
RWVABB – II 

MERYEM SEVİNÇ BAŞVURUSU 

BAŞVURU ÖRNEĞİ 

 

1- Anayasa’nın 17. Maddesi ve İHAS’ın 3. Maddesi Bağlamında Aşağılayıcı 

Muamele Yasağının ve Etkili Soruşturma Yürütme Yükümlülüğünün İhlali 

 

a) Esas Bakımından  

Anayasa’nın 17. maddesine ve İHAS’ın 3. maddesine göre, kimse işkenceye, insanlıkdışı ya 

da aşağılayıcı muameleye maruz bırakılamaz. Bir muamele mağdurda, korku, acı, aşağılanma 

hissi yaratıyor ve/veya o’nun fiziksel ya da ruhsal direncini kırıyorsa o muamele aşağılayıcı 

muameledir. (Kudła v. Polanya [Büyük Daire], başvuru no. 30210/96, 26.10.2000, para. 92) 

Bir kişiye yapılan muamelenin ya da verilen cezanın aşağılayıcı muamele yasağını ihlal 

edebilmesi için asgari vahamet eşiğini aşması, muamele ya da cezanın kaçınılmaz olarak 

verdiği acı ve utancın ötesine geçerek mağdurda acı ve aşağılanmaya neden olması 

gerekmektedir. İHAM bu değerlendirmeyi yaparken ayrıca, verilen cezanın ya da muamelenin 

rencide etme ve aşağılama amacı taşıyıp taşımadığını da incelemektedir. Bu noktada 

mağdurun başkalarının gözünde olmasa bile, kendi gözünde aşağılanmış hissetmesi yeterlidir. 

(Tyrer v. Birleşik Krallık, başvuru no. 5856/72, 25.04.1978, para. 32) 

Söz konusu başvuruda müvekkil, yıllardır bir üniversitede insan hakları hukuku dersi veren 

bir öğretim görevlisi ve avukattır. 26 Mayıs 2015 tarihinde hakkında başlatılan soruşturma 

kapsamında, avukat ofisinde hukuka aykırı olarak yapılan arama ile eş zamanlı olarak, 

polisler tarafından ders vermekte olduğu üniversitede başta öğrencileri ve çalışma arkadaşları 

olmak üzere bütün üniversitenin gözü önünde ters kelepçe ile gözaltına alınmıştır.  

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 93. maddesine göre, kelepçe ancak kaçacaklarına ya da 

kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin 

belirtilerin varlığı halinde takılabilmektedir. İHAM içtihadına göre de hukuka uygun olarak 

yakalanan ve gözaltına alınan ya da kaçma veya kendisine ya da başkalarına zarar verme 

ihtimali olan kişilere kelepçe takılması normal şartlar altında tek başına İHAS’ın 3. maddesini 

ihlal etmemektedir. (Raninen v. Finlandiya, başvuru no. 20972/92, 16.12.1997, para. 56) 

Ancak müvekkil gibi hem avukatlık hem de öğretim üyeliği yapan, dolayısıyla kendisine ya 

da başkalarına zarar verme ve özellikle şiddet içeren eylemlere katıldığına yönelik bir sabıka 

kaydının bulunma ihtimali olmayan birinin ters kelepçe ile gözaltına alınmasını haklı 

gösterecek herhangi bir neden sunulmadan öğrencilerinin önünde ters kelepçelenerek 

gözaltına alınması CMK’ye aykırıdır ve müvekkili öğrencilerinin gözünde küçük düşürmeyi 

amaçlamaktadır.  

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 91. Maddesine göre, yakalanan şüphelilere Cumhuriyet 

savcısı tarafından gözaltına alma kararı verildikten sonra, yakalanan kişi sağlık kontrolünden 



geçirilir. Ayrıca, gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı 

süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adli mercilere sevk edilmesi işlemlerinin 

öncesinde de yine sağlık kontrolü yapılması gerekir.  

Müvekkil Meryem Sevinç gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü sağlık kontrolünde 

vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamışken, Savcılık’a götürülmeden önce girdiği 

sağlık kontrolünde vücudunda darp ve cebir izlerine rastlandığına dair rapor hazırlanmıştır. 

Gözaltı gibi, kişinin tamamen güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğu bir durumda, 

gözaltına alınan müvekkilde oluşan yaralanmanın neden ve nasıl meydana geldiğine, 

müvekkil tarafından ortaya konulan iddialara ve raporlara ilişkin makul bir açıklama getirme 

yükümlülüğü devlettedir. Oysa aşağıda da detaylı olarak açıklanacağı üzere, bu iddialara karşı 

yapılan şikayetlerde takipsizlik kararı verilmiştir. 

Sağlık raporlarından da görüleceği üzere, öğrencilerinin gözü önünde kelepçelenerek 

gözaltına alındığı ve karakolda polis tarafından darp edildiği için daha önce herhangi bir 

fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı olmayan müvekkilin psikolojisi bozulmuş, olaydan üç gün 

sonra aldığı 20 gün iş göremez raporu akut depresyon sebebiyle birkaç kez daha uzatılmıştır.  

İş yerinde, hukuka aykırı olarak kelepçelenerek gözaltına alınması ve karakolda darp edilmesi 

müvekkilde suçluluk duygusunun, acının, sıkıntının ve korkunun daha da artmasına, 

müvekkilin hem öğrencilerinin ve iş arkadaşlarının önünde hem de kendi gözünde 

aşağılanmasına ve psikolojik sorunlar yaşamasına neden olmuştur. (Erdoğan Yağız v. Türkiye, 

başvuru no. 27473/02, 06.03.2007, para. 47) Bu nedenle aşağılayıcı muamele yasağı ihlal 

edilmiştir.  

b) Usul Bakımından 

AYM ve İHAM, devletlere, insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele iddialarına karşı etkili 

soruşturma yürütme, sorumluları tespit etme ve cezalandırma yükümlülüğü yüklemektedir. Bu 

soruşturmaların amacı, işkence ve kötü muamele yasağını koruyan mevzuat hükümlerinin 

etkili bir şekilde uygulanmasını ve kötü muameleyi gerçekleştiren sorumluları ve 

sorumluluklarını tespit etmek üzere adalet önüne çıkartılmasını sağlamaktır. Bu nedenle, 

kamu makamları tarafından derhal soruşturma açılması, bu soruşturmanın bağımsız, hızlı, 

şüpheye yer bırakmayacak ve etkili bir şekilde yürütülmesi ve kendisi hakkında soruşturma 

başlatılan görevlinin, hukuka aykırı bu eylemlerinin hoş görülmesinin önüne geçmek için, 

görevinden uzaklaştırılması gerekmektedir. Aksi, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele 

yasağının sahip olduğu büyük öneme rağmen, bu yasağın pratikte etkisiz hale gelmesine ve 

bazı durumlarda kamu görevlilerinin fiili dokunulmazlıktan/cezasızlıktan yararlanarak 

mağdurların haklarını istismar etmelerine yol açacaktır.  

Müvekkil yukarıda detaylı olarak anlatıldığı üzere, öğrencilerinin gözleri önünde hukuka 

aykırı olarak kelepçelenerek gözaltına alınmış ve karakolda darp edilmiştir. Hem aynı gün 

çıkartıldığı Savcılık önündeki ifadesinde hem de daha sonra 3 Haziran’dan 9 Kasım tarihine 

kadar çeşitli defalar gittiği karakolda kendisine aşağılayıcı muamelede bulunan polisler 

hakkında şikayette bulunmuş ve şikayetinin akıbetini takip etmiştir. 26 Mayıs 2015 tarihinde 

üniversiteye gelen polislerin ve aynı gün gözaltında müvekkili darp eden polislerin 



kimlikleri/sicilleri operasyon ve gözaltı tutanağından bile tespit edilebilecek ve polisler 

müvekkil tarafından teşhis edilebilecekken Savcılık tarafından 9 Kasım 2015 tarihine kadar 

polislerin kimlikleri bile tespit edilmemiş ve bu sebeple aşağılayıcı muamele yasağının 

ihlaline ilişkin şikayet hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Savcılık daha sonra müvekkil 

tarafından yapılan takipsizliğe itiraz başvurusunu da 20 Ocak 2016 tarihinde reddetmiştir.  

Suçun ağırlığı karşısında Savcılık tarafından izlenen bu pasif tutum, cezasızlığa yol açmakta 

ve Anayasa’nın 17. ve İHAS’ın 3. maddesinde güvence altına alınan aşağılayıcı muamele 

yasağının usuli yönünü - etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünü ihlal etmektedir. 

 

2- Anayasa’nın 20. Maddesi ve İHAS’ın 8. Maddesi Bağlamında Avukat Ofisinde 

Yapılan Hukuka Aykırı Arama ve El Koymanın Konut Dokunulmazlığını İhlali 

 

Kişilerin özel hayatının gizliliği ve korunmasının ihlali anlamına gelen adli arama tedbirinin 

yasal dayanağı, Anayasa’nın 20. ve 21. maddesi ve İHAS’ın 8. maddesidir. Kişilerin üstünün, 

çantasının, iş yerinin ya da evinin aranması istisnai tedbirlerdir ve bu tedbirlere ancak suçun 

önlenmesi ve işlendiği iddia edilen suçun delilleri ile faillerinin ortaya çıkartılması amacıyla 

başvurulabilir. Özel hayata saygı hakkına ve konut dokunulmazlığına yapılacak müdahale 

ancak Anayasa’nın 13. maddesine, Anayasa’nın 20. maddesinin 2. fıkrasına ve İHAS’ın 8. 

maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak kanunla düzenlenebilir.  

Bu nedenle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 130. maddesinde ve özel olarak 1136 sayılı 

Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesinde avukat ofislerinde yapılacak arama ve el koymaya 

yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre, avukat ofisleri ancak mahkeme kararı ile ve 

kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının denetiminde, Baro başkanı veya 

o’nu temsil eden bir avukat eşliğinde aranabilir.  

İHAM içtihadına göre, taraf devletler, belirli suçlara karşı delil elde etmek amacıyla gerektiği 

durumlarda arama ve el koyma tedbirlerini uygulayabilir. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken, özellikle avukat ofisleri gibi mesleki sır içeren belgelerin bulunduğu bir yerde arama 

yapılacak ise, başta hukuka uygun olarak verilmiş bir arama kararı, bağımsız bir gözlemcinin 

varlığı, kişinin itibarına ve çalışma hayatına en az zararı verecek önlemler olmak üzere, 

keyfiliğe karşı yeterli ve etkili güvencelerin sağlanmasıdır. (Servulo & Associados – 

Sociedade De Advogados, RL ve Diğerleri v. Portekiz, başvuru no. 27013/10, 03.09.2015, 

para. 100)  

Oysa Meryem Sevinç’in ofisinde arama yapılmasına yönelik karar ve daha sonra polisler 

tarafından gerçekleştirilen arama ve el koyma bu güvencelerin hiçbirini taşımamaktadır. 

Öncelikle, arama kararı mahkeme tarafından değil, savcı tarafından verilmiştir. Arama 

sırasında Sevinç ya da Sevinç’in ortağı olan iki avukat ofiste bulunmadığı gibi, aramaya 

Cumhuriyet Savcısı ve İstanbul Barosu başkanı ya da o’nu temsil eden bir avukat da 

katılmamıştır.  



Bütün bu hukuksuzluğa itiraz edebilecek bir gözlemci, temsilci ya da avukat arama sırasında 

ofiste bulunmadığı için polisler hakim kararı olmaksızın CMK’nin 130. maddesinin 2. 

fıkrasına aykırı olarak Meryem Sevinç’in bilgisayarına ve bürodaki avukatlar tarafından ortak 

olarak kullanılan hard diske el koymuştur. Yine ilgili fıkraya aykırı olarak, müvekkillerle 

ilgili mesleki bilgiler barındıran hard disk ve bilgisayar müvekkile iade edilmemiştir. 

İHAM’a göre, aranan kişinin avukat olduğu ve el konulan belgelerin niteliği dikkate 

alındığında yapılan bu keyfi ve orantısız arama, mesleki gizliliğe tecavüz edilmesi ve adaletin 

gerektiği şekilde dağıtılması üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturarak, sadece avukatın mesleki 

itibarını zedelemekle kalmaz ayrıca İHAS’ın 6. maddesinde güvence altına alınan hakları da 

ihlal edebilir. (Niemietz v. Almanya, başvuru no. 13710/88, 16.12.1992, para. 37) 

Yine İHAM’a göre, bu hakka yönelik müdahaleye yol açan tedbirlerin etkili bir kontrol 

mekanizmasının denetiminden geçirilmesi gerekmektedir. (Servulo & Associados – Sociedade 

De Advogados, RL ve Diğerleri v. Portekiz, başvuru no. 27013/10, 03.09.2015, para. 100) 

Oysa, arama ve el koyma kararları bir hakim tarafından verilmediği gibi, bu hukuka aykırı 

arama ve el koyma işlemlerine karşı yapılan şikayet de takipsizlik kararı verilerek cezasız 

bırakılmıştır.  

Tüm bu nedenlerle, CMK’ye aykırı olarak herhangi bir güvence sağlanmadan gerçekleştirilen 

hukuka aykırı arama ve el koyma kararları nedeniyle Meryem Sevinç’in mesleki itibarı 

zedelenmiş ve demokratik bir toplumda gerekli olmayan müdahale nedeniyle özel hayata 

saygı hakkı bağlamında konut dokunulmazlığı ihlal edilmiştir. 

 

3- Anayasa’nın 26. Maddesi ve İHAS’ın 10. Maddesi Bağlamında İfade 

Özgürlüğünün İhlali 

Avukat Meryem Sevinç, Aydınlık Gelecek Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans 

öğrencilerine ders veren bir öğretim görevlisidir.  

Sevinç, insan hakları hukuku kürsüsüne bağlı olarak Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi Bağlamında Temel Hak ve Özgürlükler isimli bir seçmeli ders vermektedir. 

Sevinç, derslerinde Türkiye’de ve dünyada o hafta içerisinde meydana gelen hak ihlallerini 

İHAM kararlarından örnekler vererek anlatmaktadır. 

Sevinç hakkında, dersin vize sınavında yaşam hakkına ilişkin sorduğu sınav sorusu nedeniyle 

bir öğrencisinin BİMER’e yaptığı şikayet sonucu TMK’nin 7. maddesinin 2. fıkrasında 

düzenlenen terör örgütünün propagandasını yapma suçundan ve TCK’nin 301. maddesinde 

düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni aşağılama suçundan dava açılmıştır. 

a) Ceza Hukuku Bakımından 

TMK’nin 7. maddesinin 2. fıkrası kamuoyunda Dördüncü Yargı Paketi olarak bilinen ve 7 

Mart 2013 tarihinde TBMM’ye sunularak 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü 

Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun başlığıyla 11 Nisan 2013 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren metin ile “terör örgütünün; cebir, 



şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere 

başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 

yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş 

olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına 

hükmolunur.” şeklinde değiştirilmiş, böylece sınırlamanın İHAS’a uygun hale getirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Buna göre, bir ifade şiddete tahrik içermediği sürece, yani şiddet eylemlerine ya da kanlı bir 

intikama başvurmayı savunmuyor, destekçilerinin hedeflerini gerçekleştirmesi amacıyla terör 

eylemlerini haklı göstermiyor ve belli kişilere karşı derin ve mantıksız bir nefret duygusunun 

oluşmasına neden olarak şiddeti yüreklendirdiği şeklinde yorumlanamıyorsa, salt terör 

örgütünün açıklaması olduğu için ya da terör örgütü ile ilgili olduğu için cezalandırılamaz. (K. 

Altıparmak ve H. Öndül, Gözel ve Özer v. Türkiye Kararının Uygulanması, İzleme Raporu, 

İHOP, 2013, s. 6.) 

Yargıtay da TMK’nin 7. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklikten sonra verdiği bazı 

kararlarında Anayasa ve İHAS’ı dikkate alarak bu madde altında verilen mahkumiyet 

kararlarını suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek bozmuştur. (Yargıtay 9. Ceza 

Dairesi, Esas no: 2010/5093, Karar no: 2012/3760. Ayrıca bkz. 9. CD E: 2012/882, K: 

2012/6067, 9. CD, E: 2011/8432, K: 2012/4230, 9. CD, E: 2010/14986, K: 2012/8552)  

TCK’nin 301. maddesinde ise 29 Nisan 2008’de değişiklik yapılmış, “Türklük” ve 

“Cumhuriyet” terimleri kaldırılarak yerlerine “Türk ulusu” ve “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” 

terimleri getirilmiş, suça ilişkin öngörülen cezanın üst sınırı düşürülmüş ve suçun 

soruşturulması Adalet Bakanı’nın izin vermesi şartına bağlanmıştır.  

Fakat İHAM’a göre yasa maddesinde yapılan bu değişiklik, TCK’nin 301. maddesi altında 

açılacak keyfi ve haksız soruşturma ve kovuşturmaları engellemek için yeterli koruma 

içermemektedir. Mahkeme’ye göre mevcut Hükümet’in siyasal iradesinde değişikliğe gitmesi 

ya da yeni bir Hükümet tarafından farklı bir politika izlenmesi durumunda hüküm yeniden 

devreye sokulabileceği gibi, yapılan bu değişikliğe rağmen TCK’nin 301. maddesi başta 

Yargıtay olmak üzere yargı organları tarafından hala çok geniş ve belirsiz bir şekilde 

uygulanmaktadır ki bu nedenle hüküm, ifade özgürlüğü hakkının kullanılması önünde hala 

sürekli bir tehdit teşkil etmektedir.  

Bu nedenle İHAM, hükmün içeriğinin bireylerin tutumlarını düzenlemelerine veya 

eylemlerinin sonuçlarını öngörebilmelerine olanak tanımadığını ve incitici, kırıcı veya 

rahatsız edici olarak değerlendirilen her türlü görüş veya fikrin, rahatlıkla soruşturma konusu 

yapılabileceğini söyleyerek bir başvurucu hakkında başlatılan ve takipsizlik kararı ile 

sonuçlanan bir soruşturmanın bile ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir. (Taner 

Akçam kararı, para. 93) Söz konusu karardan sonra Anayasa’nın 90. maddesi ve İHAS’ın 46. 

maddesi uyarınca kişiler hakkında TCK’nin 301. maddesinden soruşturma başlatılması bile 

hukuka aykırı olacaktır. 

 



b) İnsan Hakları Hukuku Bakımından 

Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinin birinci fıkraları, ifade özgürlüğüne içerik bakımından bir 

sınırlama getirmemiştir. Başka bir deyişle hem gerçek hem de tüzel kişiler için geçerli olan 

ifade özgürlüğü siyasi, sanatsal, akademik veya ticari düşünce ve kanaat açıklamaları gibi her 

türlü ifadeyi kapsamına almaktadır. 

İfade özgürlüğü, Anayasa’da ve İHAS’ta yer alan diğer hak ve özgürlüklerin önemli bir 

kısmını da etkilediğinden, çoğunluğa muhalif olanlar da dahil olmak üzere düşüncelerin her 

türlü araçla açıklanması, açıklanan düşünceye paydaş sağlanması, düşünceyi gerçekleştirme 

ve gerçekleştirme konusunda başkalarını ikna etme çabaları çoğulcu demokratik düzenin 

gereklerindendir ve bu nedenle düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü demokrasinin işleyişi 

için hayati önemdedir. (Abdullah Öcalan başvurusu, başvuru no. 2013/409, 25.06.2014, para. 

74)  

Bu bağlamda toplumsal ve siyasal çoğulculuğu sağlamak, her türlü düşüncenin barışçıl bir 

şekilde ve serbestçe ifadesine bağlıdır. Aynı şekilde birey özgün kişiliğini düşüncelerini 

serbestçe ifade edebildiği ve tartışabildiği bir ortamda gerçekleştirebilir. 

İfade özgürlüğü, nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı gelen, onları rahatsız 

eden düşünceler için de geçerlidir. (Handyside v. Birleşik Krallık, başvuru no. 5493/72, 

07.12.1976, para. 49) 

AYM ve İHAM, ifade özgürlüğüne yönelik bir ihlal iddiasını incelerken öncelikle 

müdahalenin yasa ile öngörülüp görülmediğine, müdahalenin meşru bir amaç taşıyıp 

taşımadığına ve demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığına bakmaktadır. 

Meryem Sevinç hakkında açılan davanın yasal dayanağı TMK’nin 7. maddesinin 2. fıkrası ve 

TCK’nin 301.  maddesidir. İHAM, TCK’nin 301. maddesi açısından, yukarıda da 

değindiğimiz üzere, yasa hükmünün öngörülebilir olmadığı gerekçesiyle kanun niteliğini haiz 

olmadığına karar vermiştir. TMK’nin 7. maddesinin 2. fıkrası ilgili kararlarında ise yasada 

öngörülen sınırlama nedenlerinin Sözleşme'nin 10. maddesinin 2. fıkrası anlamında meşru 

amaçları olup olmadığı sorusuna, İHAS’ın 10. maddesinin 2. fıkrası anlamında kamu 

güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesi gibi meşru 

nedenlerle hakkın sınırlandığını belirterek olumlu cevap vermiştir. Bu iki soruya cevap veren 

Mahkeme, ihlal iddialarına yönelik ayrıntılı incelemesini demokratik toplumda gereklilik 

ölçüsü üzerinden yapmakta ve bu inceleme sırasında aşağıda detaylı olarak anlatılacak 

aşamaları izlemektedir. 

i) Dava Konusu Sınav Sorusu, İnsan Hakları Hukuku Dersi Veren Bir Öğretim 

Görevlisi Tarafından Sorulmuştur ve Akademik Özgürlük Kapsamındadır. 

 

Davaya konu sınav sorusu, konusu ve içeriği fakülte yönetimi tarafından akademik olarak 

uygun görülmüş, üniversite çağına gelmiş, üniversite seviyesinde eğitim alan ve dersin 

içeriğini bilerek bu dersi seçmiş birçok öğrenci tarafından yıllardır takip edilen bir dersin vize 

sınavında sorulmuştur.  



Türkiye’de ve dünyada insan hakları hukukunun güncel mahkeme içtihatları doğrultusunda 

tartışıldığı bir derste, Türkiye’nin taraf olduğu İHAS’ın ihlal edildiğine ilişkin bir İHAM 

kararının sınav sorusu konusu edilmesi sadece bilimsel değil aynı zamanda zorunludur. Kaldı 

ki sorulan sınav sorusu, gerçekten yaşanmış ve Türkiye’nin İHAM tarafından en ağır ihlal ve 

tazminata mahkum edildiği başvurulardan biri olan başvuru numarası 23502/06 olan 12 

Kasım 2013 tarihli Benzer ve Diğerleri v. Türkiye kararına ilişkindir ve bu sorunun sorulması 

akademik özgürlük kapsamında değerlendirilmelidir. 

İHAM kararlarında akademik özgürlüğün (Sorguç v. Türkiye, başvuru no. 17089/03, 

23/06/2009, para. 35; Sapan v. Türkiye, başvuru no. 44102/04, 08/06/2010, para. 34) ve 

akademik çalışmaların önemini vurgulamıştır (Aksu v. Türkiye [BD], başvuru no. 4149/04 ve 

41029/04, 15/03/2012, para. 71). 

Anayasa Mahkemesi de 2010/29 sayılı ve 16 Temmuz 2010 tarihli kararında, Anayasa’da 

üniversitenin, bilimsel çalışmaların yapıldığı ve bilimin öğretildiği kurum olarak nitelendirilip 

bilimsel ve idari özerkliğe sahip kılınarak diğer kamu kurumlarından farklı 

değerlendirildiğini, bu anlamda öğretim üyelerinin de kamu görevlisi olmakla birlikte genel 

sınıflandırma içinde ayrı bir yere sahip olduğunu ve kendilerine özgü önem ve değerde bir 

meslek sınıfı olduğunu söylemiştir. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de 1762 (2006) sayılı tavsiye kararının dördüncü 

maddesinde, akademik özgürlüğün araştırma ve eğitimde ifade ve eylem özgürlüğünü, bilgiyi 

iletme özgürlüğünü ve hiçbir sınırlandırma olmaksızın bilgiyi ve hakikati araştırma ve yayma 

özgürlüğünü güvence altına aldığından bahsetmektedir. 

İHAM da bu tavsiye karara dayanarak, akademik personelin çalıştığı üniversite ve sistem 

hakkındaki düşüncelerini özgürce ifade etme ve sınırlama olmaksızın bu bilgi ve gerçekleri 

yayma özgürlüğünün önemini vurgulamaktadır. (Sorguç v. Türkiye kararı, para. 35) 

Bu özgürlük, akademik veya bilimsel araştırmayla sınırlı olmayıp, aynı zamanda 

akademisyenlerin araştırma, mesleki uzmanlık ve yeterlilik alanlarındaki görüş ve fikirlerini, 

söz konusu görüş ve fikirler tartışmalı olsa veya rağbet görmese dahi, ifade etme özgürlüğünü 

de kapsamaktadır. (Mustafa Erdoğan ve Diğerleri v. Türkiye, başvuru no. 346/04 ve 

39779/04, 27.05.2014, para. 40) 

ii) Dava Konusu Sınav Sorusu, Güncel Bir Konuyla İlgilidir. 

AYM de İHAM da, akademik özgürlüğe yönelik müdahale hakkında karar verirken bahsi 

geçen ifade ya da makalenin konusunu da bir bütün olarak incelemektedir. 

Mahkeme, anayasa hukukçusu Prof. Mustafa Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’nin Fazilet 

Partisi’nin kapatılmasına yönelik kararını eleştiren bir makalesi nedeniyle yargılandığı 

davada, adı geçen makalenin konusunun, demokratik bir toplumda önemli ve güncel bir 

meseleye ilişkin olduğuna, toplumun bu hususta bilgilendirilme konusunda meşru menfaati 

olduğuna ve dolayısıyla söz konusu makalenin genel menfaate ilişkin bir tartışmaya katkıda 

bulunduğuna dayanarak ihlal kararı vermiştir. (Mustafa Erdoğan ve Diğerleri v. Türkiye 

kararı, para. 41) 



Meryem Sevinç tarafından sorulan sınav sorusu da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Kürtlere 

yönelik devlet şiddeti, sayısız kez İHAM tarafından yaşam hakkının ve bu bağlamda etkili 

soruşturma yükümlülüğünün ihlali kabul edilmiş ve bugün de hala devam etmekte olan güncel 

bir insan hakları sorunudur.  

AYM ve İHAM’ın yerleşik içtihatlarında düşünce açıklamalarına ilişkin söz veya metinlerin 

bütünüyle ele alındığında şiddeti teşvik edip etmediğinin belirlenmesi için, söz ve 

açıklamalarda kullanılan terimlerin ve hangi bağlamda yazıldıklarının dikkate alınmasının 

uygun olacağını her zaman vurgulamıştır. İHAM’a göre, ulusal mahkemeler açıklamada 

kullanılan ifadeleri bir bütün olarak dikkate almalı, başvuranın kişiliği ya da sıfatını, ihtilaflı 

açıklamanın yapıldığı yeri ve hangi bağlamda okunduğunu ve mesajın hedef kitlesini de göz 

önüne almalıdır. Bütünüyle okunduğunda açıklamanın ne şiddet kullanımını ve ne de silahlı 

direniş ya da ayaklanmayı teşvik etmediği ve – değerlendirilmesi gereken en temel unsur olan 

kin ve nefret söylemi niteliğini de taşımadığı görüldüğünde ifade özgürlüğünün kullanımına 

müdahale edilmemelidir. (Gözel ve Özer v. Türkiye, başvuru no: 43453/04 ve 31098/05, 

06.07.2010) 

Yine bu çerçevede, AYM’ye göre, bir düşünce açıklamasının ifade edildiği bağlamdan 

koparıldığında "milli güvenlik" için bir tehlike oluşturması, bu ifadeye yönelik bir müdahaleyi 

tek başına haklı çıkartmamaktadır. (Fatih Taş başvurusu, başvuru no: 2013/1461, 12.11.2014, 

para. 99) 

Bu ilkeler doğrultusunda değerlendirme yapıldığında, yaşanmış ve ihlal kararı ile sonuçlanmış 

bir İHAM kararını insan hakları hukuku dersinin vize sınavında sorduğu için bir öğretim 

görevlisi hakkında açılan terör örgütünün propagandasını yapma ve devleti aşağılama 

suçlarından açılan bu davanın ifade özgürlüğüne aykırı olduğu görülecektir. Müvekkil sınav 

sorusu içerisinde şiddet kullanımını teşvik etmediği gibi, devleti ve kurumlarını aşağılama 

kastı da gütmemektedir. Yaşanan ağır insan hakları ihlallerini “katliam” olarak nitelemek de 

bu suçların unsurlarının oluşması için yeterli değildir. Zira İHAM’a göre, devleti “soykırım 

yapan”, “katliam yapan”, “işkence eden” ve “savaş makinası” gibi ifadelerle olumsuz 

gösterecek ifadeler de eleştiri içinde değerlendirilmeli ve şiddet çağrısı ve nefret söylemi 

içermediği sürece ifade özgürlüğü sınırları içinde kabul edilmelidir. (Hatip Dicle v. Türkiye, 

9858/04, 15.10.2013, para. 34) 

AYM göre, yapılan sınırlama hak ve özgürlüğün özüne dokunarak, kullanılmasını durduruyor 

veya aşırı derecede güçleştiriyorsa, etkisiz hale getiriyorsa veya ölçülülük ilkesine aykırı 

olarak sınırlama aracı ile amacı arasındaki denge bozuluyorsa demokratik toplum düzenine 

aykırı olacaktır (Bkz. AYM, E.2009/59, K.2011/69, K.T. 28/4/2011; AYM, E.2006/142, 

K.2008/148, K.T. 17/4/2008). 

Meryem Sevinç hakkında açılan bu dava da Sevinç’in bilim ve ifade özgürlüğünü korkusuzca 

kullanabilmesinin önünde bir engeldir ve ifade özgürlüğünü ihlal etmektedir. 

 



iii) Akademik Özgürlüğünü Kullanan Kişi Hakkında Hapis Cezası Verilmesi ve 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Demokratik Bir Toplumda 

Gerekli Değildir ve Caydırıcı Etki Yaratır. 

 

AYM ve İHAM, ifade özgürlüğüne bir müdahale olup olmadığını değerlendirirken başvurucu 

hakkında istenen ya da verilen ceza ile suç arasında bir orantılılık olup olmadığını da 

incelemektedir. 

İHAM, yazdıkları yazı ve kitaplar nedeniyle bir yıldan uzun süre tutuklu kalan gazeteciler 

Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın başvurusunda, özellikle halkın bir kesimi veya devlet 

tarafından hassas olarak kabul edilen bir konuda yapılacak bazı muhtemel çalışmalar için ceza 

kovuşturması tehdidi altında olmanın, yani suçlu olarak mahkum olma ve cezalandırılma 

ihtimalinin varlığı devam ediyorsa (Altuğ Taner Akçam v. Türkiye, Başvuru no. 27520/07, 

25.10.2011, para. 70-75) ilgilinin söz konusu cezalandırıcı yasal düzenlemenin doğrudan 

etkisi altında kaldığını ve dolayısıyla İHAS’ın ihlalinin mağduru olduğunu söylemiştir.  

(Nedim Şener v. Türkiye, başvuru no. 38270/11, 08.07.2014) 

Meryem Sevinç hakkında sorduğu sınav sorusu nedeniyle örgüt propagandası suçundan 1 yıl 

8 ay ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni aşağılamaktan 1 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş ve 

hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.  

İlk Derece Mahkemesince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile 

müvekkil beş yıl denetimli serbestlik tedbiri altına alınmıştır ve bir avukat ve öğretim 

görevlisi olan müvekkilin  bu süre içerisinde cezasının infaz edilmesi riski her zaman vardır. 

Hapis cezası tehdidinin kişileri kamusal meseleleri tartışmaktan caydırıcı bir rol oynayacağı 

ve oto-sansüre neden olabileceği göz önünde bulundurularak ertelenen cezaların miktarı ve 

maruz kalınan ceza tehdidinin ağırlığı dikkate alındığında ifade özgürlüğüne yapılan 

müdahalenin ölçülü olduğu söylenemez. (Emin Aydın başvurusu, başvuru no. 2013/2602, 

23.01.2014, para. 87) Sonuç olarak Sevinç’in gelecekte cezasının infaz edilebileceği 

olasılığının kendisinde stres ve cezalandırılma endişesi yarattığı kabul edilmelidir. (Bekir 

Coşkun başvurusu, başvuru no. 2014/12151, 04.06.2015, para. 70) 

Meryem Sevinç’in özgürlükten yoksun bırakma gibi bir ceza tehdidi altında olması sadece 

kendisi için değil, kendisi gibi devlet organlarının ve siyasi kurumların faaliyetleri ve 

tutumları hakkında yorumda bulunmak isteyen diğer bütün kişiler üzerinde kendi kendini 

sansürleme ortamı oluşturur ve caydırıcılık etkisi yaratır. 

Bu sebeplerle, Meryem Sevinç’in ifade özgürlüğüne ve akademik özgürlüğüne yapılan 

müdahalenin demokratik toplum düzeninde gerekli bir müdahale olmadığı kabul edilerek ihlal 

kararı verilmelidir.  

 

 

 



DEĞERLENDİRME VE SIK YAPILAN HATALAR 

 

1) Anayasa’nın 17. ve AİHS’nin 3. Maddesinin İhlal Edildiği İddiası 

Olay metninden de anlaşılacağı üzere, başvurucu Meryem Sevinç’in karakolda darp 

edilmesiyle ilgili fazlaca bir detay verilmemişti. Öğrencilerden beklenen, başvurucunun 

öğrencilerinin ve çalışma arkadaşlarının gözü önünde ters kelepçe ile gözaltına alınmasının 

başvurucuda yarattığı aşağılanma hissi üzerinden aşağılayıcı muamele yasağından ihlal 

bulmalarıydı.  

Dikkat ettiğimiz noktalardan biri de öğrencilerin ihlali nasıl adlandırdığıydı. Hiçbir detayın 

verilmediği darp olayının işkence düzeyine vardığını, kelepçe sebebiyle yaşanan acı ve 

aşağılanma hissinin işkence yasağını ihlal ettiğini ileri süren başvurular okuduk. Bir 

muamelenin işkence yasağı kapsamında mı yoksa insanlıkdışı ya da aşağılayıcı muamele 

yasağı altında mı değerlendirildiği önemliydi. 

Verilen takipsizlik kararı çoğu öğrenci grubu tarafından 3. Maddenin usuli yönü altında değil, 

13. Maddenin ihlali olarak değerlendirilmişti. Bu geçen senelerden beri çok sık yapılan bir 

hata. AYM ve İHAM içtihadına göre, devletlerin kasten ve hukuka aykırı olarak kişilerin 

yaşamına son vermekten ve kişilere işkence ve kötü muamelede bulunmaktan kaçınma ve 

yargı yetkileri altındaki kişilerin yaşam hakkını ve işkenceye maruz kalmama hakkını 

korumak için gerekli tedbirleri alma (esasa ilişkin yükümlülükler) ve yaşam hakkının ve 

işkence yasağının ihlal edildiğinin iddia edildiği durumlarda etkili bir soruşturma yürütme 

(usuli yükümlülükler) yükümlülüğü bulunmaktadır. Dolayısıyla Meryem Sevinç’e takılan 

kelepçe ve Sevinç’in gözaltında darp edilmesiyle ilgili şikayetlerine ilişkin olarak verilen 

takipsizlik kararının bu usuli yükümlülükler kapsamında değerlendirilmesini bekliyorduk. 

Fakat, 13. Madde altında yukarıda detaylı olarak ele aldığımız ilkeleri yazan gruplara da –tam 

olmasa da- puan verdik. 

2) Anayasa’nın 20. ve AİHS’nin 8. Maddesinin İhlal Edildiği İddiası 

Bu bölüm, hiçbir zorluk içermemesi nedeniyle, diğer hak ihlallerine kıyasla daha az  puan 

ayırdığımız bir bölümdü. Avukat ofisinde gerçekleştirilen hukuka aykırı arama nedeniyle 

konut dokunulmazlığının ihlal edildiği tespit edilerken beklentimiz, özellikle, Niemietz 

kararında belirtilen mesleki gizlilik, itibar ve güvencelerden bahsedilmesiydi.  

Bu madde altında en sık yapılan hatalardan biri, başvurucu hakkında verilen yurtdışına çıkış 

yasağını seyahat özgürlüğü kapsamında incelemek ve daha büyük bir hata olarak, bu 

incelemeyi Türkiye’nin taraf olmadığı ek protokoller üzerinden yapmaktı. Bir adli kontrol 

tedbiri olarak yurtdışına çıkış yasağının seyahat özgürlüğünü ihlal ettiği iddiası daha önce 

AYM’nin önüne gelmiş, AYM, bu başvuruyu konu bakımından kabul edilemez bulmuştu. 

(Sebahat Tuncel başvurusu, başvuru no. 2012/1051, Karar tarihi, 20.02.2014, para. 55) 

 



3) Anayasa’nın 26. ve 28. Maddeleri ile AİHS’nin 10. Maddesinin İhlal Edildiği 

İddiası 

Bu bölüm aslında puanlamanın neredeyse yarısına tekabül ediyordu. Diğer hiçbir ihlalle ilgili 

olarak atıf yapılacak kararı ve ilkeleri bizim atıf yaptığımız karar ve ilkeler ile 

sınırlandırmamıştık ama burada özellikle 301. Madde bağlamında Taner Akçam kararından ve 

HAGB konusunda Emin Aydın ve/veya Bekir Coşkun kararlarından bahsedilmesini bekledik. 

Puanlama da buna göre yapıldı.  

4) Başvuru Formunun Doldurulması 

AYM'ye bireysel başvuru yaparken en önemli noktalardan biri, bireysel başvuru formunun 

doldurulmasıdır. Puanlama yaparken en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri buydu. AYM ve 

İHAM’a başvuru yapılırken, bütün ihlal iddiaları belirli bir sıra içinde, en anlaşılır ve 

iddialarınızı temellendirip güçlendirecek şekilde ve aksi yönde bir zorunluluk olmadığı 

sürece, başvuru formunda izin verilen alanlarla sınırlı olarak yazılmalıdır.  

Bu sene bu konuda daha önce karşılaşmadığımız bir sorunla karşılaştık. Bir öğrenci grubu 30, 

bir başka öğrenci grubu ise 53 sayfalık başvuru ve başvurularına ek olarak 10 sayfalık birer 

özet sundu. Durumu fark ettikten sonra bütün değerlendirme jürileri ortak bir karar alıp, iki 

grup dışında bütün grupların başvurularını başvuru formundaki alan ile sınırlı tutmuş olmaları 

sebebiyle, diğer gruplara haksızlık olmaması için bu iki grubun başvurularını gönderdikleri 10 

sayfalık özet üzerinden değerlendirdik.  

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu’nun Genel Açıklamalar bölümünün 

(d) fıkrasında “Başvuru formunda sadece başvurunun esasına yönelik ve başvurunun karara 

bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgilere yer verilmeli; başvuru formu, ekleri hariç 10 

sayfayı geçmemelidir” denmek suretiyle temel kuralın formun iddialar bölümünün 10 sayfayı 

aşmaması olarak belirlendiği görülmektedir. Somut olay bakımından, diğer öğrenci grupları 

tarafından hazırlanan dosyalar da dikkate alındığında, on sayfayı aşmayı gerektirecek bir 

zorunluluk söz konusu değildi. 

Bunun dışında en sık karşılaştığımız sorun, ihlal iddialarının başvuru formuna belirli bir 

başlık ve sıralama altında yazılmamasıydı. Örneğin bir başvuruda, ifade özgürlüğü ihlali 

iddiasıyla başlayan form, adil yargılanma hakkı ihlali iddiasıyla, daha sonra konut 

dokunulmazlığının ihlal edildiği iddiasıyla devam ediyor ve işkence yasağının ihlal edildiği 

iddiasıyla bitiyordu.  

Yine bu başlık altında ele alınabilecek sorunlardan biri de, atıf yapılan kararların isimlerinin, 

başvuru numaralarının, karar tarihlerinin ve paragraf numaralarının her atıfta farklı bir şekilde 

yazılması ya da eksik yazılması ve yine atıf yapılan kanun maddelerinin uzun uzun 

yazılmasıydı. Başvurunuzu okuyacak kişinin önünde de atıf yaptığınız kanun maddelerini 

kontrol etmek ve hakkında karar yazmak amacıyla bir kanun olacağı için, zaten kısıtlı olan 

alanı bununla harcamamanız daha verimli olacaktır. (Atıf demişken, bir makaleden olduğu 

gibi kopyala-yapıştır yaptığınızda bunu fark ediyoruz.) 



Yine başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, forma 

hatalı/yanıltıcı bilgi yazmamak. Meryem Sevinç gözaltına alınmış ve hiç tutuklanmamış 

olmasına rağmen, ısrarla tutuklandığına yönelik bilgiler yazıp buradan ihlal ileri sürmek ve 

sanıyoruz ki, hem emniyete hem savcılığa götürülürken ayrı ayrı sağlık kontrolünden 

geçildiği bilinmediği için, her iki sağlık raporu arasındaki farkın devlet tarafından raporlarda 

yaratılan bir çelişkiden kaynaklandığını ileri sürmek gibi. Hatalı/yanıltıcı bilgiler vermek 

başvurunuzun reddedilmesine ve/veya para cezası ödemenize karar verilmesine yol açabilir. 

Başvuru yaparken bu noktaya özellikle dikkat etmek gerekiyor. 

Bu bağlamda, en çok karşılaştığımız sorunlardan biri de olay metninde –dolayısıyla iç 

hukukta- hiç ileri sürülmemiş ya da hiç değinilmemiş konulardan ihlal bulmaya 

çalışılmasıydı. Bunun en somut örneği, olay metninde bu yönde ihlal bulunmasını 

gerektirecek bir veri olmamasına rağmen hemen hemen bütün grupların adil yargılanma hakkı 

ihlali bulmasıydı. Örneğin, makul sürede yargılanma hakkına ya da savcı ve hakim tarafından 

verilen takipsizlik ve HAGB kararlarının içeriğine yönelik hiçbir şey yazılmamış olmasına 

rağmen uzun uzun yargılama süresinden ve gerekçeli karar hakkından bahsedilmesi gibi. 

Başvuru formunun doldurulmasıyla ilgili bu kriterleri bütün dosyaları okuduktan ve genel 

hataları gördükten sonra belirledik. Önce bu hataları yapan gruplardan 1-2 puan kıralım 

demiştik fakat daha sonra bu hataları yapmayan grupları ödüllendirmeye ve onlara ek puanlar 

vermeye karar verdik. 

 

 


