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I.

BASVURUNUN KONUSU

1. Ba~vuru, tutuklamanm hukuki olmamas1, tutuklulugun makul sureyi a~mas1 ve
resen yap1lan tutukluluk incelemelerinde Cumhuriyet savc1smm ve ba~vurucunun goru~leri
sorulmadan silahlann e~itligi ve <;eli~meli yargilama ilkelerine aykm olarak tutuklulugun
devamma karar verilmesi nedenleriyle ki~i hurriyeti ve guvenligi hakkmm; yarg1lamanm
makul surede bitirilememesi nedeniyle de adil yarg1lanma hakkmm ihlal edildigi iddialanna
ili~kindir.

II. BASVURU SURECi
2.

Ba~vuru 14/12/2015 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 Bolum tarafmdan
yapilmasma karar verilmi~tir.
III. OLAY VE OLGULAR
5. Ba~vuru formu ve eklerinde ifade edildigi ~ekliyle ve Ulusal Y arg1 Ag1 Bili~im
Sistemi (UY AP) arac1hg1yla eri~ilen bilgi ve belgeler 9er9evesinde ilgili olaylar ozetle
~oyledir:
6. Bakirkoy Cumhuriyet Ba~savc1hgmca taksirle birden fazla ki~inin olumune ve
yaralanmasma sebebiyet verme su9undan ba~latilan soru~turma kapsammda gozaltma alman
ba~vurucu Savc1hk tarafmdan alman ifadesinde ozetle trafik kazasmm meydana gelmesinde
herhangi bir kusurunun olmad1gm1 belirterek su9lamay1 kabul etmemi~tir.
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7. Ba~vurucu Bakirkoy 1. Sulh Ceza Mahkemesince yap1lan sorgusunun ardmdan
amlan srn;tan 23/ 11/2013 tarihinde tutuklanm1~tlr. Tutuklama karannm ilgili k1sm1 ~oyledir:
"[Jiiphelinin iizerine atzlz sur;unun niteligi, atzlz sur;un kanun maddesindeki ceza iist
sznzrz, olayda birden fazla ki$inin oliimiine ili$kin olgu, olaya ili$kin 20/ 1112013 tarihli 17. OG
saatli trajik kazasz tespit tutangz ir;erigi olaya ili$kin 20/11/2013 tarih 19.30 saatli olayyeri
inceleme raporu ve ekindeki krokiler, kuvvetli sur; $iiphesini gosteren olgularzn varlzgz, dosya
kapsamz dikkate alzndzgznda adli kontrol hiikiimlerinin de evrak kapsamzna gore yetersi2
kalacagz dii$iiniilmekle CMK'nzn 100. ve miitakip maddeleri uyarznca ... [tutuklanmasma
karar verildi] "

8. Bakirkoy Cumhuriyet Ba~savc1hg1 13/ 12/2013 tarihli iddianamesi ile ba~vurucu
hakkmda taksirle birden fazla ki~inin olumiine ve yaralanmasma sebebiyet verme srn;undan
Bakirkoy 14. Agir Ceza Mahkemesinde (Mahkeme) kamu davas1 a9m1~tlf.
9. Mahkeme 20/12/2013 tarihinde iddianameyi kabul etmi~ ve E.2013/393 say1h
dosya iizerinden yargilama ba~lam1~tlf.
10. Mahkeme 11 / 11 /2015 tarihinde yaptlg1 duru~mada ba~vurucunun tutukluluk
halinin devamma karar vermi~, ba~vurucunun bu karara yaptlg1 itirazm1 ise Bakirkoy 15.
Agir Ceza Mahkemesi 30/11/2015 tarihinde reddetmi~tir.
11 . Ba~vurucu 14/12/2015 tarihinde bireysel ba~vuruda bulunmu~tur.
12. Mahkeme 24/2/2016 tarihinde ba~vurucunun tutukluluk halinin devamma karar
vermi~, ba~vurucunun bu karara yapt1g1 itiraz1 inceleyen Bakirkoy 15 . Agir Ceza Mahkemesi
"Samgm iizerine atzlz suc;un niteligine gore (2-15 yzl arasz) verilebilecek ceza miktarz,
denetimli serbestlige ayrzlma suresi, dosyamn karar verilme sureci ile tutuklu kaldzgz sure
degerlendirildiginde Yargltay sajhasz ile tutuklulugun infazz tamamlamaya varabilecegi
tutuklanmasmm amaczm a§abilecegi... " ~eklindeki gerek9eyle itiraz1 kabul ederek
ba~vurucunun tahliyesine karar vermi~tir.
13. Mahkeme 23/5/2016 tarihinde ba~vurucunun amlan su9tan 8 y1l hapis cezas1 ile
cezalandmlmasma karar vermi~tir.
14. UYAP ve Y arg1tay dosya sorgulama sisteminden yap1lan incelemeye gore dava
temyiz a~amasmda derdesttir.

IV. iLGiLi HUKUK
15. 26/9/2004 tarihli ve 5237 say1h Turk Ceza Kanunu'nun "Taksirle oldurme"
kenar ba~hkh 85 . maddesinin (2) numarah fikras1 ~oyledir:
"Fiil, birden fazla insanzn oliimiine ya da bir veya birden fazla ki$inin oliimii ill
birlikte bir veya birden fazla ki$inin yaralanmaszna neden olmu$ ise, ki$i iki yzldan onbq yzla
kadar hapis cezasz ile cezalandzrzlzr. "

16. 4/12/2004 tarihli ve 5271 say1h Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Tutuklama
nedenleri" kenar ba~hkh 100. maddesinin ilgili bolumii ~oyledir:
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"(]) Kuvvetli sur; $iiphesinin varlzgznz gosteren somut delillerin ve bir tutuklama
nedeninin bulunmasz halinde, $iipheli veya sanzk hakkznda tutuklama kararz verilebilir. jJin
onemi, verilmesi beklenen ceza veya giivenlik tedbiri ile olr;iilii olmamasz halinde, tutuklam,
kararz verilemez.
(2) A$agzdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayzlabilir:
a) $iipheli veya sanzgzn kar;masz, saklanmasz veya kar;acagz $iiphesini uyandzran somut
olgular varsa.
b) $iipheli veya sanzgzn davranz$larz;
1. Delilleri yok etme, gizleme veya degi$firme,
2. Tanzk, magdur veya ba$kalarz iizerinde baskz yapzlmasz giri$iminde bulunma,
Hususlarznda kuvvetli $iiphe olu$furuyorsa.
II

17. 5271 say1h Kanun'un "Tutuklama karan" kenar ba~hkh 101. maddesinin (1) ve
(2) numarah fikralan ~oyledir:
"(]) Soru$furma evresinde $iiphelinin tutuklanmaszna Cumhuriyet savczsznzn istemi
iizerine sulh ceza hdkimi tarafindan, koVU$furma evresinde sanzgzn tutuklanmaszna
Cumhuriyet savczsznzn istemi iizerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerd£
mutlaka gerekr;e gosterilir ve adlf kontrol uygulamasznzn yetersiz kalacagznz belirten hukukf
ve jiilf nedenlere yer verilir.
(2) Tutuklamaya, tutuklamanzn devamzna veya bu husustaki bir tahliye isteminin
reddine ili$kin kararlarda;
a) Kuvvetli sur; $iiphesini,
b) Tutuklama nedenlerinin varlzgznz,
c) Tutuklama tedbirinin olr;iilii oldugunu,
gosteren deliller somut olgularla gerekr;elendirilerek ar;zkr;a gosterilir. Kararzn ir;erigi
$iipheli veya sanzga sozlii olarak bildirilir, ayrzca bir ornegi yazzlmak suretiyle kendilerine
verilir ve bu husus kararda belirtilir. "

18. 5271 say1h Kanun'un "Tazminat istemi" kenar ba~hkh 141. maddesinin (1)
numarah fikrasmm ilgili bolumli ~oyledir:
"Sur; soru$furmasz veya kovu$furmasz szrasznda;
a) Kanunlarda belirtilen ko$ullar dz$znda yakalanan, tutuklanan veya tutuklulugunun
devamzna karar verilen,
b) Kanunf gozaltz siiresi ir;inde hdkim oniine r;zkarzlmayan,
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KiJiler, maddf ve manevf her tiirlii zararlarznz, Devletten isteyebilirler.

11

19. 5271 say1h Kanun'un "Tazminat isteminin ko§ullarz" kenar ba~hkh 142.
maddesinin (1) numarah fikras1 ~oyledir:
Karar veya hiikiimlerin kesinlqtiginin ilgilisine tebliginden itibaren ii<; ay ve her
hdlde karar veya hiikiimlerin kesinleJme tarihini izleyen bir yzl i<;inde tazminat isteminde
bulunulabilir.
11

11

V. iNCELEME VE GEREK<;E
20. Mahkemenin 12/12/2018 tarihinde yapm1~ oldugu toplant1da ba~vuru incelenip
geregi dti~tiniildti:

A. Ki~i Hiirriyeti ve Giivenligi Hakkmm ihlal Edildigine ili~kin iddialar
1.

Tutuklamanm Hukuki Olmad1gma ili~kin iddia

a.

Ba~vurucunun iddialan

21. Ba~vurucu, tutuklamay1 gerektirecek somut bir delil olmad1g1 halde
tutuklanmas1 nedeniyle ki~i htirriyeti ve gtivenligi hakkmm ihlal edildigini iddia etmi~tir.

b.

Degerlendirme

22. Anayasa'nm "Temel hak ve hurriyetlerin smzrlanmasz" kenar ba~hkh 13.
maddesi ~oyledir:
Temel hak ve hiirriyetler, ozlerine dokunulmakszzzn yalnzzca Anayasanzn ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere baglz olarak ve ancak kanunla sznzrlanabilir. Bu
sznzrlamalar, Anayasanzn soziine ve ruhuna, demokratik toplum diizeninin ve ldik
Cumhuriyetin gereklerine ve olr;iiliiliik ilkesine aykzrz olamaz.
11

11

23. Anayasa'nm "Ki§i hurriyeti ve guvenligi" kenar ba~hkh 19. maddesinin birinci
fikras1 ile ti<;tincti fikrasmm birinci ctimlesi ~oyledir:
Herkes, kiJi hiirriyeti ve giivenligine sahiptir.

11

Sur;lulugu hakkznda kuvvetli belirti bulunan ki$iler, ancak kar;malarznz, delillerin
yokedilmesini veya degiJtirilmesini onlemek maksadzyla veya bunlar gibi tutuklamayz zorunlu
kzlan ve kanunda gosterilen diger hallerde hdkim kararzyla tutuklanabilir.
11

24. Ba~vurucunun bu boltimdeki iddialannm Anayasa'nm 19. maddesinin ti<;tincti
fikras1 baglammda ki~i htirriyeti ve gtivenligi hakk1 kapsammda incelenmesi gerekir.
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25 . Anayasa'nm 19. maddesinin birinci fikrasmda, herkesin ki~i htirriyeti ve
gtivenligi hakkma sahip oldugu ilke olarak ortaya konulduktan sonra ikinci ve ti<;tincti
fikralannda, ~ekil ve ~artlan kanunda gosterilmek ~art1yla ki~ilerin ozgtirltigtinden mahrum
b1rakilabilecegi durumlar smirh olarak sayilm1~tir. Dolay1s1yla ki~i htirriyeti ve gtivenligi
hakkmm k1s1tlanmas1 ancak Anayasa'nm amlan maddesi kapsammda belirlenen durumlardan
herhangi birinin varhg1 halinde soz konusu olabilir (Murat Narman, B. No: 2012/ 1137,
2/7/2013, § 42).
26. Aynca ki~i htirriyeti ve gtivenligi hakkma yonelik bir mtidahale, Anayasa'nm
temel hak ve ozgtirliiklerin smirlandmlmasma ili~kin ol9titlerin belirlendigi 13. maddesinde
belirtilen ko~ullara uygun olmad1g1 mtiddet9e Anayasa'mn 19. maddesinin ihlalini te~kil
edecektir. Bu sebeple smirlamanm Anayasa'nm 13. maddesinde ongoriilen ve tutuklama
tedbirinin niteligine uygun dti~en; kanun tarafmdan ongoriilme, Anayasa'nm ilgili
maddelerinde belirtilen hakh sebeplerden bir veya daha fazlasma dayanma ve ol9tiltiliik
ilkesine aykm olmama ko~ullanna uygun olup olmad1gmm belirlenmesi gerekir (Halas
Asian, B. No: 2014/4994, 16/2/2017, §§ 53, 54).
27. Anayasa'mn 19. maddesinin ti<;tincti f1krasma gore tutuklama ancak sur;lulugu
hakkmda kuvvetli belirti bulunan ki§iler bak1mmdan mtimktindtir. Bir ba~ka anlatimla
tutuklamamn on ko~ulu, ki~inin su9lulugu hakkmda kuvvetli belirtinin bulunmas1d1r. Bunun
i9in su9lamanm kuvvetli say1labilecek inandmc1 delillerle desteklenmesi gerekir. inandmc1
delil say1labilecek olgulann niteligi btiytik ol9tide somut olaym kendine ozgti ~artlanna
baghdir (Mustafa Ali Balbay, B. No: 2012/1272, 4/ 12/2013, § 72).
28. Ote yandan Anayasa'nm 19. maddesinin ti<;tincti fikrasmda, tutuklama karannm
kar;may1 ya da delillerin yak edilmesini veya degi§tirilmesini onlemek amac1yla verilebilecegi
belirtilmi~tir. 5271 say1h Kanun'un 100. maddesinde de tutuklama nedenleri sayilm1~tir. Buna
gore ~tipheli veya samgm ka9mas1, saklanmas1 veya ka9acag1 ~tiphesini uyandiran somut
olgulann bulunmas1, ~tipheli ya da samgm davram~lanmn delilleri yok etme, gizleme veya
degi~tirme, tamk, magdur yahut ba~kalan tizerinde bask! yap1lmas1 giri~iminde bulunma
hususlannda kuvvetli ~tiphe olu~turmas1 hallerinde tutuklama karan verilebilecektir.
Maddede aynca i~lendigi konusunda kuvvetli ~tiphe bulunmas1 ~art1yla tutuklama nedeninin
varsay1labilecegi su9lara ili~kin bir listeye yer verilmi~tir (Halas Asian, §§ 58, 59).
29. Diger taraftan Anayasa'nm 13. maddesinde temel hak ve ozgtirltiklere yonelik
sm1rlamalann olr;ululiik ilkesine aykm olamayacag1 belirtilmi~tir. Anayasa'nm 19.
maddesinin ti<;tincti f1krasmda yer alan tutuklamay1 zorunlu kzlan ibaresiyle de tutuklamamn
ol9tilti olmas1 gerektigine i~aret edilmektedir. Bu baglamda dikkate almacak hususlardan biri
tutuklama tedbirinin isnat edilen su9un onemi ve uygulanacak olan yaptmmm agirhg1
kar~1smda ol9tilti olmas1d1r. Nitekim 5271 say1h Kanun'un 100. maddesinde; tutuklama
tedbirinin i~in onemi, verilmesi beklenen ceza veya gtivenlik tedbiri ile ol9tilti olmamas1
halinde tutuklama karan verilemeyecegi ifade edilmi~tir (Halas Asian, § 72).
30. Her somut olayda tutuklamanm on ko~ulu olan su9un i~lendigine dair kuvvetli
belirtinin olup olmad1gmm, tutuklama nedenlerinin bulunup bulunmad1gmm ve tutuklama
tedbirinin ol9tiltiltigtintin takdiri oncelikle amlan tedbiri uygulayan yarg1 mercilerine aittir.
Zira bu konuda taraflarla ve delillerle dogrudan temas halinde olan yarg1 mercileri Anayasa
Mahkemesine k1yasla daha iyi konumdadir (Gulser Yzldmm (2) [GK], B. No: 2016/40170,
16/11/2017, § 123).
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31. Bununla birlikte yarg1 mercilerinin belirtilen hususlardaki takdir arahgm1 a~1p
a~mad1g1 Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. Anayasa Mahkemesinin bu husustaki
denetimi, somut olaym ko~ullan dikkate almarak ozellikle tutuklamaya ili~kin stire9 ve
tutuklama karannm gerek9eleri tizerinden yap1lmahdir (Erdem Giil ve Can Diindar [GK], B.
No: 2015/18567, 25/2/2016, § 79; Sel9uk Ozdemir [GK], B. No: 2016/49158, 26/7/2017, §
76; Giilser Yzldzrzm (2) , § 124). Nitekim 5271 say1h Kanun'un 101. maddesinin (2) numarah
fikrasmda; tutuklamaya ili~kin kararlarda kuvvetli su9 ~tiphesini, tutuklama nedenlerinin
varhgm1 ve tutuklama tedbirinin ol9ulti oldugunu gosteren delillerin somut olgularla
gerek9elendirilerek a91k9a gosterilecegi belirtilmi~tir (Halas Asian, § 75; Sel<;uk Ozdemir, §
67).
32. Ba~vurucu, 5237 say1h Kanun'un 85. maddesinde su9 olarak dtizenlenen taksirle
birden fazla ki~inin oltimtine ve yaralanmasma sebebiyet verme su9lamas1yla 5271 say1h
Kanun'un 100. maddesi uyannca tutuklanm1~tlf. Dolay1s1yla ba~vurucu hakkmda uygulanan
tutuklama tedbirinin kanuni dayanag1 bulunmaktadir.
33 . Bu a~amada tutuklamanm on ko~ulu olan su9un i~lendigine dair kuvvetli belirti
bulunup bulunmad1gmm degerlendirilmesi gerekmektedir.
34. Somut olayda ba~vurucu, taksirle birden fazla ki~inin olumtine ve
yaralanmasma sebebiyet verme su9undan tutuklanm1~ttr. Bakirkoy 1. Sulh Ceza Mahkemesi;
tutuklama karannda isnat edilen su9lamaya ili~kin olarak trafik kazas1 tespit tutanag1
i9erigine, olay yeri inceleme raporuna ve ekindeki krokilere deginerek kuvvetli su9
~tiphesinin bulundugu sonucuna varm1~tlf (bkz. § 7).
35. Buna gore tutuklama karannda gosterilen delillerin su9 i~lendigine dair kuvvetli
belirti olarak kabul edilmesinin temelsiz oldugu soylenemez.
36. Diger taraftan ba~vurucu hakkmda uygulanan tutuklama tedbirinin me~ru bir
amacmm olup olmad1gmm degerlendirilmesi gerekir. Bu degerlendirmede somut olaym tum
ozellikleri dikkate almmahdir.
37. Ba~vurucunun tutuklanmasma karar verilirken i~ledigi iddia olunan su9un
niteligine, su9a ili~kin kanunda ongorulen cezanm agirhgma ve dosya kapsamma gore adli
kontrolun yetersiz kalacak olmasma dayamld1g1 gorulmektedir (bkz. § 7).
38. Somut olayda ba~vurucunun asli kusuruna bagh olarak meydana geldigi
belirtilen trafik kazas1 sonucu birden fazla ki~i olmti~ ve yaralanm1~ttr. Dolay1s1yla somut
olaym ozelligi ve Mahkeme tarafmdan verilen karann i9erigi birlikte degerlendirildiginde
ba~vurucu yontinden ozellikle -su9un agirhgma atfen- ka9ma ~tiphesine yonelen tutuklama
nedenlerinin olgusal temellerden yoksun oldugu soylenemez.
39. bte yandan ba~vurucu hakkmdaki tutuklama tedbirinin ol9ulti olup olmad1gmm
da belirlenmesi gerekir. Bir tutuklama tedbirinin Anayasa'nm 13. ve 19. maddeleri
kapsammda ol9tilultigtintin belirlenmesinde somut olaym tum ozellikleri dikkate almmahdir
(Giilser Yzldzrzm (2), § 151).
40. Somut olaym yukanda belirtilen ozellikleri dikkate almd1gmda Mahkemenin
isnat edilen su9 i9in ongorulen yaptmmm agirhgm1, i~in niteligini ve onemini de gozontinde
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tutarak ba~vurucu hakkmda uygulanan tutuklama tedbirinin ol<;;tilti oldugu ve adli kontrol
uygulamasmm yetersiz kalacag1 sonucuna varmasmm (bkz. § 7) keyfi ve temelsiz oldugu
soylenemez.
41. A<;;1klanan gerek<;;elerle ba~vurucunun tutuklamanm hukuki olmad1g1 iddiasma
ili~kin olarak bir ihlalin bulunmad1g1 a<;;1k oldugundan ba~vurunun bu k1smmm a91k9a
dayanaktan yoksun olmasz nedeniyle kabul edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.

2.

Tutuklulugun Makul Siireyi A~tigma ili~kin iddia

a.

Ba~vurucunun iddialan

42. Ba~vurucu, yarg1lamay1 yapan ve itirazlan degerlendiren mahkemeler
tarafmdan yetersiz gerek<;;elerle tutuklulugunun devamma karar verildigini ve uzun suredir
tutuklu oldugunu belirterek Anayasa'nm 19. maddesinin ihlal edildigini ileri surmu~llir.

b.

Degerlendirme

43. Anayasa'nm "Ki~i hiirriyeti ve giivenligi" kenar ba~hkh 19. maddesinin yedinci
fikras1 ~oyledir:
Tutuklanan ki$ilerin, makul siire i<;inde yargzlanmayz ve soru$lurma veya kovu$turma
szrasznda serbest bzrakzlmayz isteme haklarz vardzr. Serbest bzrakzlma ilgilinin yargzlama
siiresince duru$mada hazzr bulunmasznz veya hiikmiin yerine getirilmesini saglamak i<;in bir
giivenceye baglanabilir. 11
11

44. Ba~vurucunun ~ikayetlerinin Anayasa'nm 19. maddesinin yedinci fikras1
<;;er<;;evesinde degerlendirilmesi gerekir.
45. Anayasa'nm 148. maddesinin ti<;;tincu fikrasmm son cumlesi ~oyledir:
Ba$vuruda bulunabilmek i<;in olagan kanun yollarznzn tiiketilmi$ olmasz $arttzr. 11

11

46. 30/3/2011 tarihli ve 6216 say1h Anayasa Mahkemesinin Kurulu~u ve Yargilama
Usulleri Hakkmda Kanun'un "Bireysel ba~vuru hakkz" kenar ba~hkh 45. maddesinin (2)
numarah fikras1 ~oyledir:
jhfale neden oldugu ileri siiriilen i$lem, eylem ya da ihmal i<;in kanunda ongoriilmii§
idari ve yargzsal ba$vuru yollarznzn tamamznzn bireysel ba$vuru yapzlmadan once tiiketilmi$
olmasz gerekir. 11
11

47. Yukanda belirtilen Anayasa ve Kanun hukumleri geregmce Anayasa
Mahkemesine bireysel ba~vuru, iddia edilen hak ihlallerinin derece mahkemelerince
duzeltilmemesi halinde ba~vurulabilecek ikincil nitelikte bir kanun yoludur. Bireysel ba~vuru
yolunun ikincil niteligi geregi Anayasa Mahkemesine bireysel ba~vuruda bulunabilmek i<;;in
oncelikle olagan kanun yollannm tuketilmesi zorunludur (Ay~e Zzraman ve Cennet Ye~ilyurt,
B. No: 2012/403, 26/3/2013, §§ 16, 17).
48. Anayasa Mahkemesi, tutuklulugun kanunda ongorulen azami sureyi veya makul
sureyi a~tlg1 iddialanyla yap1lan bireysel ba~vurular bakimmdan bireysel ba~vurunun
incelendigi tarih itibanyla ba~vurucu tahliye edilmi~ ise as1l dava sonu<;;lanmam1~ da olsa
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-ilgili Yarg1tay i9tihatlanna at1f yaparak- 5271 say1h Kanun'un 141. maddesinde ongorillen
tazminat davas1 a9ma imkanmm tiiketilmesi gereken etkili bir hukuk yolu oldugu sonucuna
varm1~tlf (Erkam Abdurrahman Ak, B. No: 2014/8515, 28/9/2016, §§ 48-62; jrJan Gen;ek, B.
No: 2014/6500, 29/9/2016, §§ 33-45).
49. Somut olayda bireysel ba~vuruda bulunduktan sonra 4/3/2016 tarihinde
tahliyesine karar verilen ba~vurucunun tutuklulugunun makul siireyi a~t1gma ili~kin iddialan,
5271 say1h Kanun'un 141. maddesi kapsammda a91lacak davada da incelenebilir. Bu madde
kapsammda a91lacak dava sonucuna gore ba~vurucunun tutuklulugunun makul siireyi
a~t1gmm tespiti halinde gorevli mahkemece ba~vurucular lehine tazminata da
hiikmedilebilecektir. Buna gore 5271 say1h Kanun'un 141. maddesinde belirtilen dava
yolunun ba~vurucunun durumuna uygun telafi kabiliyetini haiz, etkili bir hukuk yolu oldugu
ve bu olagan ba~vuru yolu tiiketilmeden yap1lan bireysel ba~vurunun incelenmesinin bireysel
ba~vurunun ikincillik niteligi ile bagda~mad1g1 sonucuna vanlm1~t1r.
50. A91klanan gerek9elerle ba~vurunun bu k1smmm ba§vuru yollannm tuketilmemi§
olmas1 nedeniyle kabul edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.

3. Silahlarm E~itligi ve <;eli~meli Y argdama ilkelerine Aykln Davramld1gma
ili~kin iddia
a.

Ba~vurucunun iddialan

51. Ba~vurucu -herhangi bir tarih belirtmeksizin- Mahkemece resen yapilan
tutukluluk incelemelerinde Cumhuriyet savc1smm ve kendisinin goril~leri sorulmadan karar
verildigini ileri siirmii~tiir.

b.

Degerlendirme

52. Anayasa'nm 19. maddesinin sekizinci f1kras1 ~oyledir:
"Her ne sebeple olursa olsun, hurriyeti krsztlanan ki~i, kzsa surede durumu hakkznda
karar verilmesini ve bu kzsztlamanzn kanuna aykzrzlzgz halinde hemen serbest bzrakzlmasznz
saglamak amac1yla yetkili bir yargt merciine ba~vurma hakkma sahiptir. "

53. Ba~vurucunun ~ikayetinin
9er9evesinde degerlendirilmesi gerekir.

Anayasa'nm 19.

maddesinin sekizinci

fikras1

54. Somut olayda Bakirkoy 14. Agir Ceza Mahkemesi 7/1/2015, 9/12/2014 ve
3/ 10/2014 tarihli tutukluluk incelemelerinde Cumhuriyet savc1smm goril~iinii sormam1~tlf.
Mahkeme 19/6/2014,15/5/2014, 20/2/2014 ve 20/1 /2014 tarihli tutukluluk incelemelerinde
ise karar vermeden once Cumhuriyet savc1smm goril~lerini sormu~ ve Cumhuriyet savc1s1 da
goril~ bildirmi~tir. Aynca Mahkeme tutukluluk incelemelerini 5271 say1h Kanun'un 108.
maddesi geregince duru~ma a9maks1zm dosya iizerinden degerlendirme yaparak karar
vermi~tir. Amlan tutukluluk incelemelerinde ba~vurucunun goril~iiniin sorulduguna dair
dosya kapsammda herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadir.
55 . Anayasa'nm 19. maddesinin sekizinci fikras1, her ne sebeple olursa olsun
hiirriyeti k1s1tlanan ki~iye tutuklanmasmm yasalhg1 hakkmda siiratle karar verebilecek ve
ki~inin tutulmas1 kanuni degilse sahverilmesine hiikmedebilecek bir mahkemeye ba~vurma
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hakk:1 tammaktad1r. A vrupa insan Haklan Sozle~mesi ve amlan Anayasa huklimleri, esas
olarak tutuklulugun yasalhgma ili~kin itiraz ba~vurusu uzerine bir mahkeme nezdinde
yurutulmekte olan davalardaki tahliye talepleri veya tutuklulugun uzatilmas1 kararlannm
incelenmesi a91smdan bir guvence olu~turmaktadu (Firas Asian ve Hebat Asian, B. No:
2012/1158, 21/11/2013, § 30).
56. 5271 say1h Kanun'un 108. maddesinde, soru~turma evresinde ~uphelinin
tutukevinde bulundugu sure i9inde ve en ge9 otuzar gunluk sureler itibanyla tutukluluk
halinin devammm gerekip gerekmeyecegi hususunda Cumhuriyet savc1smm istemi uzerine
sulh ceza hakimligi tarafmdan 100. madde hukumleri gozonunde bulundurularak, kovu~turma
evresinde ise tutuklu samgm tutukluluk halinin devammm gerekip gerekmeyecegine her
oturumda veya ko~ullar gerektirdiginde oturumlar arasmda ya da en ge9 otuz gunluk sure
i9inde hakim yahut mahkemece resen karar verilecegi hukme baglanm1~tu.
57. 5271 say1h Kanun'un 108. maddesine gore yap1lacak degerlendirmeler, resen
(ex officio) yap1lmakta olup Anayasa'nm 19. maddesinin sekizinci fikras1 ile hurriyeti
kis1tlanan ki~iye tamnan yarg1 merciine itiraz edebilme hakk:1 kapsammda degerlendirilemez
(Firas Asian ve Hebat Asian, § 32).
58. Bu 9er9evede resen ger9ekle~tirilen tutuklulukla ilgili incelemeler sonucunda
verilen kararlar konu bakimmdan yetki kapsam1 d1~mdadu (Hanefi Avc1, B. No: 2013/2814,
18/6/2014, § 40). Bireysel ba~vuru kapsammda olmayan bu kararlann usulune dahil alt
unsurlar da kararlarla aym hukuki sonuca tabidir.
59. A91klanan gerek9elerle ba~vurunun bu k1smmm konu bak1mmdan yetkisizlik
nedeniyle kabul edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.

B. Makul Siirede Yargdanma Hakkmm ihlal Edildigine ili~kin iddia
1.

Ba~vurucunun iddialan

60. Ba~vurucu, yargilamanm uzun surdugunu belirterek adil yarg1lanma hakkmm
ihlal edildigini ileri surmu~llir.

2.

Degerlendirme

61. Anayasa'nm 148. maddesinin u9uncu fikrasmm son cumlesi ~oyledir:
"Ba,Jvuruda bulunabilmek ir;in olagan kanun yollarznzn tiiketilmi,J olmas1 .Jartt1r. 11

62. 6216 say1h Kanun'un "Bireysel ba,Jvuru hakkz" kenar ba~hkh 45. maddesinin (2)
numarah fikras1 ~oyledir:
"jhfale neden oldugu ileri siiriilen i,Jlem, eylem ya da ihmal ir;in kanunda ongoriilmii§
idari ve yargzsal ba,Jvuru yollarznzn tamamznzn bireysel ba,Jvuru yapzlmadan once tiiketilmi,J
olmasz gerekir. 11

63. Amlan Anayasa ve Kanun huklimlerine gore bireysel ba~vuru yoluyla Anayasa
Mahkemesine ba~vurabilmek i9in olagan kanun yollannm tuketilmi~ olmas1 gerekir. Temel
hak ve ozgurluklere sayg1, devletin tum organlannm anayasal odevi olup bu odevin ihmal
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edilmesi nedeniyle ortaya 91kan hak ihlallerinin duzeltilmesi idari ve yarg1sal makamlann
gorevidir. Bu nedenle temel hak ve ozgurluklerin ihlal edildigine ili~kin iddialann oncelikle
hukuk sisteminde mevcut idari merciler ve/veya derece mahkemeleri onunde ileri surulmesi,
bu makamlar tarafmdan degerlendirilmesi ve bir 9ozume kavu~turulmas1 esastu (Awe
Ziraman ve Cennet Ye§ilyurt, § 16).
64. Anayasa Mahkemesi Ferat Yiiksel (B. No: 2014/ 13828, 12/9/2018) karannda;
yarg1lamalann makul surede sonu9landmlmad1g1 ya da yarg1 kararlannm ge9 veya eksik icra
edildigi yahut icra edilmedigi iddias1yla 31/7/2018 tarihinden once ger9ekle~tirilen bireysel
ba~vurulara ili~kin olarak Adalet Bakanhg1 insan Haklan Tazminat Komisyonuna (Tazminat
Komisyonu) ba~vuru imkanmm getirilmesine ili~kin yolu; ula~ilabilir olma, ba~an ~ans1
sunma ve yeterli giderim saglama kapasitesinin bulunup bulunmad1g1 yonlerinden
inceleyerek bu yolun etkililigini tart1~m1~tlr.
65 . Ferat Yiiksel karannda ozetle amlan ba~vuru yolunun ki~ileri mali kulfet altma
sokmamas1 ve ba~vuruda kolayhk saglamas1 nedenleriyle ula~1labilir oldugu, duzenleni~ ~ekli
itibanyla ihlal iddialanna makul bir ba~an ~ans1 sunma kapasitesinden mahrum olmad1g1 ve
tazminat odenmesine imkan tammas1 ve/veya bu mumkun olmad1gmda ba~ka turlu telafi
olanaklan sunmas1 nedenleriyle potansiyel olarak yeterli giderim saglama imkanma sahip
oldugu hususunda degerlendirmelerde bulunulmu~tur (Ferat Yiiksel, §§ 27-34). Bu gerek9eler
dogrultusunda Anayasa Mahkemesi, ilk baki~ta ula~ilabilir olan ve ihlal iddialanyla ilgili
ba~an ~ans1 sunma ve yeterli giderim saglama kapasitesi oldugu gorulen Tazminat
Komisyonuna ba~vuru yolu tuketilmeden yapilan ba~vurunun incelenmesinin bireysel
ba~vurunun ikincil niteligi ile bagda~mayacag1 sonucuna vararak ba~vuru yollanmn
tuketilmemi~ olmas1 nedeniyle kabul edilemezlik karan vermi~tir (Ferat Yiiksel, §§ 35, 36).
66. Mevcut ba~vuruda, soz konusu karardan aynlmay1 gerektiren bir durum
bulunmamaktad1r.
67. A91klanan gerek9elerle ba~vurunun bu kismmm ba§vuru yollannm tiiketilmemi§
olmasi nedeniyle kabul edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.

VI. HOKUM
A91klanan gerek9elerle;
A 1. Tutuklamanm hukuki olmamas1 nedeniyle ki~i hurriyeti ve guvenligi hakkmm
ihlal edildigine ili~kin iddianm ac;ikc;a dayanaktan yoksun olmasi nedeniyle KABUL
EDiLEMEZ OLDUGUNA,
2. Tutuklulugun makul sureyi a~mas1 nedeniyle ki~i hurriyeti ve guvenligi
hakkmm ihlal edildigine ili~kin iddianm ba§vuru yollarmm tiiketilmemi§ olmasi nedeniyle
KABUL EDiLEMEZ OLDUGUNA,
3. Silahlann e~itligi ve 9eli~meli yarg1lama ilkelerine aykm davramlmas1
nedeniyle ki~i hurriyeti ve guvenligi hakkmm ihlal edildigine ili~kin iddianm konu
bakimmdan yetkisizlik nedeniyle KABUL EDiLEMEZ OLDUGUNA,
4. Makul surede yargilanma hakkmm ihlal edildigine ili~kin iddianm ba§vuru
yollannm tiiketilmemi§ olmasi nedeniyle KABUL EDiLEMEZ OLDUGUNA,
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B. Yarg1lama giderlerinin ba~vurucu tizerinde BIRAKILMASINA 12/ 12/2018
tarihinde OYBiRLiGiYLE karar verildi.

Ba~kan
Burhan USTUN

-Oye
Serdar OZGULDUR

-Oye
Hasan Tahsin GOKCAN

-Oye
Hicabi DURSUN

-Oye
YusufSevki HAKYEMEZ
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