış olmasını gerekçe göstererek reddetmiştir. Kovuşturma
sonucunda verilen hüküm başvurucu tarafından temyiz edilmiştir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bozma ilamı üzerine Ağır Ceza Mahkemesi,
DNA raporuna istinaden başvurucunun davaya katılma talebinin kabulüne
karar vererek bir sonraki duruşmayı 17/3/2021 tarihine ertelemiştir.

İ DD İA L A R

Başvurucu, polis karakolunda tutulan kardeşinin kolluk görevlisince
öldürülmesi ve olaya ilişkin olarak etkili ceza soruşturması yürütülmemesi
nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Somut olayda atış mesafesinin belirlenebilmesinin tek yolu, merminin girdiği
gömlek üzerinde bir inceleme yapılmasıdır. Gömleğin kaybolması nedeniyle
atış mesafesi konusunda kesin bir değerlendirme yapılamamıştır.
Olayın şüphelisinin ellerinde barut artığı bulunup bulunmadığının incelenmesi
olaydan yaklaşık yedi saat sonra gerçekleştirilmiştir. Diğer delillerin
muhafazasında olduğu gibi bu delilin elde edilmesinde hiçbir güçlükle
karşılaşılmamasına rağmen bu konuda da makul adım atılmayarak elde
edilmesi muhtemel bir delile ulaşılmamasına sebebiyet verilmiştir.
Sanık tarafından ölen kişinin silah üzerinde hâkimiyet kurmaya çalıştığı
savunulmuştur. Yetkili adli mercilerin kararlarında silah üzerinde ölen kişiye
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ait vücut izi incelemesi yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ya da belgeye
rastlanmamıştır.
Başvurucunun ölenin kimliğini araştırma ve kamu davasına katılma talepleri
Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmiştir. Mahkeme sunulan belgeleri de
dikkate almayarak kovuşturmayı sonlandırmıştır.
Mahkeme, öldürme suçlarında önemi bulunmadığını değerlendirdiği
için ölenin kimlik bilgilerini araştırmayı gerekli görmemiştir. Mahkeme;
başvurucunun davaya katılması talebini kabul etmemekte ısrarcı olarak
meselenin yeniden Yargıtay önüne taşınmasına, bu şekilde sürecin toplamda
yaklaşık sekiz yıl uzamasına sebebiyet vermiştir.
Soruşturma evresinde, otopsi sırasında kemik örneği üzerinden ölenin DNA
profili çıkarılmıştır. Buna rağmen Mahkeme, ölenin kimliğini araştırmayı
reddetme ve başvurucunun katılma talebini kabul etmeme hususunda
ısrarcı olmuştur. Soruşturma veya kovuşturma sürecinde sergilenen
aşırı özensizlik ve isteksizlikler, soruşturmanın bağımsızlığı konusunda
sorun teşkil edebilmekte, adalete ulaşılmasının istenmediği izlenimine yol
açabilmektedir.
Olayda araştırılması mutlak zorunlu olan konuyu araştırmayı reddetme, aynı
zamanda etkililik adına ivedilik ölçütünün de yerine getirilmemesine sebep
olmuştur. Olayın üzerinden yaklaşık on dört yıl gibi bir süre geçmesine rağmen
mesele hâlen ilk derece mahkemesinin önündedir. Olayda, öldürmenin
Anayasa’nın 17. maddesinde belirtilen meşru amaçlarla gerçekleştirildiğinin
tespit edilmediği, bilakis kaçma girişimini engelleme ya da meşru savunma
gibi durumların söz konusu olmadığı yetkili mercilerce açıklanmıştır. Yetkili
mercilerce tartışılan ve bu konuda bir görevsizlik kararına konu olan husus,
kolluk görevlisinin ceza sorumluluğunun derecesidir.
Anayasa Mahkemesi açısından devletin bir görevlisinin başvurucunun
yakınının ölümüne sebebiyet vermesi inceleme bakımından önem
taşımaktadır. Anayasa Mahkemesinin görevi, devletin Anayasa’dan ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan sorumluluğunu belirlemektir.
Kamu gücünün kontrolü altında tutulan bir kişinin devletin bir görevlisi
tarafından öldürüldüğü olayda devletin yaşam hakkı kapsamındaki maddi
ve usule ilişkin yükümlülükleri ihlal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının ihlal edildiğine
karar vermiştir.
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YAŞA M H A KKININ KO RU M A V E ET K İ L İ S O RUŞTURM A YÜKÜM LÜLÜĞÜ
BA K IMINDA N İH L A L E D İ LM E S İ
T.A. [GK], B. No: 2017/32972, 29/9/2021

OL AYL A R

Başvurucunun kızı S.E. kocası V.A. dan 2013 yılında boşanmıştır. Boşanma
davasında Aile Mahkemesi müşterek çocuğun velayetinin anneye ait
olmasına ve her hafta sonu babayla görüşmesine hükmetmiştir. Gerek
boşanma davasına dair yargılama sürecinde gerekse boşanma kararı
verilmesinin ardından yaşanan süreçte V.A., S.E.yi hem iletişim araçlarıyla
hem de fiziken yakınlık kurarak, işyerine ve evine gelmek suretiyle birçok
kez olmak üzere rahatsız etmiş, hakaret ederek öldürme tehdidinde
bulunmuştur. Yaşanan her olay sonrası S.E. kolluk nezdinde hayatından
endişe ettiğini de belirterek V.A.dan şikâyetçi olmuştur. Kolluk tarafından
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun uyarınca V.A.nın S.E.ye 100 metreden fazla yaklaşmaması da dâhil
önleyici ve koruyucu tedbir kararı alınarak hâkim onayına sunulmuş ve Aile
Mahkemeleri S.E. lehine, sonuncusu yaklaşmama olmak üzere tedbir kararı
vermiş ise de yaklaşmama yönündeki tek tedbir kararı muhatabı olan V.A.ya
tebliğ edilmemiştir. Yaklaşmama yönündeki tedbir kararından önce verilen
tedbir kararının da V.A.ya tebliğ edilip edilmediği belirsizdir.
Anılan süreçte yaşananlar nedeniyle V.A. hakkında hakaret ve tehdit suçu
isnadıyla açılan davanın duruşması Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde yapılmış,
usulüne uygun tebligata rağmen gelmemesi nedeniyle V.A. hakkında zorla
getirilme kararı alınmıştır. S.E. duruşma esnasında da hayatından endişe
duyduğunu, V.A.nın tedbir kararlarını ihlal ettiğini, müşterek çocukla ilişkinin
sonlandırılması gerektiğini ileri sürmüştür. S.E. söz konusu taleplerine
ilişkin olarak işlem yapılması amacıyla V.A.nın gönderdiği kısa mesajların
dökümünü de ekleyerek Cumhuriyet Başsavcılığına aynı gün şikâyet
dilekçesini sunmuştur.
S.E. 15/11/2013 tarihli son tedbir kararının bittiği gün eski eşi tarafından
ebeveyn görüşmesi için müşterek çocuğun teslimi esnasında öldürülmüştür.
Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği iddianame üzerine yargılamayı
yapan Ağır Ceza Mahkemesi kasten öldürme suçundan V.A.yı müebbet
hapse mahkûm etmiş ancak verilen cezada indirim yaparak 25 yıl hapis
cezasına hükmetmiş, ayrıca diğer suçlardan da hapis cezasına mahkûm
etmiştir. Karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Başvurucunun kamu
görevlileri hakkındaki şikâyeti kamu makamları ve Bölge İdare Mahkemesi
tarafından reddedilmiştir.

İ DD İA L A R

Başvurucu, kadına yönelik şiddete ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin
kamu görevlilerinin ihmali ile etkin olarak uygulanmaması sonucunda ölümün
gerçekleşmesi ve ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında cezai takibat
yapılmaması nedenleriyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
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Anayasa Mahkemesi daha önce birçok başvuruda, kadına yönelik
şiddet şikâyetleri yönünden şiddete uğrayanların veya şiddete uğrama
tehlikesi bulunanların korunmasına yönelik mevzuat altyapısının yeterli
olup olmadığını incelemiştir. Bu kararlarda da belirtildiği üzere ailenin
korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi için etkili ve süratli bir yöntem
izlenmesi, şiddete maruz kalan veya uğrama tehlikesi altında olan kişinin
gecikmeksizin korunması amacıyla Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelerle belirlenen standartlara uygun olarak 6284 sayılı Kanun ve
bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.
6284 sayılı Kanun’da, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi
bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve
esaslar ile yaptırımların ayrıntılı olarak düzenlendiği, ayrıca 6284 sayılı
Kanun ile öngörülen kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik olarak Şiddet
Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) gibi idari birimlerin oluşturulduğu
görülmektedir. Buna göre devletin koruma yükümlülüğü çerçevesinde
gerekli hukuki altyapının oluşturulduğu, şiddete uğrayanların veya şiddete
uğrama tehlikesi bulunanların korunması yönünden kurulan hukuk
sisteminin yetersiz olmadığı anlaşılmaktadır.
Somut sürece bakıldığında S.E.nin V.A. tarafından sürekli -gerek iletişim
kanalları (sesli arama, kısa mesaj) aracılığıyla gerekse fiziken- rahatsız
edildiği, hakarete uğradığı, tehdit edildiği, taraflar arasında kısa bir zaman
diliminde (yaklaşık 6 ay) kolluk kuvvetlerine yansıyan şikâyete konu
birden fazla olayın vuku bulduğu görülmektedir. S.E.nin boşanmasından
başlayan ve öldürülmesi ile sona eren süre zarfında S.E. lehine, sonuncusu
yaklaşmama olmak üzere birden fazla tedbir kararı verilmiştir.
Buna göre sürecin sık yaşanan olaylar ve şikâyetler nedeniyle sürekli
olarak kolluk makamlarına, adli makamlara ciddi yakınmalarda bulunulması
suretiyle yansıması ve alınan tedbir kararlarının süreci izlemekle görevli
ŞÖNİM’e her seferinde bildirilmiş olması karşısında kadına karşı şiddetin
önlenmesi noktasında görevli/yetkili olmakla birlikte aynı zamanda iş
birliği/koordinasyon içinde de olması gereken kamu makamlarının S.E.nin
yaşamına yönelen gerçek ve yakın bir riskin varlığından haberdar olduğu,
yaşamsal açıdan ciddi sonuçlar doğuracak bir saldırıyı tahmin edebilecek
konumda bulunduğu şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıktır.
S.E.nin öldürülmesi ile sonuçlanan sürece bakıldığında yakın temasta
bulunulmasını yasaklayan tek karar olan son olay sonrası alınan tedbir
kararının V.A.ya tebliğ edilmediği, tedbir kararının ihlali iddiasına rağmen
zorlama hapsinin gündeme gelmediği, ŞÖNİM’in S.E. ile şiddetin önlenmesi
için destek hizmeti sunulması adına hiç iletişime geçmediği, elinde resen
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tedbir kararı alma ve ilgili makam onayına sunma imkânı olan ve bunun
için de delile dahi gereksinim duymayan ilgili kamu makamlarının şiddeti
önlemek adına bu adımları atmaya tevessül etmediği, alınan tedbir
kararlarının da gereği gibi takip edilmediği açıkça görülmektedir.
Öldürme olayının ebeveyn görüşmesi için müşterek çocuğun teslimi
esnasında gerçekleştiği dikkate alındığında ilgili kamu makamlarının somut
süreci gözeterek müşterek çocuğun teslimi veya ebeveyn görüşmesi ile
ilgili bir değerlendirme yapmamış olması da hayati tehlikenin önlenmesi için
gereken önlemlerin alınmadığına, 6284 sayılı Kanun’un etkin ve pratik bir
şekilde uygulanmasına yönelik adım atılmadığına işaret eden bir diğer ciddi
ihmal/özensizliktir.
Sonuç olarak kamu makamlarının ellerindeki hukuki/kurumsal altyapı ile
desteklenmiş kamusal gücü 6284 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği
yaşamı koruma yükümlülüğü doğrultusunda etkili bir biçimde devreye
soktuğu söylenemeyecektir. Bir başka ifadeyle kamu makamlarının S.E.nin
korunmasına dair sonuç doğurmaya elverişli tedbirleri almak ve uygulamak
konusunda yetersiz kaldığı açıktır.
Ayrıca somut süreçte, şikâyet edilen kamu görevlileri hakkında ilgili
birimlerce soruşturma izni verilmemiş ve itiraz mercileri de soruşturma
izni verilmemesi işlemlerini uygun bulmuştur. Soruşturma izni prosedürü,
anılan amacın ötesinde ceza yargılamasının işleyişini geciktirecek ve
soruşturmanın etkin olarak yürütülmesine engel olacak şekilde ya da kamu
görevlilerinin ceza soruşturmasından muaf tutulduğu izlenimini oluşturacak
biçimde uygulanmamalıdır. Kişilerin yaşamı ile vücut bütünlüğü üzerinde
ortaya çıkan risklerin en aza indirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması
konusunda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilebilmesi ve tespit
edilen sorumluluklar karşısında devletin göstereceği yargısal tepki, benzer
olayların yaşanmaması bakımından da önem taşımaktadır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının koruma ve
etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından ihlal edildiğine karar vermiştir.
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GÖZALTINA ALINMA SIRASINDA VE KARAKOLDA DARBEDİLMEYLE İLGİLİ ETKİLİ SORUŞTURMA
YÜRÜTÜLMEMESİ NEDENİYLE EZİYET YASAĞININ İHLAL EDİLMESİ
Sadrettin Bilir, B. No: 2018/12776, 26/5/2021
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Başvurucunun iki arkadaşıyla beraber içinde bulunduğu araç kolluk görevlileri
tarafından durdurulmuştur. Başvurucu ile yanındakiler araçtan indirilmiş ve bir
suç isnadı kapsamında yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir.
Burada bir müddet tutulan başvurucu, sabah Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğüne götürülmüştür.
Başvurucunun avukatı Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçeyle olay gecesi
yakalama işlemini gerçekleştiren kamu görevlilerinden şikâyetçi olmuştur.
Dilekçede özetle başvurucunun cenaze defin işlemleri sonrasında bindiği aracın
uyarı yapılmaksızın kolluk tarafından durdurulduğu, başvurucunun kafasına
basılarak yumruk ve tekmelerle darbedildiği, götürüldüğü polis merkezinde de
işkenceye devam edildiği iddia edilmiştir. Başvurucunun, olay günü hakkında
düzenlenen adli muayene raporunda olay öyküsü darp ve cebir olarak
belirtilmiştir.
Başvurucunun şikâyetine ilişkin olarak yürütülen soruşturma sonucunda
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.
Başvurucunun bu karara itirazı Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla reddedilmiştir.
Açılan kamu davasında Ağır Ceza Mahkemesi başvurucu ve beraberindekilerin
beraatlerine karar vermiş, karar kesinleşmiştir.

İ DD İA L A R

Başvurucu, kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemi sırasında ve
gözaltında tutulduğu polis merkezinde darbedilmesi ve bu olayla ilgili olarak
etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle eziyet yasağının ihlal edildiğini
ileri sürmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Başvurucunun, olay günü hakkında düzenlenen adli muayene raporunun
içeriğinin darbedildiği iddialarını destekler mahiyette olduğu anlaşılmaktadır.
Başsavcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararında başvurucunun, ismi
belirtilmeyen kamu görevlileri tarafından yaralandığı kabul edilmiştir.
Kolluk görevlileri, olayın hemen sonrasında düzenledikleri tutanakta araçtan
indirilen kişilerin kontrol altına alınmaya çalışıldığında direndiklerini, bu nedenle
kendilerine kademeli olarak zor kullandıklarını belirtmiştir. Kolluk tutanağından
olay yerinde Özel Harekât polisleri de dâhil olmak üzere en az on altı polis
memuru olduğu anlaşılmaktadır. Durdurulan araçtan ise üç kişi indirilmiştir.
Başvurucuların bu sırada kolluğa karşı saldırgan bir tavır sergilediğine veya
kaçmaya çalıştığına ilişkin bir tespit bulunmamaktadır.
Olaydan hemen sonra düzenlenen adli muayene formunda başvurucunun sol
gözünde morluk ve şişlik ve burnunda kanama tespit edilmiş fakat yaralanmanın
basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği belirtilmiştir. Devlet Hastanesi tarafından
düzenlenen gözaltı giriş raporunda “sol gözde morluk, şişlik, kızarıklık, sol
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omuzda sıyrık, kızarıklık, morluk, sağ omuzda ve boğazda kızarıklık, sırtta kızarıklık, morluk,
sol dirsekte sıyrık, sol renal bölgede hafif kızarıklık, burunda kanama.” şeklinde bulgulara yer
verilmiştir. Bunun yanında raporda bilgisayarlı tomografi çekimi gerektiği fakat hastanedeki
cihazın çalışmadığı belirtilmiştir.
Yapılan soruşturma kapsamında başvurucu hakkında adli tıptan bir rapor aldırılmamış veya
başvurucunun ileri seviyede görüntüleme olanağı olan bir tomografi cihazıyla muayenesi
yapılmamıştır. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan başvurucu, ceza infaz kurumunda
bulunduğu sırada sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmüştür. Bu durum ilk adli muayene
formunda belirtilen yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği şeklindeki tespitin
doğruluğuna gölge düşürmektedir. Bu nedenle başvurucunun yakalama işlemi sırasında
uygulanan kolluk müdahalesi nedeniyle yüzünde kemik kırıkları oluşacak şekilde yaralandığı
kabul edilmelidir.
Yakalamayı gerçekleştiren polisler başvurucunun yakalama esnasında direndiğini tutanak altına
almış ise de bu durum görüntü kayıtları veya tarafsız tanık beyanları gibi başkaca bir delille net
olarak ortaya konulmamıştır. Soruşturma kapsamında bu konuda kolluk görevlilerinin ifadeleri
alınmamış, kovuşturmaya yer olmadığı kararında ise tutanakta belirtildiği gibi başvurucunun
kolluğa direndiği kabul edilmiştir. Başvurucunun direndiği kabul edilse dahi meydana gelen
yaralanmanın yüz bölgesinde kırık boyutuna ulaşmış olması nedeniyle direnci ortadan
kaldırmayı amaçlayan ne tür bir müdahaleyle bu sonucun ortaya çıktığının izaha muhtaç olduğu
açık iken bu konuyla ilgili olarak Savcılık kararında bir açıklama yer almamaktadır. Öte yandan
düzenlenen tutanağa ve olayın gelişimine göre, kolluğun orantılı müdahalesiyle başvurucunun
ancak ufak çaplı yaralanmasına sebebiyet vermesi olasılık dâhilinde gözükmektedir.
Bu tespitler ışığında soruşturmadaki eksiklikler nedeniyle yaralanmanın ne şekilde
gerçekleştirildiği belirliliğe kavuşturulmamış ise de fiziksel bir saldırı gerçekleştirdiği isnadında
bulunulmayan başvurucuya kamu görevlileri tarafından yapılan müdahalenin -gerekli olduğu
varsayılsa dahi meydana gelen yaralanmanın ağırlığı dikkate alındığında görev şartlarının
zorluğuna rağmen- orantısız olduğu anlaşılmaktadır.
Başvurucunun şikâyeti sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve olayın
aydınlatılmasına yarayabilecek bazı delillerin toplanmasını istemiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının
talebine rağmen olay yerindeki kolluğa ait araçlarda veya çevredeki işyerleri gibi güvenlik
kamerası bulunma ihtimali olan binalarda görüntü kaydı olup olmadığı konusunda bir araştırma
yapılmadığı görülmüştür. Yetkisizlik kararı üzerine soruşturma dosyasını devralan Cumhuriyet
Başsavcılığının da bu eksikliğin giderilmesi konusunda bir adım atmadığı anlaşılmıştır.
Soruşturma kapsamında yakalama işlemini gerçekleştiren kolluğun tanık sıfatıyla olsa bile
ifadelerinin alınıp iddialar hakkında diyeceklerinin sorulmadığı, ayrıca olayın görgü tanığı
olabilecek kişilerin tespit edilip beyanlarına başvurulmadığı anlaşılmıştır. Bu eksiklikler
Savcılığın gerçeği ciddiyetle öğrenme çabası içinde olduğu konusunda kuşku uyandırmaktadır.
Sonuç itibarıyla başvurucunun yakalanması sırasında kamu görevlileri tarafından yaralanmasıyla
ilgili ileri sürdüğü iddialar kapsamında etkili bir soruşturma yapıldığından söz etmek mümkün
değildir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal
edildiğine karar vermiştir.
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KÖT Ü MUA MEL E YASAĞ I N I N İ H L A L E D İ L D İ Ğİ İDDİASININ AÇ IKÇA DAYANAKTAN
YOKS U N O L MAS I N E D E N İ Y LE K A BU L E D İ L E ME Z O L DUĞU
Muzaffer Düzenli, B. No: 2017/31996, 10/11/2021
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Başvurucu, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine
Akıncı Üssü’nden fiilî olarak katıldığı ve darbe girişiminin İstanbul ayağında
gerçekleştirilen eylemleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır.
Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan 19/7/2016
tarihinde tutuklanan başvurucu, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz
Kurumuna yerleştirilmiştir.
Başvurucu 2/6/2017 tarihinde üç kişilik odadan tek kişilik odaya
alınmıştır. İdare ve Gözlem Kurulunca 6/6/2017 tarihinde, başvurucunun
havalandırma bahçesinin günlük bir saat açık bulundurulmasına, zorunlu
hâller durumunda odasından çıkarılması hâlinde diğer tutuklu ve hükümlüler
ile karşılaştırılmamasına özen gösterilmesine, kurum içi faaliyetlere
çıkarılırken gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu kararlara karşı başvurucu, İnfaz Hâkimliğine itiraz etmiştir.
İnfaz Hâkimliği şikâyetin reddine karar vermiştir. Anılan karar Ağır Ceza
Mahkemesinin itirazın reddi kararıyla kesinleşmiştir. Bunun üzerine
başvurucu tedbir talepli bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa
Mahkemesi başvurucunun tek kişilik odada tutulmasının yaşamına ya da
maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmadığı
gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar vermiştir.
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Başvurucu, ceza infaz kurumunda tek kişilik odada tutulması ve
havalandırma hakkından günde bir saat tek başına yararlandırılması
nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Başvurucu, hükümlü sıfatı alıncaya kadar iki yıla yakın süre tek kişilik odada
kalarak havalandırma hakkından günde bir saat tek başına yararlandırılmıştır.
Başvurucu, hakkındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği 19/4/2019
tarihinden itibaren ceza infaz kurumunda hükümlü sıfatıyla tek kişilik odada
kalmaya devam etmiştir.
Başvurucunun tutulduğu odanın hücre statüsünde bir oda olmadığı,
büyüklüğü, havalandırma penceresi, tuvalet ve duş için ayrılmış uygun
ve yeterli bölümleri olduğu dikkate alındığında odanın Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Avrupa Cezaevi Kurallarına
uygun koşullara sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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Başvurucu, 6/6/2017 tarihinden sonra havalandırma hakkından günde bir
saat tek başına yararlandırılmış; bununla birlikte havalandırma bahçesinden
yararlandığı süre içinde odası bu havalandırmaya açılan diğer bir tutuklu/
hükümlü ile iletişim kurabilme imkânına sahip olmuştur. Bunun yanı sıra
başvurucu, bu süre zarfında ailesi ve avukatı ile açık ve kapalı çok sayıda
görüş gerçekleştirmiştir. Ailesiyle, dış dünyayla ve diğer tutulanlarla iletişimi
bütünüyle kesilmeyen başvurucunun duyusal ve sosyal olarak izole edildiği
sonucuna ulaşılmamıştır. Somut olayda başvurucunun şikâyet ettiği tutulma
koşulları ve süresi bakımından kötü muamele yasağı kapsamındaki asgari
eşik derecesinin aşılmadığı sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kötü muamele yasağının
ihlal edildiği iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul
edilemez olduğuna karar vermiştir.
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A NAYASA MA H KEM E S İ K A RA R I N I N U YGU L A N MAM ASI NE DE NİYL E SEÇ İL M E
VE SİYAS İ FA A L İYET T E BU LU N M A H A K K I İ LE K İŞİ HÜRRİYETİ V E GÜV E NL İĞİ
HA K KININ İH L A L E D İ L M E S İ
Kadri Enis Berberoğlu (3) [GK], B. No: 2020/32949, 21/1/2021

OL AY L A R

Başvuruya konu olayların meydana geldiği tarihte milletvekili olan başvurucu
hakkında bir gazetede yer alan habere konu bilgileri verdiği iddiasıyla
soruşturma başlatılmıştır. Başvurucunun yasama dokunulmazlığının
kaldırılması için fezleke hazırlanmış, bundan kısa bir süre sonra TBMM
Genel Kurulunda kabul edilen Kanun’la o tarihe kadar hazırlanmış fezlekeler
hakkında yasama dokunulmazlığını kaldıran geçici 20. madde Anayasa’ya
eklenmiştir.
Dokunulmazlığının kalkmasını müteakip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
çeşitli suçlardan cezalandırılması istemiyle başvurucu hakkında kamu davası
açmıştır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesince
yapılan yargılamaların sonunda başvurucu, devletin güvenliğine ilişkin
bilgileri temin etme ya da gizli kalması gereken bilgilerini açıklama suçunu
işlediği kabul edilerek 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir.
Yargılama süreci devam ederken tutuklu bulunan başvurucu, yapılan genel
seçimlerde yeniden milletvekili seçilmesi üzerine yasama dokunulmazlığına
tekrar kavuştuğunu belirterek Yargıtaydan tahliye edilmesini talep etmiştir.
Yargıtay önce başvurucunun dokunulmazlık kazanmadığı gerekçesiyle
yargılamanın durması talebini reddetmiş, daha sonra Bölge Adliye
Mahkemesinin mahkûmiyet kararının onanmasına hükmetmiştir. Hakkındaki
mahkûmiyet hükmünün 4/6/2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda
okunmasıyla başvurucunun milletvekilliği sıfatı sona ermiştir.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği
ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine (B. No:
2018/30030) 17/9/2020 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesince verilen hak ihlali kararı İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesine gönderilmiş, mahkeme başvurucu hakkında yeniden
yargılama yapılmasına yer olmadığına hükmetmiştir. Söz konusu karara karşı
başvurucunun avukatları itiraz kanun yoluna başvurmuştur. İtirazı inceleyen
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar verilmesine yer
olmadığına hükmetmiştir. Bunun üzerine başvurucu yeniden bireysel
başvuruda bulunmuştur.

İDDİA L A R

Başvurucu, Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine
getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının,
mahkûmiyet hükmünün infazının devamına karar verilmesi nedeniyle de kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
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1. Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkının İhlali İddiası Yönünden
Somut olayda 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin ihlal
kararı ile derece mahkemelerinin görev ve yetki alanına müdahalede
bulunduğunu ileri sürerek başvurucu yönünden yargılamanın yenilenmesine
yer olmadığına ve mahkûmiyet hükmünün aynen infazına karar vermiştir.
Başvurucunun anılan karara yönelik itirazını inceleyen İstanbul 15. Ağır
Ceza Mahkemesi ise yeniden yargılama yapma yetkisinin İstanbul Bölge
Adliye Mahkemesinde olduğundan bahisle itiraz hakkında karar verilmesine
yer olmadığına dair bir hüküm tesis etmiştir.
Anayasa’nın 153. maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesi kararlarının
bağlayıcı olduğuna dair hükmün herhangi bir istisnası bulunmamaktadır.
Dolayısıyla mahkemeler ve kamu gücünü kullanan diğer organlar Anayasa
Mahkemesi kararlarını uygulamaktan veya gereğini yerine getirmekten
kaçınamaz.
Anayasa, kamu makamlarına ve derece mahkemelerine Anayasa Mahkemesi
kararlarına direnme veya bağlayıcılığını tartışma yetkisi vermemektedir.
Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığı, yapılması gerekenleri ve ihlalin
sonuçlarını ortadan kaldıracak merciin belirlenmesini kapsar.
Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasının reddedilmesi ve ihlalin
sonuçlarının ortadan kaldırılmaması, Anayasa ile açıkça çelişen ve anayasa
koyucunun iradesine aykırı bir yorum ve uygulamadır.
Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınmış olan seçilme ve
siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği şeklindeki Anayasa
Mahkemesi kararına rağmen ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmaması
başvurucunun aynı hakkının bir kez daha ihlaline neden olmuştur.
2. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlali İddiası Yönünden
Mahkûmiyet hükmünün TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla milletvekilliği
sıfatı sona eren başvurucu 5/6/2020 tarihinde ceza infaz kurumuna
konulmuştur. Anayasa Mahkemesinin başvurucu hakkındaki hak ihlali
kararına rağmen ilk derece mahkemesi yeniden yargılama yapılmasına yer
olmadığına ve mahkûmiyet hükmünün aynen infazına karar vermiş, itiraz
mercii de itirazı reddetmiştir.
Derece mahkemelerinin kararlarının Anayasa’nın sözüne aykırı olduğu
sonucuna varılmıştır. Böylece başvurucunun ceza infaz kurumunda
hükümlü statüsünün devam ettirilmesi hukuki dayanaktan yoksun hâle
gelmiş ve Anayasa’nın 83., 153. ve 19. maddelerine aykırılık oluşturmuştur.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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3. Hükme İlişkin Açıklamalar
Anayasa Mahkemesi, Kadri Enis Berberoğlu (2) ve Kadri Enis Berberoğlu
(3) başvurularında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden aşağıdaki işlemlerin yapılmasını
istemiştir:
i. Yeniden yargılama işlemlerine başlanması,
ii. Mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması,
iii. Başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi,
iv. Yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi.
Mahkeme söz konusu işlemlerin yerine getirilmesinin zorunluluk olduğunu
belirtmiştir.
Anayasa’nın 2. maddesinde anlamını bulan hukuk devleti retorikten ibaret
değildir. Kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin ve bireylerin
hukuka uygun davranmadıkları bir ülkede hukuk devletinin varlığından söz
edilemez.
Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu yönündeki Anayasa’nın
153. maddesinin açık hükmüne rağmen her ne sebep ve mülahaza ile olursa
olsun yerine getirilmemesi hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ilkenin temel
alındığı anayasal düzenin ağır bir biçimde ihlali anlamına gelmektedir.
Bu kapsamda, türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla
bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut
ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde, Anayasa’nın öngördüğü
hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfî kararlara hiçbir hukuk
sisteminde müsaade edilemez.
Bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından
cezai, idari ve hukuki sorumluluklar doğuracağı açıktır.
Anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesine ait bir görev
değildir. Anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, gerçek
veya tüzel kişilerin Anayasa’yı koruma ve anayasal kurallara sadakat
gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin Kadri Enis Berberoğlu (2) ve (3) kararlarında tespit
edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve kararların gereğinin yerine
getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil başta Türkiye Büyük
Millet Meclisi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu olmak üzere kamu gücünü
kullanan diğer organların da görevidir. Bu sebeple ihlal kararının ilgili
kurumlara da gönderilmesi gerekir.
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A N AYASA MA H KE M E S İ N İ N İ H L A L K A RA R L A RININ GE REĞİNİN YE RİNE
GET İR İL MED İĞ İ İD D İ AS I Y L A YA P I L A N BAŞV URUL ARA İL İŞKİN K ARARL AR
Erol Eşrefoğlu, B. No: 2018/23111, 1/7/2021
Behzet Çakar ve Diğerleri (2), B. No: 2019/2333, 1/7/2021

OL AYL A R

Başvurucular haklarında kesinleşen mahkûmiyet hükümleri üzerine
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa
Mahkemesi yaptığı değerlendirmede iki başvuru için de yeniden yargılama
yapılmasına hükmetmiştir. Başvurucular Ağır Ceza Mahkemesine
(Mahkemeler) müracaat ederek yargılamanın yenilenmesine ve haklarındaki
hapis cezasının infazının durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemeler yargılamanın yenilenmesine, infazın durdurulmasına
yer olmadığına hükmetmiş ve kararlar kesinleşmiştir. Bunun üzerine
başvurucular bireysel başvuruda bulunmuştur.

İ DD İA L A R

Başvurucular, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine
getirilmeyerek hapis cezasının infazına devam edilmesi nedeniyle kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

M A H KEMENİN
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Somut olaylarda başvurucular; Anayasa Mahkemesince verilen
yargılamanın yenilenmesi kararı sonrasında kanun hükümlerinin yanlış
yorumlanması neticesinde geçerli bir karar olmaksızın özgürlüklerinden
yoksun bırakıldıklarını ileri sürmüştür.
Dolayısıyla başvuru konusu olaylarda çözümlenmesi gereken temel mesele,
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir ihlal kararı üzerine yenilenen
yargılamada infazın durdurulmamasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını
ihlal edip etmediğidir.
Erol Eşrefoğlu Başvurusu Yönünden
Somut olayda Anayasa Mahkemesi, önceki kararda tespit ettiği ihlalin ve
sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin başvurucunun
yargılandığı mahkemeye gönderilmesine hükmetmiştir. Ancak söz konusu
ihlal kararında yeniden yargılamaya hükmedilmesinin ötesinde giderime
ilişkin olarak yapılması zorunlu başkaca bir hususa yer verilmemiştir. Bu
nedenle ihlal kararında hükmün ortadan kaldırılmasına karar verilmediği
dikkate alındığında somut olayda yapılan yeniden yargılama sırasında
infazın ertelenmesi hususunun derece mahkemelerinin takdirinde olduğu
kabul edilmelidir.
Anayasa Mahkemesince verilen gerekçeli karar hakkının ihlaline ilişkin karar,
başvurucunun mahkûmiyete bağlı tutulması ile mahkûmiyet arasındaki bağı
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koparmamaktadır. Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi kararının verilmesi,
başvurucunun tutma hâlinin niteliğini de etkilememektedir. Bu durumda
başvurucunun bir suç isnadına bağlı olarak tutuklu olma kapsamında
özgürlüğünden yoksun bırakılması söz konusu değildir.
Başvurucu hakkında verilen mahkûmiyet kararının infazının devamına
daha önceki kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü temelinde karar verildiği
görülmektedir. Bu anlamda başvurucu hakkında verilen infazın devamı
kararı, Anayasa’nın 19. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yetkili
mahkemece verilmiş bir mahkûmiyet kararına dayalıdır ve kanuna uygundur.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.
Behzet Çakar Başvurusu Yönünden
Başvuruya konu olayda Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararında
müdafi yardımından yararlanma hakkıyla bağlantılı olarak hakkaniyete
uygun yargılanma hakkına riayet edilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca Anayasa
Mahkemesi anılan kararda ihlalin giderimi bağlamında yeniden yargılama ile
birlikte derece mahkemesinin başvuruya konu hükmü ortadan kaldırması
gerektiğine de hükmetmiştir.
Derece mahkemesi Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında belirttiği
doğrultuda ihlalin sonuçlarını gidermek için gereken işlemleri yapmak
ve bu çerçevede ihlal kararında belirtildiği üzere önceki kararı kaldırmak
durumundadır.
Öte yandan ihlal kararı gereğince yapılan yeniden yargılama kapsamında
hükmün ortadan kaldırılması yönünde verilecek olan kararın bir sonucu
olarak artık dayanağı kalmayan hükme bağlı tutmanın sonlandırılması bir
zorunluluktur. Dolayısıyla derece mahkemesince söz konusu ihlal kararı
doğrultusunda hükmün ortadan kaldırılmasıyla birlikte derhâl infazın
durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak derece mahkemesince Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu
önceki ihlal kararı doğrultusunda hükmün ortadan kaldırılarak dayanağı
kalmayan hükme bağlı tutmanın sonlandırılması (infazın durdurulması)
gerekir. Buna rağmen infazın durdurulması talebinin reddedilmesi ve
belli bir süre de olsa hükme bağlı olarak başvurucunun özgürlüğünün
kısıtlanmaya devam edilmesi kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına hukuka
aykırı bir müdahale teşkil etmiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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T U TU KL A MA NIN H U KU K A U YG U N O L M AS I D O L AYISIYL A KİŞİ HÜRRİYETİ V E
GÜ V ENL İĞ İ H A KK I N I N İ H L A L E D İ LM E D İ Ğİ
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, B. No: 2017/27678, 15/9/2021

OL AYL A R

Biri akademisyen biri öğretmen olan başvurucular 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra OHAL Kararnamesi ile kamu görevinden çıkarılmıştır.
Görevlerine iade edilmeleri amacıyla oturma eylemi yapan başvurucular
ardından açlık grevi başlatmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında başvurucular 14/3/2017 tarihinde gözaltına alınmış
daha sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştır. Soruşturma sonunda
başvurucuların terör örgütü üyesi olma ve terör örgütünün propagandasını
yapma suçlarından cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştır. Ağır
Ceza Mahkemesi (Mahkeme) iddianamenin kabulüne karar vermiş ve kovuşturma aşaması başlamıştır.
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir diğer soruşturma
kapsamında başvurucular bulundukları konutta yapılan arama sonrasında
23/5/2017 tarihinde göz altına alınmıştır. Sulh Ceza Hâkimliği başvurucuların terör örgütüne üye olma ve 2911 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından tutuklanmalarına karar vermiştir. Başvurucular hakkında yeni bir kamu
davası açılmıştır. Mahkeme her iki davanın birleştirilmesine karar vermiştir. Mahkeme 20/10/2017 tarihinde yaptığı duruşma sonunda başvurucu
Semih Özakça’nın tahliyesine karar vermiştir. Yargılama sürecinde bir kısım tanıkları da dinleyen Mahkeme dava sonunda başvuruculardan Semih
Özakça’nın beraatine; Nuriye Gülmen’in 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca hükümle birlikte tahliyesine karar vermiştir. Karara karşı
temyiz yoluna başvurulmuştur. Dava, bireysel başvurunun incelendiği tarih
itibarıyla Yargıtayda derdesttir.
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Başvurucular, devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen başka bir soruşturma kapsamında aynı suçlamaya
konu olabilecek delillere dayanılarak yakalanıp göz altına alınmaları ve tutuklama kararı verilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal
edildiğini ileri sürmüştür.

Somut olayda başvurucular hakkında iki ayrı soruşturma yürütülmüştür.
Başvurucuların birinci soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame henüz kabul edilmeden başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında yakalanarak göz altına alındıkları ve terör örgütüne üye olma ile 2911 sayılı Kanun’a
muhalefet suçlarından tutuklandıkları anlaşılmaktadır. Öte yandan aynı
tarihte ilk soruşturma sonunda düzenlenen iddianame de kabul edilmiştir.
Mahkeme, tensip incelemesi ile birlikte aralarında hukuki irtibat bulunduğunu belirttiği davaların birleştirilmesine karar vermiştir.
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Somut olayda; başvurucuların eylemlerde terör örgütüyle özdeşleşen sloganlar atmaları, eylemlerinin örgütle irtibatlı olduğu belirtilen oluşumlar tarafından örgütü destekleyen internet sitelerinde ve sosyal medyada sahiplenilmesi, eylemlere destek çağrılarının yapılması, terör örgütüyle irtibatlı söz
konusu oluşumların mesajlarını paylaşmaları ve bu eylemlerin yoğunluğu
hususları tanıkların -başvurucuların terör örgütünün talimatlarıyla hareket
ettikleri yönündeki- ayrıntılı beyanları ile birlikte değerlendirilmiştir. Bu kapsamda soruşturma makamlarınca anılan hususların tutuklamanın hukukiliği
bağlamında başvurucuların terör örgütüyle bağlantılı bir suç işlediklerine
dair kuvvetli belirti olarak kabul edilmesi keyfî ve temelsiz değildir.
Öte yandan başvurucular başvuru konusu yapılan tutuklama kapsamında
kendilerine yöneltilen suçlamaların daha önce açılan bir davaya konu edildiğini, aynı eylemleri nedeniyle haklarında yeni bir soruşturma başlatılarak
tutuklama tedbiri uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüştür.
Her iki soruşturmada da başvuruculara yöneltilen ve tutuklama konusu yapılan suçlama başvurucuların terör örgütü üyesi olduklarıdır. Bu kapsamda
Başsavcılık tarafından düzenlenen ikinci iddianame incelendiğinde başvurucuların ilk iddianamenin düzenlendiği tarihten sonra gerçekleştirdikleri
eylemlerinin suçlama konusu yapıldığı görülmektedir. Bu itibarla her iki suçlamanın dayanakları farklıdır. Anılan olgular ve Yargıtayın söz konusu içtihadı dikkate alındığında başvuruculara yeni bir suçlama yöneltilmesi keyfî
ve temelsiz değildir.
Sulh ceza hâkimliklerince başvurucuların tutuklanmasına karar verilirken
işledikleri iddia olunan terör örgütüne üye olma suçunun niteliğine, kanunda öngörülen yaptırımın ağırlığına, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin
bulunmasına, katalog suçlar arasında olmasına ve adli kontrol tedbirlerinin
yetersiz kalacağına dayanılmıştır. Bu nedenle başvurucular yönünden delilleri karartma ve kaçma şüphesine yönelen tutuklama nedenlerinin olgusal
temelleri vardır.
Sulh ceza hâkimliklerinin isnat edilen suç için öngörülen yaptırımın ağırlığını, işin niteliğini ve önemini de gözönünde tutarak başvurucular hakkında
uygulanan tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ve adli kontrol uygulamasının
yetersiz kalacağı sonucuna varmasının keyfî ve temelsiz olduğu söylenemez.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.
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Ç. ÖZE L HAYATA V E A İLE H AYATI N A SAYG I
HAKKINA İL İŞ K İN K A RA RL AR

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ
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İSİM D EĞ İŞ İKL İĞ İ TA LE B İ N İ N R E D D E D İ L M E S İ NE DE NİYL E ÖZ E L HAYATA SAYGI
HA K KININ İH L A L E D İ L M E S İ
H.K. [GK], B. No: 2019/42944, 17/6/2021

OL AY L A R

Başvurucu, isminin D. olarak tashih edilmesi talebiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında Nüfus Müdürlüğüne karşı dava
açmıştır. Sosyal çevresinde isminin D. olarak bilindiğini ve bu ismi kullandığını, trans bir birey olduğunu, resmî kayıtlardaki ismiyle farklılık olması
nedeniyle güçlüklerle karşılaştığını ve henüz cinsiyet değişikliği ameliyatı
olmamasının isim tashihi için engel oluşturmadığını ileri sürmüştür.
Asliye Hukuk Mahkemesi (Mahkeme) davanın reddine hükmetmiştir. Kararın gerekçesinde 4721 sayılı Kanun’un 40. maddesine dayanılmış ve D.
isminin bir kadın ismi olduğu, başvurucunun cinsiyet değişikliği ameliyatı
olmadığı belirtilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi, başvurucunun istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar vermiştir.

İDDİA L A R

Başvurucu, isim değişikliği talebinin reddedilmesi nedeniyle özel hayata
saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

MA H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

4271 sayılı Kanun’un 27. maddesinde isim değişikliği davası açılabilmesi için
haklı nedenlere dayanılması gerektiğinin hüküm altına alındığı ve cinsiyet
değişikliği ameliyatı olunmasının bir şart olarak belirlenmediği hükme bağlanmıştır. Nitekim Yargıtay tarafından da haklı nedenlerin bulunması gerektiğine ilişkin koşulun ön plana çıkarıldığı görülmektedir.
Somut olayda derece mahkemeleri, başvurucunun isim değişikliği talebinde
bulunabilmesi için cinsiyet değişikliği ameliyatı olmasının zorunlu olduğunu
kabul etmiştir. Derece mahkemelerinin dayandığı 4271 sayılı Kanun’un 40.
maddesi, cinsiyet değişikliği talebinin kabulüne ve cinsiyet değişikliği ameliyatının gerçekleşmesinin akabinde kişisel durum sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına ilişkin şartları düzenlemektedir. İsim değişikliği ile ilgisi
bulunmayan bu kuralın uygulanması ve isim değişikliği talebinin reddine gerekçe yapılmasının bu konuda ilgili ve yeterli gerekçe olarak kabul edilmesi
mümkün görünmemektedir.
Ayrıca başvurucunun sosyal yaşantısına ilişkin olarak bilgiler verdiği ve isim
değişikliğine ihtiyaç duyma nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu,
isminin D. olarak değiştirilmesini söz konusu açıklamaları doğrultusunda
talep ettiği açıktır. Bu açıklamalara rağmen isim değişikliği için haklı nedenlerin oluşup oluşmadığı hususunda konuyla ilgili ve ikna edici gerekçelerin
derece mahkemelerince ortaya konulamadığı görülmektedir.
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Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde kişinin varlığının ve kimliğinin
ayrılmaz bir parçasını oluşturan, özel hayatı, ailesi ve çevresi ile ilişkilerinde
önemli bir araç olan ismin değiştirilmesi talebi hakkında konuyu düzenleyen
normların bireysel başvuruya konu olayda derece mahkemelerince Anayasa’ya uygun biçimde yorumlanarak uygulanmadığı anlaşılmaktadır.
Neticede isim değişikliği konusunda derece mahkemelerince somut başvuru özelinde değerlendirme yapılmaması ve verilen kararların anayasal güvenceleri gözeten ilgili ve yeterli gerekçe içermemesi nedeniyle özel hayata
saygı hakkı yönünden devletin pozitif yükümlülüklerinin yerine getirilmediği
kanaatine varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ
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CASUS YA Z IL IML A E L D E E D İ LE N B İ LGİ LE R İ N BO ŞANM A DAVASINDA M AHKE M EYE
SU NUL MAS I NED EN İ Y L E K İ Ş İ S E L V E R İ LE R İ N KO RUNM ASINI İSTE M E HAKKININ
İHL A L ED İL MES İ
B.Y., B. No: 2018/30296, 7/9/2021

OL AY L A R

Başvurucu, boşanma davası sırasında mahkemeye sunulan kişisel verilerin
cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım aracılığıyla ele
geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikâyetçi olmuştur. Asliye Ceza
Mahkemesi (Ceza Mahkemesi) tarafından yapılan yargılama sonucunda
başvurucunun eşinin beraatine hükmedilmiştir. Ceza Mahkemesi
gerekçesinde başvurucunun eşinin kayıtları boşanma davasına delil olarak
sunma dışında atılı suçlara vücut verecek şekilde bilerek ve isteyerek
basın, yayın, internet yolu ile veya başkaca herhangi bir yolla yayıp ifşa
etmemesi nedeniyle suç işleme kastının olmadığı belirtilmiştir. Bunun
üzerine başvurucu istinaf yoluna müracaat etmiş ve şikâyet dilekçesindeki
hususlara ek olarak Cumhuriyet Başsavcılığının (Başsavcılığın) suçun
hukuki nitelendirmesini yaparken hatalı davrandığını, kişisel verilerin hukuka
aykırı şekilde ele geçirilmesi konusunda bir değerlendirme yapmadığını
belirtmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararı onamıştır.

İDDİA L A R

Başvurucu, etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

MA H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Devletin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, işlenmesi
ve açıklanmasına yönelik önleyici tedbirler alması ve benzer durumların
bir daha yaşanmaması için bunu yapanlara karşı caydırıcı yargısal tepki
göstermesi gerekir.
Başvuru konusu olayda başvurucunun kullanımında olan telefondaki bir
adet fotoğraf, çeşitli videolar ile konuşma ve mesaj içerikleri boşanma
davasına delil olarak sunulmuştur. Başvurucunun telefonunda yer alan
bu bilgilerin başvurucuya ilişkin kişisel veri niteliğinde bilgiler olduğu,
kişisel veri mahiyetindeki bilgilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve
açıklanmasının da mevzuatta suç olarak düzenlendiği açıktır.
Mevcut başvuruda devletin etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğü etkili
bir ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu
durumda başvurucunun şikâyetleri gözetilerek etkili bir ceza soruşturması
yapılmalı, bu bağlamda öncelikle olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalı
ve ulaşılan sonuç olaya özgü gerekçelerle açıklanmalıdır.
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Somut olayda başvurucu şikâyet dilekçesinde; eşinin yalnızca boşanma
davasında delil elde etme amacıyla hareket etmediğini, bu dava açıldıktan
sonra da casus yazılımı kullanmaya devam ettiğini beyan etmiştir. Başsavcılık
tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başvurucunun eşinin üzerine
atılı fiilleri ikrar ettiği belirtilerek bu kişinin cezalandırılması istemiyle dava
açılmıştır.
Öte yandan yargılama sırasında başvurucu tarafından aynı iddialar ileri
sürülmüş ise de Ceza Mahkemesi kararının gerekçesinde boşanma davasına
atıfta bulunularak sanığın delillerin kaybolmaması amacıyla hareket ettiği
ve elde edilen verilerin yalnızca boşanma davasında delil olarak kullanıldığı
belirtilmiştir. Bu itibarla olayda başvurucunun hangi kişisel verilerinin elde
edildiği, bu verilerde değişiklik yapılıp yapılmadığı, verilere ne kadar süre
ile ulaşıldığı hususlarında hiçbir araştırma yapılmadığı gibi gerekçede
başvurucunun bu iddialarının hangi sebeplerle karşılanmadığı konusunda
bir açıklama bulunmadığı da görülmüştür.
Başvurucunun telefonuna yazılım programı yüklenerek ulaşılan kişisel
verilerin elde ediliş şekline, kapsamına ve kişisel verilere ulaşma amacının
meşru olup olmadığına yönelik olarak derece mahkemelerince bir
değerlendirme yapılmamıştır. Ayrıca verilerin hukuka aykırı şekilde ele
geçirilmesine ilişkin suç kastının bulunup bulunmadığının başvurucunun
süreç içerisinde ileri sürdüğü tüm iddiaları karşılanarak ve gösterilen
deliller araştırılarak ortaya konulması gerekirken, ele geçirme fiilinin unsuru
olmadığı hâlde verilerin ifşa edilmediği gerekçesine dayanılmıştır. Derece
mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı
sonucunu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı
olduğu açıktır.
Yargılama sürecinde olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların
araştırılmaması, kovuşturmanın derinleştirilmemesi, yasal dayanağı
gösterilmeyen gerekçelerle sonuca ulaşılması nedeniyle etkili bir yargısal
sistem kurma yükümlülüğüne uygun hareket edilmemiştir.
Sonuç olarak etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal
makamlarca üstlenilmesi gereken yükümlülüğün gerektirdiği şartlar somut
olayda yerine getirilmemiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle özel hayata saygı hakkı
kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine
karar vermiştir.
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MÜ ŞTER EK ÇO C U Ğ U N V E L AY ET İ N İ N E B EV EY N İN O RTAK KUL L ANIM INA K ARAR
VE RİL MES İ NED EN İ Y LE A İ L E H AYAT I N A SAYGI HAKKININ İHL AL E DİL M E Sİ
Hilal Erdaş, B. No: 2018/27658, 6/10/2021

OL AY L A R

Başvurucu ile E.E.nin müşterek çocukları bulunmaktadır. 4. Aile Mahkemesi, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına ve müşterek çocuğun velayetinin babasına bırakılmasına hükmetmiştir.
Başvurucu, velayetin değiştirilmesi talebiyle 6. Aile Mahkemesinde (Mahkeme) dava açmıştır. Yargılama sürecinde sosyal inceleme raporu hazırlanmıştır. Raporun ebeveyn ve çocukla görüşme yapılarak düzenlendiği,
velayetin ortak kullanımına ilişkin olarak anne ve babanın görüşlerinin alınmadığı görülmüştür. Mahkeme velayetin başvurucuya verilmesine, babayla
çocuk arasında kişisel ilişki tesis edilmesine karar vermiştir. E.E. anılan karara karşı istinaf yoluna başvurmuş; Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) velayetin taraflarca ortak kullanılmasına, müşterek çocuğun babasının yanında
yaşamasına, ayrıca çocukla başvurucu arasında kişisel ilişki tesisine kesin
olarak karar vermiştir.

İDDİA L A R

Başvurucu, müşterek çocuğun velayetinin ebeveyn tarafından ortak kullanımına karar verilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini
ileri sürmüştür.

MA H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Somut olayda taraflar anlaşarak boşanmış ve müşterek çocuğun velayeti
babaya bırakılmıştır. Başvurucunun sonradan velayetin değiştirilmesi talebiyle açtığı dava sonucunda velayetin anne ve baba tarafından ortak kullanılmasına karar verilmiştir.
İlgili mevzuat incelendiğinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda velayetin
evlilik devam ettiği sürece ana ve baba tarafından birlikte kullanılacağının,
ayrılık veya boşanma hâlinde ise hâkimin velayeti eşlerden birine verebileceğinin kural olarak düzenlendiği, boşanma ve ayrılık durumunda velayetin
ana ve baba tarafından ortak kullanılabileceğine dair bir düzenlemenin olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte 6684 sayılı Kanun ile onaylanan Sözleşme’ye ek 7 No.lu Protokol’ün 5. maddesi ve anılan düzenlemeye dayanan
Yargıtay içtihadı dikkate alındığında boşanma ve ayrılık durumunda velayetin ebeveyn tarafından ortak kullanılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Ancak mevzuat birlikte değerlendirildiğinde velayetin ebeveyn tarafından ortak kullanılmasına ve bu uygulamanın sonlandırılmasına ilişkin usul
ve esasların mevzuatta ayrıca ve açıkça düzenlenmediği anlaşılmaktadır.
Öte yandan 6684 sayılı Kanun ve ilgili içtihat kapsamında çocuğun üstün
yararına aykırılık teşkil etmemesi hâlinde velayetin ebeveyn tarafından ortak kullanılmasının -somut olayın koşullarına göre- aile hayatına saygı hakkına ilişkin anayasal güvencelere uygun olacağı söylenebilir.
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Öte yandan velayet ve kişisel ilişki tesisine ilişkin davalarda asıl amacın tarafların iddiaları ile mevcut deliller değerlendirilmek suretiyle çocuğun üstün
yararına olanın belirlenmesi olduğu hatırlatılmalıdır. Zira çocuğun üstün yararı gözetilerek ebeveynin çıkarları ile çocuğun menfaatleri arasında adil bir
denge kurulması gerekmektedir.
Yargılama bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde başvurucunun ortak velayet uygulamasını kabul etmediği ve açıkça bu uygulamaya itiraz ettiği, davalı babanın da velayetin ortak kullanımına ilişkin açık bir talebinin olmadığı
görülmüştür.
Her iki tarafın önceliğinin velayetin kendisine verilmesi olduğu gözetildiğinde ebeveynin velayetin kullanımı konusunda ihtilaflarının olduğu ve velayetin ortak kullanımının taraflar arasında çekişmeye sebep olabileceği söylenebilir. Bu ihtilafın çocuğun üstün yararına olanı tespit bağlamında BAM
tarafından gözetilmediği, çekişmenin ortak velayetin sürdürülebilirliğine ve
çocuğun psikolojik gelişimine muhtemel etkilerine ilişkin bir değerlendirme
yapılmadığı görülmüştür.
Bununla birlikte hükme esas alınan bilirkişi raporunun ebeveynin ortak velayete ilişkin görüşlerine başvurulmadan hazırlandığı, derece mahkemelerinin de ebeveynin velayetin ortak kullanımına ilişkin istek ve iradelerinin olup
olmadığını araştırmadığı görülmüştür. Bu durumda ortak velayetin çocuğun
üstün yararına olup olmadığı hususunda yeterli bir incelemenin ve değerlendirmenin yapılmadığı anlaşılmıştır.
Ayrıca çocuğun özellikle okul döneminde hafta içi başvurucunun yanında
kaldığı ve genel olarak ihtiyaçlarının başvurucu tarafından karşılandığının
uzman raporuyla tespit edilmesine ve ilk derece mahkemesi tarafından
da bu tespitin kabul edilmesine rağmen bu durumun kişisel ilişki tesisinde
BAM tarafından gözetilmediği görülmüştür.
Çocuğun pazartesi sabahından perşembe sabahına kadar başvurucunun
yanında kalmasına karar veren BAM’ın çocuğun alıştığı fiilî uygulamayı
neden değiştirdiğini açıklamadığı da dikkate alındığında ebeveynle çocuk
arasında kişisel ilişki tesisinde çocuğun ve tarafların şartları gözetilerek uygulanabilir nitelikte tedbirler alındığı söylenemez.
Yargılama sürecinde velayetin ortak kullanılmasına ilişkin uygun şartların
oluşup oluşmadığı hususunda yeterli araştırma yapılmadığı gibi velayetin
ortak kullanılması ile kişisel ilişki tesisine dair tedbirlerin çocuğun üstün yararına aykırılık teşkil etmediği, uygulanabilir olduğunun ilgili ve yeterli gerekçeyle ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda yargı makamlarının aile hayatına saygı hakkına dair Anayasa’da belirtilen güvenceleri
ve çocuğun üstün yararı ilkesini gözeten özenli bir yargılama yapmadıkları
söylenebilir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle aile hayatına saygı hakkının
ihlal edildiğine karar vermiştir.

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ
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PASAPO RT İPTA L İ N E D E N İ Y L E ÖZE L H AYATA SAYGI HAKKININ İHL AL İ İDDİASIYL A
YA P I L A N BAŞV U RUL A RA İ Lİ Ş K İ N K A RA R L A R
Onur Can Taştan, B. No: 2018/32475, 27/10/2021
Yağmur Erşan, B. No: 2018/36451, 27/10/2021

OL AY L A R

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname (667 sayılı KHK) ve 6749 sayılı Kanun’da yer alan
düzenlemelere dayanılarak terör örgütü ile irtibat ve iltisakının olduğu düşünülen kişilerin genel bir tedbir olarak pasaportlarının iptal edilmesi kapsamında başvurucuların da pasaportları iptal edilmiş ve taleplerine rağmen
kendilerine umuma mahsus pasaport verilmemiştir.
Başvurucuların, anılan işlemlerin iptali talebiyle İdare Mahkemelerinde ayrı
ayrı açmış oldukları davalar reddedilmiştir. Bunun üzerine başvurucular, istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf taleplerini inceleyen Bölge İdare
Mahkemeleri, derece mahkemelerinin kararının hukuka ve usule uygun olduğunu belirterek reddetmiştir.

İDDİA L A R

MA H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Başvurucular, pasaportlarının iptali nedeniyle özel hayata saygı haklarının
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Başvurucuların gitmek istedikleri ülke ile sıkı mesleki ve kişisel bağlarının
olduğu ve kendilerine pasaport verilmemesinin özel hayatlarını etkilediği
anlaşılmıştır. Bu durum dikkate alınarak pasaportun iptal edilmesi ve umuma mahsus pasaport verilme talebinin reddedilmesi şeklinde uygulanan
tedbirlerin Anayasa’nın 20. maddesi ile güvence altına alınan özel hayata
saygı hakkına müdahale teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.
Başvurucular hakkında uygulanan söz konusu tedbir olağan dönemde
Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerinde yer alan güvencelere aykırı olduğundan bu durumun, olağanüstü dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15.
maddesi kapsamında meşru olup olmadığının incelenmesi gerekir.
Anayasa’nın 15. maddesine göre savaş, seferberlik veya olağanüstü hal
(OHAL) dönemlerinde temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen
veya tamamen durdurulabilmesi ve bunlar için Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilmesi mümkündür. Ancak Anayasa’nın 15. maddesi, bu hususta kamu otoritelerine sınırsız bir yetki tanımamaktadır. Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen güvencelere
aykırı tedbirlerin Anayasa’nın 15. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan hak ve
özgürlüklere dokunmaması, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklere
aykırı bulunmaması ve durumun gerektirdiği ölçüde olması gerekir.
Özel hayata saygı hakkı savaş, seferberlik ve OHAL yönetim usullerinin
benimsendiği dönemlerde Anayasa’nın 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan dokunulması yasaklanan çekirdek haklar arasında değildir. Dolayısıyla
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bu özgürlükler yönünden OHAL dönemlerinde Anayasa’daki güvencelere aykırı
tedbirler alınması mümkündür.
Bu durumda başvurucuların pasaportlarının iptal edilmesi uygulamasının Anayasa’nın 15. maddesi kapsamında durumun gerektirdiği ölçüde olup olmadığının
tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken elbette ülkemizde olağanüstü hâl ilanına sebebiyet veren durumun özellikleri ile olağanüstü hâl ilanı sonrasında ortaya
çıkan ve süreç içinde değişen koşulların yanı sıra başvuruya konu olayın özellikleri
ve başvurucuların tutumu da dikkate alınacaktır.
Onur Can Taştan Başvurusu Yönünden
Başvurucu hakkında terör örgütü ile ilişkisini dolayısıyla başvurucunun millî güvenliğe tehdit oluşturan faaliyetlerde bulunduğunu gösteren ceza soruşturması ya
da kovuşturması ile yurt dışına çıkış yasağı öngören bir mahkeme kararının mevcut
olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla başvurucunun özel hayatına ilişkin sınırlamanın
kaynağının sadece bir idari işlem olduğu anlaşılmıştır.
Öte yandan derece mahkemesinin kararı incelendiğinde başvurucunun hususi
damgalı pasaportunun iptal edilmesine ilişkin idarenin bildirdiği gerekçe ile yetinildiği, başvurucuya umuma mahsus pasaport verilmemesinin nedenlerinin başvurucunun koşullarıyla ilişkilendirilerek somutlaştırılmadığı görülmüştür.
Ayrıca başvurucunun hususi damgalı pasaportunun 16/8/2016 tarihinde iptal edildiği, 3/3/2017 tarihli umuma mahsus pasaport talebinin işleme konulmadığı ve
başvurucunun 7/2/2020 tarihinde umuma mahsus pasaport alabildiği görülmüştür. Bu durumda başvurucu hakkında açılmış bir ceza soruşturması veya kovuşturmasının ya da yurt dışına engel oluşturacak bir mahkeme kararının olmadığı
gözetildiğinde tedbirin bir idari işleme dayanılarak uzun süre uygulandığı anlaşılmaktadır.
Anayasa’nın 15. Maddesi Yönünden
Bu kapsamda somut olay değerlendirildiğinde başvurucu hakkında darbe teşebbüsüyle veya teşebbüsün arkasındaki yapılanma olan Fetullahçı Terör Örgütü ve/
veya Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ya da herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olduğundan bahisle bir ceza soruşturmasının bulunmadığının altı
çizilmelidir. Bu nedenle başvurucunun yurt dışına kaçarak hakkındaki soruşturma veya kovuşturma süreçlerini etkisiz bırakmasının önlenmesi amacıyla hareket
edildiğinin söylenmesi mümkün görünmemektedir. Başvurucu hakkında yalnızca
OHAL KHK’sı ile kamu görevinden çıkarma tedbirine başvurulmuştur.
OHAL koşullarında haklarında millî güvenliğe yönelik birtakım oluşum veya gruplarla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle kişilerin yurda giriş ve yurttan çıkışlarının
bir süreliğine kısıtlanması meşru kabul edilebilirse de bu uygulamanın süresiz bir
niteliğe dönüşmemesi ve pasaport edinme sürecinin belirsiz bırakılmaması gerekir.
Bu bağlamda somut olay incelendiğinde başvurucu hakkında uygulanan tedbirin -başvurucunun özel hayatı üzerinde doğuracağı etki de gözönüne alındığında- özellikle yargılama sürecinde devletten beklenen yükümlülüklerin OHAL koşullarında da yerine getirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda umuma
mahsus pasaport verilmemesi şeklinde uygulanan tedbirin başvurucuya özgü gerekçeler ortaya konulmadan bir idari işlem ile belirsiz bir şekilde uzun süre devam
ettirilmesinin zorunlu ve ölçülü olmadığı sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla OHAL döneminde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15. maddesinin başvurucunun
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özel hayata saygı hakkına yönelik olarak pasaportunun iptal edilmesi ve uzun süre
pasaport alma imkânından yoksun kalması şeklinde yapılan ve Anayasa’nın 13. ve
20. maddelerindeki güvencelere aykırı olan bu müdahaleyi meşru kılmadığı değerlendirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Yağmur Erşan Başvurusu Yönünden
Başvurucu hakkında uygulanan pasaportunun iptaline yönelik tedbirin hakkında
yürütülen ceza soruşturmasına dayandığı ve amacın ceza soruşturmasının etkin
bir şekilde yürütülmesi olduğu görülmüştür.
Öte yandan derece mahkemesinin kararı incelendiğinde başvurucunun pasaportunun iptal edilmesine ilişkin idarenin bildirdiği genel gerekçe ile yetinildiği, başvurucu hakkında yürütülen ceza soruşturmasına dair ayrıca bir araştırma ve değerlendirme yapılmadığı, başvurucunun maruz kaldığı idari işlemlerin nedenlerinin
başvurucunun öznel durumuyla ilişkilendirilerek somutlaştırılmadığı görülmüştür.
Bu hâlde başvurucu hakkındaki tedbirin -başvurucunun gitmek istediği ülke ile
olan sıkı kişisel bağları da gözetildiğinde- uygulanmasının demokratik bir toplumda
ölçülü bir tedbir olduğunun ortaya konulamadığı söylenebilir.
Anayasa’nın 15. Maddesi Yönünden
Somut olayda başvurucu hakkında FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan soruşturma
yürütüldüğü ve başvurucunun münhasıran bu terör örgütü mensuplarının kullanımı ve örgütsel haberleşmesinin sağlanması için tasarlanmış bir program olan
ByLock uygulamasını kullandığına yönelik olarak soruşturma mercilerince birtakım verilere ulaşıldığı görülmektedir. Öte yandan başvuru konusu idari işlemlerin,
OHAL kapsamında ceza soruşturmalarının etkin şekilde yürütülmesine yönelik bir
tedbir olduğunun idarenin mahkemeye verdiği cevaptan açıkça anlaşıldığı görülmüştür. Dolayısıyla somut olayda ceza soruşturmasındaki konumu ve soruşturma sürecindeki tutumu dikkate alındığında başvurucunun yurt dışına kaçmasının
engellenmesine yönelik olarak alınan tedbirlerin OHAL koşullarında meşru kabul
edilmesi gerektiği söylenebilir.
Bunun yanında pasaportun iptal edilmesi ve pasaport talebinin reddine ilişkin idari
işlemlerin OHAL sürecinde aynı nedene ve aynı mevzuata bağlı olarak gerçekleştirildiği, başvurucunun iddialarının da bu idari işlemlerin nedenine yoğunlaştığı, başvurucunun sonraki süreçle ilgili açıklama ve belge sunmadığı görülmüştür.
Mahkemenin de ilgili mevzuatı, idarenin cevabındaki tespitleri, OHAL şartlarını ve
anılan tedbirin terör örgütleriyle mücadelede bağlamında kamu düzeni ve güvenliğini sağlamada elverişli bir yol olduğu hususlarını gözeterek bir sonuca ulaştığı
anlaşılmaktadır. Bu itibarla başvurucunun pasaportunun iptal edilmesinin OHAL
koşullarında durumun gerektirdiği ölçüde bir tedbir olduğu değerlendirilmiştir.
Dolayısıyla başvurucunun özel hayata saygı hakkına yönelik Anayasa’nın 13. ve
20. maddelerinde yer alan güvencelere aykırı bu müdahalenin OHAL döneminde
temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15. maddesindeki ölçütlere uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.
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TE RÖ R Ö RG Ü TÜ NE YÖ N E L İ K EĞ İ T İ M TO P L A NTISI DÜZ E NL E DİĞİ İÇ İN
TE RÖ R Ö RG Ü TÜ NE YA R D I M ET M E S U Ç U N DA N C E Z AL ANDIRIL M ASI
NE DE NİYL E İFA D E ÖZG Ü R LÜ ĞÜ N Ü N İ H L A L E DİL M E DİĞİ
Hanifi Yaliçli [GK], B. No: 2014/5224, 10/6/2021

OL AY L A R

Polis İmdat hattına PKK terör örgütü ile irtibatlı kişilerin eylem hazırlığı
içinde olduğu yönünde gelen ihbarda ismi geçen E.Z. hakkında yakalama
emri olduğu tespit edilmiş, ihbarda belirtilen adrese gidilmiştir. Bahse
konu adreste bulunan evin ışıklarının yandığı, pencerenin önünde yüzleri
seçilemeyen iki kişi olduğu, bu kişilerin kolluk görevlilerini gördüklerinde
hızlı bir şekilde ve panikle hareket ettikleri tespit edilmiştir. Daire kapısının
açılmaması üzerine çelik kapı zor kullanılarak açılıp içeri girildiğinde
E.Z., O.K. ile birlikte üniversite öğrencisi oldukları anlaşılan on iki kişi ve
başvurucunun bulunduğu görülmüştür. Daire içinde de yanık kokusu
alınması ve banyo kısmından duman geldiğinin görülmesi üzerine banyoya
girildiğinde banyodaki küvet içinde büyük kısmı yanmış vaziyette kâğıtların
olduğu tespit edilmiştir.
Dairede yapılan arama işlemi sonucunda PKK terör örgütü ile ona müzahir
yapılanmalara ilişkin ve ayrıntıları ilk derece mahkemesi kararında zikredilen
çok sayıda dokümana el konulmuştur. Dokümanlarda PKK terör örgütünün
ideolojisi, amaçları, insan kaynakları, benimsediği yönteme ilişkin ayrıntılı
bazı bilgiler ile PKK terör örgütünün güvenlik güçlerince öldürülen üyelerini
kahramanlaştıran eylem hikâyeleri, şiir ve marşlar, silahlı olmayan örgüt
üyelerinin sorumlulukları ve hareket tarzlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı
tespit edilmiştir.
Ele geçirilen bahse konu bilgi ve belgeler üzerine E.Z. ve başvurucuyla
birlikte dört kişi hakkında PKK terör örgütüne üye olma suçundan
soruşturma başlatılmış ve başvurucu tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından düzenlenen iddianame üzerine yargılamayı yürüten Mahkeme
başvurucunun eyleminin terör örgütüne yardım etme suçunu oluşturduğu
kanaatine varmış ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla mahkûmiyetine karar vermiş,
hüküm Yargıtayca onanmıştır.

İDDİA L A R

MA H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Başvurucu, bulundurulan dokümanların ve paylaşılan düşüncelerin derece
mahkemelerince terör örgütünün eğitim faaliyeti olarak nitelendirildiği bir ev
toplantısını düzenlemesi dolayısıyla terör örgütüne yardım etme suçundan
cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Somut olayın çözümlenmesi için öncelikle 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 220. maddesinin başvurucuya uygulanan (7) numaralı
fıkrasının başvurucunun belli bir eyleminin yol açabileceği sonuçları makul
derecede öngörmesini sağlayıp sağmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
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Demokratik toplumlarda terör örgütlerinin amaçlarını gerçekleştirmeye
hizmet eden yardım ya da destek niteliğindeki söz konusu eylemlere bir
müdahale baskısı oluşmakta ve kanun koyucular buna göre bir suç ve ceza
politikası izlemektedir. Türk hukukunda örgütün amacını gerçekleştirmeye
hizmet eden söz konusu eylemler terör örgütüne yardım etme suçu olarak
isimlendirilmiş ve bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmiştir.
Bu kapsamda somut olayda başvurucu hakkında uygulanan 5237 sayılı
Kanun’un 220. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan düzenlemede
kanun koyucu, terör örgütüne yardım etme suçunun hangi hareketler ile
gerçekleştirilebileceğine ilişkin bir açıklamaya yer vermemiş veya yardım
suçunu oluşturması muhtemel eylemleri tek tek saymamış, genel ve soyut
bir düzenleme getirmiştir. Terör faaliyetlerindeki değişim ve gelişim süreci ile
terör örgütlerine yardım neticesini doğuracak eylem çeşitliliğinin son derece
geniş bir alana yayılması nedeniyle önceden öngörülmesinin zorluğu kanun
koyucuyu bu suçu serbest hareketli bir suç olarak kabul etmeye zorlamıştır.
Toplumsal ihtiyaçlar ve ceza hukuku öğretisinin gereklilikleri nedeniyle
serbest hareketli olarak kabul edilen bir suçun bağlı hareketli bir suça
dönüştürülmesi hâlinde olacak olan şey kanunda tek tek sayılanlar
dışında kalan ancak kanunda tarif edilen neticenin meydana gelmesine
elverişli olan sayısız hareketin suç olmaktan ve dolayısıyla cezalandırılabilir
olmaktan çıkarılmasıdır. Pek çok suça benzer biçimde serbest hareketli bir
suç olarak düzenlenen örgüte yardım etme suçunun hareket unsurunun
neler olabileceğinin kanunda ayrıca ve açıkça sayılması mümkün değildir ve
sayılmamış olması ilgili kuralın belirliliğini tek başına etkilemez.
Devletlerin terörle mücadeleye yönelik suç ve ceza politikalarında sahip
oldukları takdir alanlarının genişliği de gözetildiğinde eldeki başvuruda
olduğu gibi bir kuralda öngörülen yaptırım yönünden başka bir suçun
yaptırımına atıf yapılmış olması ve bir ceza politikası olarak her iki suç
tipinin benzer ağırlıkta görülmesi o kuralın belirsiz olarak nitelendirilmesi
için yeterli bir gerekçe değildir. Belirlilik ilkesi bakımından böyle bir sonuca
ulaşılabilmesi için önemli olan kişilerin temel haklarına müdahaleye yetki
veren kuralda yer alan ifadelerin ve kuralın uygulanma biçiminin o statüde
bulunanlar ya da bulunma potansiyeli olanlar için belirli ve öngörülebilir olup
olmadığıdır.
Bir kuralın belirli ölçülerde soyutluk içermesi ve bu nedenle hukuki yardım
ile tam olarak anlaşılabilir hâle gelmesi tek başına hukuken öngörülebilirlik
ilkesine aykırı görülemez. Bu kapsamda müdahaleye konu kuralda yer alan
yardım kavramının en azından hukuksal değerlendirme veya bir hukuki
yardım sonucunda anlaşılabilir olduğunda tereddüt bulunmamaktadır.
Yardım kavramının açıkça tanımlanmamış ya da hangi hareketlerin yardım
neticesini doğurabileceğinin sayılmamış olması tek başına bahse konu
kuralı belirsiz hâle getirmediği gibi yüksek mahkemelerin uygulamalarının
da kuralı öngörülemez hâle getirdiği söylenemez.
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Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi (Sözleşme), terörizmin önlenmesi
bağlamında terör eylemlerini işlemeye tahrik, terör amaçlı gruplara eleman
temini ve terör eylemlerini işlemek üzere eğitim vermek gibi üç ayrı fiilin suç
olarak kabul edilmesini önermektedir.
Somut olayda başvurucu, ilk derece mahkemesinin bir eğitim faaliyeti olarak
nitelendirdiği toplantının yapılmasına katkıda bulunmuştur. Sözleşme’de
tarif edilen türden bir eğitim olarak nitelendirilmesi güç olmakla birlikte
söz konusu toplantının PKK terör örgütüne yeni üyeler kazandırılmasını
amaçladığı söylenebilir ve Sözleşme’de tanımı yapılan “terörist saflara
katma” olarak nitelendirilebilir.
İlgili Sözleşme’ye göre ülkeler terörizmi önlemek için terör eylemlerini
işlemeye tahrik oluşturacak şekilde propagandasının yapılmasına, kişileri
terörist saflara katmaya ve terörizm eğitimi verilmesine karşı etkin önlemler
alma yükümlülükleri kapsamında ulusal hukuklarına uygun suçlar ihdas
etmekte serbesttir.
Başvuruya konu olayda ilk derece mahkemesi başvurucunun eylemlerinin
terör örgütüne yardım suçunu oluşturduğuna ayrıntılı bir değerlendirme
sonucunda ulaşmıştır. İlk derece mahkemesi başvuruya konu somut
olayı birçok yönüyle değerlendirmiş ve içeriklerinde örgütsel eğitime dair
çeşitli bilgiler bulunduğu anlaşılan bahse konu belgelerin terör örgütüne
yardım etme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünde ne şekilde ve hangi
gerekçelerle delil olarak kullanıldığını başvurucunun eylemlerinin bir bütün
olarak örgütün amacını gerçekleştirmeye hizmet ettiğini göstermiştir.
Mahkeme ifade özgürlüğüne yapılan söz konusu müdahalenin hangi
toplumsal ihtiyaç baskısı altında gerçekleştiğini ve ulaşılmaya çalışılan
meşru amaçlarla başvurucunun ifade özgürlüğü arasındaki adil dengeyi ne
şekilde kurduğunu ikna edici biçimde açıklamıştır. Eylem ve davranışlarıyla
şiddete ve demokratik olmayan yöntemlerin yaygınlaştırılmasına hizmet
eden başvurucunun demokratik yaşam için ciddi bir tehdit oluşturduğu
kanaatine ulaşmıştır.
Terör suçlarının birey, toplum ve devlet üzerindeki vahim sonuçları
düşünüldüğünde hükmedilen cezanın toplumun terörsüz bir ortamda
yaşama hakkı ile başvurucunun ifade özgürlüğü arasında kurulması zorunlu
olan adil dengeyi sağlamaya hizmet ettiği ve bu sebeple de orantısız
olmadığı değerlendirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal
edilmediğine karar vermiştir.
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M İL L ET V EKİL İ O L A N BAŞV U RU C U N U N S EÇ İL M E V E SİYASİ FA AL İYET TE
BU LU NMA HA KKI İ L E İ FA D E ÖZG Ü R LÜ ĞÜ N Ü N İHL AL E DİL M E Sİ
Ömer Faruk Gergerlioğlu [GK], B. No: 2019/10634, 1/7/2021

OL AYL A R

Sosyal medya hesabından bir haber paylaşması nedeniyle terör örgütünün
propagandasını yapma suçunu işlediğinden bahisle Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından iddianame düzenlenerek 4/8/2017 tarihinde başvurucu hakkında
kamu davası açılmıştır. Ağır Ceza Mahkemesi (Mahkeme) başvurucunun üzerine
atılı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştir. Başvurucu
karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesinin sürdüğü
sırada başvurucu 24/6/2018 tarihinde Halkların Demokratik Partisinden (HDP)
milletvekili seçilmiş ve hakkındaki yargılamanın Anayasa’nın 83. maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca durması için dosyasının bulunduğu Bölge Adliye Mahkemesine
başvurmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi, başvurucunun yargılamanın durması
talepleri ile birlikte istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olarak karar
vermiştir.
Başvurucunun kesinleşen cezası infaz aşamasında iken 7188 sayılı Kanun
ile temyiz hakkı getirilmesi üzerine başvurucu temyize başvurmuş; temyiz
incelemesini yapan Yargıtay, başvurucunun yargılamanın durması talebi ile esasa
ilişkin itirazlarını reddederek mahkûmiyet kararını onamıştır. Kararın 17/3/2021
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda okunmasıyla
başvurucunun milletvekilliği düşmüştür. Milletvekilliğinin düşmesi üzerine Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı başvurucu hakkındaki mahkûmiyet kararının infazını
başlatmış ve başvurucu 2/4/2021 tarihinde Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirilmiştir.
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Başvurucu, milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkını kazanmasına rağmen
hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
hakkının, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek
terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasıyla da ifade
özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
A. SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA HAKKININ İHLALİ İDDİASI

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

1. Anayasa’nın 83. Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “Anayasanın 14 üncü
maddesindeki durumlar” İbaresinin Kapsamı Yönünden
Türk hukukunda yasama dokunulmazlığının temel çerçevesi Anayasa’nın 83.
maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş ve milletvekillerinin TBMM’nin kararı
olmadıkça tutulamayacağı, sorguya çekilemeyeceği, tutuklanamayacağı ve
yargılanamayacağı güvencelerine yer verilmiştir. Bununla birlikte Anayasa’da
yasama dokunulmazlığı mutlak olarak düzenlenmemiş, Anayasa’nın 83.
maddesinde yasama dokunulmazlığına bazı istisna ve sınırlamalar getirilmiştir.
Anayasa’nın 83. maddesinin ikinci fıkrasında “seçimden önce soruşturmasına
başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar” da
dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmuştur.
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Anayasa’nın 14. maddesinin birinci fıkrasının metni, Anayasa’nın 83.
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anayasanın 14 üncü maddesindeki
durumlar” ibaresini, dolayısıyla da Anayasa’nın 14. maddesinin birinci fıkrası
kapsamına girmesi nedeniyle yasama dokunulmazlığı dışında bırakılan
suçları salt yargı organlarının kararlarıyla anlamlı bir şekilde belirlemeye
ve böylece belirlilik ve öngörülebilirliği sağlayacak şekilde yorumlamaya
elverişli değildir.
Meclis uygulaması ve geleneği gözönünde bulundurulduğunda bir
milletvekili olan başvurucunun görev süresi esnasında, üstelik ifade
özgürlüğüne müdahale edecek şekilde -milletvekili seçilmeden önce
soruşturmasına başlanmış olsa bile- yasama dokunulmazlığının
bulunmadığının yargı makamlarınca tespit edilebileceğini makul bir şekilde
öngörmesi beklenemez.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde Anayasa’nın 14. maddesinin
üçüncü fıkrasından ve Anayasa’nın seçme, seçilme ve siyasi faaliyette
bulunma hakkını düzenleyen 67. maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinden
hareketle Anayasa’nın 83. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anayasanın
14 üncü maddesindeki durumlar” ibaresinin kapsamına hangi suçların
girdiği konusunda kanun koyucunun düzenlemesi dışında yargı organlarınca
yapılan yorumlarla belirlilik ve öngörülebilirliği sağlamanın mümkün olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
2. Yasama Dokunulmazlığının Bulunmadığının Yargı Organlarınca Tespiti
Yönünden
Yasama dokunulmazlıklarının Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlar
kapsamında görülen bir suç soruşturması ve kovuşturması nedeniyle
bulunmadığının tespiti yönteminde Anayasa Mahkemesi Anayasa’dan
hareketle isnadın ciddiliğinin belirlenmesine ilişkin bir dizi ilke belirlemiştir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 67. ve 83. maddelerini birlikte
yorumladığında yetkili hâkim veya Cumhuriyet savcısının dokunulmazlığın
bulunmadığına ilişkin bir kararı verebilmesi için isnadın ciddiliğine ilişkin
yapması gereken değerlendirmeleri sıralamıştır.
Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay başvurucuya isnat edilen terör örgütü
propagandası suçunun “Anayasanın 14. maddesindeki durumlar”dan
birinin kapsamında kalan suçlardan olduğunu belirtilen ölçütler bakımından
herhangi bir değerlendirme yapmadan kabul etmiştir.
Başvuruya konu olaylara benzer olaylarda da mahkemelerin görevi
yargılamaya devam etmeden önce isnat edilen suçun “Anayasanın 14.
maddesindeki durumlar”dan birinin kapsamında kalıp kalmadığını tespit
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etmekle sınırlı olmayıp Anayasa’nın yasama dokunulmazlığını kaldıran diğer hâller için
öngördüğü isnadın ciddiyetinin bulunup bulunmadığını belirlemektir.
Aksi bir tutum dokunulmazlık müessesesinin mantığı ve sağlamaya çalıştığı
güvenceler ile bağdaşmadığı gibi mahkemelerin isnat edilen suçlamaların yeterince
ciddi olup olmadığı, soruşturma ve kovuşturmaların siyasal amaçlar taşıyıp taşımadığı
yahut yasama dokunulmazlığının önemi karşısında orantısız olup olmadığı gibi esasa
ilişkin yapılması gereken değerlendirmelerin hiçbirini yapmamalarına yol açmaktadır.
Bu da yargı makamları eliyle dokunulmazlığın bulunmadığının tespiti hâlinde yapılacak
itirazlardan sonuç almanın imkânsız olduğunu göstermektedir.
Dokunulmazlığın bulunmadığının tespiti yöntemi, yargı makamlarının takdir yetkisini
düzenleyen ve keyfî davranışların önüne geçebilmek için gerekli usule ilişkin
bütün güvenceleri içermemektedir. Mevcut yöntem yargı makamlarını yasama
dokunulmazlığına müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelip gelmediğini
ve orantılı olup olmayacağını değerlendirmeye zorlayan -dokunulmazlıkların Meclisçe
kaldırılması usulünde sağlanan güvence düzeyinde- bir usul ihtiva etmemektedir.
Yasama dokunulmazlığının sağlanması için yeterli güvenceler ihtiva etmeyen mevcut
sistemin yasama organına seçilmiş milletvekillerinin halkın görüşlerini serbestçe
açıklamalarını ve bu anlamda belli kişilerin veya grupların ülkenin siyasal hayatına
katılımlarını engelleyici nitelikte olduğu, bu itibarla seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
haklarının etkisini ortadan kaldırdığı açıktır.
Yasama dokunulmazlığını koruma altına alan Anayasa’nın 83. maddesi ve temel
hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasını yasaklayan Anayasa’nın 14. maddesi
ancak demokrasinin korunması bağlamında ve hak eksenli yorumlandıkları takdirde
işlevlerini tam olarak yerine getirebilir. Mahkemeler söz konusu anayasal hükümleri
özgürlükler lehine yorumlamadıkları gibi onları böyle bir yorum yapmaya sevk edecek
esasa ve usule ilişkin güvencelerin bulunduğu bir yasal sistem de bulunmamaktadır.
Milletvekili seçilmesinden ve genel olarak yasama dokunulmazlığına sahip olmasından
sonra yargılanmasına devam edilerek mahkûm edilmesinin başvurucunun Anayasa’nın
67. maddesi ile korunan haklarını ihlal ettiği ve ihlalin yasama dokunulmazlığının,
seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının korunmasına ilişkin temel güvencelere
sahip, belirliliği ve öngörülebilirliği sağlayan anayasal veya yasal bir düzenlemenin
bulunmamasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
B. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ İDDİASI
Terör örgütleri veya mensupları tarafından yapılsa dahi- herhangi bir düşünce
açıklaması bu açıklamanın içeriğinden, bağlamından ve nesnel anlamından bağımsız
bir değerlendirmeye tabi tutulup kategorik olarak ifade özgürlüğü kapsamı dışında
bırakılamaz. Herhangi bir açıklamanın sırf yasa dışı bir örgüte ait olmasının ifade
özgürlüğüne yapılan müdahaleyi otomatik olarak haklı göstermeyeceğinin altı
çizilmelidir.
Somut olayda, sosyal medya paylaşımında bir haber sitesinin -hâlen erişim imkânı
bulunan- haberinin paylaşıldığı ve söz konusu haber içeriğinde PKK’nın bir açıklama
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yayımladığına ve bu açıklamada adım atılması hâlinde “1 ayda barışın geleceğinin ve
kardeşlik içinde çözüm özleminin gerçekleştirileceğinin” belirtildiğine vurgu yapıldığı
görülmektedir. Haberde ayrıca bir siyasi partinin Meclis Grup Başkanvekili ile eski
Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanının görüşlerine ayrıntılı biçimde yer
verilmiştir.
Söz konusu haberde şiddete teşvik olarak yorumlanabilecek, doğrudan veya dolaylı
yollardan terör suçunun işlenmesi tehlikesine yol açabilecek herhangi bir ifade
bulunmamıştır. Başvurucunun haberi paylaşma biçiminde ve haberi paylaşırken
kullandığı cümlede şiddete teşvik olarak yorumlanabilecek herhangi bir ifadeye de
rastlanılmamıştır. Başvurucu, söz konusu paylaşımında terör örgütünün çözüm
sürecinin tekrar başlaması gerektiğine yönelik açıklamasının değerlendirilmesi
gerektiğini belirtmiştir.
Bunun yanında başvurucunun paylaştığı haberde yer verilen fotoğrafın, somut
olayda kullanıldığı haber içeriğinden bağımsız değerlendirilmemesi gerekir. Öncelikle
belirtmek gerekir ki fotoğraf paylaşılan haberde kullanılmıştır. Haberde kullanılan dilde
şiddete teşvik eden bir yön bulunmadığı gözönüne alındığında bahse konu fotoğrafın
kullanılma amacının, kullanılma biçimi ve bağlamıyla birlikte değerlendirildiğinde terör
örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme ya
da teşvik etmek değil -ulusal yayınlarda yaygın biçimde başvurulduğu gibi- bir haber
yapma tekniği olarak habere dikkat çekicilik ve inandırıcılık katmak olduğu söylenebilir.
Zira haberde yer alan fotoğrafın benzerlerine ulusal yayın yapan yazılı ve görsel basın
yayın organlarında sıkça yer verildiği görülmektedir.
İçinde şiddete tahrik olarak yorumlanabilecek ifadeler geçmeyen bir açıklamanın yer
aldığı somut başvuruya konu haberin paylaşılmasına, açıklamanın sırf yasa dışı bir
örgüte veya bir suçluya ait olduğundan bahisle “açıklamanın sahiplenilmesi olarak
nitelendirilip” müdahale edilmesi ifade özgürlüğünün ihlalini oluşturmuştur. Haber
niteliği olduğu yönünde tereddüt bulunmayan terör örgütüne ait bir açıklamanın
üstelik karşıt siyasetçilerin görüşleri ile birlikte haberleştirilmesinin “terör örgütünün
meşru gösterilmeye çalışılması” olarak kabul edilmesi basının temel görevlerini yerine
getirmesini ve haberciliği imkânsız kılabilecektir.
Başvurucu, ulusal ölçekte yayın yapan bir internet haber sitesinde daha önce
yayımlanmış bir haberi yalnızca paylaşması nedeniyle cezalandırılmıştır. Mevcut
başvurudaki paylaşımın yapıldığı tarihte başvuruya konu edilen terör örgütünün
açıklamasının zaten halka açıklanmış olduğu gözardı edilmiştir. Bu habere ilişkin
olarak herhangi bir soruşturma başlatıldığı veya tedbire başvurulduğu da tespit
edilememiştir. Paylaşılması nedeniyle başvurucunun cezalandırıldığı haber hâlen
yayındadır. Dolayısıyla yayımlandığı 2016 yılından beri haberin hiçbir suçlama ile
karşılaşmadığı da gözetildiğinde mahkemelerin başvurucunun cezalandırılmasına
ilişkin amaçlarında varsaydıkları durumların esasında bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Bu itibarla başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum
düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar
vermiştir.
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İ NT ER NET HA B ER S İ T E L E R İ N D E K İ B İ R D İ Zİ HABE RE E RİŞİM İN
E NG EL L ENMES İ N E D E N İ Y L E İ FA D E V E BAS I N ÖZGÜRLÜKL E Rİ İL E ETKİL İ
BAŞV U RU HA KKI N I N İ H L A L E D İ L M E S İ ( P İ LOT K ARAR)
Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. ve Diğerleri [GK], B. No: 2018/14884, 27/10/2021
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DEĞER L END İR ME S İ

Başvurucular, ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetenin internet sitesi ile bazı
internet haber sitelerinde yer alan 129 habere ilişkin mahkemelerce verilen erişimin
engellenmesi kararlarına itiraz etmiştir. İtirazları ilgili derece mahkemelerince
reddedilen başvurucular Anayasa Mahkemesine ayrı ayrı bireysel başvuruda
bulunmuştur.

Başvurucular, internet haber sitelerinde yayımlanan bir dizi habere erişimin
engellenmesi kararı verilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlükleri ile etkili başvuru
haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştür.

1. İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlali İddiası Yönünden
Anayasa Mahkemesi konu yönünden hukuki irtibat nedeniyle 9 bireysel başvuru
dosyasını bu bireysel başvuru dosyasında birleştirmiştir. Tüm başvurularda,
internet içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle şeref ve itibar haklarının ihlal
edildiğini iddia eden kişilerin talebi üzerine sulh ceza hâkimlikleri tarafından toplam
129 URL adresine erişimin engellenmesinden şikâyet edilmektedir.
Haberlere erişimin engellenmesi yoluyla ifade ve basın özgürlüklerine yönelik
bir müdahalede bulunulmuştur. Müdahalenin yasal dayanağı 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi, kişilik haklarının ihlal edildiğini
iddia eden kişilerin şikâyeti üzerine, ilgili içeriğin yayından kaldırılmasına veya
doğrudan sulh ceza hâkimliklerince söz konusu içeriğe erişimin engellenmesine
yönelik taleplerin incelenmesi usulünü düzenlemektedir.
5651 sayılı Kanun’un 1. maddesinin metninden erişimin engellenmesi yolunun
kapsamının suç şüphesi taşıyan internet içeriği ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır.
Buna göre kişilik haklarına yönelik bir saldırıya karşı erişimin engellenmesi yoluna
başvurulabilmesi için ihtilaf konusu internet içeriğinin ceza kanunlarına göre
suç oluşturduğuna yönelik bir şüphenin bulunması gerekir. Ancak Kanun’un 9.
maddesinde erişimin engellenmesi yolunun kapsamının suç teşkil eden internet
yayını ile sınırlı olduğunu gösteren herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Üstelik bu
yolun kullanılabilmesi için kişilik haklarına yönelik haksız fiilin ulaşması gereken
ağırlığın boyutuna ilişkin bir ölçüt/eşik değer de belirlenmemiştir. Ayrıca söz konusu
Kanun ile getirilen erişimin engellenmesi usullerinin tamamının tedbir niteliğinde
olduğu izlenimi oluşmaktadır.
Somut olayda başvurucuların ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik
toplum düzeninin gerekleri ölçütüne uygunluğunun tartışılmasına ve sorunun
kanundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının buna göre belirlenmesine ihtiyaç
bulunduğu değerlendirilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi, daha önce 5651 sayılı Kanun ile getirilen içeriğin yayından
çıkarılması ve yayına erişimin engellenmesi kararlarına yönelik usulü ayrıntılı bir
şekilde incelemiş; bu usulün kanun koyucunun internet ortamında işlenen suçlarla
mücadelenin daha etkin şekilde yapılabilmesi, özel hayatın ve kişilik haklarının hızlı
ve etkili bir şekilde korunması ihtiyacı nedeniyle öngördüğü özel ve hızlı sonuç
alınabilecek koruma tedbiri niteliğinde bir yol olduğunu belirtmiştir.
Bununla birlikte sulh ceza hâkimliklerinin başvuru konusu kararlarının hiçbirinde internet
yayını nedeniyle müştekinin şeref ve itibarına hukuka aykırı olarak yapıldığına karar
verilen müdahalenin çelişmeli bir yargılama yapılmadan, gecikilmeksizin ve süratle
bertaraf edilmesi ihtiyacı ortaya konulamamıştır. Hâkimliklerce verilen hiçbir kararda
çatışan haklar arasında adil bir dengenin gözetildiği de tespit edilememiştir. Gerekçeli
kararlardan -somut olayın koşullarından bağımsız ve genel ifadeler içerdiğindenşikâyet konusu internet yayınlarının kişilik haklarını ilk bakışta anlaşılabilecek ve
apaçık bir şekilde ihlal etmiş olduğunun nasıl tespit edildiği anlaşılamamıştır.
Benzer durum erişimin engellenmesi kararlarına itirazları değerlendirmekle görevli sulh
ceza hâkimliklerinin kararlarında da görülmüştür. İtiraz mercilerinin kararları, yeknesak
bir şekilde, ilk derece mahkemelerince verilen kararlarda hukuka aykırılık bulunmadığı
ve bu sebeple de itirazın reddedildiğini bildiren bir cümleden ibaret gerekçelerden
oluşmaktadır. Dolayısıyla itiraz konusu erişimin engellenmesi kararlarının ilk bakışta
ihlal doktrinine uyumluluğu değerlendirilmemiş, başvurucular tarafından erişimin
engellenmesi kararlarının kaldırılması talebiyle sunulan dilekçe ve eklerinde yer alan
iddialar incelenmemiş, ileri sürülen itirazlar değerlendirmeye alınmamıştır.
Sulh ceza hâkimliklerinin kararlarında basının görev ve sorumluluklarına uymadığı,
kötü niyetli olarak gerçeğin çarpıtıldığı yönünde somutlaştırılmış tespitleri de
bulunmamaktadır. Üstelik bu haberlerden herhangi biriyle ilgili olarak erişimin
engellenmesi kararından sonra bir ceza soruşturması ve kovuşturması açıldığı da
tespit edilememiştir. Dolayısıyla somut başvurulara konu haberler belirsiz bir süre
için engellenmiş görünmektedir. İlgili ve yeterli gerekçe olmadan tedbir mahiyetinde
alınan bu tür kararların süresiz etki göstermesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerine
yapılan müdahalenin orantılı olmadığı değerlendirilmiştir.
Farklı yargı çevrelerinde görevli sulh ceza hâkimliklerince verilen somut olaylardaki
kararlar 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesindeki erişimin engellenmesi usulünün kişilik
haklarının ihlal edildiğinin ilk bakışta anlaşılabildiği hâller ile sınırlı olarak
uygulanmadığını, verilen kararlarda Anayasa Mahkemesi içtihadı ile ortaya konulan
ilkelerin takip edilmediğini göstermektedir. Söz konusu maddenin ifade ve basın
özgürlüklerinin korunmasına ilişkin temel güvencelere sahip olmadığı ve bu nedenle
ihlalin doğrudan kanundan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
5651 sayılı Kanun’un 9. maddesinde yer alan erişimin engellenmesi yolu kanun koyucu
tarafından hukuk sistemindeki mevcut yargılama usullerinden farklı bir yol olarak
tasarlanmıştır. Uygulamada, erişimin engellenmesi kararlarına karşı gidilen itiraz
başvurusunun reddedilmesi ile karar kesinleşmekte, Kanun gerekçesinde erişimin
engellenmesi yolu tedbir olarak tanımlanmış olmasına rağmen şikâyet konusu
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internet içeriklerine erişim belirsiz süreyle engellenmiş olmaktadır. Bu şekilde
süresiz kısıtlamaların ifade ve basın özgürlükleri için büyük tehlikeler arz ettiği
açıktır. Demokratik bir hukuk devletinde -güdülen amaç ne olursa olsun- sınırlamalar
özgürlüğün kullanılmasını ölçüsüz biçimde ortadan kaldıracak düzeyde olamaz.
Dolayısıyla şeklî yönden kesin hükmün bütün sonuçlarını doğuran ve süresiz
etki gösteren bir kuralın keyfî ve orantısız müdahalelere karşı mutlaka koruyucu
birtakım güvenceler içermesi gerekir.
Derece mahkemelerinin 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında verdikleri
sistematik bir sorunun varlığına işaret eden aynı yöndeki kararlarının doğrudan
kanun hükmünden kaynaklandığı dikkate alındığında benzeri yeni ihlallerin
önlenmesi için ülkemizde hâlihazırda işleyen mevcut sistemin yeniden ele
alınması ihtiyacı ortadadır. Hiç şüphesiz internet ortamının organize edilmesi
hususunda benimsenecek devlet politikasının önemli bir parçası olan kanuni
düzenlemeleri yapmak yasama organının takdirindedir. Elbette parlamento, yeni
kanuni düzenlemeleri mevcut sistem içinde kalarak yapmayı da tercih edebilir.
Bu takdirde çevrim içi ortama yönelik müdahalelerin Anayasa’nın 13. maddesi
uyarınca demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olması ve Anayasa’nın
26. maddesinin ihlaline yol açmaması için yapılacak yeni kanuni düzenlemelerde
asgari standartların dikkate alınmasında yarar olduğu kanaatine varılmıştır.
Başvurunun bütün koşulları gözönünde tutulduğunda internete erişimin
engellenmesi kararları ile Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde koruma altında
olan ifade ve basın özgürlüklerine yapılan müdahalenin daha ağır basan yeterli bir
toplumsal ihtiyaç baskısına karşılık gelmediği sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal
edildiğine ve pilot karar usulünün uygulanmasına karar vermiştir.
2. Etkili Başvuru Hakkının İhlali İddiası Yönünden
Etkili başvuru hakkı; anayasal bir hakkının ihlal edildiğini ileri süren herkese
hakkın niteliğine uygun olarak iddialarını inceletebileceği makul, erişilebilir, ihlalin
gerçekleşmesini veya sürmesini engellemeye ya da sonuçlarını ortadan kaldırmaya
elverişli idari ve yargısal yollara başvuruda bulunabilme imkânı sağlar.
Erişimin engellenmesi kararlarına karşı itiraz yoluna başvurma imkânının 5651
sayılı Kanun’un 9. maddesinde yer alması tek başına yeterli olmayıp bu yolun
aynı zamanda pratikte de başarı şansı sunması gerekir. Başvurucular erişimin
engellenmesi kararlarına karşı olağan başvuru yolu olarak belirlenen itiraz
makamlarına başvuruda bulunabilmiş olsalar da itiraz makamları başvurucuların
iddialarını ve delillerini dikkate almamış, çatışan menfaatleri dengelemeye
yönelik bir çaba içinde olmamış, internet içeriklerine erişimin engellenmesi
şeklindeki müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğunu
ve müdahalenin orantılı olup olmadığını değerlendirmemiştir. Buna göre somut
başvuru koşullarında itiraz makamının etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine
ve pilot karar usulünün uygulanmasına karar vermiştir.
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TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKIYLA İLGİLİ KARARLAR
Yasin Agin ve diğerleri [GK], B. No: 2017/32534, 21/1/2021
Gülistan Atasoy ve Diğerleri [GK], B. No: 2017/15845, 21/1/2021

OL AYL A R

İ DD İA L A R

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Kamu görevlisi olan başvurucular hakkında katıldıkları birtakım toplantı ve
gösteri yürüyüşlerinin kanuna aykırı olduğundan bahisle uyarma/kınama disiplin
cezalarına hükmedilmiştir. Başvurucuların anılan disiplin cezalarının iptali istemiyle
açtıkları davalar reddedilmiştir.

Başvurucular, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldıkları için haklarında disiplin
cezasına hükmedilmesi nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

1. 2017/32534 Sayılı Başvuru Yönünden
Öğretmen olan başvurucular hakkında “Lâik Eğitim ve Emeğe Saygı Yürüyüşü”
adı altındaki bir eyleme katılmaları nedeniyle disiplin cezasına hükmedilmiştir.
Başvurucuların üyesi olduğu Sendika tarafından organize edilen etkinlik Valilikçe
yasaklanmış ve başvurucuların katıldığı yürüyüşe polis müdahale etmiştir.
Başvurucular, Valilik tarafından yasaklandığı ve trafiği engellediği için kanuna
aykırı hâle geldiği kabul edilen yürüyüşe katılmaları sebebiyle hizmet dışında
devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta
bulunduklarından bahisle disiplin cezası ile cezalandırılmıştır.
Anayasa Mahkemesine göre kamu görevlileri, özel hayatlarındaki davranışlarının
memuriyetlerini etkilemesi hâlinde fiilleriyle orantılı bir disiplin yaptırımına maruz
kalabilir. Ancak bunun için kamu görevlisinin fiilinin memuriyetini etkilediğinin idari
ve yargısal makamlarca ilgili ve yeterli bir gerekçeyle ortaya konulması gerekir.
Somut olayda Valilik tarafından İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (C) bendi
uyarınca toplantının yasaklandığı görülmüştür. Bununla birlikte idari organlar ile yargı
mercileri söz konusu toplantının neden bu hüküm kapsamında kaldığına ve toplantının
yasaklanmasının tek çözüm olduğuna dair somut ve makul açıklamalar yapmamıştır.
Öte yandan başvurucular hakkında ihtara rağmen dağılmama suçundan açılan ceza
davasını inceleyen ve başvurucuların beraatine hükmeden Mahkeme, başvurucuların
katıldığı söz konusu yürüyüşün trafik akışını olağanüstü bir duruma sebebiyet
verecek ölçüde aksatmadığını ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca başvurucuların anılan
suçu işlediklerinin kesin olarak ortaya konulamadığını da belirtmiştir.
Yukarıdaki tespitler ışığında Anayasa Mahkemesi, idare ve disiplin cezasına ilişkin
davaya bakan derece mahkemelerinin, başvurucuların kamu görevlisi statülerine
ne şekilde aykırı davrandıkları konusunda ilgili ve yeterli bir gerekçe sunamadıkları
kanaatine ulaşmıştır. Buna göre başvuru konusu olayda derece mahkemeleri,
başvurucuların davranışının kamu hizmeti üzerindeki olumsuz etkisini ya da
devlet memurunun saygınlığına ve güvenilirliğine zarar verip vermediğini somut bir
değerlendirmeyle ortaya koyamamıştır.

A N A Y A S A

M A H K E M E S İ

167

Tüm bu açıklamalar ışığında başvurucular hakkında uygulanan disiplin cezalarının zorunlu bir
toplumsal ihtiyacı karşıladığının ve demokratik bir toplumda gerekli olduğunun yeterli bir gerekçeye
dayanmadığı, bu nedenle başvuru konusu disiplin yaptırımlarının haksız olduğu sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal
edildiğine karar vermiştir.
2. 2017/15845 Sayılı Başvuru Yönünden
Kamu görevlisi olan başvurucular Gezi Parkı olaylarında yaşananları protesto etmek amacıyla
Adana’da bazı toplantılara katılmıştır. Bu nedenle başvuruculara, devlet memuru vakarına
yakışmayan tutum ve davranışta bulunduklarından bahisle uyarma cezası verilmiştir. Başvurucuların
disiplin cezalarının iptali talebiyle açtıkları davalar, toplantıların kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle
reddedilmiştir. İdare ve derece mahkemelerince Gezi Parkı olaylarının protesto edildiği başvuru
konusu toplantıların bildirim yapılmaması ve barışçıl olmaktan çıkması nedeniyle kanuna aykırı hâle
geldiği kabul edilmiştir.
Başvurucuların, katıldıkları toplantıların barışçıl niteliğini kaybettiğine dair kabule bir itirazlarının
olmadığı görülmüştür. Başvurucular yalnızca kendilerinin herhangi bir şiddet eylemine
karışmadıklarını belirtmiştir.
Anayasa Mahkemesine göre Devlet, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için bireylerin
devlet memurlarına itibar ve güven duymasını ister. Bu bağlamda Devlet; memurlarına, kendilerine
duyulan itibar ve güveni sarsacak veya görev yaptıkları kamu kurumunun güvenilirliğini ya da
saygınlığını zedeleyecek nitelikte davranışlarda bulunmaktan kaçınma ödev ve sorumluluğu
yüklemiştir.
Anayasa Mahkemesince gerek başvurucuların katıldığı Adana ilindeki toplantılar gerekse ülke
genelinde aynı amaçla gerçekleştirilen eylemler dikkate alındığında Gezi Parkı olayları kapsamındaki
şiddet eylemlerinin süregelen bir şekilde devam ettiği -istisnai bir biçimde- açıkça öngörülebilir
olmasına rağmen başvurucuların, kamu görevlisi statülerinden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı
bir görüntü ortaya çıkmaması adına toplantıyı terk etme veya başka şekillerde imkânları dâhilinde
hareket ettiklerine dair bir açıklama yapmadıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda başvurucuların
disiplin hukuku kapsamında kamu görevlisi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı
davrandıkları yönündeki kabulden ayrılmayı gerektirecek bir bilgi vermedikleri görülmüştür. Tüm bu
hususlar dikkate alındığında başvurucuların haklarında uygulanan disiplin cezalarının zorunlu bir
sosyal ihtiyacı karşılamadığından bahsedilemez.
Diğer yandan ilgili mevzuatta öngörülen en hafif disiplin yaptırımı olan uyarma cezası, kamu düzeninin
korunması meşru amacına ulaşılması yönünden başvurucuların toplantı haklarına adil olmayan bir
külfet yüklememiştir. Yetkili otoritelerin başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakları ile kamu görevlilerinin devlete sadakat yükümlülüğünden kaynaklanan gereklilikler arasında
adil bir denge kurdukları anlaşılmıştır. Sonuç olarak söz konusu disiplin cezasının demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykırı olmadığı değerlendirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal
edilmediğine karar vermiştir.
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GÖ STER İ YÜ RÜ Y Ü Ş Ü N E K AT I LD I Ğ I İ Ç İ N Ö RGÜT ADINA SUÇ İŞL E M E SUÇ UNDAN
CEZ A L A ND IR IL M A N E D E N İ Y L E TO P L A N T I V E GÖ STE Rİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZ E NL E M E
HA KKININ İHL A L E D İ L M E S İ ( P İ LOT K A RA R )
Hamit Yakut [GK], B. No: 2014/6548, 10/6/2021

OL AYL A R

Başvurucu, bir siyasi partinin il binası önünde yapılan toplantıya katılmış, çıkan
olaylar nedeniyle terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme
suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmış ve üç gün sonra serbest bırakılmıştır.
Başvurucu ile birlikte dört kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi (Mahkeme) (CMK
250. maddesi ile görevli) başvurucunun terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştir. Mahkeme ayrıca kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara
rağmen kendiliğinden dağılmama suçundan ise başvurucunun 6 ay hapis cezası
ile cezalandırılmasına karar vermiş ancak hükmün açıklanmasını geri bırakmıştır.
Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan verilen
mahkûmiyet hükmünün başvurucu tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9.
Ceza Dairesince hükmün onanmasına karar verilmiştir.
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Başvurucu, bir gösteri yürüyüşüne katılması nedeniyle terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan mahkûm edilmesi nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Bir suç örgütünün hiyerarşik yapısına dâhil olmasa da kişiler bazı eylemleriyle bu
örgütle ilişkiye girebilir ve bu örgütün neden olduğu tehlikeye iştirak edebilirler. Bu
düşüncenin bir sonucu olarak kanun koyucu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
220. maddesinin (6) numaralı fıkrasında terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunu ihdas etmiştir. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işleme suçu gerçek içtima kuralı gereğince terör örgütü adına
işlenen suça ilave olarak ayrıca cezalandırılan bir suçtur.
5237 sayılı Kanun’un 220. maddesinin (6) numaralı fıkrasında örgüt adına işlenen
suçlar için herhangi bir sınırlama getirilmemekle birlikte mevzuatta yapılan değişikliklerle bazı suçlar, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun
kapsamından çıkarılmıştır.
Başvuruya konu cezalandırma Anayasa ile korunan bir hakka müdahale teşkil ettiğinden başvuran hakkındaki ceza hükmünün Anayasa’nın 34. maddesinin ikinci
fıkrası kapsamında öngörülebilir olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir. 5237
sayılı Kanun’un 220. maddesinin (6) numaralı fıkrasının öngörülebilirliğine ilişkin
değerlendirmelere başlarken ilk olarak söz konusu kuralda yer alan “örgüt adına işlenen suç” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair kanunda herhangi bir
açıklamaya yer verilmediği belirtilmelidir.
Terör örgütüne üye olma suçu bakımından aranan belirli şartlar, örgüte üye olmayan ancak örgüt adına suç işleyen bir kimse yönünden aranmamakta fakat her
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iki kategorideki kimseler örgüt üyesi olarak cezalandırılmaktadır. Bu durumda bir
kimse terör örgütüyle zayıf da olsa bir şekilde bağlantısı bulunduğu iddia edilen bir
suç işlediği gerekçesiyle ağır cezalar ile karşılaşmaktadır.
Üstelik bu suçun somut olayda olduğu gibi temel hakların kullanımıyla ilgili olması
durumunda örgüt adına kavramının oldukça geniş yorumu nedeniyle temel haklar
üzerinde güçlü bir caydırıcı etki yaratılmaktadır. 5237 sayılı Kanun’un 314. maddesinin (2) numaralı fıkrası bakımından aranan mahkûmiyet ölçütleri 220. maddesinin (6) numaralı fıkrasıyla bağlantılı olarak uygulandığında örgüt adına suç işlediği
ileri sürülen kişiler aleyhine olacak şekilde belirsiz biçimde genişletilmektedir.
Somut başvuruya konu olayda da -derece mahkemelerinin değerlendirmesine
göre- başvurucu ne şiddete başvurmuş ne de güvenlik güçlerine direnmiştir. Derece mahkemelerinin kabul ettiği şekliyle başvurucu, güvenlik güçlerinin ihtarına
rağmen dağılmamıştır. O hâlde somut olayda başvurucunun kınanabilir tek eylemi,
kanunda gösterilen usuller izlenerek yapılmamış ve başladıktan sonra şiddet hareketleri nedeniyle barışçıl olmaktan çıkmış bir gösteride ihtara rağmen dağılmamaktan ibarettir.
Olayda şiddete bulaşmadığı sabit görülen başvurucunun ihtara rağmen dağılmamak biçimindeki kınanabilir tek eylemini ilgili örgüt adına, örgütün bilgisi dâhilinde
ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirdiği kabul edilmiş ve asıl eyleminin gerektirdiği ceza yanında ayrıca terör örgütüne üye olma suçundan da cezalandırılması
gerektiğine karar verilmiştir.
Somut başvuruda görüldüğü üzere 5237 sayılı Kanun’un 220. maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca hapis cezası biçiminde ağır bir cezai müeyyidenin uygulanmasına yönelik potansiyel eylemlere ilişkin açık bir sınırlama bulunmadığından
örgüt adına suç işleme suçu örgüt adına herhangi bir suçun işlenmesi hâlinde
oluşabilecektir.
Öğretide terör örgütleri bakımından örgüt adına işlenebilecek suçların yalnızca
3713 sayılı Kanun’un 3. ve 4. maddelerinde sayılan suçlar (mutlak ve nispi terör
suçları) olduğuna yönelik görüşler olsa da uygulamada böyle bir ayrım yapılmaksızın tüm suçların örgüt adına işlenebileceğine karar verilmektedir. Meydana gelen
mahzurların önlenmesi için kanun koyucu bir dizi kanun değişikliği yaparak 5237
sayılı Kanun’un 220. maddesinin (6) numaralı fıkrasının uygulama kapsamını daraltmaya çalışmıştır.
5237 sayılı Kanun’un 220. maddesinin (6) numaralı fıkrası kapsamı dışına çıkarılan suçların genel olarak Anayasa’nın 26. maddesinde koruma altına alınan ifade
özgürlüğü ile onun özel bir türü olan Anayasa’nın 34. maddesinde koruma altında
bulunan toplantı ve gösteri düzenleme hakkı çerçevesinde kalan eylemlere ilişkin
olduğu görülmektedir. Böylece kanun koyucunun düşünce açıklamaları veya toplantılar nedeniyle kişilerin kanunda öngörülen cezalardan çok daha ağır bir ceza
ile karşı karşıya kalmalarını önlemek istediği anlaşılmaktadır.
Yürürlükteki şekliyle 5237 sayılı Kanun’un 220. maddesinin (6) numaralı fıkrasında örgüt adına işlendiği kabul edilebilecek suçlar dizisi öylesine geniştir ki hükmün
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lafzı kamu makamlarının keyfî müdahalelerine karşı yeterli düzeyde koruma sağlayamamakta, kişilerin esas suçlarına ilave olarak bir de öngörülemez biçimde örgüt
adına suç işlemek suçundan cezalandırılmalarına engel olamamaktadır.
Somut olayda başvurucu, katıldığı toplantıda polis güçlerinin dağılın yönündeki
uyarısına uymaması ile oluştuğu kabul edilen suç nedeniyle verilen 6 ay hapis
cezasına ilave olarak fazladan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Söz
konusu müeyyidenin oldukça ağır ve başvurucu gibi şiddete bulaşmamış kişilerin
davranışlarıyla ciddi şekilde orantısız olduğu da açıktır. Kanun koyucunun yaptığı
değişikliklerle ceza adaletinin sağlanması ve bazı temel haklar üzerindeki caydırıcı
etkinin azaltılması amaçlarına ulaşılabildiğini söylemek mümkün değildir.
Somut olayda başvurucu hakkında uygulandığı hâliyle terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun düzenlendiği 5237 sayılı Kanun’un
220. maddesinin (6) numaralı fıkrasının içerik, amaç ve kapsam itibarıyla belirli
olduğundan söz edilemez. Çünkü söz konusu hüküm, Anayasa’nın 34. maddesi
ile korunan hakkına yönelik keyfî müdahaleye karşı başvurucuya yasal bir koruma
sağlayamamaktadır. Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi 5237 sayılı Kanun’un 220.
maddesinin (6) numaralı fıkrasının uygulanmasından kaynaklanan müdahalenin
kanunla öngörülmediği kanaatine ulaşmıştır.
Başvuruda başvurucunun terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç
işleme suçundan mahkûmiyetinin kanunilik ölçütünü karşılamadığı gerekçesiyle
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle toplantı ve gösteri düzenleme hakkının ihlal edildiğine ve pilot karar usulünün uygulanmasına karar vermiştir.
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ÇÖ KEN YO L DA N K AY N A K L A N A N Z A RA R L A RIN K ARŞIL ANM AM ASI
N ED ENİYL E MÜ L K İ Y ET H A K K I N I N İ H L A L E D İ L M E Sİ
Kutbettin Turan ve diğerleri, B. No: 2018/9004, 26/5/2021

OL AYL A R

2011 yılı Nisan ayında yağmur sularının birikmesi sonucunda kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle başvuru konusu taşınmaz hasar görmüş ve Belediye
tarafından mühürlenerek tüm bina sakinleri tahliye edilmiştir. 2016 yılı Ocak ayında
söz konusu taşınmaz kamulaştırılarak yapı bedelleri başvuruculara ödenmiştir.
Başvurucular, Asliye Hukuk Mahkemesinden delil tespiti talebinde bulunmuştur.
Mahkemece yapılan keşif sonucu düzenlenen raporda dükkân ile dairelerin ecrimisil/kira bedeli hesaplanmış, ayrıca Belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğünün
(İdare) kusurlu olduğu ifade edilmiştir.
Delil tespiti dosyasında alınan bilirkişi raporu esas alınarak oluşan zararın tazmini
talebiyle İdareye başvuru yapılmasına karşın İdarece başvuruya cevap verilmemiştir. Bunun üzerine başvurucular, 2. İdare Mahkemesinde (Mahkeme) İdare aleyhine
tam yargı davası açmıştır. Davalar, Mahkeme tarafından reddedilmiş ve başvurucuların istinaf başvuruları Bölge İdare Mahkemesince (Daire) kesin olarak reddedilmiştir.

İ DD İA L A R

Başvurucular, kara yolunda oluşan çökme sonucu binanın kullanılamaz duruma
gelmesinde idarenin kusuru bulunmasına rağmen uğranılan zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Derece mahkemelerince, ağır hasarlı binanın mühürlenerek bina sakinlerinin tahliye edildiği olgusu kabul edilmiş ancak anılan bilirkişi raporundaki kusur durumu ve
zarar miktarına ilişkin tespitler değerlendirilmediği gibi bu hususlara ilişkin olarak
İdarenin talebine rağmen yeni bir bilirkişi raporu da alınmamıştır.
Başvurucular, İdarenin hizmet kusuru neticesinde taşınmazlarını kullanamadıklarını ve kiraya veremediklerini iddia etmiş; bunu tahliye ve mühürleme işlemlerine
dayandırarak temellendirmiştir. Taşınmazların kiraya verilemeyecek hâlde olduğu
tartışmasızken derece mahkemelerince taşınmazların kesin olarak kiraya verilebileceğine ilişkin delil sunulmadığı gerekçesiyle zararın ispatlanmadığı değerlendirmesinde bulunulmuştur.
Tahliye sonrası 4 yıl 8 ay boyunca mühürlü kalması dolayısıyla taşınmazlar kullanılamamış, kiraya verilme imkânın da olmaması nedeniyle muhtemel zararın ötesinde gerçekleşmiş somut bir zararın varlığı ortadadır. Ancak derece mahkemelerince mülkiyet hakkının kullanılmasına yönelik müdahale nedeniyle delil tespiti
dosyasında alınan bilirkişi raporundaki tespitler temelinde İdarenin başvurucular
tarafından iddia edilen hizmet kusurunun olup olmadığı ile zarar miktarına ilişkin
değerlendirmede bulunulmamıştır.
Bu durumda somut olayda derece mahkemelerinin kararlarının başvurucuların davanın sonucuna etkili olabilecek mahiyette olan ve Asliye Hukuk Mahkemesince
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de delil tespiti yoluyla ortaya konulan iddia ve itirazlarına cevap verecek
nitelikte yeterli ve ilgili bir gerekçe içermediği anlaşılmıştır.
İdari ve yargısal sürecin bütününe bakıldığında mülkiyet hakkının korunmasında usule ilişkin güvencelerin yerine getirilmediği, başvurucuların bu
güvencelerden yararlandırılmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple başvurucuların mülkiyet hakkı ile müdahalenin dayandığı kamu yararı arasında
olması gereken adil denge başvurucular aleyhine bozulmuştur. Bu nedenle
mülkiyet hakkına yapılan müdahale ölçüsüzdür.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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İ P OTEĞ İN K A PSAM I N I N Ö N G Ö RÜ L E M E Z B İ Ç İM DE GE NİŞL ETİL M E Sİ
N ED ENİYL E MÜ L K İ Y ET H A K K I N I N İ H L A L E D İ L M E Sİ
Cahide Demir, B. No: 2018/25663, 14/9/2021

OL AYL A R

E.K.nın bir bankadan (Banka) kullandığı ev kredisinin teminatı olarak başvurucunun taşınmazı üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmiştir. Borçlu E.K. tarafından
kredinin son taksiti ödenerek kredi borcu kapatılmıştır. Bununla birlikte E.K.nın Ö.
Anonim Şirketiyle ticari ilişkisi kapsamında anılan Şirket adına düzenlediği iki adet
çek Bankaya ciro ve teslim edilmiştir. Banka bu iki çekin tahsili için E.K. aleyhine
icra takibi başlatmış ve takip kesinleşmiştir.
Başvurucu, E.K.nın ev kredisi borcunun tamamen ifa edilmesinden sonra ipoteğin
kaldırılmasını Bankadan talep etmiştir. Banka, E.K.nın anılan Şirket lehine düzenlediği çeklerden ötürü Bankaya borçlarının bulunduğunu ve söz konusu borçlara ilişkin olarak icra takibi başlatıldığını belirterek anılan borçların da ipotek kapsamında
olması nedeniyle ipoteğin kaldırılmayacağını bildirmiştir.
Başvurucu ipoteğin kaldırılması amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde (Mahkeme)
dava açmıştır. Mahkeme, ipoteğin kaldırılmasına karar vermiştir. Bölge Adliye Mahkemesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 851. maddesi uyarınca üst sınır ipoteği olduğunu, üst sınır ipoteğinde ipoteğin kaldırılabilmesi için teminat altına aldığı
herhangi bir alacağın bulunmaması gerektiğini belirterek mahkeme kararını kaldırmış ve davayı reddetmiştir. Temyiz üzerine karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

İ DD İA L A R

Başvurucu, üçüncü kişinin borcunun teminatı olarak taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

4721 Kanun’un 851. maddesinin birinci fıkrasında taşınmaz rehininin, miktarı Türk
parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabileceği kurala bağlanmış ve alacağın miktarının belli olmaması hâlinde alacaklının bütün istemlerini karşılayacak
şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst sınırın taraflarca belirtileceği ifade
edilmiştir. Aynı Kanun’un 881. maddesinde mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağın da ipotekle
güvence altına alınabileceği belirtilmiştir.
Somut olaydaki ipotek senedine bakıldığında senedin ilk sayfasında E.K.nın kullanmış olduğu veya kullanacağı kredilerden doğan borçların ipotek kapsamında
olduğu belirtildiği hâlde ikinci sayfasında ipoteğin kapsamının E.K.nın kullandığı
kredilerin yanında sair bankacılık ve borç işlemlerinden doğan boçlar ile herhangi bir şekilde Bankaya karşı doğmuş borçları da içerdiği belirtilmiştir. Bu manada
ipoteğin kapsamına ilişkin olarak ipotek senedinde çelişkili hükümlerin yer aldığı
gözlemlenmektedir. Bununla birlikte Bölge Adliye Mahkemesinin ipotek senedinin
ikinci sayfasındaki hükmü gözeterek karar verdiği anlaşılmaktadır. Başvurucu bu
hususun tarafların iradeleri arasındaki uyumsuzluğun işareti olduğunu temyizde
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de ileri sürdüğü hâlde Yargıtayın buna yönelik olarak herhangi bir değerlendirme yapmadığı görülmektedir.
Öte yandan ipotek senedinin ikinci sayfasındaki hükümden bile ipoteğin
E.K.nın üçüncü kişilere olan borçlarını da kapsadığı anlamının çıkarılması
güçtür. Senedin ikinci sayfasındaki hükümde borcun kapsamı biraz daha
genişletilmiş olsa bile E.K.nın sair bankacılık ve borç işlemleri ile herhangi
bir şekilde Bankaya olan borçlarından söz edilmektedir. Bu hükümlerin lafzından E.K.nın üçüncü kişilere olan ancak Banka tarafından temellük edilen
borçlarının da ipotek kapsamında değerlendirileceği kolaylıkla anlaşılamamaktadır. Başvurucunun bir tacir olmadığı gözetildiğinde ipotek senedinin
bu hükmünden E.K.nın üçüncü kişilerle olan ticari ilişkileri çerçevesinde doğan fakat Banka tarafından temellük edilen borçların da ipoteğin kapsamına dâhil olduğunu makul olarak öngörebileceği ifade edilemez.
Devletin mülkiyet hakkından doğan yükümlülüğü sadece hukuksal çerçeve
oluşturmaktan ibaret olmayıp aynı zamanda ipotekten kaynaklanan uyuşmazlıkları bu hukuksal çerçeveye uygun olarak ve öngörülebilirlik ilkesi ışığında uygulama sorumluluğu da bulunmaktadır. Somut olayda ise Bölge
Adliye Mahkemesinin yorumu nedeniyle başvurucu makul olarak öngöremeyeceği ağır bir külfetle karşılaşmıştır.
Sonuç olarak ipoteğin kapsamı konusunda tarafların iradeleri arasında uyumun bulunup bulunmadığının kesinliğe kavuşturulmasının, ipotek kapsamında kalan borcun başvurucu tarafından makul olarak öngörülemeyecek
derecede genişletilmesinin ve bu suretle başvurucunun ölçüsüz bir külfete maruz bırakılmasının ipotek alacaklısı ile ipotek borçlusunun menfaatleri arasında ciddi bir dengesizliğe yol açtığı ve bu nedenle devletin Anayasa’nın 35. maddesinin öngördüğü pozitif yükümlülüklerinin ihlal edildiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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HU KU K A AYKIR I PA RS E L ASYO N İ Ş L E M İ Y L E YE Rİ DEĞİŞTİRİL E N TAŞINM A Z IN
K A MU L AŞTIR IL M AS I N E D E N İ Y L E M Ü LK İ Y ET HAKKININ İHL AL E DİL M E Sİ
Sevda Ülger, B. No: 2019/4821, 23/11/2021

OL AYL A R

Başvurucu imar uygulama işleminin iptali istemiyle Belediyeye karşı 1. İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştır. Yargılama sonucunda 1. İdare Mahkemesi imar
uygulama işlemini iptal etmiştir. İlk derece mahkemesi kararı temyiz edilmeksizin
kesinleşmiştir. Belediye, iptal kararı doğrultusunda yeni bir imar uygulama işlemi
yapmamıştır.
TOKİ, Asliye Hukuk Mahkemesinde başvurucu aleyhine kamulaştırma bedelinin
tespiti ve tescil davası açmıştır. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı kabul etmiş ve
bilirkişi tarafından belirlenen kamulaştırma bedeline hükmetmiştir. Yargıtay; Asliye
Hukuk Mahkemesi kararını, kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek onamıştır. Karar düzeltme istemi de Yargıtayca reddedilmiştir.
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M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Başvurucu, imar uygulama işlemi sonucu başka yerden verilen taşınmaza yönelik
olarak açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası devam ederken imar
uygulama işlemi iptal edildiği hâlde bu durum dikkate alınmadan kamulaştırma bedeli belirlenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Başvurucunun taşınmazının kamulaştırılmasının mülkiyet hakkına müdahale teşkil ettiği tartışmasızdır. TOKİ’nin kamulaştırma yetkisinin bulunduğu ve kanundaki
usullere uygun olmak kaydıyla kamulaştırma yetkisini kullanabileceği noktasında
bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak kamulaştırma işleminin ve işlemin dayanağı
olan işlemlerin hukuka aykırı olduğunun mahkemelerce saptanması hâlinde taşınmazın TOKİ adına tescilinin hukuki temelden yoksun hâle geleceği açıktır.
Somut olayda kamulaştırma işlemleri 643 parsel sayılı taşınmazın başvurucunun
mülkiyetinde bulunduğu olgusu temel alınarak yürütülmüştür. Ancak başvurucunun mülkiyetinde bulunan 536 numaralı parselin 643 numaralı parsele kaydırılmasına ilişkin imar uygulama işlemi 1. İdare Mahkemesinin kararıyla iptal edilmiştir.
Dolayısıyla başvurucunun taşınmazının imar uygulaması ile aynı ada 643 numaralı
parsele kaydırılmasının hukuksal dayanağı ortadan kalkmıştır.
Öte yandan başvurucunun taşınmazının bulunduğu mahallenin gecekondu önleme bölgesine dönüştürüldüğü nâzım imar planı ile uygulama imar planının da 2.
İdare Mahkemesinin kararıyla iptal edildiği anlaşılmaktadır. Başvurucunun temyiz
aşamasında 2. İdare Mahkemesinin iptal kararından Yargıtayı haberdar ettiği görülmektedir. Ancak Yargıtay sonradan bu konuya ilişkin olarak bir değerlendirme
yapmaksızın ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.
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Danıştayın 2. İdare Mahkemesinin kararını onamasına ilişkin kararına karşı TOKİ tarafından yapılan karar düzeltme başvurusunun sonucuyla ilgili
olarak dosyada bir bilgi bulunmamakla birlikte iptal kararının verildiği tarih
itibarıyla kamulaştırma işleminin dayanaklarından biri olan imar planı değişikliklerinin hukuk âleminden kalktığı açıktır.
Bu durumda başvurucunun mülkünden yoksun bırakılmasının gerek taşınmaza ilişkin yapılan imar uygulama işleminin iptal edilmiş olması gerekse
kamulaştırma işleminin dayanağını teşkil eden Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni içeren imar planları değişikliklerinin iptal edilmiş olması karşısında hukuki dayanaktan yoksun hâle geldiği anlaşılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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A İ HM K A RA R ININ G E R EĞ İ N İ N Y E R İ N E G ET İ R İ LM E M E Sİ NE DE NİYL E M ÜDAFİ
YA RD IMINDA N YA RA R L A N M A H A K K I N I N İ H L A L E DİL M E Sİ
Cahit Tamur ve diğerleri, B. No: 2018/12010, 24/2/2021

OL AYL A R

Başvurucular, devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik silahlı eylemlerde bulunma suçundan Diyarbakır
(Kapatılan) 6. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. madde ile görevli) kararıyla müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Anılan karar, Yargıtay
incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.
Başvuru üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) müdafi yardımından yararlanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Başvurucular, anılan ihlal kararına dayanarak yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştur. Diyarbakır (Kapatılan) 6. Ağır Ceza Mahkemesi talebin reddine karar
vermiştir. Başvurucuların itirazı Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.

İ DDİA L A R

M A HKEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Başvurucular, AİHM’in ihlal kararına rağmen yargılamanın yenilenmesi talebinin kabul edilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini
ileri sürmüştür.

AİHM’in ihlal kararına konu olan olayda, başvurucuların gözaltında tutulduğu sırada devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden kural olarak müdafi yardımından yararlanmasının ancak belirli bir aşamadan sonra mümkün olması nedeniyle başvuruculara gözaltı süresince
müdafiye erişim imkânı tanınmamıştır. Başvuruculara isnat edilen suç kapsamındaki eylemlere ilişkin değerlendirmede, gözaltında müdafi olmaksızın
verildiği iddia edilen başvurucuların beyanları delil olarak kabul edilmiştir.
AİHM, müdafi erişimi sağlanmayan sanığa polis soruşturması sırasında suçlayıcı ifadeler kullanılması durumunda prensip olarak sanığın haklarına telafi edilemeyecek şekilde zarar geldiğini belirtmektedir.
AİHM tarafından benzer kararlara da atıf yapılarak başvurucuların gözaltında tutulduğu sırada yürürlükte olan mevzuat uyarınca devlet güvenlik
mahkemelerinin yargılama alanına giren suçlar yönünden avukata erişimin
sistematik olarak reddedilmesinin tek başına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde öngörülen şartların yerine getirilmediği sonucuna
ulaşmak için yeterli görüldüğü ifade edilmiştir. Talep edilmesi hâlinde de
yeniden yargılama yapılmasının ihlalin giderimi için uygun bir yol olacağı
belirtilmiştir.
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Somut olayda başvurucuların diğer deliller yanında müdafi olmaksızın alınan ve daha sonra mahkemede doğrulanmayan ifadeleri doğrultusunda
isnat edilen suçtan mahkûmiyetlerine karar verildiği, gözaltında iken alınan
bu ifadelerin mahkûmiyet için belirleyici biçimde kanıt olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. İhlalin giderimi için bu ifadelerin mahkûmiyete esas alınmaması
gerekir. Sonuç olarak AİHM tarafından verilen ihlal kararının gereklerinin
yerine getirilmediği, müdafi yardımından yararlanma hakkına yönelik ihlalin
giderilmediği anlaşılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle müdafi yardımından yararlanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

A N A Y A S A
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ATA N MA TA L EB İNİ N R E D D İ İ Ş L E M İ N E K A RŞ I AÇ IL AN DAVANIN SÜRE AŞIM I
GE REKÇ ES İYL E R E D D E D İ L M E S İ N E D E N İ Y L E M AHKE M EYE E RİŞİM HAKKININ
İHL A L ED İL MES İ
Semih Tekin, B. No: 2018/34064, 17/3/2021

OL AY L A R

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında (İdare) iş müfettişi olarak atanmayı hak eden başvurucu uzun süre atamasının yapılmaması üzerine
1/11/2017 tarihinde İdareye başvurmuştur. İdare verdiği cevapta 15/11/2017
tarihinde atama işlemlerinin devam ettiğini, tamamlandığı zaman başvurucunun bilgilendirileceğini belirtmiştir. Başvurucu, 2577 sayılı Kanun’un 10.
maddesi kapsamında İdarenin bu cevabını kesin cevap olarak kabul etmemiş ve İdareye başvurduğu tarihten itibaren altı aylık süre içinde İdarenin
kesin cevabını beklemeye başlamıştır. İdare tarafından altı aylık süre içinde
yeni bir cevap verilmemesi üzerine 15/11/2017 tarihli işlemin iptali istemiyle
13/6/2018 tarihinde dava açmıştır. İdare Mahkemesi, başvurucunun İdareye başvurduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve en son 1/5/2018 tarihine kadar dava açması gerektiğini belirterek davayı süre aşımı yönünden
reddetmiştir. Başvurucunun istinaf talebi de reddedilerek karar onanmıştır.
Başvurucu bireysel başvurudan sonra yoksun kaldığı özlük ve mali haklarının ödenmesi için tekrar İdareye başvurmuş, talebinin reddedilmesi üzerine Danıştayda dava açmıştır. Danıştay 14/1/2020 tarihinde işlemin iptali
ile başvurucunun mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte
ödenmesine karar vermiştir.

İDDİA L A R

Başvurucu, atanma talebinin reddi işlemine karşı açılan davanın süre aşımı
gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

MA H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Bir uyuşmazlıkta müdahalenin kanuni dayanağını oluşturan kanun hükümlerinin yorumlanması derece mahkemelerinin takdirindedir. Derece mahkemelerince geliştirilen yorumların isabetli olup olmadığını denetlemek
Anayasa Mahkemesinin görevi değildir. Ancak derece mahkemelerinin yorumlarının kanunun açık lafzıyla çelişki içinde olduğu veya bireyler tarafından öngörülmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldığı hâllerde mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin kanuni dayanağının bulunmadığı
kanaatine varılabilir.
2577 sayılı Kanun’un 10. maddesinde ilgililerin, haklarında idari davaya
konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabileceği belirtilmiştir. Aynı maddede idarece verilen cevabın kesin olmaması hâlinde ilgililerin bu cevabı istemin reddi sayarak dava açabileceği
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gibi idarenin kesin cevabını da bekleyebileceği, kesin cevabın beklenilmesi
hâlinde dava açma süresinin işlemeyeceği ancak bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Kanun’a
göre dava açma süresinin altı aylık bekleme süresinin bitiminden itibaren
başlayacağı hususu esasında yoruma yer bırakmayacak ölçüde açıktır. Nitekim bu durum Danıştay içtihadında da vurgulanmıştır.
Somut olayda başvurucu, İdareye başvurduktan sonra gelen cevabı kesin
cevap olarak kabul etmemiş ve altı aylık bekleme süresi içinde herhangi
bir cevap gelmemesi üzerine kalan dava açma süresi içinde idare mahkemesinde iptal davası açmıştır. Bu duruma göre başvuruya konu davada,
derece mahkemelerinin anılan kanuna ilişkin yorumunun kanunun açık lafzı
ve buna uygun içtihada göre öngörülebilir olmadığı sonucuna varılmıştır.
Bu durumda iş müfettişi olarak atanma talebine ilişkin tesis edilen işleme
karşı açılan davanın açık kanun hükmünün öngörülemez bir biçimde yorumlanarak süre aşımı yönünden reddedilmesi suretiyle mahkemeye erişim
hakkına yapılan müdahale kanunilik unsurunu taşımamıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mahkemeye erişim hakkının
ihlal edildiğine karar vermiştir.
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TE RÖ R Ö RG Ü TÜ NE D Ö N Ü ŞT Ü ĞÜ B İ L İ N E N B İ R YAPIYA ÜYE O LUNM ASI
NE DE NİYL E S U Ç V E C E Z A L A R I N K A N U N İ L İ Ğİ İL KE SİNİN İHL AL E DİL M E DİĞİ
Adnan Şen, B. No: 2018/8903, 15/4/2021

OL AY L A R

Başvurucu, emniyet amiri olarak görev yaparken 670 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (670 sayılı KHK) ile kamu görevinden çıkarılmıştır. Fetullahçı Terör
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıyla (FETÖ/PDY) irtibatlı olduğu değerlendirilerek başvurucu hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) tarafından hazırlanan iddianamede;
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı tarafından sunulan iki ayrı raporda başvurucunun kendi adına
kayıtlı iki GSM hattı üzerinden ByLock iletişim programını kullandığı belirtilmiştir. Başsavcılık; ByLock kaydı, hakkındaki ihbarın mahiyeti ve kamu
görevinden çıkarılmış olması nedeniyle başvurucunun FETÖ/PDY üyesi olduğundan bahisle silahlı terör örgütü üyesi olma suçunu işlediği kanaatine vararak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde (Mahkeme) kamu davası açmıştır.
Yargılama sonunda Mahkeme, başvurucuyu silahlı terör örgütüne üye olma
suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etmiştir.
Başvurucunun hükümle birlikte verilen tutukluluğunun devamına ilişkin karara yönelik itirazı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, anılan hükme yönelik istinaf
başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay kararı onamıştır.

İDDİA L A R

MA H KEMENİN
DEĞER L END İR MES İ

Başvurucu, terör örgütü üyeliği suçuyla ilgili olarak yapılan yargısal yorumların öngörülebilir olmaması ve mahkûmiyete esas olarak suç oluşturmayan
bazı eylemlere de dayanılması nedeniyle suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan suç ve cezaların kanuniliği ilkesi uyarınca hangi fiillerin yasaklandığının ve bu yasak fiillere verilecek cezaların
hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi, kuralın
açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Kişilerin yasak fiilleri
önceden bilmeleri düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte ne kadar açık ve anlaşılır şekilde düzenlenirse düzenlensin
suç ve ceza öngören kurallar yargı organlarının yorumuna ihtiyaç duyabilir.
Ancak yargı organlarınca yapılacak yorumun kuralın özüyle çelişmemesi ve
öngörülebilir olması gerekir. Özellikle terör suçları bakımından terörün veya
terörizmin herkes tarafından kabul edilen evrensel bir tanımının bulunmadığı da gözardı edilmemelidir. Ancak bu durum, terör suçlarının kovuşturulması ve cezalandırılması söz konusu olduğunda Anayasa’nın 38. mad-
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desinde düzenlenen suç ve cezaların kanuniliği ilkesi kapsamındaki güvencelerin
sağlanmasına engel olacak şekilde yorumlanmamalıdır.
Yargı organları, terör suçları da dâhil olmak üzere tüm suçlar bakımından suça
veya cezaya ilişkin olguları değerlendirirken ve özellikle fiillerin bir suça karşılık
gelip gelmediğini belirlerken suç ve cezaların kanuniliği ilkesini anlamsız kılacak
şekilde öngörülemez bir yaklaşımda bulunmamalıdır.
Türk hukukunda bir yapının terör örgütü olarak tespiti ancak yargı kararıyla mümkündür. FETÖ/PDY’nin silahlı bir terör örgütü olduğuna yönelik olarak soruşturma
mercileri ile yargı makamlarınca yapılan değerlendirmeler yalnızca darbe teşebbüsü ve sonrasında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalara konu olmamıştır. Darbe
teşebbüsünden önceki tarihlerde de FETÖ/PDY üyesi oldukları ve bu örgütün faaliyetleri kapsamında suçlar işledikleri değerlendirilen kişiler hakkında adli makamlarca soruşturmalar yürütülmüştür. Söz konusu soruşturma ve kovuşturmalardan
bazıları bireysel başvurulara da konu olmuştur.
FETÖ/PDY’nin yargı organlarınca terör örgütü olduğuna yönelik tespitine dair henüz bir karar verilmediği ya da söz konusu kararların kesinleşmediği dönemde bu
durum anılan örgüte mensup olan kişilerin örgütsel eylemlerinin suç oluşturmayacağı anlamına gelmemektedir. Bir suç örgütü, baştan itibaren suç işlemek üzere
kurulmuş illegal bir yapı olabileceği gibi legal olarak faaliyet göstermekte olan bir
sivil toplum örgütünün sonradan bir suç örgütüne hatta terör örgütüne dönüşmesi
de mümkündür. Bu kapsamda önceden var olan ancak hakkında karar verilmediği
için kamuoyu tarafından varlığı bilinmeyen bir yapılanmanın terör örgütü olduğunun tespit edilmesi mahkemeler tarafından verilecek karara bağlı ise de örgütün
kurucusu, yöneticileri ya da üyeleri kuruluş tarihinden veya meşru amaçlarla kurulup daha sonra suç örgütüne dönüştüğü andan itibaren ceza hukuku bakımından
sorumlu olacaklardır.
Yargı organları birçok kararda FETÖ/PDY’nin devletin anayasal kurumlarını ele
geçirmeyi, sonrasında devleti, toplumu ve fertleri kendi ideolojisi doğrultusunda
yeniden şekillendirmeyi ve oligarşik özellikler taşıyan bir zümre eliyle ekonomiyi,
toplumsal ve siyasal gücü yönetmeyi amaçlayan, bu doğrultuda mevcut idari sisteme paralel şekilde örgütlenen bir terör örgütü olduğunu ve bu örgütün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün arkasındaki yapılanma
olduğunu kabul etmiştir.
Ancak yargı organları; kişilerin dâhil oldukları ileri sürülen oluşum veya yapılanmanın bir terör örgütü olduğunu bilmediklerini iddia etmeleri durumunda öncelikle
silahlı terör örgütüne üye olma suçunun doğrudan kastla işlenebildiğini belirtmekte ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Kanun’un 30. maddesinde düzenlenen hata
hükümleri uyarınca değerlendirme yapılmasının mümkün olup olmadığını incelemektedir. Bu incelemede kişilerin terör örgütü olarak tanımlanan yapılanmanın
içindeki konumları, suça konu edilen eylemlerin niteliği ve bunların işlendiği belirtilen dönemde bu örgütün gerçek amacının ve terörle bağlantılı faaliyetlerinin bilinip
bilinmediği gibi olguların dikkate alındığı görülmektedir. Bu bağlamda başta Yargıtay olmak üzere derece mahkemeleri de FETÖ/PDY ile bağlantılı yargılamalarda
bu yapılanmanın -illegal yönünü bilmeden- sosyal ve ekonomik alanda gelişerek
kurumsallaşmasına ve faaliyetlerine destek olunmasını cezai sorumluluğun belirlenmesinde dikkate almaktadır.
Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi de FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmalarına dair bazı bireysel başvuru dosyalarında tutuklamanın hukuki olmaması nede-
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niyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaları değerlendirmiştir.
Somut olayda başvurucu; bankaya para yatırma, çocuğunu okula gönderme, derneğe üye olma, barışçıl toplantılara/sohbetlere katılma gibi eylemlere dayalı olarak
hakkında mahkûmiyet kararı verilmesinden de şikâyetçi olmuştur. Başvurucu hakkındaki mahkûmiyet kararı incelendiğinde mahkûmiyetin başvurucunun iddia ettiği
bu eylemlere değil ByLock programının kullanımına dayandığı anlaşılmaktadır.
Mahkeme, başvurucu hakkında ByLock kullanma fiilinden değil örgüt üyeliği suçundan mahkûmiyet kararı vermiştir. Mahkeme, başvurucunun ByLock kullanmış
olmasını örgüt üyeliği suçunu işlediğinin bir delili olarak kabul etmiştir. Anayasa
Mahkemesi de ByLock verilerinin kanuni bir temele dayanmadan veya hukuka aykırı şekilde elde edildiğine ve ByLock’un mahkûmiyet kararında tek ya da belirleyici
delil olarak kullanılamayacağına yönelik iddiaları daha önce incelemiş ve adil yargılama hakkı yönünden bir ihlal bulmamıştır.
Adli makamlar ByLock ile ilgili dijital materyallerin gerçekliği veya güvenirliği ile
ilgili olarak gerekli araştırma, inceleme ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Adli
makamlara teslim edilen veriler teknik birimlerce incelenmiş ve anlamlandırılmıştır.
Savunma tarafı da -silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerine uygun şekilde- başvurucunun ByLock kullanıcısı olduğu yönündeki delillerin gerçekliğine
itiraz etme ve kullanılmasına karşı çıkma imkânı da elde etmiştir.
Mahkeme FETÖ/PDY’nin varlığıyla ilgili olarak örgütün amacını, eylem planını, bu
planı takip ederken şiddete başvurup başvurmadığını incelemiştir. Mahkemeye
göre silahlı terör örgütüne üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ
kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması gerekir.
Mahkeme; ByLock programının tüm özelliklerini ve yaygın uygulamalardan farklılıklarını birlikte değerlendirdikten sonra bu programın ilk kullanılmaya başlandığı
2014 yılının başlarından beri münhasıran FETÖ/PDY mensuplarının kullanımına
sunulmuş bir program olduğu, örgüt mensuplarının bu programı ilk andan itibaren
kendilerini gizlemek ve örgütsel iletişimi sağlamak amacıyla kullandıkları sonucuna varmıştır. Dolayısıyla başvurucunun ByLock programını kullanmak şeklinde
gerçekleştirdiği faaliyetinin örgütsel nitelikte olduğu ve çeşitlilik, yoğunluk, süreklilik içerdiği kanaatine ulaşmıştır.
Mahkeme, başvurucunun örgüt içi iletişimin sağlanması amacıyla FETÖ/PDY mensuplarının kullanımına sunulan ByLock programını örgütsel amaçla kullandığı, dolayısıyla başvurucunun bu oluşumun suç işlemek amacında olduğunun bilincinde
olduğu sonucuna varmış ve savunmalarına itibar etmemiştir. Mahkemenin bu yorumlarının kanun koyucunun yasak olarak belirlediği fiilin kapsamını suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olacak şekilde genişletmediği, örgüt üyeliğine ilişkin
kuralın özüyle çelişmediği ve öngörülebilir olduğu anlaşılmaktadır. Mahkeme, atılı
suçun unsurlarını netleştirirken öngörülebilir ve suçun mahiyetine uygun olma konusunda özen göstermiştir. Dolayısıyla, örgütsel nitelikteki ByLock programını bu
amaçla kullanması dolayısıyla başvurucunun, bu oluşumun suç işlemek amacında
olduğuna ve üzerine atılı örgüt üyeliği suçunun unsurlarını bilebilecek konumda
bulunduğuna ilişkin varılan sonuç temelsiz değildir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin
ihlal edilmediğine karar vermiştir.

186

Y I L L I K

R A P O R

TA M YA RG I DAVAS I N I N M A KU L O LM AYA N YORUM A DAYAL I O L ARAK
RE D D ED İL MES İ N E D E N İ Y L E H A K K A N İ Y ET E UYGUN YARGIL ANM A HAKKININ
İ HL A L ED İL MES İ
Murat Beydili [GK], B. No: 2019/14642, 17/6/2021

OL AYL A R

Hendek olayları nedeniyle başvurucunun ikamet etmekte olduğu ilçede sokağa
çıkma yasağı uygulanmıştır. Başvurucu; ikamet etmekte olduğu ilçede meydana
gelen terör olayları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde evinden
ayrılmak zorunda kaldığını, ailevi ve iktisadi düzeninin bozulduğunu belirterek uğradığı manevi zararın giderilmesi talebiyle İçişleri Bakanlığına başvurmuştur. İçişleri Bakanlığı konunun ilgili valilikçe değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek dilekçeyi iade etmiştir.
Başvurucu aynı iddiaları ileri sürerek manevi tazminat istemiyle İdare Mahkemesinde (Mahkeme) açtığı tam yargı davası reddedilmiştir. Kararın gerekçesinde,
başvurucunun manevi zararının toplumun diğer bireylerinin uğradığı zararlardan
ayrılabilir ve olağan dışı özellikli bir yönünün bulunmadığı belirtilmiştir. Başvurucu
karara karşı istinaf yoluna başvurmuş, Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunun reddine hükmetmiştir.

İ DD İA L A R

Başvurucu, terör olayı nedeniyle uğranılan manevi zararın tazmin edilmesi istemiyle açılan tam yargı davasında hukuk kurallarının açık bir biçimde hatalı uygulanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Mahkeme, başvurucunun kısmen manevi zarara uğradığını kabul etmiş ancak yaptığı değerlendirme neticesinde bu manevi zararın sosyal risk ilkesi uyarınca devletçe karşılanmasının koşullarının oluşmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Danıştay içtihadına göre devletin sosyal risk ilkesi sorumluluğunun doğabilmesi
için zararın terör eylemleri veya terörle mücadele amacıyla yürütülen faaliyetler
kapsamında gerçekleşmesi, zarar görenin bu olayların ortaya çıkmasında bir katkısının bulunmaması, zararın özel ve olağan dışı olması koşullarının bir arada bulunması gerekir.
Somut olayda derece mahkemesince varlığı kabul edilen zararın terör eylemleri ve
terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu ortaya çıktığı hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Ayrıca zararı doğuran olayın gerçekleşmesinde
başvurucunun bir katkısının bulunduğuna dair Mahkemece yapılmış bir tespit de
yoktur. Buna karşılık Mahkeme, bu şartlar altında evini terk etmek zorunda kalan
başvurucunun yeni bir düzen kurarken karşılaştığı zorluklar nedeniyle birtakım zararlara uğradığını kabul etmekle birlikte bu zararın toplumun diğer bireylerinin uğradığı zararlardan ayrılabilir ve olağan dışı özellik taşıyan bir yönünün bulunmadığı
saptamasında bulunmuştur.
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Mahkeme, birden fazla ili kapsayacak şekilde yaygınlaşan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda onlarca güvenlik görevlisinin şehit olması nedeniyle toplumda genel bir infial hâli oluştuğuna işaret etmiş ise de kararda bu olayların ortaya
çıkmasında başvurucunun herhangi bir kusuru olduğunun iddia edilmediğinin altı
çizilmelidir.
Mahkeme, devletin güvenlik operasyonlarının yapıldığı bölgede yaşayanların tahliyesi ve gündelik ihtiyaçlarının karşılaması için bir dizi tedbir aldığına vurgu yapmıştır. Kuşkusuz ki devletin anayasal ödevleri kapsamında sözü edilen bölgelerde
yaşayanların can ve mal güvenliklerini emniyete almak için aldığı tedbirler başvurucunun manevi zararlarını azaltan veya en azından zararlarının artmasını önleyen
etmenler olarak görülebilir. Ancak bu tür tedbirler alınmasının başvurucunun uğradığı zararı özel ve olağan dışı olmaktan çıkardığının kabulü güçtür.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde Mahkemenin başvurucunun uğradığı
zararın özel ve olağan dışı olmadığı yorumunun bariz takdir hatasına dayalı olduğu değerlendirilmiştir. Mahkemenin yorumu usule ilişkin güvenceleri anlamsız hâle
getirmiş, başvurucuyu manevi tazminat hakkından mahrum bırakmış, yargılamanın hakkaniyetini zedelemiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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T EMYİZ İSTEMİN İ N H İ Ç B İ R G E R E KÇ EY E Y E R V E RİL M E DE N RE DDE DİL M E Sİ
N ED ENİYL E G ER E KÇ E Lİ K A RA R H A K K I N I N İ HL AL E DİL M E Sİ
Ümmügülsüm Salgar [GK], B. No: 2016/12847, 21/10/2021

OL AYL A R

İ DD İA L A R

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan sınavlarda başarılı olan başvurucu polis meslek eğitimine başlamıştır. Eğitim sürecinde
başvurucu hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde eşinin resmî belgede sahtecilik suçundan ceza aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı
(HAGB) tespit edilmiştir. Bunun üzerine mülga Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş
Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 7. maddesi uyarınca başvurucunun aday öğrencilik
hakkı sonlandırılarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden (POMEM) ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlem tesis edilmiştir. İşlemin iptali talebiyle açılan davada
İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiştir. Temyiz üzerine Danıştay, mahkeme kararının onanmasına hükmetmiş ve karar düzeltme istemini de reddetmiştir.

Başvurucu, yapılan güvenlik soruşturması neticesinde eşi hakkında HAGB kararı verildiğinin ortaya çıkması üzerine polis meslek eğitim merkezi öğrenciliğinden
çıkarılması sebebiyle açılan iptal davasında temyiz isteminin hiçbir gerekçeye yer
verilmeksizin reddedilmesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğini ileri
sürmüştür.

Anayasa’nın 70. maddesinde kamu hizmetine girme hakkı temel bir hak olarak
düzenlenmiş ve yine Anayasa’nın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin ancak
kanunla sınırlanabileceği kuralına yer verilmiştir. Başvuruya konu olayda ise mülga
Yönetmelik’te yer alan hüküm dayanak alınmak suretiyle POMEM’lere başvuran
adaylarda aranılan şartları taşımadığı gerekçesiyle başvurucunun POMEM’den ilişiği kesilmiştir.
POMEM öğrenciliği için aranacak şartların düzenlenmesi konusunda mülga Yönetmelik’e yetki veren 3201 sayılı Kanun’da, POMEM öğrenciliğinin nitelikleri açısından herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş, anılan Kanun’un ek 24. maddesinde
POMEM’e alınacak öğrencilerde aranacak şartların yönetmelikle düzenleneceği
belirtilmekle yetinilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin birçok kararında HAGB’nin uyuşmazlığın esasını karara
bağlamadığı, yargılamayı hükümle sonuçlandıran bir karar niteliğinde olmadığı ve
bu kapsamda nihai bir sonuç da doğurmadığı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda
Anayasa Mahkemesi, HAGB kararının suçluluğu tespit eden bir karar olarak kabul
edilmesinin başta masumiyet karinesi olmak üzere temel hakları ihlal edebileceğine dikkat çekmiştir.
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Başvurucu uyuşmazlığa konu işleme dayanak yönetmelik hükmünün üst hukuk
normlarına aykırı olduğunu hem dava dilekçesinde hem temyiz dilekçesinde dile
getirmiş, ayrıca HAGB’nin kesinleşmiş bir karar olmadığını, niteliğinin tartışmalı
olduğunu ve denetimli serbestlik dönemi geçtikten sonra beraatle aynı sonucu
doğurduğunu ifade etmiştir.
Başvurucunun medeni hak ve yükümlülükleri yönünden belirleyici bir nitelik taşıyan, ayrıca kamu hizmetine girme hakkını doğrudan etkileyebilecek ve sınırlandırabilecek kapsamda olan mülga Yönetmelik hükmünün kanunlara ve Anayasa’ya
aykırılığı iddiasının davanın sonucunu değiştirebilecek nitelikte esaslı bir iddia olduğu açıktır. Yine HAGB’nin yargılamayı hükümle sonuçlandıran bir karar niteliğinde olmadığı ve bu kapsamda sanık hakkında -ki başvurucu sanık değil sanığın
eşidir- nihai bir sonuç doğurmadığı düzenlemesine ve yargısal içtihatlara karşın
HAGB’nin değerlendirilmesine yönetmelikle istisna getirilip getirilemeyeceği hususu ile başvurucunun HAGB kurumunun niteliğine yönelik iddialarının ciddiliği
de ortadadır. Dolayısıyla başvurucunun söz konusu iddialarını mahkemeler önünde ileri sürebilme imkânına sahip olması ile birlikte gerekçeli karar hakkı uyarınca
mahkemelerin de kararlarında esaslı iddiaları karşılaması gerekmektedir.
Somut olayda ise başvurucu tarafından ileri sürülen ve sonuca etkili olabilecek
söz konusu temel argümanların derece mahkemesince incelenmediği ve gerekçeli
kararda anılan hususlara yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda uyuşmazlığa yönelik temel meseleler derece mahkemesince gerekçeli kararda tartışılmamıştır.
Yine başvurucunun benzer iddialarla temyiz talebinde bulunmasına karşın temyiz
merciince de söz konusu hususlara yönelik hiçbir açıklama yapılmadığı ve gerekçe oluşturulmadığı görülmüştür. Kural olarak derece mahkemesi kararında esasa
ilişkin hususlarda yeterli gerekçe bulunması hâlinde temyiz merciince bu karara
atıf yapılarak değerlendirme yapılması makul görülebilir. İlk derece mahkemesi
kararında gerekçe bulunmadığı hâllerde ise başvurucular tarafından ileri sürülen
esaslı itirazların temyiz mercii tarafından gerekçeli bir şekilde karşılanması gerekir.
Somut olayda başvurucunun temel iddialarının ilk derece mahkemesince kararda tartışılmamasına ve gerekçe oluşturulmamasına rağmen başvurucu tarafından
ileri sürülen esaslı iddiaların temyiz merciince de karşılanmadığı görülmüştür. Bu
durumun yargılamayı bir bütün hâlinde adil olmaktan çıkardığı değerlendirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle adil yargılanma hakkı kapsamındaki
gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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KANUN HÜKMÜ SEBEBİYLE KONUSUZ KALAN DAVADA ALEYHE YARGILAMA GİDERLERİNE
HÜKMEDİLMESİ VE ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASININ KARŞILANMAMASI NEDENLERİYLE
ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLMESİ
Hilmi Kocabey ve diğerleri, B. No: 2018/27686, 17/11/2021

OL AYL A R

Takdir Komisyonları 2017 yılı genel takdir döneminde 2018 yılı için asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri takdir etmiştir. Ancak takdir edilen
birim değerlerin kimi bölgelerde 2017 yılı değerlerine göre fahiş derecede yüksek çıktığı ileri sürülerek takdir komisyonu kararlarının iptali istemiyle davalar
açılmıştır. Söz konusu kararlar derdestken 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na
eklenen geçici 23. maddeyle, fahiş olduğu değerlendirilen değer artışlarının
belli oranı geçmemesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Vergi Mahkemeleri davalar derdestken yürürlüğe giren kanun hükmünü gözeterek davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Bazı
Vergi Mahkemeleri davanın kanun hükmü gereğince konusuz kalması dolayısıyla tarafların haklılık durumuna ilişkin bir inceleme ve değerlendirme yapılamadığını belirterek yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına karar
vermiştir. Bazı Vergi Mahkemeleri ise her bir tarafı yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutmuştur. Vergi Mahkemeleri ayrıca her iki taraf lehine vekâlet
ücretine hükmetmiştir.
Başvurucular anılan kararlara karşı istinaf yoluna başvurmuştur. Bir davacı, ilgili Kanun hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiğini istinaf dilekçesinde ileri sürmüştür. İstinaf başvuruları Bölge İdare Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilmiştir.

İ DD İA L A R

Başvurucular aleyhe yargılama giderleri ile vekâlet ücretine hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Bir başvurucu ayrıca emlak vergisine esas asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim
değerlerinin belirlenmesine ilişkin takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda esasa etkili olan Anayasa’ya aykırılık iddiasının karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğini de iddia etmiştir.

M A H KEMENİN
DEĞER L END İR ME S İ

1. Gerekçeli Karar Hakkının İhlali İddiası Yönünden
Arsa ve araziler için 2018 yılında dikkate alınacak asgari ölçüde metrekare
değerinin doğrudan kanun koyucu tarafından belirlendiğini gözeten Vergi Mahkemeleri, artık takdir komisyonu kararının 1319 sayılı Kanun’un 29. maddesine
uygun olup olmadığı yolunda bir denetimin yapılmasının anlamlı olmayacağını
değerlendirerek davaların konusuz kaldığını kabul etmiştir.
Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı derece mahkemelerinin, önlerindeki uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kuralını Anayasa’ya
uygunluk yönünden de denetimden geçirmesi şeklinde bir güvence içermediği
gibi anayasallık denetiminden geçirmesi için Anayasa Mahkemesine başvur-
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malarını da teminat altına almamaktadır. Bununla beraber adil yargılanma
hakkının bu şekilde bir güvence içermemesi başvurucuların medeni hak ve
yükümlülüklerine ilişkin uyuşmazlığın esasını etkileyen iddiaları karşılama
yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu bağlamda yürürlüğe girdiği
anda derdest olan uyuşmazlıklara uygulanan ve idari otoriteler ile mahkemelere takdir yetkisi tanımayan bir kuralın anayasal hükümleri ihlal ettiği
şikâyetinin esaslı bir iddia olduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle derece mahkemelerinin tarafların Anayasa’ya aykırılık iddialarını karşılamaması somut
olayın koşulları çerçevesinde gerekçeli karar hakkının ihlaline yol açabilir.
Anayasa’ya uygunluk değerlendirmesinin yapılması Anayasa Mahkemesinin tekelinde olmasa da kuralın Anayasa’ya aykırı olduğunun tespiti hâlinde
bunu iptal etme yetkisi sadece Anayasa Mahkemesine aittir. Dolayısıyla tesis edilmiş idari işlemleri hükümsüz kıldığı kabul edilen ve derdest davaların
sonucunu etkileyen kanun hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu itirazının öne sürülmesi durumunda derece mahkemelerinin bu itirazları ilgili ve
yeterli gerekçeyle karşılaması oldukça önemlidir. Derece mahkemelerinin
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurma zorunluluğu bulunmasa da
kanun hükümlerini iptal etme konusunda tek yetkili merci Anayasa Mahkemesi olduğuna göre Anayasa Mahkemesine başvurulmasını gerekli görmediklerinde bunu gerekçelendirmeleri beklenir. Aksi takdirde başvurucuların
medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili esaslı iddiaları cevaplandırılmamış ve
uyuşmazlığın esası tam manasıyla çözüme kavuşturulmamış olacaktır.
Somut olayda Vergi Mahkemesi 2018 yılı için uygulanacak asgari ölçünün
doğrudan kanun tarafından belirlendiğini kabul etmiş ancak bu kanun hükmünün vergilendirmeyle ilgili anayasal güvencelere aykırılık taşıyıp taşımadığı yönünden bir değerlendirme yapmamıştır. Bölge İdare Mahkemesi de
başvurucunun açık itirazını karşılamamıştır. Bu hâliyle derece mahkemeleri
geçici 23. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddialarına dair başvurucuya
ilgili ve yeterli gerekçe sunamamıştır. Dolayısıyla başvurucunun gerekçeli
karar hakkı ihlal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle gerekçeli karar hakkının ihlal
edildiğine karar vermiştir.
2. Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali İddiası Yönünden
Başvurucular aleyhine vekâlet ücretine ve yargılama giderlerine hükmedilmesi ve yargılama sürecinde yüklendikleri giderlerin karşı tarafa yükletilmesi isteminin reddedilmesi mahkemeye erişim hakkına müdahale oluşturabilir. Somut olayda başvurucuların belediyeler aleyhine açtıkları davalarda
yüklendikleri yargılama giderlerinin tamamı veya yarısı üzerlerinde bırakılmış, ayrıca davalı idarelerin lehine vekâlet ücretine hükmedilmiştir. Dolayısıyla başvurucuların mahkemeye erişim hakkına müdahale gerçekleşmiştir.
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Bazı Vergi Mahkemeleri davanın kanun hükmü gereğince konusuz kalması
nedeniyle tarafların haklılık durumuna ilişkin bir inceleme ve değerlendirme
yapılamadığını belirterek yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına
karar vermişken bazı Vergi Mahkemeleri ise her bir tarafı yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutmuştur. Vergi Mahkemeleri ayrıca her iki taraf lehine
vekâlet ücretine hükmetmiştir.
Bu bağlamda yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasının kanuni dayanağını oluşturan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331.
maddesinde tarafların davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna vurgu yapıldığı gözlemlenmektedir. Vergi Mahkemeleri ise davanın kanun hükmü gereğince konusuz kalması dolayısıyla tarafların haklılık durumuna ilişkin bir inceleme
ve değerlendirme yapılamayacağını kabul etmiştir. Ancak Vergi Mahkemelerinin kanun koyucunun kanun çıkarmasının sebebini hesaba katmadığı ve kanun
koyucunun müdahalesinin vergilendirmeyle ilgili anayasal yükümlülüklerin ihlalinin kabulü anlamına gelip gelmeyeceğini değerlendirmedikleri anlaşılmaktadır.
Bu koşullarda 1319 sayılı Kanun’un geçici 23. maddesinin ihdas edilmesinin
2017 için uygulanan birim değerlerin %50’sini aşan orandaki değerler yönünden kamu otoritelerinin haksız olduğunun kabulü zorunludur. Vergi Mahkemelerinin 6100 sayılı Kanun’un 331. maddesini somut olaya uygularken bu hususu
hesaba katmadan ulaştıkları sonucun bariz hata içerdiği kanaatine varılmaktadır. Bu nedenle yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasının ve
başvurucular aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmesinin kanuni dayanağının
bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mahkemeye erişim hakkının ihlal
edildiğine karar vermiştir.
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İPTAL - İTİRAZ
BAŞVURU SAYISI

Tablo 1

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Yıllara Göre Gelen İptal - İtiraz Başvuru Sayısı

159
160
199
111
135
177
164
116
101
134

199
177
159

160

164

135
111

134
116
101

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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DEVREDEN
İPTAL - İTİRAZ
BAŞVURU SAYISI

Tablo 2

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Önceki Yıllardan Devreden
İptal - İtiraz Başvuru Sayısı

108
60
51
46
34
39
40
85
100
120
120

108
100
85

60
51

46
34

39

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Tablo 3
2021 Yılı Toplam İptal ve İtiraz Başvurusu İle
Karara Bağlanan Başvuru Sayısı
İPTAL VE İTİRAZ
BAŞVURUSU

TOPLAM GELEN / ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN

254

KARARA BAĞLANAN

106

SONRAKİ YILA DEVREDEN

148
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DEVREDEN
İPTAL - İTİRAZ
BAŞVURU SAYISI

Tablo 4

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Yıllara Göre Sonraki Yıla Devreden
İptal-İtiraz Başvuru Sayısı

60
51
46
34
39
40
85
100
120
148
148
120
100

85

60
51

46
34

39

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A N A Y A S A

Tablo 5

GELEN İPTAL
DAVASI

GELEN İTİRAZ
BAŞVURUSU

20

139

17

143

19

180

13

98

21

114

20

157

87

77

33

83

45

56

44

90

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Yıllara Göre Gelen Başvuruların
İptal - İtiraz Dağılımı
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180
157
143

139

114
98

87

90

83

77

56
45
33

20

17

19

13

21

44

20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Tablo 6

R A P O R

SONUÇLANDIRILAN
İPTAL DAVASI

SONUÇLANDIRILAN
İTİRAZ BAŞVURUSU

47

160

36

133

17

187

16

107

11

119

15

161

48

71

17

84

29

52

32

74

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Yıllara Göre Sonuçlandırılan
Başvuruların İptal - İtiraz Dağılımı

187
161

160
133
119

107

84

71
47

74
52

48

36
17

16

11

15

17

29

32

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Tablo 7
2021 Yılı İçinde Sonuçlandırılan İptal
Davalarında Verilen Kararlar
VERİLEN
KARARLAR

İPTAL

18

RED

14

BİRLEŞTİRME

0

Tablo 8
2021 Yılı İçinde Sonuçlandırılan İtiraz
Başvurularında Verilen Kararlar
VERİLEN
KARARLAR

İPTAL

10

RED

49

BİRLEŞTİRME

15

SONRAKİ YILA DEVREDEN
İPTAL DAVASI VE İTİRAZ
BAŞVURULARI (YILLARA
DAĞILIMI)

GENEL TOPLAM

60

51

46

34

9

123

25

204

İTİRAZ BAŞVURUSU

169

107

İPTAL DAVASI

207

187

7
133

BİRLEŞTİRME
160

81

TOPLAM

19

RET

16

TOPLAM

İPTAL

2

BİRLEŞTİRME
17

6

RET

36

46
157
8

47

51
250

İPTAL

GENEL TOPLAM

İTİRAZ
BAŞVURUSU

İPTAL
DAVASI

60
220

39

20

19

130

119

15

89

15

11

8

3

169

34

267

108

135

TOPLAM

111

114

21

25

199

98

13

ÖNCEKİ YILDAN
DEVREDEN İTİRAZ
BAŞVURUSU

160

180

19

9

159

TOPLAM

143

17

2016

ÖNCEKİ YILDAN
DEVREDEN İPTAL
DAVASI

139

GELEN İTİRAZ
BAŞVURUSU

GENEL TOPLAM

ÖNCEKİ
YILDAN
DEVREDEN
İPTAL
DAVASI
VE İTİRAZ
BAŞVURUSU

20

GELEN İPTAL DAVASI

2015

40

16

24

176

161

35

115

11

15

1

10

4

216

39

20

19

177

157

20

2017

85

22

63

119

71

6

54

11

48

1

40

7

204

40

16

24

164

77

87

2018

100

21

79

101

84

12

59

13

17

1

7

9

201

85

22

63

116

83

33

2019

120

25

95

81

52

11

30

11

29

2

14

13

201

100

21

79

101

56

45

2020

148

41

107

106

74

15

49

10

32

0

14

18

254

120

25

95

134

90

44

2021

723

1.416

1.148

268

2.139

683

1.456

1.137

319

TOPLAM

Y I L L I K

SONUÇLANDIRILAN
İPTAL DAVASI VE İTİRAZ
BAŞVURULARI

YENİ GELEN VE ÖNCEKİ
YILDAN DEVREDEN
İPTAL DAVASI VE İTİRAZ
BAŞVURUSU

YENİ GELEN
İPTAL
DAVASI
VE İTİRAZ
BAŞVURUSU

2014

Norm Denetimi İstatistiği
(2012-2021) Genel Tablo

2013

Tablo 9

2012
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Bİ REYS EL
BAŞV U RU
İSTAT İ ST İ K L ER İ
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R A P O R

YAPILAN
BAŞVURU

I.G E N E L İ S T A T İ S T İ K L E R

Tablo 1

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Yıllara Göre Yapılan ve
Sonuçlandırılan Bireysel
Başvuru Sayıları

TOPLAM

361.159
BAŞVURU

SONUÇLANAN
BAŞVURU*

1342
TOPLAMIN %0,4’Ü

9.897
TOPLAMIN %2,7’Sİ

20.578
TOPLAMIN %5,7’Sİ

4
TOPLAMIN %0’I

4.924
TOPLAMIN %1,6’SI

10.926
TOPLAMIN %3,6’SI

20.376

15.368

TOPLAMIN %5,6’SI

TOPLAMIN %5,1’İ

80.756

16.089

TOPLAMIN %22,4’Ü

TOPLAMIN %5,3’Ü

40.530

89.651

TOPLAMIN %11,2’Sİ

TOPLAMIN %29,6’SI

38.186

35.356

TOPLAMIN %10,6’SI

TOPLAMIN %11,7’Sİ

42.971

39.376

TOPLAMIN %11,9’U

TOPLAMIN %13’Ü

40.402

45.414

TOPLAMIN %11,2’Sİ

TOPLAMIN %15’İ

66.121

45.321

TOPLAMIN %18,3’Ü

TOPLAMIN %15’İ

302.429
SONUÇLANAN

SONUÇLANMA
ORANI

%0
%50
%53
%75
%20
%221
%93
%92
%112
%69

%83,7

SONUÇ ORANI

*

İdari ret kararı verildiğinde dosya kapatıldığı ve idari redde itiraz kabul edildiğinde
tekrar açıldığı için karara bağlanan dosya sayılarında önceki istatistiklere göre bir
miktar azalma olabilecektir.

**

OHAL kapsamında yapılan başvurular hariç 2016 yılında yapılan başvuruları karşılama
oranı % 85'dir.

*** OHAL Komisyonu kurulması üzerine başvuru yollarının tüketilmemiş olduğu
gerekçesiyle kabul edilemezlik kararıyla sonuçlandırılan 72.134 dosya hariç 2017
yılında yapılan başvuruları karşılama oranı % 90'dır.
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4

%2,7

%1,6

4.924

%5,7

20.578
%3,6

10.926

%53

%5,6

%5,1

20.376 15.368
%22,4

%20

%5,3

16.089

80.756

%11,2

40.530

%29,6

89.651

%10,6

38.186

%11,7

35.356

%93

%11,9

42.971

%13

39.376

%92

%11,2

40.402

%15

45.414

%112

%18,3

66.121

%15

45.321

%69

SONUÇLANAN BAŞVURU

SONUÇLANMA ORANI
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YAPILAN BAŞVURU

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1342

9.897

%50

%75

%221

A N A Y A S A
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Tablo 2
Derdest Bireysel
Başvuru Sayıları

R A P O R

DERDEST BİREYSEL
BAŞVURU

TOPLAM’A
ORANI

2013

4

%0

2014

38

%0,1

2015

70

%0,1

2016

196

%0,3

2017

301

%0,5

2018

1.402

%2,4

2019

3.729

%6,3

2020

8.121

%13,8

2021

44.869

%76,4

TOPLAM

361.159
BAŞVURU

58.730

TOPLAM DERDEST

%16,3

TOPLAM’A ORANI

* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla her bir yıldan derdest olan başvuru sayılarını göstermektedir.
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%0,1

2016

196

%0,3

TOPLAM’A ORANI

2017

301

%0,5

2018

1.402

2019

3.729

2020

8.121

2021

M A H K E M E S İ

DERDEST BİREYSEL BAŞVURU

2015

70

%0,1

%2,4

%6,3

%13,8

44.869

%76,4
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Tablo 3
Sonuçlandırılan
Başvuruların Karar
Türüne Göre Dağılımı

TOPLAM

YÜZDE

12.627

%4,2

261.681

%86,5

EN AZ BİR
HAKKIN İHLALİ

25.87

%8,5

HAKKIN İHLAL
EDİLMEDİĞİ

840

%0,3

1.424

%0,5

İDARİ RET*

KABUL EDİLEMEZLİK

DİĞER**

TOPLAM

302.429
KARAR

%100

SONUÇ ORANI

*

İdari ret kararı verildiğinde dosya kapatıldığı ve
idari redde itiraz kabul edildiğinde tekrar açıldığı
için karara bağlanan dosya sayılarında önceki
istatistiklere göre bir miktar azalma olabilecektir.

**

Düşme, dosya kapatma, başvurunun reddi.

A N A Y A S A
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II. E S A S İ S TAT İ S T İ K L E R İ
A . S O N U Ç L A N D I R I L A N D O S YA S AY I L A R I N A G Ö R E E S A S İ S TAT İ S T İ K L E R İ

Tablo 4
İhlal Kararlarının
Oransal Durumu

SONUÇLANDIRILAN DOSYALAR BAZINDA

İHLAL KARARI VERİLEN DOSYA SAYISI

KARAR VERİLEN

SONUÇLANDIRILAN
DOSYA SAYISI*

YÜZDE

25.857

302.429

%8,5

KARAR VERİLEN

ESASTAN İNCELENEN
DOSYA SAYISI

YÜZDE

25.857

26.697

%96,9

ESASTAN İNCELENEN DOSYALAR BAZINDA

İHLAL KARARI VERİLEN DOSYA SAYISI

*

Üzerinden karar verilen dosya sayısı 5.274, birleşen dosya sayısı 20.853’tür.

212

Y I L L I K

R A P O R

Tablo 5
En Az Bir Hakkın İhlal Edildiğine Karar Verilen Bireysel Başvuru Sayıları
(Makul Sürede Yargılanma Hakkı ve Birleşen Dosyalar Dahil)

TOPLAM

YÜZDE

2013

75

%0,3

2014

768

%3,0

2015

1.827

%7,1

2016

1.282

%5,0

2017

1.025

%4,0

2018

2.167

%8,4

1.225

%4,7

5.658

%21,9

11.830

%45,8

2019
2020
2021
TOPLAM

25.857

A N A Y A S A
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B . H A K V E ÖZG Ü R L Ü K L E R E G Ö R E E S A S İ S TAT İ S T İ K L E R İ
1 . B İ R L E Ş E N D O S YA L A R D A H İ L

Tablo 6

TOPLAM

YÜZDE

Yaşam hakkı

169

%0,6

Kötü muamele yasağı

503

%1,9

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı

257

%1,0

20.084

%76,8

663

%2,5

6

%0,0

125

%0,5

8

%0,0

75

%0,3

691

%2,6

2.983

%11,4

11

%0,0

147

%0,6

Örgütlenme özgürlüğü

70

%0,3

Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi

28

%0,1

Masumiyet karinesi

22

%0,1

Etkili başvuru hakkı

311

%1,2

Zorla Çalıştırma ve angarya yasağı

0

%0,0

Bireysel başvuru hakkı

2

%0,0

Hükmün denetlenmesini talep etme hakkı

0

%0,0

Diğer haklar

0

%0,0

İhlal Kararlarının Hak ve
Özgürlüklere Göre Dağılımı
(Makul Sürede Yargılanma
Hakkı ve Birleşen Dosyalar
Dahil)*

Adil yargılanma hakkı*
İfade özgürlüğü
Eğitim hakkı
Ayrımcılık yasağı
Din ve vicdan özgürlüğü
Maddi manevi varlığın korunması hakkı
Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı
Mülkiyet hakkı
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

TOPLAM

26.155

*

Sadece Makul Sürede Yargılanma Hakkından İhlal Kararı Verilen
Başvuruların Sayısı 16.834’tür.
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Tablo 7
İhlal Kararlarının Yıllara Göre Dağılımı
(Hak ve Özgürlük Bazında) (Makul Sürede Yargılanma Hakkı ve Birleşen Dosyalar Dahil)*

TOPLAM

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

YÜZDE

78

%0,3

782

%3,0

1.854

%7,1

1.315

%5,0

1.083

%4,1

2.221

%8,5

1.250

%4,8

5.690

%21,8

11.882

%45,4

TOPLAM

26.155

*

Bir başvuruda birden fazla hak veya özgürlüğün ihlal
edildiğine karar verilebilmektedir.
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