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I.

BASVURUNUN KONUSU

1. Ba~vuru, sosyal medyada iistler hakkmda yap1lan yorum nedeniyle kmama
cezas1 verilmesinin ifade ozgiirliigiinii ihlal ettigi iddiasma ili~kindir.
II. BASVURU SURECi

2.

Ba~vuru 7/12/2015 tarihinde yap1lm1~tlr.

3. Ba~vuru, ba~vuru formu ve eklerinin idari yonden yap1lan on incelemesinden
sonra Komisyona sunulmu~tur.
4. Komisyonca ba~vurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Boliim tarafmdan
yapilmasma karar verilmi~tir.
5. Boliim Ba~kam tarafmdan ba~vurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin
birlikte yap1lmasma karar verilmi~tir.
6. Ba~vuru belgelerinin bir omeg1 bilgi ivm Adalet Bakanhgma (Bakanhk)
gonderilmi~tir. Bakanhk, gorii~ bildirmemi~tir.
III. OLAY VE OLGULAR

7.

Ba~vuru formu ve eklerinde ifade edildigi ~ekliyle olaylar ozetle ~oyledir:

8. Ba~vurucu, olaylann meydana geldigi tarihte polis memurudur.
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9. Ba~vurucu, Facebook isimli sosyal payla~1m sitesinde baz1 polis memurlan
tarafmdan olu~turulan bir sayfada yer alan "Emniyet-Sen Ba~kanz 'na Mobbing" ba~hkh
konuya yorum yapm1~tu. Ba~vurucunun amlan konuya yaptig1 yorum ~oyledir: "... eyyyy
rutbeli zevat Size de Glum Var Bize de ... Bunun hesabznz orada Allah zaten soracak burada
da Emniyet-Sen ... ".
10. Ba~vurucu hakkmda, sosyal payla~1m sitesinde sarf ettigi sozler nedeniyle
disiplin soru~turmas1 ay1lm1~t1r. Ba~vurucu, Ankara Valiligi Emniyet Mtidtirltigti il Polis
Disiplin Kurulu Ba~kanhgmca (idare) 19/3/2014 tarihinde kmama cezas1 ile
cezalandmlm1~tu. idarenin gerek9esi ~oyledir:
"Polis memuru Hulusi Ozkan ifadesinde her ne kadar yaptzgz yorumu bilim;sizce
yaptzgznz ve yaptzgz yorumdan pi$manlzk duydugunu beyan etmi$ olsa da Emniyet Tqkilatz
mensuplarzna yakz$mayan ve Polis Meslek disiplini ve etigi ile bagda$mayan yorumlar
yaptzgz ve her turlu istismara ar;zk olan bu sayfalarda yorum yapmasz ve payla$mas1
hakkznda isnat edilen 'Gorev dz$znda yasaklanan tutum ve davranz$larda bulunmak" sur;unu
i$ledigi, alznan beyanlar ve dosya i<;erisindeki diger deliller muvacehesinde anla$zlmakla
eylemine uyan Emniyet Orgutu Disiplin Tuzugunun 4/1. maddesi geregince kznama cezasz
ile tecziyesine, daha onceden almz$ oldugu disiplin cezalarznzn olmasz nedeniyle tuzugun 15.
maddesinin tatbikine yer olmadzgzna karar verilmi$tir. "

11. Ba~vurucu, idari i~lemin iptali talebiyle dava a9m1~tlr. Ankara 2. idare
Mahkemesi 7/11/2014 tarihinde davanm reddine karar vermi~tir. Mahkeme karannm
gerek9esi ~oyledir:
"Dava dosyasznzn incelenmesinden; polis memuru olan davacznzn, Facebook isimli
sosyal payla$Zm sitesinde "Emniyet-Sen Ba$kanz 'na Mobbing" ba$lzklz konuya yaptzgz yorum
dolayzszyla hakkznda disiplin soru$turmasz ba$latzldzgz, bu kapsamda, davaczdan alznan
savunma ve ifadelerde soz konusu yorumu kendisinin yazdzgz ve yazz i<;eriginde '.... eyyy}
rutbeli zevat Size de Olum Var Bize de .... bunun hesabznz orada Allah zaten soracak buradc
da Emniyet-Sen .... ' $eklinde ifadelere yer verildiginin goruldugu, bu itibarla, soz konusu
yorumlarzn polislik mesleginin etigi ile bagda$madzgz da goz onunde bulunduruldugunda,
disiplin cezaszna dayanak eylemi gerr;ekle$tirdigi sabit olan davacznzn, Emniyet Orgutu
Disiplin Tuzugu 'nun 4/ 1 maddesi uyarznca 'kznama cezasz' ile tecziyesine ili$kin i$lemde
hukuka aykzrzlzk gorulmemi$tir. "

12. itiraz tizerine karar (kapatilan) Ankara Bolge idare Mahkemesi 1. Kurulunca
4/3/2015 tarihinde onanm1~t1r.
13. Ba~vurucunun karar dtizeltme tale bi 6/ 10/2015 tarihinde reddedilmi~tir.
14. Ret karan ba~vurucuya 5/ 11/2015 tarihinde teblig edilmi~, ba~vurucu 7/12/2015
tarihinde bireysel ba~vuruda bulunmu~tur.
15. Ba~vurucunun yorum yapt1g1 "Emniyet-Sen Ba~kanz'na Mobbing" ba~hkh
konunun i9erigine dair bir bilgiye, idare tarafmdan verilen disiplin cezas1 karannda ve derece
mahkemelerinin gerek9eli kararlannda yer verilmedigi gibi bireysel ba~vuru formu ve eki
belgelerde de rastlamlamam1~tu.
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IV. iLGiLi HUKUK
A. Ulusal Hukuk
16. 24/4/1979 tarihli Resmi Gazete'de yay1mlanan Emniyet Te~kilatI Disiplin
Tliziigii'nlin (Tiiziik) "Kmama" kenar ba~hkh 4. maddesinin (1) numarah fikras1 ~oyledir:
"Gorev szrasznda veya dz~znda yasaklanan tutum ve davranz~larda bulunmak"

B. Uluslararas1 Hukuk
17. ilgili uluslararas1 hukuk kurallan 19m bkz. Adem Talas [GK], B. No:
2014/12143, 16/11/2017, §§ 21-23.
18. Avrupa insan Haklan Mahkemesi (AiHM), polis memurlanmn ifade
ozgiirliigiine yonelik bir karannda Avrupa insan Haklan Sozle~mesi'nin (Sozle~me) 10.
maddesinin devletin egemenligi altmdaki diger bireylere uyguland1g1 gibi bu ki~ilere de
uygulanacagm1 ozellikle vurgulamaktadir (Rekvenyi/Macaristan [BD], B. No: 25390/94,
20/5/1999, § 43). Bununla birlikte AiHM demokratik bir toplumda gerekliligi tart1~1lmaz olan
durumlarda ordu, emniyet veya diger baz1 alanlarda siyasi ve toplumsal faaliyetlere
sm1rlamalar getirilmesinin miimkiin oldugunu gozetmektedir asmail Sezer/Turkiye, B . No:
36807/07, 24/3/2015, § 52; Vogt/A lmanya [BD], B. No: 17851/91, 26/9/1995, §§ 51-53).
19. AiHM; komutanma mektup yazarak ordu hakkmda agir ele~tiri ve isnatlarda
bulunan bir askerin cezalandmlmasmm ifade ozgiirliigiinii ihlal ettigi yoniinde degerlendirme
yaptig1 bir karannda, silah altmdakilerin askeri disiplini zay1flatmalanm onlemek amac1yla
diizenlenmi~ hukuk kurallan bulunmadan bir ordunun geregi gibi gorev yapabilecegini
dii~iinmek miimkiin olmad1g1 i<;in askeri disipline kar~1 ger9ek bir tehdidin bulunmas1 halinde
ifade ozgiirliigiine kis1tlamalar getirilebilecegini belirtmektedir (Grigoriades/Yunanistan
[BD], B . No: 24348/94, 25/11/1997, § 45). Dolay1s1yla silahh kuvvetlerin i<; diizeni ve
hiyerar~ik yap1sm1 diizenleyen ozel kurallann varhgmm ka9m1lmaz bir durum oldugu AiHM
tarafmdan da kabul edilmektedir (A.D./Turkiye, B. No: 29986/96, 22/12/2005, § 21;
Pulatlz/Turkiye, B. No : 38665/07, 26/4/2011 , § 20). Ancak AiHM, ifadeler bir kurum olarak
silahh kuvvetlerin kendisine yoneltilmi~ olsa bile ulusal makamlann ifade ozgiirliigiiniin i<;ini
bo~altmak amac1yla bu tiir k1s1tlay1c1 kurallara dayanamayacagm1 da eklemektedir
( Grigoruades/Yunanistan, § 45).

V. iNCELEME VE GEREK<;E
20. Mahkemenin 15/11/2018 tarihinde yapm1~ oldugu toplant1da ba~vuru incelenip
geregi dii~iiniildii:

A. Ba~vurucunun iddialan
21. Ba~vurucu; Facebook isimli sosyal payla~1m sitesinde baz1 polis memurlan
tarafmdan olu~turulan bir sayfada hakaret veya su<; unsuru i9ermeyen, bir defaya mahsus bir
payla~1mda bulundugunu iddia etmi~tir. Ba~vurucu; soz konusu payla~1m nedeniyle idarece
kmama cezas1 ile cezalandmld1gm1, idari i~lemin iptali talebiyle a9tig1 davanm da
reddedildigini belirterek ifade ozgiirliigiiniin ihlal edildigini ileri siirmii~tiir.
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Degerlendirme

22. iddianm degerlendirilmesinde dayanak almacak Anayasa'nm
ar;zklama ve yayma hurriyeti" kenar ba~hkh 26. maddesinin ilgili kism1 ~oyledir:

"Du~unceyi

"Herkes, dii$iince ve kanaatlerini soz, yazz, resim veya ba$ka yollarla tek ba$zna veya
toplu olarak apklama ve yayma hakkzna sahiptir. Bu hiirriyet resmi makamlarzn miidahales1
olmakszzm haber veya fikir almak ya da vermek serbestligini de kapsar. ...
Bu hiirriyetlerin kullanzlmasz, .. . kamu diizeni, .. . ama<;larzyla smzrlanabilir.

Dii$iinceyi a<;zklama ve yayma hiirriyetinin kullanzlmasmda uygulanacak $ekil, $art ve
usuller kanunla diizenlenir. "

1.

Kabul Edilebilirlik Yonilnden

23 . A<;;1k<;;a dayanaktan yoksun olmad1g1 ve kabul edilemezligine karar verilmesini
gerektirecek ba~ka bir neden de bulunmad1g1 anla~1lan ifade ozgurlugunlin ihlal edildigine
ili~kin iddianm kabul edilebilir olduguna karar verilmesi gerekir.
2.

Esas Yonilnden

a.

Miidahalenin Varhg1

24. Ba~vurucu, sosyal medya hesab1 arac1hg1yla yapt1g1 yorum nedeniyle kmama
cezas1 ile cezalandmlm1~tu. 0 halde ba~vurucunun ifade ozgurlugune yonelik bir mudahale
soz konusudur.
b.

Miidahalenin ihlal Olu~turup Olu~turmad1g1

25. Yukanda amlan mudahale, Anayasa'nm 13. maddesinde belirtilen ko~ullara
uygun olmad1g1 muddet<;;e Anayasa'nm 26. maddesinin ihlalini te~kil edecektir. Anayasa'nm
13. maddesinin ilgili k1sm1 ~oyledir:
"Temel hak ve hiirriyetler, ... yalnzzca Anayasanzn ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere baglz olarak ve ancak kanunla sznzrlanabilir. Bu sznzrlamalar, ... demokratik
toplum diizeninin ... gereklerine ve ol<;iiliiliik ilkesine aykzrz olamaz."

26. Bu sebeple mudahalenin Anayasa'nm 13. maddesinde ongorulen ve somut
ba~vuruya uygun du~en kanunlar tarafmdan ongorulme, Anayasa'nm ilgili maddesinde
belirtilen nedenlere dayanma ve demokratik toplum duzeninin gereklerine aykm olmama
ko~ullanna uygun olup olmad1gmm belirlenmesi gerekir.
i.

Kanunilik

27. Mudahaleye dayanak olan 4/6/ 1937 tarihli ve 3201 say1h Emniyet Te~kilatI
Kanunu'na dayanarak <;;1kanlan Tuzuk'un 4. maddesinin (1) numarah fikrasmm kanunla
smulama ol<;;utunu kar~1lad1g1 sonucuna vanlm1~tu.
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Me~ru Arna~

28. Polis memuru olan ba~vurucuya sosyal medya hesab1 arac1hg1yla tistleri
hakkmda yaptlg1 yorum nedeniyle disiplin cezas1 verilmi~tir. Gtivenlik kurulu~lannm kendine
ozgti disiplin kurallan vardir ve bu kurallar hem gtivenlik kurulu~lannm belirli bir dtizen
i9inde 9ah~mas1 hem de daha iyi hizmet tiretmesi i9in zorunluluktur. Dolay1s1yla
ba~vurucunun ifade ozgtirltigtine yap1lan mtidahalenin Anayasa'nm 26. maddesinin ikinci
fikrasmda sayilan kamu dtizeninin saglanmas1 me~ru amacm1 ta~1d1g1 sonucuna vanlm1~tir.
iii.

Demokratik Toplum Diizeninin Gereklerine Uygunluk

(1)

Genel ilkeler

(a) Demokratik Toplumda ifade Ozgiirliigiiniin Onemi
29. Anayasa Mahkemesi ifade ozgtirltigti baglammda demokratik toplum duzeninin
gerekleri ifadesinden ne anla~1lmas1 gerektigini daha once pek 90k kez a91klam1~t1r. ifade
ozgtirltigti ki~inin haber ve bilgilere, ba~kalannm fikirlerine serbest9e ula~abilmesi, dti~tince
ve kanaatlerinden dolay1 kmanamamas1 ve bunlan tek ba~ma veya ba~kalanyla birlikte 9e~itli
yollarla serbest9e ifade edebilmesi, anlatabilmesi, savunabilmesi, ba~kalanna aktarabilmesi
ve yayabilmesi anlamma gelir. <;ogunluga muhalif olanlar da dahil olmak tizere dti~tincelerin
her ttirlti ara9la a91klanmas1, a91klanan dti~tinceye payda~ saglanmas1, dti~tinceyi
ger9ekle~tirme ve ger9ekle~tirme konusunda ba~kalanm ikna etme 9abalan ve bu 9abalann
ho~gortiyle kar~1lanmas1 9ogulcu demokratik dtizenin gereklerindendir. Dolay1s1yla toplumsal
ve siyasal 9ogulculugu saglamak, her ttirlti dti~tincenin ban~91l bir ~ekilde ve serbest9e
ifadesine baghd1r. Bu itibarla dti~tinceyi apklama ve yayma ozgtirltigti demokrasinin i~leyi~i
i9in ya~amsal onemdedir (Bekir Ca:;kun [GK], B. No: 2014/12151, 4/6/2015, §§ 33-35;
Mehmet Ali Aydzn [GK], B. No: 2013/9343, 4/6/2015, §§ 42, 43; Tansel <;ola§an, B. No:
2014/6128, 7/7/2015, §§ 35-38).
(b) Miidahalenin Demokratik Toplum Diizeninin Gereklerine Uygun Olmas1
30. Temel hak ve ozgtirltiklere yonelik bir mtidahalenin demokratik toplum
dtizeninin gereklerine uygun kabul edilebilmesi i9in zorunlu bir toplumsal ihtiyac1
kar~ilamas1 ve orant1h bir mtidahale olmas1 gerekir. A91ktir ki bu ba~hk altmdaki
degerlendirme, sm1rlamanm amac1 ile bu amac1 ger9ekle~tirmek tizere ba~vurulan ara9
arasmdaki ili~ki tizerinde temellenen ol9tiltiltik ilkesinden bag1ms1z yap1lamaz. <;unkti
Anayasa'nm 13. maddesinde "demokratik toplum duzeninin gereklerine aykm olmama" ve
"olc;ululuk ilkesine aykm olmama" bi9iminde iki ayn kritere yer verilmi~ olmakla birlikte bu
iki kriter bir btittintin par<;alan olup aralannda s1k1 bir ili~ki vardir (Bekir Co§kun, §§ 53-55;
Mehmet Ali Aydzn, §§ 70-72; AYM, E.2018/69, K.2018/47, 3/5/2018, § 15; AYM,
E.2017/ 130, K.2017/165, 29/11/2017, § 18).
31. ifade ozgtirltigti tizerindeki sm1rlamanm demokratik bir toplumda zorlay1c1 bir
toplumsal ihtiyacm kar~1lanmas1 amacma yonelik ve istisnai nitelikte olmas1 gerekir.
Mtidahaleyi olu~turan tedbirin zorunlu bir toplumsal ihtiyac1 kar~1lad1gmm kabul edilebilmesi
i9in amaca ula~maya elveri~li olmas1, ba~vurulabilecek en son 9are ve almabilecek en hafif
onlem olarak kendisini gostermesi gerekmektedir. Amaca ula~maya yard1mc1 olmayan veya
ula~1lmak istenen amaca nazaran bariz bir bi9imde agir olan bir mtidahalenin zorunlu bir
toplumsal ihtiyac1 kar~1lad1g1 soylenemeyecektir (baz1 farkhhklarla birlikte bkz. Bekir
Co§kun, § 51; Mehmet Ali Aydzn, § 68; Tansel <;ola§an, § 51).
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32. Anayasa Mahkemesinin bir gorevi de bireylerin fikirlerini ifade ozgtirltigti
yoluyla ifade etme haklan ile Anayasa'nm 26. maddesinin ikinci fikrasmda belirtilen me~ru
ama9lar arasmda adil bir dengenin saglamp saglanamad1gm1 denetlemektir. Me~ru ama9lann
bir olayda varhgmm hakk1 ortadan kaldumad1g1 vurgulanmahdu. Onemli olan bu me~ru
ama9la hak arasmda olaym ~artlan i<;inde bir denge kurmaktu (Bekir Co§kun, §§ 44, 47, 48;
Hakan Yigit, B. No: 2015/3378, 5/7/2017, §§ 58, 61, 66).
33. Orantihhk ise sm1rlamayla ula~1lmak istenen ama<; ile ba~vurulan sm1rlama
tedbiri arasmda a~m bir dengesizlik bulunmamasma i~aret etmektedir. Diger bir ifadeyle
orant1hhk, bireyin hakk1 ile kamunun menfaatleri veya mtidahalenin amac1 ba~kalanmn
haklanm korumak ise diger bireylerin hak ve menfaatleri arasmda adil bir dengenin
kurulmasma i~aret etmektedir. Dengeleme sonucu mtidahalede bulunulan hakkm sahibine
terazinin diger kefesinde bulunan kamu menfaati veya diger bireylerin menfaatine nazaran
a91k9a orant1s1z bir ktilfet yuklendiginin tespiti halinde orant1hhk ilkesi yontinden bir sorunun
varhgmdan soz edilebilir. Kamu gtictinti kullanan organlann dti~tincelerin a91klanmasma ve
yayilmasma mtidahale ederken ifade ozgtirltigtintin kullamlmasmdan kaynaklanan yarardan
daha agu basan, korunmas1 gereken bir menfaatin ve ki~iye ytiklenen ktilfeti dengeleyici
mekanizmalann varhgm1 somut olgulara dayanarak gostermeleri gerekir (bkz. Bekir Co§kun,
§ 57; Tansel <;ola§an, §§ 46, 49, 50; Hakan Yigit, §§ 59, 68).
34. Buna gore ifade ozgtirltigtine yap1lan bir mtidahale, zorunlu bir toplumsal
ihtiyac1 kar~ilam1yorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyac1 kar~ilamakla birlikte orant1h
degilse demokratik toplum dtizeninin gereklerine uygun bir mtidahale olarak
degerlendirilemez.

(2) Giivenlik Gorevlilerinin ifade Ozgiirliigii
35. Anayasa'nm 26. maddesinin asil i~levi herkesin ifade ozgtirltigtinti korumaktu.
Polis memurlannm da dahil oldugu kamu gorevlileri toplumun diger btittin bireyleri gibi
ifade ozgtirltigtinden yararlamr. Bununla beraber Anayasa'nm 12. maddesinin, "Temel hak ve
hiirriyetler, ki§inin topluma, ailesine ve diger ki§ilere kar§l odev ve sorumluluklanm da
ihtiva eder" bi<;imindeki ikinci fikras1, ki~ilerin temel hak ve htirriyetleri kullamrken sahip
olduklan odev ve sorumluluklara gonderme yapar (Engin Kabada§, B. No: 2014/18587,
6/7/2017, § 36).
36. Bu itibarla yapilacak degerlendirmede somut olaym kendi ~artlan i<;inde
ba~vurucunun hangi saik ile beyanda bulundugu, beyanm hukuki ve fiili esas1, beyan tarz1,
beyanm muhtemel yorumlan, kamu kurumuna etkileri ve ba~vurucunun maruz kald1g1
yaptmm gozontinde bulundurulmahdu (Adem Talas, § 47). Aynca ba~vurucunun kamu
gorevinin niteligi ve bagh bulundugu kurumun kamu dtizeni ve i<; gtivenlikle dogrudan ilgili
ozel konumu, Emniyet Te~kilatmm i<; dtizeni ve hiyerar~ik yap1sm1 dtizenleyen ozel
kurallannm varhg1 da unutulmamahdu. Anayasa Mahkemesi, belirli kategorilere mensup
kamu gorevlilerinin ifade ozgtirltigtine yap1lan mtidahale ile onlann ifadeyi kullanma
bi<;imlerinin kurumsal disiplinle uyumlu, s1rn ifiia etmeyen nitelikte ve dengeli olmasmm
saglanmas1 i<;in mesleki hiyerar~i kurallanna uyma ytiktimltiltikleri arasmda bir denge
saglamp saglanmad1gm1 olaylann btittinselligi i<;inde gozetecektir (Engin Kabada§, § 37;
Adem Talas,§ 47).
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37. Bundan sonra Anayasa Mahkemesinin yapmas1 gereken; ba$vuruya konu
mtidahaleye olaym btitlinltigti i9inde bakmak (Nilgiin Halloran, B. No: 2012/1184,
16/7/2014, § 52; Tansel <:;ola§an, § 62), mtidahaleyi hakh kilmak i9in derece mahkemelerince
gosterilen gerek9elerin inandmc1, bir ba$ka deyi$le ilgili ve yeterli olup olmad1gm1 ve
mtidahalenin olc;iilii olup olmad1gm1 belirlemektir ( Nilgiin Halloran, § 39; Bekir Co§kun, §§
24, 58; Tansel <:;ola§an, § 52). Anayasa Mahkemesi bunu yaparken kamu gtictinti kullanan
organlann ve derece mahkemelerinin Anayasa'nm 26. maddesinde yer alan ve Anayasa
Mahkemesince ortaya konulan ilkelerle uyumlu olan standartlan uygulad1klanna ve aynca
maddi olaylan kabul edilebilir bir $ekilde takdir ederek karar verdiklerine ikna olmahd1r.

(3) Genel ilkelerin Somut Olaya Uygulanmas1
38. Mevcut ba$vuruda gozontinde bulundurulmas1 gereken ilk husus ba$vurucunun
sosyal medya hesab1 tizerinden yapt1g1 yorumun i9erigi ve kulland1g1 ifadelerin tlirtidtir.
Ba$vurucu, Facebook isimli sosyal payla$1ID sitesinde baz1 polis memurlan tarafmdan
olu$turulan sayfada yer alan bir konu ba$hgmm altma dii$iincelerini yazm1$tlr. Ba$vurucunun
yorum yaptig1 konunun ba$hg1 "Emniyet-Sen Ba§kanz 'na Mobbing" olmakla birlikte konunun
i9erigine dair bir bilgi ne idare tarafmdan verilen disiplin cezas1 karannda ne de derece
mahkemelerinin gerek9eli kararlannda yer almaktadu. Ba$vurucunun amlan konuya yaptig1
yorum "... eyyyy riitbeli zevat Size de Oliim Var Bize de ... Bunun hesabznz orada Allah zaten
soracak burada da Emniyet-Sen ... " ctimlelerinden ibarettir.
39. Ba$vurucu, sosyal medyada polis meslek disiplini ve etigi ile bagda$mayan
yorum yapmas1 ve payla$mas1 nedeniyle gorev d1$mda yasaklanan tutum ve davram$larda
bulunma su9unu i$ledigi gerek9esiyle idare tarafmdan kmama cezas1 ile cezalandmlm1$tlr.
Ba$vurucunun idari i$lemin iptali talebiyle a9t1g1 davada da ilk derece mahkemesi, soz
konusu ifadelerin polislik mesleginin etigi ile bagda$mad1gm1 kabul etmi$ ancak daha ileri bir
degerlendirmede bulunmam1$tlf (bkz. §§ 10, 11).
40. Anayasa Mahkemesi, bireysel ba$VUru incelemesinde bireylerin anayasal haklan
ihlal edilmedigi stirece derece mahkemelerinin dava konusu olgulan degerlendirmesine ve
hukuku yorumlamasma mtidahalede bulunmaz. Somut olayda ilk derece mahkemesi,
ba$vurucunun ifade ozgtirltigti ile ifadeyi kullanma bi9iminin kurumsal disiplinle uyumlu,
szrrz if.'Ja etmeyen nitelikte ve dengeli olmasmm saglanmas1 i9in mesleki hiyerar$i kurallanna
uyma ytiktimltiltikleri arasmda denge kurma i$lemi yapmam1$tlr. Mahkeme, bahse konu
ifadelerin meslek etigi ile bagda$mad1gm1 belirtmekle yetinmi$; ifadelerin ne anlam1 tizerinde
durmu$ ne de kullamld1g1 baglam1 incelemi$tir.
41. Emniyet Te$kilatI i<; gtivenlik hizmeti vermesi sebebiyle silah ve benzeri ara9lar
kullanma yetkisi olan, idari i$lerin yanmda adli i$ler ile ilgili de hassas yetkileri bulunan bir
te$kilatt1r. Silahh kuvvetlere benzer ozellik gosteren bu yonleriyle te$kilat i9indeki hiyerar$ik
kurallann sivil devlet memurlannm tabi oldugu kurallara k1yasla daha katI olmas1 dogaldu.
Bununla birlikte bu husus te$kilatm veya hiyerar$ik tistlerin ele$tirilemeyecegi anlamma da
gelmemektedir.
42. Sosyal medyada yorum yaptig1 konunun ba$hg1 ile kurdugu ctimlelerden yola
91karak ba$vurucunun Emniyet Te$kilatmm yonetiminden duydugu memnuniyetsizligi ve
sitemini herhangi bir yoneticinin ismini zikretmeden dile getirdigi gortilmektedir.
Ba$vurucunun kulland1g1 ifadelerin te$kilata yonelik bir s1rr1 if$a eder niteligi olmad1g1 gibi
te$kilata zarar verecek veya itibar kayb1 olu$turacak aguhg1 oldugu da soylenemez.
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43. Sonrn; olarak ilk derece mahkemesi ba~vurucunun ifade ozgtirltigti kar~1smda
mesleki hiyerar~i kurallanna uyma ytiktimltiltiklerinin yerine getirilmesindeki tisllin yaran
gosterebilmi~ degildir. ilk derece mahkemesince ba~vuruya konu ~ikayete olaym btittinselligi
i9inde bak1lmam1~; somut olaym kendi ~artlannm neler oldugu, sosyal medyada tart1~1lan
konunun ne oldugu, ba~vurucunun hangi ama9la dti~tince a91klamasmda bulundugu,
ba~vurucunun beyan tarz1, beyanm muhtemel sonu9lan ve varsa kamu hizmetine veya kamu
kurumunun disiplinine etkileri gozontinde bulundurulmam1~tu (bkz. § 40). Ba~vurucunun
sozlerinin olaym baglammdan ve somut ifade a91klamasmm btittinltigtinden kopart1larak ele
almmas1 suretiyle ortaya konan gerek9enin ilgili ve yeterli kabul edilmesi mtimktin degildir.
Aynca yukandaki hususlar dikkate almd1gmda ba~vurucunun kulland1g1 ifadeler nedeniyle
kmama cezas1 ile cezalandmlmasmm demokratik toplumda gerekli oldugu da
degerlendirilmemi~tir.
44. Apklanan gerek9elerle Anayasa'nm 26. maddesinde gtivence altma alman ifade
ozgtirltigtintin ihlal edildigine karar verilmesi gerekir.

3.

6216 Say1h Kanun'un 50. Maddesi Yonilnden

45 . 30/3/2011 tarihli ve 6216 say1h Anayasa Mahkemesinin Kurulu~u ve Yargilama
Usulleri HakkmdaKanun'un 50. maddesinin (1) ve (2) numarah fikralarqoyledir:
"(I) Esas inceleme sonunda, ba,Jvurucunun hakkznzn ihlal edildigine ya da
edilmedigine karar verilir. jhfal kararz verilmesi halinde ihlalin ve sonur;larznzn ortadan
kaldmlmasz i<;in yapzlmasz gerekenlere hiikmedilir ...

(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararzndan kaynaklanmz.Jsa, ihlali ve sonur;larznz
ortadan kaldzrmak ir;in yeniden yargzlama yapmak iizere dosya ilgili mahkemeye gonderilir.
Yeniden yargzlama yapzlmasznda hukuki yarar bulunmayan hallerde ba,Jvurucu lehine
tazminata hiikmedilebilir veya gene! mahkemelerde dava ar;zlmasz yolu gosterilebilir.
Yeniden yargzlama yapmakla yiikiimlii mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararznda
ar;zkladzgz ihlali ve sonur;larznz ortadan kaldzracak ,Jekilde miimkiinse dosya iizerinden karar
verir."

46. Anayasa Mahkemesinin Mehmet Dogan ([GK], B. No: 2014/8875, 7/6/2018)
karannda, ihlal sonucuna vanld1gmda ihlalin nas1l ortadan kaldmlacagmm belirlenmesi
hususunda genel ilkeler belirlenmi~tir.
47. Mehmet Dogan karannda ozetle uygun giderim yolunun belirlenebilmesi
a91smdan oncelikle ihlalin kaynagmm belirlenmesi gerektigi vurgulanm1~tu. Buna gore
ihlalin mahkeme karanndan kaynakland1g1 durumlarda 6216 say1h Kanun'un 50. maddesinin
(2) numarah fikras1 ile Anayasa Mahkemesi i9tuztigti'ntin 79. maddesinin (1) numarah
fikrasmm (a) bendi uyannca kural olarak ihlali ve sonu9lanm ortadan kald1rmak i9in yeniden
yarg1lama yap1lmak tizere karann bir omeginin ilgili mahkemeye gonderilmesine htikmedilir
(Mehmet Dogan, §§ 57-58).
48 . Mehmet Dogan karannda Anayasa Mahkemesi, yeniden yarg1lama yapmakla
gorevli derece mahkemelerinin ytiktimltiltiklerine ve ihlalin sonu9lanm gidermek amac1yla
derece mahkemelerince yap1lmas1 gerekenlere ili~kin a91klamalarda bulunmu~tur. Buna gore
Anayasa Mahkemesinin tespit edilen ihlalin giderilmesi amac1yla yeniden yargilama
yap1lmasma htikmettigi hallerde ilgili usul kanunlannda dtizenlenen yarg1lamanm
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yenilenmesi kurumundan farkh olarak yarg1lamanm yenilenmesi sebebinin varhgmm kabulti
ve onceki karann kaldmlmas1 hususunda derece mahkemesinin herhangi bir takdir yetkisi
bulunmamaktad1r. Zira ihlal karan verilen hallerde yarg1lamanm yenilenmesinin gerekliligi
hususundaki takdir derece mahkemelerine degil ihlalin varhgm1 tespit eden Anayasa
Mahkemesine b1rak1lm1~tir. Derece mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin ihlal karannda
belirttigi dogrultuda ihlalin sonrn;lanm gidermek tizere gereken i~lemleri yapmakla
yuktimliidtir (Mehmet Dogan, § 59).
49. Bu baglamda derece mahkemesinin oncelikle yapmas1 gereken ~ey, bir temel
hak veya ozgtirltigti ihlal ettigi veya idari makamlar tarafmdan bir temel hak veya ozgtirltige
yonelik olarak gen;ekle~tirilen ihlali gideremedigi tespit edilen onceki karanm kald1rmaktu.
Derece mahkemesi, karann kaldmlmasmdan sonraki a~amada ise Anayasa Mahkemesi
karannda tespit edilen ihlalin sonrn;lanm gidermek i<;in gereken i~lemleri yapmak
durumundad1r. Bu 9er9evede ihlal, yarg1lama s1rasmda ger9ekle~tirilen usule ili~kin bir
i~lemden veya yerine getirilmeyen usule ili~kin bir eksiklikten kaynaklamyorsa soz konusu
usul i~leminin hak ihlalini giderecek ~ekilde yeniden (veya daha once hi<; yap1lmam1~sa ilk
defa) yapilmas1 icap etmektedir. Buna kar~1hk ihlalin idari i~lem veya eylemin kendisinden
ya da (derece mahkemesince yapilan veya yapilmayan usul i~lemlerinden degil de) derece
mahkemesi karannm sonucundan kaynakland1gmm Anayasa Mahkemesi tarafmdan tespit
edildigi hallerde derece mahkemesinin usule dair herhangi bir i~lem yapmadan dogrudan
mtimktin oldugunca dosya tizerinden onceki karannm aksi yontinde karar vererek ihlalin
sonu9lanm ortadan kald1rmas1 gerekir (Mehmet Dogan, § 60).
50. Ba~vurucu, yeniden yarg1lama talebinde bulunmu~tur.
51. Anayasa Mahkemesi, sosyal medyada tistleri hakkmda yaptlg1 yorum nedeniyle
hakkmda kmama cezas1 verilen ba~vurucunun idari i~lemin iptali talebiyle a9tlg1 davanm
reddedilmesinin demokratik toplum dtizeninin gereklerine uygun dti~medigi ve bu nedenle
ba~vurucunun ifade ozgtirltigtintin ihlal edildigi sonucuna varm1~tu. Dolay1s1yla somut
ba~vuruda ihlalin mahkeme karanndan kaynakland1g1 anla~ilmaktadu.
52. Bu durumda ifade ozgtirltigtintin ihlalinin sonu9lannm ortadan kaldmlmas1 i9in
yeniden yargilama yapilmasmda hukuki yarar bulunmaktad1r. Buna gore yapilacak yeniden
yarg1lama ise 6216 say1h Kanun'un 50. maddesinin (2) numarah flkrasma gore ihlalin ve
sonu9lannm ortadan kaldmlmasma yoneliktir. Bu kapsamda derece mahkemelerince
yap1lmas1 gereken i~, oncelikle ihlale yol a9an mahkeme karannm ortadan kaldmlmas1 ve
nihayet ihlal sonucuna uygun yeni bir karar verilmesinden ibarettir. Bu sebeple karann bir
omeginin yeniden yarg1lama yap1lmak tizere ilgili mahkemeye gonderilmesine karar
verilmesi gerekir.
53. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 226,90 TL har9tan olu~an yarg1lama
giderinin ba~vurucuya odenmesine karar verilmesi gerekir.
VI. HOKUM

A91klanan gerek9elerle;
A. ifade ozgtirltigtintin ihlal edildigine ili~kin iddianm KABUL EDiLEBiLiR
OLDUGUNA,
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B. Anayasa'nm 26. maddesinde gtivence altma alman ifade ozgtirltigtintin iHLAL
EDiLDiGiNE,
C. Karann bir omeginin ifade ozgtirltigtintin ihlalinin sonw;;larmm ortadan
kaldmlmas1 i9in yeniden yarg1lama yap1lmak tizere Ankara 2. idare Mahkemesine
(E.2014/1009, K.2014/1231) GONDERiLMESiNE,
D. 226,90
ODENMESiNE,

TL

har9tan

olu~an

yarg1lama

giderinin

BASVURUCUYA

E. Odemenin, karann tebligini takiben ba~vurucunun Hazine ve Maliye
Bakanhgma ba~vuru tarihinden itibaren dort ay i9inde yapilmasma, odemede gecikme olmas1
halinde bu stirenin sona erdigi tarihten odeme tarihine kadar ge9en sure i9in yasal FAiZ
UYGULANMASINA,
F. Karann bir omegmm Adalet Bakanhgma GONDERiLMESiNE 15/ 11/2018
tarihinde OYBiRLiGiYLE karar verildi.
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