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I.

BASVURUNUN KONUSU

1. Ba~vuru, delil toplatma taleplerinin reddedilmesi suretiyle iddia makamma
nazaran dezavantajh konuma dti~tilmesi ve mahkumiyet karannm gerek9esiz olmas1
nedenleriyle adil yarg1lanma hakkmm ihlal edildigi iddiasma ili~kindir.

II. BASVURU SURECi

2.

Ba~vuru 22/ 1/2016 tarihinde yap1lm1~tlr.

3. Ba~vuru, ba~vuru formu ve eklerinin idari yonden yapilan on incelemesinden
sonra Komisyona sunulmu~tur.
4. Komisyonca ba~vurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bolum tarafmdan
yap1lmasma karar verilmi~tir.
III. OLAY VE OLGULAR

5.

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

6. Olay tarihinde Dtizce Belediye Ba~kanhgmda harita teknisyeni olarak gorev
yapan ba~vurucu, aym zamanda 25/8/1988 tarihli ve 19910 say1h Resmi Gazete'de
yay1mlanan, 3194 say1h imar Kanununa Gore Dtizenlenmi~ Bulunan imar Yonetmeliklerine
S1gmaklarla ilgili Ek Yonetmelik (Yonetmelik) htiktimleri uyannca S1gmak Tespit ve
Denetim Komisyonu (Komisyon) tiyesi olarak gorev yapmaktadir.
7. 2006-2009 y1llan arasmda binalarda yap1lan tespitler neticesinde elli be~
binadaki s1gmaklann Yonetmelik'te belirtilen ~artlara sahip olmad1g1 halde uygunmu~ gibi
Komisyon tarafmdan s1gmak uygunluk raporu dtizenlenip ilgili firmalann yap1 kullamm izin
belgesi almalannm sagland1g1, raporlarda ba~vurucunun da Komisyon tiyesi olarak imzasmm
bulundugu isnad1yla ba~vurucu hakkmda Dtizce Cumhuriyet Ba~savc1hgmm 4/ 11/2011
tarihli iddianamesiyle mtiteselsilen kamu gorevlisinin resmi belgede sahteciligi su9undan
kamu davas1 a91lm1~tlf.
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8. Dlizce Agir Ceza Mahkemesinin (Mahkeme) 28/12/2012 tarihli karanyla
ba~vurucunun mlisnet srn;tan 3 yil 1 ay 15 gun hapis cezas1yla cezalandmlmasma karar
verilmi~tir. Gerek<;;enin ilgili kism1 ~oyledir:
"... bu 55 adet raporda sanzklardan [M.A., M.C::. ve O.A.nm] sadece hirer imzalarznzn
bulundugu, diger sanzklarzn ise birden 90k raporda imzalarznzn bulundugu, bu nedenle
haklarznda teselsiil hiikiimlerinin uygulanmasz gerektigi, sue; tarihlerinde sanzklar
tarafindan diizenlenen raporlarzn ait oldugu szgznaklarzn ii<; ki$ilik bilirki$i heyeti
tarafindan yerlerinde gezinmek suretiyle rapor diizenlendigi, bu raporda da szgznaklarzn
yonetmelige uygun $ekilde bulunmadzgznzn belirlendigi, sanzklarzn bu $ekilde ger9ege aykm
olarak szgznak raporlarz diizenlediklerinin sabit oldugu ... "

9. Karar, Yarg1tay 21. Ceza Dairesinin 30/ 11/2015 tarihli karanyla ba~vurucu
yonunden onanm1~tlf.
10. Ba~vurucu, amlan karardan 4/1 /2016 tarihinde haberdar oldugunu belirtmi~tir.
11. Ba~vurucu 22/1 /2016 tarihinde bireysel ba~vuruda bulunmu~tur.

IV. iNCELEME VE GEREK(:E
12. Mahkemenin 6/2/2019 tarihinde yapm1~ oldugu toplantida ba~vuru incelenip
geregi du~unuldu:

A. Silahlarm E~itligi ilkesinin ihlal Edildigine ili~kin iddia
13. Ba~vurucu, ke~if
reddedildigini iddia etmi~tir.

yap1lmas1

talebinin

Mahkemece

gerek<;;esiz

olarak

14. Anayasa Mahkemesi, olaylann ba~vurucu tarafmdan yapilan hukuki
nitelendirmesi ile bagh olmay1p olay ve olgulann hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir
Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Ba~vurucunun iddialannm adil yarg1lanma
hakkmm guvencelerinden olan silahlarm e§itligi ilkesi kapsammda incelenmesi gerektigi
degerlendirilmi~tir.
15. 30/3/2011 tarihli ve 6216 say1h Anayasa Mahkemesinin Kurulu~u ve Yargilama
Usulleri Hakkmda Kanun'un 47. maddesinin (3), 48. maddesinin (1) ve (2) numarah fikralan
uyannca ba~vurucunun ba~vuru konusu olaylara ili~kin iddialanm a<;;1klama, dayamlan
Anayasa hukmunun ihlal edildigine dair hukuki iddialanm kamtlama, bireysel ba~vuru
kapsammdaki haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildigi ve buna ili~kin gerek<;;eleri ve
delilleri sunma yukumlulugu bulunmaktadir (SSA., B . No: 2013/2355, 7/ 11/2013, § 38; Veli
Ozdemir, B. No: 2013/276, 9/ 1/2014, §§ 19, 20).
16. Ba~vuruya konu ihlal iddias1yla ilgili deliller sunarak ihlale neden oldugu ileri
surulen i~lem veya kararlann ash ya da omegini ba~vuru dilek<;;esine ekleme sorumlulugunun
ba~vurucuya ait olmasma ragmen ba~vurucu, taleplerinin Mahkemece gerek<;;esiz olarak
reddedildigine ili~kin iddialanm temellendirememi~tir. Bir ba~ka ifadeyle, hangi tarihli
dilek<;;eyle veya hangi tarihli celsede ke~if yapilmas1 yonunde Mahkemeden talepte
bulunduguna ili~kin deliller Anayasa Mahkemesine sunulmam1~, Mahkemenin amlan taleple
ilgili olarak verdigi karar da ba~vuru formuna eklenmemi~tir.
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17. A91klanan gerek9elerle ba~vurunun bu k1smmm a91k<;a dayanaktan yoksun
olmasz nedeniyle kabul edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.

B. Gerek~eli Karar Hakkmm ihlal Edildigine ili~kin iddia
18. Ba~vurucu, gerek9ede, atih su9 i9in kanunda belirlenen unsurlann ne ~ekilde
ger9ekle~tiginin ve hangi eylemiyle su9u i~lediginin delillerle ili~kilendirilerek ortaya
konulmad1gm1 ileri stirmti~tiir.
19. Anayasa'nm 36. maddesinin birinci fikrasmda herkesin adil yargilanma hakkma
sahip oldugu belirtilmi~ ancak gerek9eli karar hakkmdan a91k9a soz edilmemi~tir. Bununla
birlikte Anayasa'nm 36. maddesine adil yargzlanma ibaresinin eklenmesine ili~kin gerek9ede
Ttirkiye'nin taraf oldugu uluslararas1 sozle~melerce de gtivence altma alman adil yargilama
hakkmm madde metnine dahil edildigi vurgulanm1~t1r. Nitekim A vrupa insan Haklan
Sozle~mesi'nin 6. maddesinin (1) numarah fikrasmdaki hakkaniyete uygun yarg1lanma
hakkmm kapsamma gerek9eli karar hakkmm da dahil oldugu A vrupa insan Haklan
Mahkemesinin bir9ok karannda vurgulanm1~t1r. Dolay1s1yla Anayasa'mn 36. maddesinde
dtizenlenen adil yargilanma hakkmm gerek9eli karar hakk1 gtivencesini de kapsad1gmm kabul
edilmesi gerekir (Abdullah Top<;u, B. No: 2014/8868, 19/4/2017, § 75).
20. Anayasa'nm 141. maddesinin ti<;tincti f1krasmda da "Butun mahkemelerin her
turlu kararlarz gerek<;eli olarak yazzlzr" denilerek mahkemelere kararlanm gerek9eli yazma
ytiktimltiltigti ytiklenmi~tir. Anayasa'nm btitiinltigti ilkesi geregi amlan Anayasa kurah da
gerek9eli karar hakkmm degerlendirilmesinde gozontinde bulundurulmahd1r (Abdullah
Top<;u, § 76).
21 . Gerek9eli karar hakk1, ki~ilerin adil bir ~ekilde yarg1lanmalanm saglamay1 ve
denetlemeyi ama9lamaktad1r. Bu hak, taraflann muhakeme s1rasmda ileri stirdtikleri
iddialann kurallara uygun bi9imde incelenip incelenmedigini bilmeleri ve demokratik bir
toplumda kendi adlanna verilen yarg1 kararlannm sebeplerini toplumun ogrenmesinin
saglanmas1 i9in de gereklidir (Sencer Ba~at ve digerleri [GK], B. No: 2013/7800, 18/6/2014,
§§ 31, 34).
22. Gerek9eli karar hakk1, yargilamada ileri stirtilen tiim iddialara aynnt1h ~ekilde
yamt verilmesi gerektigi ~eklinde anla~1lamaz. Bu nedenle gerek9e gosterme zorunlulugunun
kapsam1 karann niteligine gore degi~ebilir (Mehmet Yavuz, B. No : 2013/2995, 20/2/2014, §
51).
23. Somut olayda yap1lan yarg1lama sonunda taraflann davanm sonucuna etkili
olabilecek tiim iddia ve savunmalan ile dosya kapsam1 dikkate almarak verilen kararda
htikme ula~ilmas1 i9in yeterli gerek9e bulundugu gortildtigtinden gerek9eli karar hakkma
yonelik bir ihlal olmad1gmm a91k oldugu anla~1lmaktad1r (bkz. § 8).
24. A91klanan gerek9elerle ba~vurunun bu k1smmm da a91k9a dayanaktan yoksun
olmasz nedeniyle kabul edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.

C. Diger ihlal iddialan
25. Ba~vurucu; delillerin degerlendirilmesinde hataya dti~tildtigtinden, haks1z olarak
mahkum edildigini ve cezasmm bireyselle~tirilmedigini ileri stirmti~tiir.
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26. Anayasa'nm 148. maddesinin dordtincti fikrasmda, kanun yolunda gozetilmesi
gereken hususlara ili~kin ~ikayetlerin bireysel ba~vuruda incelenemeyecegi belirtilmi~tir. Bu
kapsamda ilke olarak mahkemeler ontinde dava konusu yap1lm1~ maddi olay ve olgulann
kamtlanmas1, delillerin degerlendirilmesi, hukuk kurallannm yorumlanmas1 ve uygulanmas1
ile uyu~mazhkla ilgili vanlan sonucun adil olup olmamas1 bireysel ba~vuru konusu olamaz.
Ancak bireysel ba~vuru kapsammdaki hak ve ozgtirltiklere mtidahale te~kil eden, bariz takdir
hatas1 veya a91k bir keyfilik i9eren tespit ve sonu9lar bu kapsamda degildir (Ahmet Saglam,
B. No: 2013/3351, 18/9/2013, § 42).
27. Somut olayda Mahkemece, ba~vurucunun Komisyon tiyesi olarak birden 90k
raporda imzas1 bulunmas1 nedeniyle atih su9u i~ledigine tum dosya kapsam1 birlikte
degerlendirilmek suretiyle karar verilmi~ ve hakkmda cezanm bireyselle~tirilmesine dair
htiktimler de uygulanm1~tu. Ba~vurucunun iddialannm derece mahkemesi tarafmdan
delillerin degerlendirilmesinde ve yorumlanmasmda isabet olmad1gma, esas itibanyla
yarg1lamanm sonucuna ili~kin oldugu gortilmektedir. Yap1lan yargilamada, Mahkemenin ve
Y arg1taym karannda bariz takdir hatas1 veya a91k bir keyfilik olu~turan herhangi bir durum
da tespit edilmemi~tir.
28. Ba~vurucu tarafmdan ileri stirtilen ihlal iddialanmn yukanda belirtilen i9tihat
kapsammda kanun yolu ~ikayeti niteliginde oldugu sonucuna vanld1gmdan ba~vurunun bu
kismmm ar;1kr;a dayanaktan yoksun olmas1 nedeniyle kabul edilemez olduguna karar
verilmesi gerekir.

V. HOKUM
A91klanan gerek9elerle;
A. 1. Silahlann e~itligi ilkesinin ihlal edildigine ili~kin iddiamn ar;1kr;a dayanaktan
yoksun olmas1 nedeniyle KABUL EDiLEMEZ OLDUGUNA,
2. Gerek9eli karar hakkmm ihlal edildigine ili~kin iddianm ar;1kr;a dayanaktan
yoksun olmas1 nedeniyle KABUL EDiLEMEZ OLDUGUNA,
3. Diger ihlal iddialannm ar;1kr;a dayanaktan yoksun olmas1 nedeniyle KABUL
EDiLEMEZ OLDUGUNA,
B. Yarg1lama giderlerinin ba~vurucu tizerinde
tarihinde OYBiRLiGiYLE karar verildi.

Ba~kan
Engin YILDIRIM

Dye
Recep KOMURC-0

Dye
R1dvan GULE<;

BIRAKILMASINA

6/2/2019

Dye
M.EminKUZ

Dye
RecaiAKYEL

5

