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OLAYLAR
1. BaĢvuran Ufuk Özyıldız, 1961 doğumlu bir Türk vatandaĢı olup,
baĢvurunun yapıldığı dönemde Manisa Cezaevi’nde tutuklu bulunmaktaydı.
2. Türk Hükümeti (“Hükümet”) kendi görevlisi tarafından temsil
edilmiĢtir. 28 ġubat 2013 tarihli yazıyla, Hükümet, baĢvurunun Komite
tarafından incelenmesine itiraz etmiĢtir. Mahkeme, Hükümetin itirazını
değerlendirdikten sonra reddetmiĢtir.
3. Dava konusu olaylar, taraflarca ileri sürüldüğü Ģekliyle, aĢağıdaki gibi
özetlenebilir:
4. BaĢvuran, bir küçüğe cinsel istismarda bulunduğu Ģüphesiyle, 27
Ağustos 2006 tarihinde yakalanmıĢtır.
5. Ġzmir Sulh Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos 2006 tarihinde, itham
edildiği suçun mahiyetini, delillerin durumunu ve kaçma riskini dikkate
alarak baĢvuranın tutukluluğuna karar vermiĢtir.
6. Ġzmir Cumhuriyet Savcısı, 21 Eylül 2006 tarihinde, Ġzmir Ağır Ceza
Mahkemesine bir iddianame sunmuĢ; baĢvuranı bir küçüğe cinsel istismarda
bulunmakla ve saldırıya teĢebbüs etmekle suçlamıĢtır.
7. BaĢvuran, 7 Mart 2007 tarihinde, on yedi yıl altı ay hapis cezasına
mahkûm edilmiĢtir.
8. Yargıtay, 25 ġubat 2008 tarihinde, söz konusu kararı bozmuĢ ve dava
dosyasını ilk derece mahkemesine iade etmiĢtir.
9. Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Mart 2011 tarihinde, baĢvurana atılı
suçları sabit bulmuĢ ve baĢvuranı toplam on yedi yıl hapis cezasına mahkûm
etmiĢtir. Aynı zamanda, ilgili mahkeme, baĢvuranın tutukluluğunun
devamına karar vermiĢtir.
10. Ġlk derece mahkemesinin kararı, 20 Aralık 2011 tarihinde, Yargıtay
tarafından onanmıĢ ve kesinleĢmiĢtir.
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ġĠKÂYETLER
11. BaĢvuran, yargılama öncesi tutukluluk süresinin aĢırı derecede uzun
olduğuna iliĢkin Ģikâyette bulunmuĢtur.
12. BaĢvuran, ayrıca, SözleĢme’nin 6. maddesine dayanarak, aleyhindeki
ceza

yargılamalarının

makul bir süre içerisinde sonuçlanmadığını

belirtmiĢtir.

HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME
A. Sözleşme’nin 5. maddesi hakkında
13. BaĢvuran, tutukluluk süresinin makul olmayan derecede uzun
olduğunu belirtmiĢtir.
14. Hükümet, baĢvuranın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (“CMK”)
141. maddesi uyarınca, kanuna aykırı tutukluluk nedeniyle tazminat talep
etme imkânına atıfta bulunarak, iç hukuk yollarını tüketmemiĢ olduğunu
ileri sürmüĢ ve söz konusu iddiayı reddetmiĢtir.
15. BaĢvuran, buna cevaben herhangi bir görüĢ ibraz etmemiĢtir.
16. Mahkeme, CMK’nın 141. maddesi kapsamında tutukluluğun
uzunluğu bakımından uygulanan iç hukuk yolunun Demir/Türkiye ((k.k.),
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 verdiğini
gözlemlemektedir.
17. Mahkeme, somut davada, baĢvuranın mahkûmiyetinin 20 Aralık
2011 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.
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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, daha önce, ceza
yargılamalarındaki

nihai

karardan

sonra

uygulanabilir

hale

gelen,

tutukluluğun uzunluğuna iliĢkin yukarıda belirtilen hukuk yolu ile ilgili
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, söz
konusu Ģikâyetin, SözleĢme’nin 35 §§ 1 ve 4 maddesi uyarınca, iç hukuk
yollarının tüketilmemiĢ olması nedeniyle reddedilmesi gerektiği kanaatine
varmıĢtır.
B. Sözleşme’nin 6. maddesi hakkında
20. BaĢvuran,
SözleĢme’nin

6.

aleyhindeki

ceza

yargılamalarının

maddesinde

düzenlenen

“makul

uzunluğunun,

süre”

koĢuluyla

bağdaĢmadığı konusunda Ģikâyette bulunmuĢtur.
21. Hükümet, yargılamaların uzunluğu ve kararların icra edilmemesiyle
ilgili baĢvuruların incelenmesi için 6384 sayılı Kanun uyarınca yeni bir
Tazminat Komisyonunun kurulduğunu kaydetmiĢtir. Hükümet, baĢvuran
ilgili Tazminat Komisyonu’na baĢvuru yapmadığı için iç hukuk yollarının
tüketilmediğini öne sürmüĢtür.
22. Mahkeme, Hükümet tarafından da ortaya konulduğu üzere,
Ümmühan Kaplan/Türkiye (no. 24240/07, 20 Mart 2012) davasında pilot
karar usulünün uygulanmasını müteakip Türkiye’de yeni bir iç hukuk
yolunun oluĢturulduğunu gözlemlemiĢtir. Daha sonra, Mahkeme, Turgut ve
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Diğerleri ((k.k.), no. 4860/09, §§ 19-26, 26 Mart 2013) davasındaki
kararında, baĢvuranların bu yeni iç hukuk yolunun yürürlüğe girmesi ile iç
hukuk yollarını tüketmemiĢ olduğu gerekçesiyle, yeni bir baĢvurunun kabul
edilemez olduğuna karar vermiĢtir. Mahkeme, bu kararı verirken, özellikle,
bu yeni hukuk yolunun muhtemel surette (a priori) eriĢilebilir olduğunu ve
yargılamaların uzunluğuna iliĢkin Ģikâyetler için makul bir tazmin imkânı
sunabildiğini değerlendirmiĢtir.
23. Mahkeme, Ümmühan Kaplan (yukarıda anılan, § 77) davasındaki
kararında, hâlihazırda Hükümete iletilmiĢ olan bu tür baĢvuruları yine de
inceleyebileceğini vurguladığını kaydetmiĢtir.
24. Bununla birlikte, Mahkeme, Hükümetin baĢvuranın 6384 sayılı
Kanun ile tesis edilmiĢ olan yeni iç hukuk yoluna baĢvurmamıĢ olmasına
iliĢkin ilk itirazını göz önünde bulundurarak, (yukarıda anılan) Turgut ve
Diğerleri davasında varmıĢ olduğu sonucu yinelemektedir. Bu nedenle,
Mahkeme, mevcut baĢvuranı iç hukuk yollarını tüketme yükümlülüğünden
muaf tutabilecek hiçbir istisnai durumun bulunmadığı sonucuna varmıĢtır.
25. Dolayısıyla, söz konusu Ģikâyetin, SözleĢme’nin 35 §§ 1 ve 4
maddesi

uyarınca,

iç

hukuk

yollarının

tüketilmediği

gerekçesiyle

reddedilmesi gerekmektedir.
Bu gerekçelerle, Mahkeme, oy birliğiyle,
BaĢvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.
ĠĢbu karar Ġngilizce olarak tanzim edilmiĢ olup, 28 Eylül 2017 tarihinde
yazılı olarak bildirilmiĢtir.
Hasan Bakırcı
Yazı ĠĢleri Müdür Yardımcısı
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