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Yargı Organı II 

I. Başvurucu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 20/5/2009 tarihli iddianamesi ile 

kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 

28/10/2010 tarihli kararı ile başvurucunun hakaret suçundan 7.080,00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Başvurucu, 

söz konusu kararı temyiz etmiş, başvurucunun temyiz talebi Ankara 1. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 3/12/2010 tarihli ek kararı ile kararın itiraza tabi olduğundan bahisle 

reddedilmiş; dosya itiraz mercii olan Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Ankara 9. Ağır 

Ceza Mahkemesi, 6/12/2010 tarihli kararı ile itirazı reddetmiş ve hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararı kesinleşmiştir.  (Anayasa Mahkemesi, Ali Rıza Üçer Başvurusu, 

Başvuru no. 2013/8407, para. 9-12) 

Somut olayda başvurucu isnat edilen suç nedeniyle 30/10/2010 tarihinde tutuklanmış, devam 

eden yargılama sırasında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince 5/9/2012 tarihinde tutukluluğun 

devamına karar verilmiş, itiraz üzerine İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/10/2012 tarihli 

kararıyla itirazın kesin olarak reddine karar verilmiştir. Başvuru formunda başvurucu, nihai 

karar olarak İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin itiraz üzerine verilen 12/10/2012 tarihli 

kararını belirtmiş ve öğrenme tarihi olarak yine aynı tarihi göstermiştir. Başvurucu, bireysel 

başvuruda bulunma hakkının bulunduğunu 23/10/2012 tarihinde öğrendiğini, ancak tutuklu 

olarak bireysel başvuruda bulunacağına ilişkin bir bilgisinin olmadığını,  başvuru 

yapabileceğini 25/2/2013 tarihinde öğrendiğini ileri sürmüş ve bu tarihten itibaren başvuruda 

bulunduğunu belirtmiştir. (Anayasa Mahkemesi, Süleyman Özçelik Başvurusu, Başvuru 

no. 2013/1715, para. 25-26) 

Başvurucu (Ballıdere Belediye Başkanlığı), 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 2. maddesinin (1) numaralı 

fıkrası uyarınca Amasya İli, Taşova İlçesi, Ballıdere Belediyesinin tüzel kişiliğinin ilk mahalli 

idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüşecek olması nedeniyle 

"yerel yönetim ilkesi" nin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. (Anayasa Mahkemesi, Ballıdere 

Belediye Başkanlığı Başvurusu, Başvuru no. 2012/1327, para. 1) 

Başvurucu, İş Mahkemesi nezdinde açtığı işe iade davasının, 4857 sayılı Kanun'da yer alan üç 

aylık sürenin çok üzerinde yaklaşık 40 aylık makul olmayan bir sürede kesin olarak 

sonuçlandırılması nedeniyle iş arama ve sözleşme hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

(Anayasa Mahkemesi, Nesrin Kılıç Başvurusu, Başvuru no. 2013/772, para. 36) 

Başvurucu, 1136 sayılı Kanun uyarınca ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerekirken 

davasının sulh ceza mahkemesinde görüldüğünü (…) adil yargılanma ve hak arama 

özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Bununla birlikte başvurucu, Bakırköy 15. Sulh 

Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama süresince, 1136 sayılı Kanun'un 58. ve 59. 

maddeleri uyarınca hakkındaki soruşturmanın, avukatların tabi olduğu usule uygun 

yapılmadığı ve ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğine ilişkin herhangi bir itirazda 

bulunmamıştır. (Anayasa Mahkemesi, K. A. Başvurusu, Başvuru no. 2014/11014, para. 

14, 21) 



Başvurucu boşanma davası sonrası açtığı nafakanın artırılması davasının makul sürede 

sonuçlandırılmaması ve dava neticesinde lehine takdir edilmiş olan nafakanın kaldırılmasına 

karar verilmesi nedeniyle, Anayasa'nın 10., 13., 36. ve 41. maddelerinde  tanımlanan 

haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle yoksun kaldığı nafaka alacaklarının 

kendisine ödenmesine ve uğradığı manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir. 

Başvurucu tarafından, yanlış hukuki değerlendirme yapılarak nafakanın tedbiren 

durdurulmasına ve yargılama sonucunda nafakanın kaldırılmasına karar verildiği, bu 

kapsamda hükmün sonuç itibarıyla hukuka aykırı olduğu belirtilmekte olup, başvurucunun 

belirtilen iddiasının özünün derece mahkemelerince delillerin değerlendirilmesinde ve hukuk 

kurallarının yorumlanmasında isabet olmadığına ve esas itibarıyla yargılamanın sonucuna 

ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. (Anayasa Mahkemesi, Nigar Erdem Başvurusu, Başvuru 

no. 2013/9313, para. 1, 23) 

Soru: Yukarıda aktarılan bireysel başvuru karar alıntılarını kabul edilebilirlik koşulları 

bakımından değerlendiriniz ve Anayasa Mahkemesi’nin ne yönde karar vermiş olabileceğini 

tartışınız. 

 

 

II. Varsayımsal Olay: Genel seçimler sonrasında seçim barajını geçemeyen bir siyasi 

partinin üyelerince düzenlenen protestolar genişleyerek ülke genelinde şiddet hareketlerine 

dönüşmüş ve bunun üzerine ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmiştir.  

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a yeni bir hüküm eklenerek 

yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması hâlinde, medya hizmet sağlayıcı 

kuruluşunun yaptığı programların yayının bir gün durdurulacağı düzenlenmiştir. 

Artan şiddet olaylarının kontrol altına alınamadığı (X) şehrinde meydana gelen şiddetli 

patlamanın ardından olaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Olayın yaşandığı günün 

akşamında bir televizyon programına katılan tanınmış gazeteci D, İçişleri Bakanını yeteri 

kadar güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle suçlayan beyanlarda bulunmuş ve ayrıca Bakan 

hakkında daha önce basına yansıyan yolsuzluk haberlerini hatırlatarak “yolsuz Bakan 

vergileri yoluyor” ifadesini kullanmıştır. 

Bunun üzerine, televizyon kanalının programları bir gün süreyle durdurulmuştur. Ayrıca 

Bakan tarafından gazeteci D hakkında hakaret suçunun işlendiği iddiasıyla dava açılmıştır. 

İlgili mahkeme tarafından, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı basın yoluyla hakaret 

suçunu işlediği gerekçesiyle D’nin 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca D’nin, açılan tazminat davası 

kapsamında Bakana 15.000 TL ödemesine karar verilmiştir. 

Kararların kesinleşmesinin ardından D, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak anayasal 

haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

Soru: Varsayımsal olayı olağanüstü dönem temel hak ve özgürlükler rejimi açısından 

değerlendiriniz. 

 

 

III. Anayasa Mahkemesi’nin 2014/12151 numaralı Bekir Coşkun başvurusuna dair 

kararını değerlendiriniz. 


