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OLAYLAR
1. BaĢvuran Hakan BaĢ, Türk vatandaĢı olup, 1978 doğumludur ve
Kocaeli’de ikamet etmektedir. Mahkeme önünde, Kocaeli Barosuna bağlı
Avukat Z. BaĢ tarafından temsil edilmektedir.
A. Davanın Koşulları
2. Davaya konu olaylar, baĢvuran tarafından ifade edildiği Ģekliyle,
aĢağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Davanın Başlangıcı
3. 15 Temmuz'u 16 Temmuz 2016'ya bağlayan gece, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensubu olan ve "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırılan bir
grup, demokratik yolla seçilen Meclisi, Hükümeti ve CumhurbaĢkanını
ortadan kaldırmak amacıyla askeri darbe giriĢiminde bulunmuĢtur.
4. Darbe giriĢimi sırasında, darbeciler tarafından kontrol edilen askerler,
Meclis ve CumhurbaĢkanlığı kompleksi de dâhil olmak üzere Devletin
birçok stratejik binasını bombalamıĢlar; CumhurbaĢkanının bulunduğu otele
saldırı düzenlemiĢler; Genel Kurmay BaĢkanını rehin almıĢlar; televizyon
istasyonlarına saldırmıĢlar ve göstericilerin üzerine ateĢ etmiĢlerdir. ġiddet
eylemlerinin baĢ gösterdiği bu gece boyunca, iki yüzden fazla kiĢi
öldürülmüĢ; iki bin beĢ yüzden fazla kiĢi de yaralanmıĢtır.
5. Darbe giriĢiminin ertesi günü, ulusal makamlar, Pensilvanya'da
(Amerika BirleĢik Devletleri) ikamet eden bir Türk vatandaĢı olan ve
FETÖ/PDY ("Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması") isimli terör
örgütünün sözde lideri olarak kabul edilen Fetullah Gülen'in Ģebekesini
suçlamıĢlardır. Daha sonrasında, yetkili savcılıklar tarafından, bu örgütün
iddia edilen üyeleri hakkında çok sayıda ceza soruĢturması açılmıĢtır.
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6. Hâkim ve Savcılar Kurulu (“HSK”) 16 Temmuz 2016 tarihinde aralarında baĢvuranın da bulunduğu- 2.745 hâkim ve savcıyı üç aylığına
açığa almıĢtır.
7. Hükümet 20 Temmuz 2016 tarihinde, 21 Temmuz 2016 tarihinden
itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan etmiĢ; CumhurbaĢkanı
baĢkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin üç aylık sürelerle
-en son 19 Nisan 2018 tarihinden itibaren- uzatılmasına karar vermiĢtir.
8. Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal dönemi boyunca, Anayasa’nın 121.
maddesi uyarınca, birçok kanun hükmünde kararname kabul etmiĢtir. 23
Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin bilhassa 3. maddesinde, terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karĢı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hâkim ve
savcıların meslekten çıkarılmaları öngörülmekteydi.
9.

24 Ağustos 206 tarihli kararla, bu madde uygulanarak, HSK,

FETÖ/PDY’ye üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
olduğu değerlendirilen aralarında baĢvuranın da bulunduğu 2.847 hâkim ve
savcıyı meslekten çıkarmıĢtır.
2. Başvuranın şahsi durumu
a) Yakalama ve Tutuklama

10. BaĢvuran 18 Temmuz 2016 tarihinde tedavi için gittiği hastanede
polis kontrolüne alınmıĢtır.
11. BaĢvuran 19 Temmuz 2016 tarihinde, Kocaeli Cumhuriyet savcısı
tarafından ifadesi alınması amacıyla hastaneden ayrılmıĢtır. FETÖ/PDY’ye
üye olduğunu ve bu örgütle bağlantısı olduğunu kabul etmemiĢtir.
12. BaĢvuran aynı gün saat 21.00’e doğru, Kocaeli 1. Sulh Ceza
Hâkimliği önüne çıkarılmıĢtır.

BaĢvuran, Cumhuriyet savcısı önünde
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verdiği ifadesini tekrar etmiĢ ve hakkındaki suçlamaları destekleyecek
nitelikte herhangi bir delil bulunmadığından yakınmıĢtır. Hâkim, ilgilinin
ifadesinin alınması sonrasında tutuklanmasına karar vermiĢtir. Hâkim, darbe
giriĢimi sonrasında, baĢvuranın darbe giriĢiminde bulunan örgütün üyesi
olduğu gerekçesiyle HSK tarafından görevinden alındığını ve Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığı Anayasal Düzene KarĢı ĠĢlenen Suçlar SoruĢturma
Bürosunun, baĢvuran hakkında soruĢturma açılması talebinde bulunduğunu
kaydetmiĢtir. Hâkim, atılı suçun niteliğini, mevcut delil durumunu ve
öngörülen cezayı göz önünde bulundurmuĢtur. Hâkim bunun yanı sıra,
darbe giriĢimiyle ilgili soruĢturmaların ülke genelinde yürütüldüğünü,
Ģüphelilerin tamamının ifadesinin alınmadığını ve son olarak, atılı suçun,
CMK’nın 100. maddesinin 3. fıkrasından belirtilen “katalog” suçlar arasında
yer aldığını kaydetmiĢtir. Hâkim, tutuklamanın, bu aĢamada, orantılı bir
tedbir olarak göründüğü ve adli kontrolün yetersiz olacağı kanaatine
varmıĢtır. Hâkim son olarak, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun
94. maddesi anlamında suçüstü hali bulunduğunu değerlendirmiĢtir.
13. BaĢvuran, Adalet Sarayında bulunduğu sırada rahatsızlanmıĢ ve
zatürre nedeniyle 25 Temmuz 2016 tarihine kadar tedavi gördüğü hastaneye
kaldırılmıĢtır.
14. Kocaeli 2. Sulh Ceza Hâkimliği 29 Temmuz 2016 tarihinde, itiraz
edilen kararda yer alan aynı ifadelerle, tutukluluk kararına karĢı yapılan
itirazı reddetmiĢtir.
b) Tutukluluk halinin devamına ve itiraz başvurularının reddine ilişkin
kararlar

15. Kocaeli 1. Sulh Ceza Hâkimliği 19 Ağustos 2016 tarihinde,
baĢvuranın tutukluluk halinin devamına karar vermiĢtir. FETÖ/PDY üyesi
olduğu yönünde haklarında Ģüphe duyulan kiĢilerin büyük bir kısmının
kaçtığını ve halen arandığını tespit etmiĢtir. Bu örgütün sahip olduğu
imkânlar ve özellikleri dikkate alındığında, Kocaeli 1. Sulh Ceza Hâkimliği
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kaçma riskinin yanı sıra gizli anlaĢma yapma ve tekrar suç iĢleme riski
bulunduğunu değerlendirmiĢtir. Aynı zamanda, atılı suçun ağırlığının ve
delillerin halen toplanmakta olduğunun altını çizmiĢ ve tutuklama kararının,
soruĢturma dosyasında yer alan bilgi, belge ve delillerle uyum gösterdiği
kanaatine varmıĢtır. Hâkimlik, darbe teĢebbüsüne bağlı halen açık ve yakın
bir tehlikenin var olduğunu eklemiĢtir. Bu aĢamada tutuklamanın orantılı bir
tedbir olarak göründüğü ve adli kontrol uygulamasının yetersiz olacağı
değerlendirmesinde bulunmuĢtur. 2. Sulh Ceza Hâkimliği, bilhassa daha
önceki kararlarda belirtilen gerekçelere dayanarak, baĢvuran tarafından bu
karara karĢı yapılan itirazı reddetmiĢtir.
16. 2. Sulh Ceza Hâkimliği 7 Eylül 2016 tarihinde, diğer birçok
Ģüpheliyle aynı zamanda baĢvuranın da tutukluluk halinin devamına karar
vermiĢtir. Hâkimlik, 29 Temmuz 2016 tarihli önceki kararında yer alanlarla
aynı olan gerekçelere dayanmıĢtır. ġüphelilerin eski hâkim ve savcılar
olmaları sebebiyle, halen görevde olan hâkim ve savcıları etkilemeye
çalıĢma ya da üzerlerinde baskı kurma riski bulunduğunu belirtmiĢtir.
17. Kocaeli BaĢsavcılığı 27 Eylül 2016 tarihinde dosyayı Ankara
BaĢsavcılığına göndermiĢtir.
18. Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği 10 Ekim 2016 tarihinde, baĢvuranın
da aralarında bulunduğu çok sayıda Ģüpheli hakkında tutukluluk halinin
devamına karar vermiĢtir. Hâkimlik, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının
demokratik bir toplumun temel değerlerini koruma amacı taĢıdığını,
evrensel ve çağdaĢ değerler olduğunu, hakkın ve yetkinin kötüye
kullanılması yasağının hukukun genel ilkeleri arasında yer aldığını ifade
etmiĢtir. Yargı yetkisinin, gerçek iĢlev ve amacından saparak kullanılması
halinde, yargının meĢruiyetini yitirme tehlikesinin bulunacağını belirtmiĢtir.
Demokratik rejime karĢı bir ayaklanma giriĢiminin yaĢandığını, bu hususun,
farklı makamlar tarafından hazırlanan raporlar ile HSK'nın kararıyla tespit
edildiği ve somut olay ve olguların kuvvetli Ģüpheler doğurduğunun sabit
olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca, Ģüphelilere atılı suçların CMK’nın 100.
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maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “katalog” suçlar arasında yer aldığını da
ifade etmiĢtir. SoruĢturma aĢamasında tutuklama kararı verilebilmesi için
gerekli delil ve Ģüphelerin, dava sonunda suçluluk konusunda vicdani delil
oluĢması için gerekli önem ve nitelikte olmasının zorunlu olmadığını ve
baĢka bir ifadeyle, tutuklama sırasında, suçluluğun tespiti için gerekli olacak
deliller bulunmasının zorunlu olmadığını belirtmiĢtir. Atılı suçun niteliği ve
öngörülen ceza dikkate alındığında kaçma riski olduğu ve soruĢturmanın
baĢlangıç aĢamasında olması nedeniyle delilleri karartma tehlikesinin de
bulunduğu kanaatine varmıĢtır. Hâkimliğe göre, adli kontrol bu sebeple
yetersizdi ve tutuklama tedbiri orantısız değildi.
19. Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği 14 Ekim 2016 tarihinde, diğer birçok
Ģüpheliyle aynı zamanda baĢvuranın da tutukluluk halinin devamına karar
vermiĢtir. Hâkimlik, dosyada, Ģüphelilerin atılı suçları iĢlediklerini gösteren
deliller bulunduğunu belirtmiĢ ve yine, yeniden kaçma, delilleri karartma ve
tekrar suç iĢleme riski bulunduğunu ileri sürmüĢtür. Aynı zamanda, atılı
suçun niteliğini ve bu suçun “katalog” suçlardan olmasını dikkate alarak,
tutuklamanın orantılı bir tedbir olduğu değerlendirmesinde bulunmuĢtur.
C) Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru

20. BaĢvuran 26 Aralık 2016 tarihinde, Anayasa Mahkemesine bireysel
baĢvuruda bulunmuĢtur.
21. Anayasa Mahkemesi 11 Aralık 2017 tarihinde, bu bireysel
baĢvuruyu kabul edilemez olarak açıklamıĢtır.
22. Yüksek Mahkeme, tutuklamanın yasaya uygunluğu hususunda,
iddianameye göre, baĢvuranın, ByLock mesajlaĢma programı kullanıcısı
olduğu tespitinde bulunmuĢtur. Yüksek Mahkeme, ByLock uygulamasının
özellikleri göz önüne alındığında, kiĢilerin bu uygulamayı kullanmalarının
ya

da

kullanmak

FETÖ/PDY

ile

üzere

yüklemelerinin

olan

ilgi

soruĢturma

bakımından

bir

makamlarınca
belirti

olarak

değerlendirilebileceğinin kabul edilebileceği kanaatine varmıĢtır. Mahkeme
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bu bağlamda, 20 Haziran 2017 tarihli Aydın Yavuz ve diğerleri kararına
atıfta bulunmaktadır. Bu nedenle, anılan mesajlaĢma programının özellikleri
itibarıyla, baĢvuranın ByLock uygulamasını kullanmasının, davanın
koĢullarına bağlı olarak,

FETÖ/PDY’ye üye olma suçunu iĢlediğine dair

“kuvvetli kanıt” olarak kabul ederek, soruĢturma makamları veya
tutuklamaya karar veren mahkemelerin temelsiz ve keyfi bir yaklaĢım
izledikleri sonucuna ulaĢılamayacağına karar vermiĢtir. Öte yandan,
tutuklama ve tutuklamaya yönelik itirazın reddine iliĢkin kararlarda
belirtilen gerekçeler dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesi, tutuklama
gerekçesinin bulunmadığı ve tutuklama tedbirinin orantısız olduğunun iddia
edilemeyeceği kanaatine varmıĢtır.
23. Anayasa Mahkemesi, tutukluluğun incelenmesi sırasında duruĢma
düzenlenmemesi bağlamındaki Ģikâyetle ilgili olarak,

tutukluluğun,

yaklaĢık dokuz ay boyunca duruĢma yapılmaksızın incelenmiĢ olmasının
Anayasa'nın 15. maddesi ıĢığında incelenen özgürlük ve güvenlik hakkını
ihlal etmediği sonucuna vardığı Yavuz ve diğerleri kararından ayrılmak için
herhangi bir neden bulunmadığı kanaatine varmıĢtır.
24. Anayasa Mahkemesi, soruĢturma dosyasına eriĢimin kısıtlanması ile
ilgili olarak, ifade tutanakları, tutukluluğa iliĢkin kararlar, baĢvuran ya da
avukatı tarafından tutukluluğa itiraza iliĢkin baĢvurular ile soruĢturma
dosyasındaki belge ve bilgiler incelendiğinde,

baĢvuranın, tutukluluğun

esas dayanağını teĢkil eden unsurlardan haberdar olduğu, bunların içeriği
hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu ve tutukluluk haline karĢı itirazlarını
sunma

konusunda

kendisine

imkân

tanındığı

değerlendirmesinde

bulunmuĢtur. Bu nedenle, söz konusu Ģikâyetin açıkça dayanaktan yoksun
olduğuna karar vermiĢtir.
25. BaĢvuran, gözaltına alınmasının ve gözaltı süresinin yasaya uygun
olmadığından yakındığı için, Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili içtihadına
dayanarak, CMK’nın 141. maddesinde öngörülen tazminat yolunun
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tüketilmemesi nedeniyle, söz konusu Ģikâyetin kabul edilemez olduğuna
karar vermiĢtir.
26. Anayasa
hâkimliklerinin

Mahkemesi,
bağımsız

ve

baĢvuranın
tarafsız

aynı

zamanda

olmadıklarından

sulh

ceza

ve

itiraz

baĢvurularının bu yargı mercileri tarafından incelenmesinin özgürlükten
yoksun bırakılmaya karĢı etkili bir baĢvurudan kendisini yoksun
bıraktığından yakındığını tespit etmiĢtir. Anayasa Mahkemesi,

bu

Ģikâyetleri birçok dava kapsamında incelediğini tespit etmiĢ ve sulh ceza
hâkimliklerinin yapısal özelliklerini göz önünde bulundurarak, söz konusu
Ģikâyetlerin açıkça dayanaktan yoksun oldukları değerlendirmesinde
bulunmuĢtur. Anayasa Mahkemesi, baĢvuranın durumunda, farklı bir
sonuca varmak için herhangi bir neden olmadığı kanaatine varmıĢtır.
27. Anayasa Mahkemesi, hâkimlik ve savcılık mesleğinden kaynaklanan
usule iliĢkin bazı güvencelere riayet edilmediği bağlamındaki Ģikâyet ile
sulh ceza hâkimliğinin tutuklamaya karar vermek için yetkisiz/görevsiz
oldukları yönündeki Ģikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olmaları nedeniyle
kabul edilemez olduklarına karar vermiĢtir. Yüksek Mahkeme, atılı suçun
niteliğini ve bu suçun iĢleniĢ Ģeklini dikkate alarak, baĢvuranın
tutuklanmasına karar veren hâkimliklerin bu hususta yetkili/görevli
olduklarını kabul etmenin uygun olduğu değerlendirmesinde bulunmuĢ ve
herhangi bir takdir hatası ya da keyfilik tespit etmemiĢtir.
d) Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldıktan sonra kabul edilen, tutukluluk
halinin devamına ve itiraz başvurularının reddine ilişkin kararlar

28. BaĢvuran, bildirilmeyen bir tarihte, terör örgütü üyesi olmakla
suçlanmıĢ ve davası 29. Ağır Ceza Mahkemesi önünde görülmeye
baĢlanmıĢtır.
29. 29. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Temmuz, 11 Ağustos ve 8 Eylül 2017
tarihlerinde baĢvuranın tutukluluk halinin devamına karar vermiĢtir. Bu
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kararlara karĢı yapılan itirazlar 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
reddedilmiĢtir.
30. 29. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Eylül 2017 tarihinde, davanın esasıyla
ilgili olarak düzenlenen birinci duruĢma sonunda baĢvuranın tutukluluk
halinin devamına karar vermiĢtir. 29. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Ekim 2017
tarihinde düzenlenen ikinci duruĢma sonunda, yeniden baĢvuranın
tutukluluk halinin devamına karar vermiĢtir. Bu karara karĢı yapılan itiraz
30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Kasım 2016 tarihinde
reddedilmiĢtir.
31. 29. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2017, 19 Aralık 2017 ve 9 Ocak
2018 tarihlerinde baĢvuranın tutukluluk halinin devamına karar vermiĢtir.
Ġlk iki karara karĢı yapılan itirazlar, Ġstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından reddedilmiĢtir.
32. BaĢvuran,
baĢvurularında,

29.

Ağır

Ceza

Mahkemesi

önünde

ve

itiraz

ByLock mesajlaĢma programını kullandığını kabul

etmemiĢ ve bu delilin yasallığına ve inandırıcılığına itiraz etmiĢtir.
B. İlgili İç Hukuk Kuralları ve Uygulaması
1. Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu
33. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), Hükümete karĢı suçları cezalandıran
312. maddesinin 1. fıkrası aĢağıdaki Ģekildedir:
“Cebir ve Ģiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya
veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teĢebbüs eden
kimseye ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası verilir.”

34. TCK'nın, yasadıĢı bir örgüte üye olma suçunu cezalandıran 314.
maddesinin 1 ve 2. fıkraları aĢağıdaki Ģekildedir:
“1. Bu kısmın dördüncü ve beĢinci bölümlerinde yer alan suçları iĢlemek
amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kiĢi, on yıldan on beĢ yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
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2. Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beĢ yıldan on yıla kadar hapis
cezası verilir.”

35. CMK’nın, tutuklama nedenleri ile ilgili 100. maddesi aĢağıdaki
Ģekildedir:
“1. Kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama
nedeninin bulunması halinde, Ģüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı
verilebilir. ĠĢin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü
olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.
2. AĢağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) ġüpheli veya sanığın (...) kaçacağı Ģüphesini uyandıran somut olgular varsa.
b) ġüpheli veya sanığın davranıĢları;
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiĢtirme,
2. Tanık (...) veya baĢkaları üzerinde baskı yapılması giriĢiminde bulunma,
Hususlarında kuvvetli Ģüphe oluĢturuyorsa.”

36. CMK’nın 100. maddesinin 3. fıkrasında sıralanan bazı suçlar için
(“katalog” suçlar), tutuklama nedenleri bulunması ile ilgili yasal karine
mevcuttur.
2. 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
37. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 88. maddesi uyarınca,
suçüstü hâlleri dıĢında, hâkim ve savcılar yakalanamaz, aramaya konu
olamaz ve sorguya çekilemez.
38.

Bu Kanun’un 93. maddesi uyarınca (olayların meydana geldiği

dönemde yürürlükte olan Ģekliyle) hâkim ve savcılar tarafından iĢlenen
kiĢisel suçlarla ilgili soruĢturma, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu en
yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcısı tarafından, yargılama aynı
ağır ceza mahkemesi tarafından yürütülmelidir.
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39. Aynı Kanun'un 94. maddesi uyarınca, suçüstü hâllerinde, hazırlık
soruĢturması, genel hükümler uyarınca Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat
yürütülür. Böyle bir durum, derhal Adalet Bakanlığına bildirilmelidir.
3. 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (18
Haziran 2014 Tarihli 6545 Sayılı Kanun İle Değiştirildiği Şekliyle )
40. 5235 sayılı Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 10.
maddesinin ilgili bölümleri aĢağıdaki Ģekildedir:
“Kanunların ayrıca

görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, yürütülen

soruĢturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, iĢleri yapmak ve
bunlara karĢı yapılan itirazları incelemek amacıyla sulh ceza hâkimliği kurulmuĢtur.
ĠĢ durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla sulh ceza hâkimliği kurulabilir.
Bu durumda sulh ceza hâkimlikleri numaralandırılır.

Müstakilen sulh ceza

hâkimliğinde görevlendirilen hâkimler, adli yargı adalet komisyonlarınca baĢka
mahkemelerde veya iĢlerde görevlendirilemez. (...)”

4. Kanun Hükmünde Kararnameler
41. Bazı soruĢturma ve yargılama iĢlemlerinde değiĢiklik yapan iki
kanun hükmünde kararname (No. 667 ve No. 668) sırasıyla 23 Temmuz ve
27 Temmuz 2016 tarihlerinde yürürlüğe girmiĢtir. 667 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinin 1. fıkrasının ı) bendine göre,
tutukluluk halinin devamı meselesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri
dosya üzerinden karara bağlanabilir. 668 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 3. maddesinin 1. fıkrasının ç) bendine göre, tutuklu
tarafından yapılan tahliye talepleri CMK’nın 108. maddesi uyarınca otuzar
günlük sürelerle yapılan re’sen inceleme sırasında dosya üzerinden
incelenir.
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ġĠKÂYETLER
42. BaĢvuran, SözleĢme’nin 5. maddesinin 1, 3 ve 4. fıkralarına
dayanarak çok sayıda Ģikâyet ileri sürmektedir.
BaĢvuran, iç hukuk ihlal edilerek gözaltına alındığını ve sonrasında da
tutuklandığını ifade etmektedir. Bilhassa,

suçüstü hali bulunmaması

nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 88 ve 94.
maddelerinin uygulanmasına itiraz etmektedir.
Arama ve el koyma iĢlemlerinin, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanunu ihlal edilerek yapıldığını ifade etmektedir.
BaĢvuran, atılı suçu iĢlediğine dair kuvvetli Ģüphenin var olduğunu
gösteren herhangi bir delil olmaksızın gözaltına alındığından ve sonrasında
tutuklandığından yakınmaktadır. Suç isnadının, ByLock mesajlaĢma
programının kullanımına -bu delil, dosyaya tutuklanmasından birkaç ay
sonra konulmasına rağmen- dayandırıldığını ifade etmektedir. BaĢvuran,
tutuklama kararının ve itirazının reddine iliĢkin kararın, basmakalıp ifadeler
kullanılarak ve somut deliller ortaya koymadan, kendisi ve atılı suç arasında
bir bağ kurulmadan genel ve soyut ifadelerle kaleme alındığını
eklemektedir. Aynı zamanda, tutuklanmasının ilgili ve yeterli gerekçelere
dayanmadığını ileri sürmektedir.
BaĢvuran, tutukluluğun incelenmesi sırasında duruĢma düzenlememesi,
Cumhuriyet savcısının mütalaasının tebliğ edilmemesi ve soruĢturma
dosyasına eriĢimin kısıtlanması nedeniyle silahların eĢitliği ilkesinin ihlal
edildiğinden de Ģikâyet etmektedir.
BaĢvuran, tahliye ve itiraz dilekçelerinde ileri sürdüğü somut argümanlar
ile olay ve olguların, Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından dikkate
alınmadığından yakınmaktadır.
43. BaĢvuran, SözleĢme’nin 5. maddesinin 4. fıkrasını ileri sürerek ve
yukarıda yer alan Ģikâyetlere dayanarak, tutukluluğu hakkında karar veren
sulh

ceza

hâkimliklerinin,

bu

maddenin

gerektirdiği

nitelikleri
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taĢımadıklarını ifade etmekte ve bu hususta bu hâkimliklerin bağımsız ve
tarafsız olmadığından yakınmaktadır.
44. BaĢvuran, SözleĢme’nin 5. maddesinin 3 ve 4. fıkralarına dayanarak,
tutukluluğuna ve tutukluluk halinin devamına karar vermek için sulh ceza
hâkimlerinin görevsiz/yetkisiz olduğunu iddia etmektedir.
45. BaĢvuran, SözleĢme’nin 3. maddesine dayanarak, Cumhuriyet
savcısı ve sulh ceza hâkimliği tarafından ifadesi alınmak için hastaneden
çıkmaya mecbur edildiğini ifade etmekte ve Adalet Sarayında beklediği
sırada rahatsızlandığından ve bu durumun hastalığında komplikasyona yol
açtığından ve iyileĢme sürecini uzattığından yakınmaktadır. BaĢvuran aynı
zamanda, kaldığı hastane odasının, tedavi edilmesi için uygun niteliklere
sahip olmadığını ileri sürmektedir.
46. BaĢvuran,

adının da yer aldığı, FETÖ/PDY üyeleri olmakla

haklarında Ģüphe duyulan hâkim ve savcılara iliĢkin listenin basına
verilmesi ve Ankara Cumhuriyet savcısının, Ģüphelileri “terör örgütü
üyeleri” olarak göstermesi nedeniyle özel ve aile hayatına saygı hakkı ile
masumiyet karinesi hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.

HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME
Tutukluluk, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması ve
bu tedbire itiraz etmek için başvuru yollarının etkin olmaması ile
ilgili şikâyetler
47. BaĢvuran iç hukuk ihlal edilerek tutuklandığından yakınmaktadır. Bu
bağlamda, suçüstü hali bulunmaması nedeniyle, 2802 Sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanunu’nun 94. maddesinin uygulanmasına itiraz etmekte ve
tutukluluğu ve tutukluluk halinin devamı konularında karar vermek için sulh
ceza hâkimliklerinin görevsiz/yetkisiz olduğunu iddia etmektedir.
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48. BaĢvuran aynı zamanda, atılı suçu iĢlediğine dair hakkında Ģüphe
duymak için inandırıcı nedenler bulunmadan tutuklanmasına ve tutukluluk
halinin devamına karar verildiğinden yakınmakta ve tutukluluğa iliĢkin
kararların yeterince gerekçelendirilmediğini ifade etmektedir.
49. BaĢvuran bunun yanı sıra, tutukluluğun incelenmesi sırasında
duruĢma düzenlenmemesi, Cumhuriyet savcısının mütalaasının tebliğ
edilmemesi ve soruĢturma dosyasına eriĢimin kısıtlanması nedeniyle
silahların eĢitliği ilkesinin ihlal edildiğinden de Ģikâyet etmektedir.
50. BaĢvuran aynı zamanda, tutukluluğu hakkında karar vermek üzere
görevlendirilen sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığından
da yakınmaktadır.
51. BaĢvuran son olarak, tahliye ve itiraz dilekçelerinde ileri sürdüğü
somut argümanlar ile olay ve olguların Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından
dikkate alınmadığından yakınmaktadır.
52. Dosyanın mevcut durumunda, Mahkeme, söz konusu Ģikâyetlerin
kabul edilebilirliği hakkında karar verecek durumda olmadığı kanaatine
varmakta ve baĢvurunun bu kısmının, Ġçtüzüğünün 54. maddesinin 2.
fıkrasının b) bendi uyarınca davalı Hükümete bildirilmesinin gerekli
olduğunu değerlendirmektedir.
Gözaltı ile ilgili şikâyetler
53. BaĢvuran,

iç

hukuk

ihlal

edilerek

gözaltına

alındığından

yakınmaktadır.
54. Mahkeme bu bağlamda, Anayasa Mahkemesinin, baĢvuranın
gözaltına iliĢkin Ģikâyetleri, yasalara uygunsuz Ģartlarda ve koĢullarda
gözaltına alınmıĢ olan herkesin, CMK'nın 141. maddesinin 1. fıkrasının a)
bendine dayanarak tazminat davası açabileceği gerekçesiyle reddettiğini
kaydetmektedir. Yüksek Mahkemenin vardığı bu sonuç ıĢığında, Mahkeme,
baĢvuranın CMK'nın 141. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak ulusal
mahkemelere baĢvuruda bulunmuĢ olması gerektiği; ancak baĢvurmadığı
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kanaatine varmaktadır. Dolayısıyla Mahkeme, SözleĢme’nin 35. maddesinin
1 ve 4. fıkraları uyarınca, iç hukuk yollarının tüketilmemiĢ olduğu
gerekçesiyle, ilgilinin gözaltına iliĢkin Ģikâyetini reddetmiĢtir.
55. Mahkeme bunun yanı sıra, bu sonucun, söz konusu baĢvuru yolunun
etkinliğinin ve bilhassa ulusal mahkemelerin, CMK'nın 141. maddesinin 1.
fıkrasının a) bendinin uygulanmasına iliĢkin olarak, SözleĢme gerekleriyle
uyumlu ve tek tip içtihat oluĢturma yetisinin, gerektiği takdirde, olası
yeniden incelenmesiyle ilgili kesin bir yargıya varmadığının altını
çizmektedir (Korenjak/Slovenya (kk.), No. 463/03, § 73, 15 Mayıs 2007).
3) Şikâyetlerin geri kalanı
56. BaĢvuran, SözleĢme’nin 3. maddesine dayanarak, Cumhuriyet
savcısı ve sulh ceza hâkimliği tarafından ifadesi alınması için hastaneden
çıkmaya mecbur edildiğini ifade etmekte ve Adalet Sarayında beklediği
sırada rahatsızlandığından yakınmaktadır. BaĢvuran aynı zamanda, kaldığı
hastane odasının, tedavi edilmesi için uygun niteliklere sahip olmadığını
ileri sürmektedir.
57. BaĢvuran ayrıca, adının da yer aldığı, FETÖ/PDY üyeleri olmakla
haklarında Ģüphe duyulan hâkim ve savcılara iliĢkin listenin basına
verilmesi ve Ankara Cumhuriyet savcısının, Ģüphelileri “terör örgütü
üyeleri” olarak göstermesi nedeniyle özel ve aile hayatına saygı hakkı ile
masumiyet karinesi hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.
58. BaĢvuran, arama ve el koyma iĢlemlerinin, 2802 Sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanunu ihlal edilerek yapıldığını ifade etmektedir.
59. Mahkeme, baĢvuranın söz konusu Ģikâyetleri ulusal makamlar
önünde sunmadığı gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesinin, iç hukuk
yollarının tüketilmemesi nedeniyle söz konusu Ģikâyetleri reddettiğini
kaydetmektedir. Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra, farklı bir sonuca
varmak için herhangi bir neden görmemektedir. Dolayısıyla Mahkeme,
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SözleĢme’nin 35. maddesinin 1 ve 4. fıkraları uyarınca, iç hukuk yollarının
tüketilmemiĢ olduğu gerekçesiyle, söz konusu Ģikâyetleri reddetmektedir.
Bu gerekçelerle, Mahkeme, oybirliğiyle,
BaĢvuranın, iç hukuka riayet edilmediği, sulh ceza hâkimliklerinin
bağımsız ve tarafsız olmadıkları, bu hâkimliklerin görevsiz/yetkisiz
oldukları, (yalnızca tutukluluk ile ilgili olarak) inandırıcı nedenler
bulunmadığı ve tutukluluk süresi, silahların eĢitliği ilkesinin ihlal
edildiği, ileri sürdüğü argümanların hâkimlikler tarafından dikkate
alınmaması sebebiyle tutukluluğun yasallığının yargısal denetiminin
etkin

olmadığı

bağlamındaki

Ģikâyetlerinin

incelenmesinin

ertelenmesine;
BaĢvurunun geri kalan kısmının kabul edilemez olduğuna karar
vermiĢtir.
ĠĢbu karar Fransızca dilinde tanzim edilerek, 12 Temmuz 2018 tarihinde
yazılı olarak bildirilmiĢtir.

Stanley Naismith

Robert Spano

Yazı ĠĢleri Müdürü

BaĢkan

