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OLAYLAR
1. BaĢvuran Mahir Bilim, 1990 doğumlu bir Türk vatandaĢı olup,
Mersin’de ikamet etmektedir. BaĢvuran, Mahkeme önünde, Mersin
Barosuna bağlı Avukat D. Yiğit tarafından temsil edilmiĢtir.
2. Türk Hükümeti (“Hükümet”) ise kendi görevlisi tarafından temsil
edilmiĢtir.
Davanın Koşulları
3. Dava konusu olaylar, taraflarca ileri sürüldüğü Ģekliyle, aĢağıdaki gibi
özetlenebilir:
4. Olayların gerçekleĢtiği sırada, baĢvuran, hırsızlık ile ilgili baĢka bir
soruĢturma kapsamında Mersin E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunmaktaydı.
5. BaĢvuran, 13 Temmuz 2006 tarihinde, bir tutuklunun öldürülmesi
olayına karıĢtığı Ģüphesiyle tutuklanmıĢtır.
6. Mersin Cumhuriyet Savcısı, 28 Kasım 2006 tarihinde, baĢvuran
aleyhine bir iddianame düzenlemiĢtir ve Mersin Ağır Ceza Mahkemesi
önünde ceza yargılaması baĢlamıĢtır.
7. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi, 13 ġubat 2007 ve 4 Kasım 2008
tarihleri arasında 28 duruĢma yapmıĢ ve baĢvuranın devam eden
tutukluluğunu, her duruĢmanın sonunda, re’sen ya da baĢvuranın talepleri
üzerine incelemiĢtir. Ġlgili mahkeme, her defasında, suçun niteliğini,
delillerin henüz toplanmamıĢ olduğunu ve söz konusu suça yönelik cezanın
ağırlığını dikkate alarak baĢvuranın tutukluluğunun devamına karar
vermiĢtir.
8. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2008 tarihinde, baĢvuranın
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vermiĢtir.
9. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Aralık 2008 tarihinde, baĢvuranı
mahkûm etmiĢ ve 5 yıl 4 ay hapis cezası vermiĢtir.
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10. Yargıtay, 26 Ekim 2010 tarihinde kararı onamıĢtır.

ġĠKÂYETLER
11. BaĢvuran, yargılama öncesi tutukluluk süresinin uzunluğundan ve
yerel mahkemelerin tahliye taleplerini reddederken basmakalıp gerekçe
kullandığından Ģikâyetçi olmuĢtur. Bu bağlamda, baĢvuran, SözleĢme’nin 5
§§ 1, 3 ve 4 ve 13. maddelerine dayanmıĢtır.
12. BaĢvuran, aynı zamanda, SözleĢme’nin 5 § 5 maddesi uyarınca, iç
hukukta, SözleĢme’nin 5. maddesi kapsamındaki Ģikâyetleri ile ilgili olarak
herhangi bir tazminat hakkının bulunmadığını belirtmiĢtir.

HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME
A. Başvuranın tutukluluk süresinin uzunluğuna ve yerel mahkemeler
tarafından basmakalıp gerekçe kullanılmasına ilişkin şikâyeti
13. BaĢvuran, yargılama öncesi tutukluluğunun aĢırı derecede uzun
olduğundan ve mahkemelerin tahliye taleplerini reddederken birebir aynı,
basmakalıp gerekçe kullandığından Ģikâyetçi olmuĢtur. Bu bağlamda,
baĢvuran, SözleĢme’nin 5 §§ 1, 3 ve 4 ve 13. maddelerine dayanmıĢtır.
14. Mahkeme, somut davanın koĢullarında, baĢvuranın Ģikâyetlerinin
sadece SözleĢme’nin 5 § 3 maddesi kapsamında incelenmesinin daha uygun
olduğu kanaatindedir.
15. Hükümet, Mahkeme’den, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK)
141. maddesi uyarınca hukuka aykırı tutukluluk nedeniyle tazminat talep
etme imkânına atıfta bulunarak, baĢvurunun bu kısmını iç hukuk yollarının
tüketilmediği gerekçesiyle reddetmesini talep etmiĢtir.
16. Mahkeme, CMK’nın 141. maddesi kapsamında tutukluluğun
uzunluğu bakımından uygulanan iç hukuk yolunun Demir/Türkiye ((k.k.),
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no. 51770/07, §§ 17-35, 16 Ekim 2012) davasında incelendiğini ve söz
konusu davada, haklarındaki mahkûmiyet kararı kesinleĢen baĢvuranlar
tarafından bu iç hukuk yolunun tüketilmesi gerektiğine karar verildiğini
gözlemlemektedir.
17. Mahkeme, somut davada, baĢvuranın mahkûmiyetinin 26 Ekim 2010
tarihinde kesinleĢtiğini kaydetmektedir. Bu tarihten itibaren baĢvuran,
CMK’nın 141. maddesi uyarınca tazminat talep etme hakkına sahip
olmasına rağmen (bk. yukarıda anılan Demir,§ 35), bu yola baĢvurmamıĢtır.
18. Mahkeme, iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediğine iliĢkin
değerlendirmenin, normal Ģartlarda, Mahkeme’ye baĢvurunun yapıldığı tarih
esas alınarak gerçekleĢtirildiğini yinelemektedir. Ancak, Mahkeme’nin
birçok kararında belirttiği üzere, bu kural, her davanın kendine özgü
koĢullarıyla haklı kılınabilecek istisnalara tabidir (bk. İçyer/Türkiye (k.k.),
no. 18888/02, § 72, AĠHM 2006-I). Mahkeme, geçmiĢte, ceza
yargılamasındaki nihai karardan sonra uygulanabilir olan, tutukluluğun
uzunluğuna iliĢkin yukarıda belirtilen hukuk yoluna iliĢkin davalarda bu
kuraldan ayrılmıĢtır (bk., diğer kararlar arasında, Tutal ve Diğerleri/Türkiye
(k.k.), 11929/12, 28 Ocak 2014). Mahkeme, söz konusu istisnanın somut
davada da uygulanması gerektiği kanaatindedir.
19. Sonuç olarak, Mahkeme, Hükümetin itirazını dikkate alarak,
baĢvurunun bu kısmının, SözleĢme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi uyarınca, iç
hukuk yollarının tüketilmemiĢ olması nedeniyle reddedilmesi gerektiği
kanaatine varmıĢtır.
B. Sözleşme’nin 5 § 5 maddesi kapsamındaki şikâyet
20. BaĢvuran, SözleĢme’nin 5 § 5 maddesi altında, iç hukukta,
SözleĢme’nin 5. maddesi kapsamındaki Ģikâyetleri ile ilgili olarak herhangi
bir tazminat hakkının bulunmadığından Ģikâyetçi olmuĢtur.
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21. Mahkeme, SözleĢme’nin 5. maddesinin 1, 2, 3 veya 4. fıkralarına
aykırı koĢullarda bir kiĢinin özgürlüğünden yoksun bırakılması ile ilgili
olarak tazminat talebinde bulunmasının mümkün olduğu durumlarda, 5.
maddenin 5. fıkrasına riayet edilmiĢ olunacağını yinelemektedir (bk.
Wassink/Hollanda, 27 Eylül 1990, § 38, A Serisi no. 185–A). Mahkeme,
yukarıda belirtildiği üzere (bk. 16-18. paragraflar) baĢvuranın SözleĢme’nin
5, § 1, 2, 3 veya 4. maddesi kapsamındaki haklarının ihlal edildiğinin
varsayılması durumunda, SözleĢme’nin 5 § 5 maddesi anlamında etkin bir
hukuk yolu sağlayan CMK’nun 141. maddesi uyarınca tazminat talep etme
hakkına sahip olacağını gözlemlemektedir. Dolayısıyla, baĢvurunun bu
kısmı açıkça dayanaktan yoksundur ve SözleĢme’nin 35 §§ 3 (a) ve 4
maddesi uyarınca reddedilmelidir.
Bu gerekçelerle, Mahkeme, oy birliğiyle,
BaĢvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.
ĠĢbu karar, Ġngilizce olarak tanzim edilmiĢ olup, 11 Ocak 2018 tarihinde
yazılı olarak bildirilmiĢtir.
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