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Kerestecioğlu Demir v. Türkiye davasında, 

Başkan   Jon Fridrik Kjølbro, 

Yargıçlar   Marko Bošnjak, 

   Aleš Pejchal, 

   Egidijus Kūris, 

   Branko Lubarda, 

   Pauliine Koskelo, 

   Saadet Yüksel, 

ve Yazı İşleri Müdürü Stanley Naismith ile birlikte Daire olarak toplanan 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İkinci Daire), 

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin 

(“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, 

vatandaşı Sayın Filiz Kerestecioğlu Demir (“başvurucu”) tarafından 11 

Kasım 2016 tarihinde yapılan başvuru (Başvuru No. 68136/16) ile ilgili 

olarak, 

Türk hükümetine (“Hükümet”) bildirilme kararını dikkate alarak, 

Tarafların gözlemlerini dikkate alarak, 

30 Mart 2021 tarihinde daire toplantısında müzakere ettikten sonra, 

Aynı tarihte aşağıdaki kararı vermiştir: 

GİRİŞ 

1.  Söz konusu başvuru, başvurucunun yasama dokunulmazlığının 

başvurucuya göre siyasi düşüncelerine dayanılarak kaldırılması ile ilgilidir. 

Başvurucu esas olarak, yasama dokunulmazlığının kaldırılması sebebiyle 

ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğinden şikayet etmektedir. 

OLGULAR 

2.  Başvurucu 1961’de doğmuştur ve Ankara’da ikamet etmektedir. 

Mahkemede İstanbul’da bir avukat olan Sayın A. Akkaya Yazıcıoğlu, 

tarafından temsil edilmektedir. 

3.  Hükümet, kendi memuru tarafından temsil edilmektedir. 

4. 28 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı, terör faaliyetleri sebebiyle 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin “bedel ödeyeceklerine” 

yönelik basın açıklaması yapmıştır. Açıklamanın ilgili bölümleri aşağıdaki 

gibidir: 
 

“Ben parti kapatılması olayını doğru bulmuyorum. Fakat bu partinin [HDP] 

yöneticilerinin bu işin bedelini ödemeleri gerekir diyorum; fert fert, birey birey.” 

 

5. 29 Temmuz 2015 tarihinde, başvurucu da dahil olmak üzere HDP’nin 

tüm milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (“Millet Meclisi”) 

başkanlığına, kendi meclis grubu üyelerinin dokunulmazlığının 

kaldırılmasını talep eden bir dilekçe vermişlerdir. 3 Ağustos 2015 tarihinde, 
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Millet Meclisi başkanlığı HDP grubunun yönetimini Yönetmeliğin 134. 

maddesi uyarınca bir milletvekilinin kendi dokunulmazlığının kaldırılmasını 

talep etmesinin dokunulmazlığı kaldırmak için yeterli olmadığı konusunda 

bilgilendirmiştir (ilgili iç hukuk ve uygulama hakkında daha fazla ayrıntı ve 

Türkiye’de meclis dokunulmazlığına ilişkin kural ve uygulamalar için bkz. 

Kart v. Türkiye kararı [BD], Başvuru No. 8917/05, §§ 30-33, İHAM 2009 

((alıntılar)). 

6.  1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerin akabinde başvurucu, HDP üyesi 

olarak Millet Meclisine tekrar seçilmiştir. Bu görev dolayısıyla kendisine 

yasama dokunulmazlığı hakkı tanınmıştır. Daha sonrasında 24 Haziran 2018 

tarihli genel seçimlerde tekrar milletvekili seçilmiştir. 

7. 18 Şubat 2016 tarihinde İstanbul polisi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet 

savcılığına (“Cumhuriyet Savcısı”) soruşturma raporu sunmuştur. Bu rapora 

göre 14 Şubat 2016 tarihinde yüz kadından oluşan bir grup Kadıköy’de 

(İstanbul) önceden haber vermeksizin bir gösteri düzenlemiştir. Raporda bir 

süre sonra yüz kişilik grubun iki yüz kişiye ulaştığı belirtilmektedir. “Her 

yer Cizre1, her yer direniş”, “savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “katliam bir 

Devlet geleneğidir”, “direnerek kazanacağız”, ve “Cizre’de direnen 

kadınlara selam olsun” gibi sloganlar atılmıştır. Bu sloganlardan sonra, bir 

polis, grubu güvenlik gerekçesiyle kışkırtıcı sloganlar atılmaması yönünde 

uyarmıştır. Başvurucu bu uyarıya karşı çıkmıştır. Olayın video kayıtlarının 

incelenmesinden sonra yayınlanan bilirkişi raporuna göre polis memuru, 

sadece, insanları teröristleri övmemeleri konusunda uyarmak istediğini 

söylemiştir. Başvurucu, grubun Cizre’deki direnişten bahsettiğini ileri 

sürmüş, bunun üzerine polis memuru “Cizre’de kim direniyor?” diye 

sormuştur. Sonrasında, başvurucu bunu polis memuruyla tartışacak bir 

durumda olmadığını söylemiş, polis ise “Cizre’de teröristler direniyor(du)” 

demiştir. Başvurucu bunun polisin düşüncesi olduğunu, fakat kendisi 

milletvekili olduğu için konumunun bir polis memuruyla bu konuda 

tartışmaya uygun olmadığını belirtmiştir. 

8.  Sonrasında grup, basın açıklaması yapmıştır. Polis, göstericilere 

uyarıda bulunmuş ve dağılmalarını istemiştir. Grubun dağılmayı reddetmesi 

üzerine, kolluk kuvvetleri grubu zor kullanarak dağıtmıştır. 

9.  9 Mayıs 2016 tarihinde Cumhuriyet savcısı başvurucu aleyhine 

ilgilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için soruşturma raporu 

hazırlamış ve Adalet Bakanlığına sunmuştur. Bu ceza soruşturması, 

başvurucunun 14 Şubat 2016 tarihli gösteriye ve basın açıklamasına 

katılmasına ilişkindir. 

 
1 Ağustos 2015’te valilikler Türkiye’nin güneydoğusunda Cizre de dahil olmak üzere bazı 

yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulamıştır. Bu tedbirlerin açıklanan amacı terör örgütleri 

tarafından kazılan hendekleri temizlemek, gömülü patlayıcıları çıkarmak ve aynı zamanda 

sivilleri şiddet eylemlerinden korumaktır. Güvenlik güçleri operasyonları sokağa çıkma 

kısıtlamalarının olduğu ve ağır silah kullandıkları bölgelerde gerçekleştirmiştir. 
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10. 20 Mayıs 2016 tarihinde, Millet Meclisi 1982 Anayasasına geçici 

madde ekleyen bir değişiklik kabul etmiştir. Bu değişikliğe göre 

Anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen yasama 

dokunulmazlığı, söz konusu değişiklikten önce yetkili makamlara bunun 

kaldırılmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde kaldırılmış 

sayılacaktır. Söz konusu anayasa değişikliğinin gerekçesinin ilgili kısımları 

şu şekildedir: 

“Türkiye, tarihinin en büyük ve en kapsamlı terörle mücadelesini yürütürken bazı 

milletvekillerinin seçilmeden önce ya da seçildikten sonra, yapmış oldukları teröre 

manevi ve moral destek manasındaki açıklamaları, bazı milletvekillerinin teröre ve 

teröristlere fiili manada destek ve yardımları, bazı milletvekillerinin ise şiddet 

çağrıları kamuoyunda büyük infial meydana getirmektedir. Türkiye kamuoyu 

milletvekillerinden her şeyden önce terörü ve teröristi destekleyen, şiddete çağrı 

yapan milletvekillerinin dokunulmazlığı istismar ettiğini düşünmekte ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisinden bu tür fiilleri olanların yargılanmasını talep etmektedir. 

Böyle bir talep karşısında Meclisin sessiz kalması düşünülemez.” 

11.  Anayasa değişikliği, o dönemde beş yüz elli milletvekilinden oluşan 

Millet Meclisindeki vekillerin elli dokuzu CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), 

elli beşi HDP (Halkların Demokratik Partisi), yirmi dokuzu AKP (Adalet ve 

Kalkınma Partisi), onu MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) üyesi ve biri 

bağımsız olmak üzere toplam yüz elli dört milletvekilini ilgilendirmektedir.  

12.  Bu anayasa değişikliği, Kürt sorununu çözmeye yönelik 

müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından Suriye’de DAEŞ ve PKK 

(Kürdistan İşçi Partisi, yasadışı silahlı bir örgüt) arasında yaşanan 

çatışmalardan, Türkiye’de 2014 ve 2015 yıllarında ağır şiddet olaylarının 

görülmesinden kaynaklanmaktadır. 

13.  Farklı tarihlerde HDP’den on dört ve CHP’den bir milletvekili 

aleyhlerinde yürütülen ceza soruşturması kapsamında tutuklanmıştır. 

14.  Bilinmeyen bir tarihte yetmiş milletvekili, anayasa değişikliğinin 

iptali davası için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Esas olarak bunun 

Anayasanın 83. maddesi uyarınca alınmış ve milletvekili sıfatlarına bağlı 

olan yasama dokunulmazlıklarını kaldıran bir “meclis kararı” olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Yüksek Mahkemenin 

Anayasanın 85. maddesine göre bu “kararın” anayasaya uygunluğunu 

denetlenmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

15. 3 Haziran 2016 tarihinde verdiği 2016/117 numaralı kararında 

Anayasa Mahkemesi talebi oybirliğiyle reddetmiştir. Mevcut durumda şekli 

anlamda bir anayasa değişikliği söz konusu olduğunu ve bunun ilgililerin 

dokunulmazlığını kaldıran bir meclis kararı olarak değerlendirilemeyeceği 

sonucuna varmıştır. Anayasa Mahkemesi ayrıca söz konusu değişikliğin 

Anayasanın 148. maddesinde yer alan usule uygun olarak incelenebileceğini 

kaydetmiştir. Bununla birlikte, öngörülen usule göre ancak Cumhurbaşkanı 

ya da Millet Meclisindeki 550 milletvekilinin beşte biri iptal davası 

açabilmektedir. Mevcut durumda bu şartların karşılanmadığını gözlemleyen 

Anayasa Mahkemesi, ilgililerin başvurusunu reddetmiştir. 
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16. 8 Haziran 2016 tarihinde anayasa değişikliği Resmî Gazetede 

yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

17.  Anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasında öngörüldüğü üzere yasama 

dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra Cumhuriyet savcısı başvurucu 

aleyhine yürüttüğü ceza soruşturmasını yeniden başlatmıştır. 25 Ekim 2016 

tarihinde, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine başvurucu aleyhine iddianame 

sunmuş ve yasadışı toplantı ve gösteriye katıldığı gerekçesiyle 2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28. maddesinin ilk fıkrası 

uyarınca mahkumiyetini talep etmiştir. 

18. 25 Ocak 2018 tarihinde söz konusu toplantının barışçıl niteliğini 

dikkate alan Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, başvurucunun savunmasını 

dahi almadan beraat kararı vermiştir. 

19. 6 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Cumhuriyet savcısı bu kararı istinafa 

taşımıştır. 

20.  4 Mayıs 2018 tarihli bir kararla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 

usul eksikliği sebebiyle 25 Ocak 2018 tarihli kararı kaldırmıştır. 

21. 12 Şubat 2019 tarihinde, başvurucu dinlenildikten sonra Anadolu 

Ağır Ceza Mahkemesi ilgili hakkında beraat kararı vermiştir. 

22.  Şubat 2019’un bilinmeyen bir gününde, İstanbul Cumhuriyet savcısı 

bu karara karşı yeni bir istinaf başvurusunda bulunmuştur. 

23.  2020 yılında taraflarca sunulan son unsurlardan anlaşılmaktadır ki 

başvurucu aleyhine yürütülen ceza yargılaması, ulusal yargı makamları 

önünde halen derdesttir.  

HUKUKİ ÇERÇEVE VE İLGİLİ UYGULAMA 

I. İLGİLİ İÇ HUKUK VE UYGULAMA 

24.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının olayla ilgili hükümleri 

Mahkemenin Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 2) ([BD], Başvuru No. 

14305/17, §§ 131-137, 22 Aralık 2020) kararında yer almıştır. 

25.  Anayasanın 148. maddesinin ilk iki fıkrasına göre Anayasa 

Mahkemesi, kanunların, cumhurbaşkanlığı kararnamelerin ve Millet 

Meclisinin İç Tüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından 

uygunluğunun denetimini yapar. Anayasa değişikliklerini ise münhasıran 

şekil bakımından inceler. Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından 

denetlenmesi teklif ve kabul çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği 

şartlarına uyulup uyulmadığı ile sınırlıdır. 

26. Selahattin Demirtaş (Başvuru No. 2016/25189, 17 Kasım 2016) 

başvurusunda başvurucunun tutuklu yargılanmasının hukukiliğini 

incelemesi talep edilen Anayasa Mahkemesi, 20 Mayıs 2016 tarihli anayasa 

değişikliğinin, başvurucunun değişiklik kabul edilmeden önce yapmış 

olduğu yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebine 

ulaşmasını sağladığı sonucuna vararak başvuruyu kabul edilemez 
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bulmuştur. Bu sebeple davacının tutulmasının ve tutuklanmasının hukuki 

temeli olmadığına yönelik iddiasını reddetmiştir. 

27.  6215 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanunun 45. maddesi şöyledir: 

 “(1) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller 

kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesine başvurabilir. 

(2) İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda 

öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru 

yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir. 

(3) Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel 

başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı 

denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz." 

28.  2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28. 

maddesinin 1. fıkrası şöyledir: 

“Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle 

bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 

etmediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

II. AVRUPA HUKUK YOLUYLA DEMOKRASİ KOMİSYONU 

GÖRÜŞÜ 

29.  Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (“Venedik 

Komisyonu”) 14-15 Ekim 2016 tarihlerindeki 108. Genel Oturumunda, 

değişikliğin kabul edildiği tarihte milletvekilliği devam edenler için açılan 

davalarda yasama dokunulmazlığı ilkesinin uygulanmamasına yönelik 

anayasa değişikliğine dair görüşünü kabul etmiştir. Görüşün ilgili kısımları 

Mahkemenin Selahattin Demirtaş (No. 2) (alıntılanmış, § 161) kararında yer 

almaktadır. 

HUKUKİ DEĞERLENDİRME 

I. SÖZLEŞMENİN 10. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI 

30.  Başvurucu, kendisine göre siyasi fikirleri sebebiyle yasama 

dokunulmazlığının kaldırılmasının ifade özgürlüğü ve toplantı özgürlüğü 

haklarına müdahale oluşturduğundan şikayetçi olmuştur. Bu bağlamda 

Sözleşmenin 9., 10., 11. ve 18. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

31. Güncel içtihadını ve başvurucu tarafından sunulan şikayetlerin 

niteliğini dikkate alan Mahkeme, dosyada konu edilen hususların sadece 

Sözleşmenin 10. maddesi altında incelenebileceği kanaatindedir. Bu sebeple 

Mahkeme mevcut davada, aşağıda ilgili kısımları alıntılanmış olan 10. 

madde çerçevesinde inceleme yapacaktır: 
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“1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının 

müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber 

ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, 

televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir.  

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla 

öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya 

kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin 

önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli 

bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence 

altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya 

yaptırımlara tabi tutulabilir.” 

A. Kabul edilebilirlik 

1. Mağdur sıfatına ilişkin kabul edilemezlik itirazı 

a) Tarafların iddiaları 

i. Hükümet 

32.  Hükümet, Sözleşmenin 34. maddesinin bireylere, Sözleşmeye aykırı 

olduğu düşünülüyor diye bir yasama faaliyetini, somut bir olguya 

dayanmaksızın, şikayet etme imkanı tanımadığını ileri sürmüştür. 

Dolayısıyla bu hükmün, bir mevzuatın, bireysel bir uygulama tedbiri 

olmaksızın tek başına birilerinin haklarını ihlal ettiği iddialarına olanak 

tanımadığını belirtmiştir. Aksini kabul, Hükümete göre actio popularis’i 

kabul etmek anlamına gelecektir, ki bu da Sözleşmeye aykırıdır. 

33.  Hükümet, mevcut davada başvurucunun 20 Mayıs 2016 tarihli 

anayasa değişikliğinin Sözleşmenin 10. maddesinde güvence altına alınan 

haklar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu hiçbir şekilde ortaya koyamadığını 

ileri sürmüştür. Sonuç olarak Hükümet, başvurucunun bu hükmün ihlal 

edilmesinden dolayı mağdur olduğunu iddia edemeyeceği kanaatindedir. 

ii. Başvurucu 

34.  Başvurucu, Hükümetin iddialarına karşı çıkmış ve 20 Mayıs 2016 

anayasa değişikliklerinin doğrudan haklarını etkilemesi sebebiyle 

Sözleşmenin 10. maddesinin ihlal edilmesi ile doğrudan “mağdur” sıfatını 

haiz olmasını gerektiren şartları sağladığını belirtmiştir. Bu değişikliğin 

hemen ardından milletvekili olarak haklarını kullanmasına bağlı olarak 

hakkında haksız bir ceza davası açıldığını ileri sürmüştür. 

35.  Başvurucu, anayasa değişikliğinden itibaren eylemleri veya sözleri 

ceza davası konusu olabileceği için tehdit altında olduğunu ileri sürmüştür. 

Ağustos 2016 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında barışçıl gösterilere katılmak 

ve hükümeti eleştiren konuşmalar yapmak gibi sebeplerden başvurucu 

aleyhine birçok ceza yargılaması yürütülmüştür. 
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b) Mahkemenin değerlendirmesi 

36.  Mahkeme, Sözleşmenin 34. maddesinin Sözleşmenin ihlal edildiğine 

dair soyut şikayetlere imkan tanımadığını hatırlatmaktadır. Sözleşme, actio 

polpularis’i tanımamaktadır, buna göre bir başvurucu sadece Sözleşmeyi 

ihlal ediyor gibi göründüğü için bir iç hukuk kuralından, ulusal bir 

uygulamadan ya da resmî belgeden şikayetçi olamayacaktır. Bir 

başvurucunun mağdur olarak değerlendirilebilmesi için kendisini kişisel 

olarak etkileyen ihlalin gerçekleşme ihtimalini ortaya koyan makul ve 

inandırıcı deliller sunması gerekir. Bu konuda basit şüpheler ya da 

varsayımlar yetersizdir (Câmpeanu adına yasal kaynaklar merkezi v. 

Romanya [BD], Başvuru No. 47848/08, § 101, İHAM 2014). 

37.  Mahkeme mevcut olayda, 20 Mayıs 2016 tarihinde yapılan anayasa 

değişikliği uygulamasında başvurucu da dahil olmak üzere hüküm 

kapsamındaki milletvekillerinin, Anayasanın 83. maddesinin ikinci 

fıkrasındaki söz konusu değişiklikten önce öngörülen ve Meclise sunulan 

dokunulmazlığın kaldırılması taleplerine ilişkin olan anayasal korumayı 

kaybettiklerini gözlemlemiştir. Bu değişiklikle birlikte, Millet Meclisinin 

artık ilgili milletvekillerinin durumlarına ilişkin bireysel değerlendirme 

yapması, bu durum Anayasa altında tanınan alınan milletvekili haklarının 

hilafına olsa bile, gerekmemiştir (Selahattin Demirtaş (No. 2) [BD], 

Başvuru No. 14305/17, § 268, 22 Aralık 2020). 

38.  Tartışmalı anayasa değişikliği sonrasında İstanbul Anadolu 

Cumhuriyet savcısı başvurucu aleyhine ceza soruşturması başlatmış ve hala 

ulusal mahkemeler önünde derdest bulunan ceza davası açmış, açıkça 

barışçıl olan bir gösteriye katılması sebebiyle başvurucunun mahkumiyetini 

talep etmiştir. 

39.  Bu şartlar altında Mahkeme, başvurucu tarafından yapılan 

başvurunun bir actio popularis olarak değerlendirilemeyeceği, anayasa 

değişikliği sebebiyle başvurucu açısından ihlal oluşabileceğine yönelik 

yeterince makul ve inandırıcı delil bulunduğu kanaatindedir.  

40.  Yukarıda açıklananlar ışığında Mahkeme, 20 Mayıs 2016 tarihli 

yasama dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliği sebebiyle 

başvurucunun Sözleşmede korunan bir hakkın ihlalinin mağduru olabileceği 

kanaatindedir. Bu sebeple Hükümetin itirazını reddetmiştir. 

2. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun işletilmemesine 

ilişkin kabul edilemezlik itirazı 

a) Tarafların iddiaları 

i. Hükümet 

41.  Hükümet, Mahkemeye bireysel başvuruda bulunmadan önce 

başvurucuların Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaları 

gerektiğine dair Mahkeme içtihadına değinmiştir. Özellikle Mahkemenin 

Uzun v. Türkiye (Başvuru No. 10755/13, 30 Nisan 2013) kararındaki sonuç 
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bölümüne değinmiş ve başvurucunun Anayasa Mahkemesine bireysel 

başvuru yolunu tüketmediğini savunmuştur. 

42.  Hükümet, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi ve Yargılama Usulleri 

Kanununun (“6216 sayılı Kanun”) yasama işlemlerine karşı Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvuru yapılamayacağı hükmüne işaret etmiştir. 

Bununla birlikte, istisnai hallerde başvurucu genel tedbirlerin kendisini 

kişisel olarak etkileyebileceğini kanıtladığı durumlarda Anayasa 

Mahkemesinin bu başvuruları kabul edilebilir bulabileceğini ve esastan 

inceleyebileceğini eklemiştir.  

43.  Bu bağlamda Hükümet, Mahkemenin Büyük Birlik Partisi ve Saadet 

Partisi (Başvuru No. 2014/8843, 10 Aralık 2015) kararındaki içtihadına 

atıfta bulunmuştur. Bahsi geçen kararda iki siyasal parti olan başvurucular, 

siyasal partilere ekonomik yardım sağlanmasını öngören mevzuat 

değişikliği sebebiyle serbest seçim haklarının ihlal edildiğinden şikayetçi 

olmuştur. Hükümet, Anayasa Mahkemesinin başvurucuların şikayetlerini 

kabul edilebilir bulduğunu ve esastan incelediğini belirtmiştir. Hükümete 

göre bu içtihat göstermektedir ki Anayasa Mahkemesine yapılacak olan 

bireysel başvuru, başvurucunun Mahkemeye bireysel başvuruda 

bulunmadan önce tüketmesi gereken bir kanun yoludur. 

ii. Başvurucu 

44.  Başvurucu hem etkili hem ulaşılabilir kanun yoluna başvurmadığını 

kanıtlamanın Hükümete düştüğünü savunmaktadır. Başvurucu, 

Mahkemenin önce ihlali telafi edebilecek ulaşılabilir ve yeterli kanun 

yollarına başvurulması gerektiğine dair içtihadına atıfta bulunarak, yeterli 

ya da etkili olmayan kanun yollarını tüketmenin dayatılmadığını eklemiştir. 

45.  Başvurucu Hükümet tarafından değinilen Büyük Birlik Partisi ve 

Saadet Partisi davasındaki olgular ile bu davadakilerin karşılaştırılabilir 

olmadığını ileri sürmüştür. Başvurucu, 6216 sayılı Kanunun 45. maddesinin 

3. fıkrasında yasama işlemleri ve düzenleyici idari işlemlerin Anayasa 

Mahkemesi önünde doğrudan bireysel başvuru konusu yapılamayacağının 

yer aldığına değinmiştir. Dahası, Anayasa Mahkemesinin içtihadından da 

bir kimsenin bir Anayasa hükmüne karşı bireysel başvuruda 

bulunamayacağının anlaşıldığını iddia etmiştir. Başvurucu bu bağlamda, 

Anayasa Mahkemesinin mahpusların oy kullanma yasağına ilişkin olarak, 

bu kısıtın başvurucuya doğrudan bir Anayasa hükmü sebebiyle uygulandığı 

gerekçesiyle başvuruyu ratione materiae kabul edilemez bulduğu Musa 

Kaya (Başvuru No. 2014/19397, 25 Mart 2015) kararına dikkat çekmiştir. 

46.  Ayrıca başvurucu, anayasa değişikliğinden sonra tutuklanan birçok 

HDP milletvekilinin Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurulara 

ilişkin kararlara, özellikle Selahattin Demirtaş (Başvuru No. 2016/25189, 

17 Kasım 2016) kararına atıf yapmış, yüksek Anayasa Mahkemesinin 

milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören geçici 

20. maddeyi Anayasaya uygun bulduğunu belirtmiştir. Başvurucuya göre 
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kendisi bu bireysel başvuru yolunu kullansaydı dahi farklı bir karara 

ulaşabilmesi mümkün olmadığı için bu kanun yolu yeterli ya da etkili 

değildir. 

b) Mahkemenin değerlendirmesi 

47.  Mahkeme, Sözleşmenin 35. maddesinin 1. fıkrası gereği, kendisine 

ancak şikayet edilen ihlallere ilişkin, ulaşılabilir ve yeterli iç hukuk yolları 

tüketildikten sonra başvurulabileceğini hatırlatmaktadır (Selahattin 

Demirtaş (No. 2), alıntılanmış, § 205). Mahkeme benzer şekilde, hem 

teoride hem uygulamada olaylar döneminde etkili ve ulaşılabilir; başka bir 

deyişle erişilebilir, başvurucunun şikayetlerini telafi etmeye elverişli ve 

makul bir başarı olasılığı sunan bir kanun yolunun tüketilmediğini ileri 

süren Hükümetin bunu kanıtlaması gerektiğini tekrar etmektedir (özellikle 

bkz. Selmouni v. Fransa [BD], Başvuru No. 25803/94, § 76, İHAM 1999-V, 

Sejdovic v. İtalya [BD], Başvuru No. 56581/00, § 46, İHAM 2006-II, 

Vučković ve diğerleri v. Sırbistan (ilk itiraz) [BD], Başvuru No. 17153/11 

ve diğer 29, § 74, 25 Mart 2014, ve Gherghina v. Romanya [BD] (karar.), 

Başvuru No. 42219/07, § 85, 9 Temmuz 2015). İspat yükü bir kere yerine 

getirildikten sonra Hükümet tarafından işaret edilen kanun yolunun 

tüketildiğini ya da olgular dikkate alındığında herhangi bir sebepten yeterli 

veya etkili olmadığını ya da bazı özel şartların bu zorunluluğu ortadan 

kaldırdığını ortaya koymak zorunda olan artık başvurucudur (Akdivar ve 

diğerleri v. Türkiye, 16 Eylül 1996, § 68, Kararlar kitapçığı, 1996-IV ve 

Molla Sali, alıntılanmış, § 89). 

48.  Bu başvuruda, Mahkeme 6216 sayılı Kanunun 45. maddesinin 3. 

fıkrasına göre yasama işlemlerine karşı Anayasa Mahkemesine doğrudan 

bireysel başvuruda bulunulamadığını görmektedir. Başka bir ifadeyle 

mevcut durumda olduğu gibi, anayasa hükümleri de dahil olmak üzere bir 

kanun tarafından haksızlığa uğradığını iddia eden bir kişi doğrudan Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvuruda bulunamamaktadır. Yukarıda bahsi geçen 

hükmün ikinci fıkrası da bireysel başvurunun ihmale neden olan işlem, 

eylem ya da ihmal üzerine işletilebileceğini belirtmektedir.  

49.  Mahkeme, benzer şekilde Anayasa Mahkemesinin içtihadından 

Anayasa Mahkemesine göre kanunların başka bir işlemle uygulanmadıkça 

bireylerin haklarını ihlal etmediği, bu sebeple yasama işlemlerinin Anayasa 

Mahkemesi önünde bireysel başvuru konusu edilemeyeceğinin anlaşıldığını 

belirtmektedir (Ali Kemal Renklioğlu, Başvuru No. 2012/171, § 16, 12 

Şubat 2013). Buna göre, bir kişi yasama işlemine karşı Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvuru yapamaz. Yasama işleminin uygulanması 

niteliğindeki eylem, işlem ya da ihmale karşı bireysel başvuru yapabilir 

(bkz. Anayasa Mahkemesi içtihadı Süleyman Erte, Başvuru No. 2013/469, § 

17, 16 Nisan 2013, ve Serkan Acar, Başvuru No. 2013/1613, § 37, 2 Ekim 

2013). 
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50.  Mevcut olayda Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin Büyük Birlik 

Partisi ve Saadet Partisi (alıntılanmış) kararına atıfta bulunan Hükümetin, 

başvurucunun genel tedbirlerin kendisini kişisel olarak etkileyebileceğini 

kanıtladığı istisnai hallerde Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruyu 

kabul edilebilir bulacağını ve esastan inceleyebileceğini ileri sürdüğünü 

görmektedir. Oysa Mahkeme, bahsi geçen kararda Anayasa Mahkemesinin 

açık bir şekilde, bireysel başvurunun bir düzenlemenin anayasaya 

aykırılığının ileri sürülebileceği bir yol olarak öngörülmediğini belirttiğini 

görmektedir. Kararının 35. ve 36. paragraflarında Yüksek Mahkeme, bir 

kanun aleyhine bireysel başvuru yapılamayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla 

başvurucuların yasama veya düzenleyici idari işlemin uygulanması 

mahiyetindeki işlem, eylem ve ihmallere karşı başvuru yapmaları 

gerekmektedir. Başvurucu taraflar kanunu uygulayan işlem sebebiyle 

şikayette bulundukları için Anayasa Mahkemesi, iddia edilen ihlalin 

mağduru olabileceklerine kanaat getirmiştir.  

51.  Mevcut olayda Mahkeme, başvurucunun 20 Mayıs 2016 tarihli 

yasama dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliğinin her şeyden önce 

ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürdüğünü görmektedir. Bu bağlamda 

başvurucu doğrudan, Sözleşmenin 10. maddesini ihlal ettiğini düşündüğü 

bir anayasa hükmünden şikayetçi olmaktadır. Bu sebeple Mahkeme, 

Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvurunun böyle bir şikayeti 

sonuçlandıramayacağını ve Hükümetin bunun aksini gösteren hiçbir iç 

hukuk kararı sunmadığını kaydetmiştir. 

52.  Mahkeme, başvurucuyu Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 

yolunu tüketme zorunluluğundan kurtaran özel şartlar olduğu sonucuna 

varmıştır. Bu sebeple, Hükümet tarafından yapılan iç hukuk yollarının 

tüketilmediğine ilişkin itirazı reddetmiştir. 

3. Sözleşmenin 35. maddesinin 2. fıkrasının b bendine ilişkin kabul 

edilemezlik itirazı 

a) Tarafların iddiaları 

i. Hükümet 

53.  Hükümet, Haziran 2016’da HDP’nin aralarında başvurucunun da 

bulunduğu elli beş milletvekili adına Parlamentolararası Birlik 

Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesine (“PAB Komitesi”) şikayette 

bulunduğunu belirtmiştir. İlgililerin öncelikle yasama dokunulmazlığına 

riayet edilmemesinden şikayetçi olduklarını, aleyhlerine yürütülen ceza 

soruşturmaları ve kovuşturmaları sebebiyle ifade özgürlükleri ile toplantı ve 

gösteri özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia ettiklerini ve aralarından 

bazılarının tutuklanmasından ve ceza yargılamalarının adil olmamasından 

şikayetçi olduklarını belirtmiştir. Sonrasında PAB Komitesi birçok rapor 

yazmış, PAB Yönetim Kurulu bu davaya ilişkin kararlar almıştır. 

Dolayısıyla Hükümet, başvurucunun PAB Komitesine başvurarak 
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Sözleşmenin 35. maddesinin 2. fıkrasının b bendi anlamında uluslararası 

diğer bir soruşturma ya da çözüm merciine şikayetlerini sunmuş olduğu 

kanaatindedir. 

ii. Başvurucu 

54.  Mahkemenin Fédération hellénique des syndicats des employés du 

secteur bancaire v. Yunanistan (Başvuru No. 72808/10, §§ 32-45, 6 Aralık 

2011), kararında açıkladığı kriterlere atıfta bulunan başvurucu, PAB 

tarafından işletilen sürecin “uluslararası bir diğer soruşturma ya da çözüm 

mercii” tanımını karşılamadığını ileri sürmüştür.  

b) Mahkemenin değerlendirmesi 

55.  Mahkeme, yakın tarihli Selahattin Demirtaş (no 2) davasında PAB 

Komitesinin “uluslararası bir diğer soruşturma ya da çözüm mercii” olarak 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini incelediğini ve bu kurumun, 

Sözleşmenin ortaya koyduğuna benzer bir yargısal ya da yarı yargısal süreç 

yürüttüğü şeklinde değerlendirilemeyeceği sonucuna vardığını 

hatırlatmaktadır (ibidem, §179-190). 

56.  Mevcut davada Mahkeme, bu içtihadından ayrılmak için hiçbir 

sebep görmemektedir. Dolayısıyla Hükümet tarafından yapılan itirazı 

reddetmiştir. 

57.  Başvurunun Sözleşmenin 35. maddesinin 3. fıkrasının a bendi 

uyarınca dayanaktan yoksun olmadığını ve hiçbir kabul edilemezlik sebebi 

bulunmadığını dikkate alan Mahkeme, başvuruyu kabul edilebilir olduğuna 

karar vermiştir. 

B. Esas 

1. Tarafların iddiaları 

a) Başvurucu 

58.  Başvurucu, bir gösteride yaptığı konuşma sebebiyle aleyhine bir 

ceza yargılaması yürütülmesine yol açan yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasının, ifade özgürlüğü hakkının kullanımına müdahale 

oluşturduğunu ileri sürmüştür. Başvurucu, 10. maddenin 2. fıkrasına göre, 

müdahalenin kanunen öngörülebilir ve demokratik bir toplumda gerekli 

olması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda müdahalenin temelini iç 

hukukta bulması yetmemekte, iç hukukun da Sözleşmenin standartlarını 

karşılaması gerekmektedir. Kanunlar ulaşılabilir olmalı ve doğuracakları 

etkiler öngörülebilir olmalıdır. Ayrıca hukukun üstünlüğüne uygun olarak 

bireye, keyfiliğe karşı yeterli korumayı sağlamalıdır. 

59.  Başvurucu, sonrasında ceza yargılamasına sebep olan 20 Mayıs 2016 

tarihli anayasa değişikliğinin Mahkemenin içtihadına göre öngörülebilir 

olmadığını ileri sürmüştür. Bu bağlamda, Venedik Komisyonunun bu 
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değişikliklerin “Anayasa değişikliği usulünün kötüye kullanımını” 

oluşturduğunu belirttiği sonuçlar bölümüne atıfta bulunmuştur.  

b) Hükümet 

60.  Hükümet, başvurucunun ifade özgürlüğünü kullanma hakkına hiçbir 

müdahale olmadığını iddia etmiştir. Bu bağlamda, kamu yetkililerinin 

ilgilinin siyasal faaliyetlerini hiçbir şekilde sınırlamadığını belirtmiştir. 

Ayrıca başvurucu aleyhindeki yargılamanın değişiklik öncesinde başlatılmış 

olduğunu ve yetkililerin, değişiklik yapılmamış olmasaydı dahi 

başvurucunun yasama dokunulmazlığı sona erdiğinde yargılamaya devam 

edebileceğini eklemiştir. Hükümete göre bu sebeplerle 20 Mayıs 2016 

tarihli anayasa değişikliği başvurucunun durumunda hiçbir değişiklik 

yaratmamıştır. 

61.  Hükümet, Anayasa Mahkemesinin 3 Haziran 2016 tarihli kararında 

başvurucunun davasının başvurucu da dahil olmak üzere milletvekillerinin 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yol açan, şekli anlamda bir 

anayasa değişikliği olduğunu değerlendirdiğini ve dokunulmazlığın 

kaldırılması talebinin değişikliğin kabulünden önce yetkili mercilere 

sunulmuş olduğunu kaydetmiştir. Bu şartlar altında bazı milletvekilleri 

tarafından tutukluluklarının hukuka uygunluğuna ilişkin bireysel başvuruları 

karara bağlayan Yüksek Mahkeme, ilgililerin tutukluluğunun yasal 

dayanaktan yoksun ya da Anayasaya aykırı olarak değerlendirilemeyeceğine 

hükmetmiştir. Hükümet bu bağlamda, 20 Kasım 2018 tarihli Selahattin 

Demirtaş (Başvuru No. 14305/17) daire kararında iç hukuku yorumlayacak 

ve uygulayacak olanın ilk olarak ulusal makamlar, bilhassa mahkemeler 

olduğunu hatırlatan Mahkemenin, Anayasa Mahkemesinin iç hukuku ne 

yorumlarken ne uygularken keyfi veya makul olmayan şekilde davrandığını 

gözlemlemediğini hatırlatmıştır. Hükümete göre Mahkemenin bu 

sonucundan ayrılmak için bir sebep yoktur. Bu sebeple Mahkemeden, 

yapılan anayasa değişikliğinin Anayasada öngörülen usule uygun olarak 

yapıldığını ve bu anayasa değişikliğince başvurucunun yasama 

dokunulmazlığının kaldırılmasının öngörülebilirliği bağlamında bir sorun 

olmadığını tespit etmesini istemiştir. 

62. Hükümet, Anayasa ve Millet Meclisi İçtüzüğünde yer alan özel usul 

ile, halkın iradesinin demokratik yansıması ile oluşturulmuş bir kurum olan 

yasakoyucuya Anayasayı değiştirme hakkı tanındığını ileri sürmüştür. 

Dokunulmazlığın kaldırılması olağandışı nitelikte değildir. Bu, anayasa 

değişikliği ile kabul edilmiştir ve bu değişiklik de ulaşılabilir, açık ve 

öngörülebilirdir. Sonuç olarak, şayet bir müdahale varsa bu müdahale 

Sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrasındaki anlamıyla kanunda 

öngörülmüştür. 

63.  Hükümet, şayet müdahale varsa bunun Millet Meclisinin ve 

milletvekillerinin itibarı ve haklarını korumak gibi birçok meşru amaç 

güttüğünü ileri sürmektedir.  Müdahale ayrıca kanun önünde eşitlik ve 
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hukuk devleti ilkelerini korumayı da hedeflemektedir. Ayrıca Meclis 

otoritesini ve halkın demokratik Devlet kurumuna güvenini korumayı 

amaçlamaktadır. Nitekim Hükümet, olguların meydana geldiği dönemde 

milletvekillerini korumaya yönelik yasama dokunulmazlığının, işlevinden 

uzaklaşıp kişisel bir ayrıcalığa dönüşmesinin halk gözünde kabul edilemez 

olduğuna işaret etmiştir. Bu bağlamda Hükümet, o dönemde 

milletvekillerinin terörle ilintili eylemlerine rağmen dokunulmaz olarak 

görüldüklerini vurgulamıştır. Halkın bu tepkisinin üstesinden gelmek için 

Millet Meclisi, yasama dokunulmazlığı ilkesini geçici olarak 

sınırlandırmaya karar vermiştir. 

64. Demokratik bir toplumda müdahalenin gerekliliği açısından 

Hükümet, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve bunun için uygulanan 

usulün ulusal takdir alanı sınırlarında kaldığını ileri sürmüştür. 2015 

yılından itibaren Türkiye’nin tarihindeki en şiddetli terör saldırılarıyla 

karşılaştığını vurgulamıştır. PKK üyeleri Türkiye’nin doğu ve güney 

doğusundaki birçok şehirde güvenlik güçlerinin girmesini engellemek için 

hendekler kazıp barikatlar kurmuştur. Güvenlik güçlerine göre teröristler 

bölgeye büyük miktarda silah ve patlayıcı getirmiştir. Hükümete göre bu 

hayati anda birçok HDP milletvekili teröre destek vermiştir. Bu durum, 

kamuoyunda infiale sebep olmuştur. Kamuoyu, seçtikleri ve vergileriyle 

maaşlarını ödedikleri kişilerin terör mağdurlarının acılarını çarpıtarak ve 

teröre karşı meşru bir mücadele yürüten güvenlik güçlerini tehdit ederek 

terör eylemlerini desteklediklerini görmüştür. Sonuç olarak yasama 

dokunulmazlığının kapsamı ülkede bir anayasal tartışma konusu olmuştur. 

Millet Meclisi tepki göstermiş ve bu üyeleri seçen kişilerin taleplerini yerine 

getirmek için Anayasada değişiklik yapmıştır. Bu bağlamda Hükümet, 

Meclisin bu fırsattan yararlanarak sadece terörle ilgili suçlara 

odaklanmadan, genel ve kişilerüstü bir değişiklik yaptığını eklemiştir. 

65. Hükümet, 20 Mayıs 2016 tarihli Anayasa değişikliğinden sonra 

başvurucunun milletvekili olarak birçok siyasal faaliyete katılmaya devam 

ettiğini kaydetmiştir. Hükümete göre bu durum, başvurucunun ifade 

özgürlüğünün bu anayasa değişikliği ile kısıtlanmamış olduğunu 

kanıtlamaktadır. Ayrıca, başvurucu aleyhine yürütülen ceza yargılaması 

bağlamında Hükümet, Anayasa değişikliğinin, başvurucunun Sözleşmenin 

10. maddesindeki anlamıyla ifade özgürlüğü hakkı ile korunan eylemleri 

üzerinde gerçek bir kısıtlama oluşturan caydırıcı etkisi olduğu 

değerlendirmesinin yapılamayacağı kanaatindedir. 

2. Mahkemenin değerlendirmesi 

66.  İlk olarak Mahkeme, önündeki davanın konusunun bir başvurucu 

tarafından sunulan olgularla sınırlı olduğunu hatırlatmaktadır. Eğer 

Mahkeme, şikayetin kapsamadığı olgulara dayanarak karara varırsa dava 

kapsamının dışına çıkacak ve Sözleşmenin 32. maddesi anlamında 

kendisine “sunulmamış” sorunlar hakkında karar vererek yargı yetkisini 
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aşacaktır (Radomilja ve diğerleri v. Hırvatistan [BD], Başvuru No. 

37685/10 ve 22768/12, § 123, 20 Mart 2018). Mahkemenin jura novit curia 

ilkesine başvurarak kendisine sunulanın ötesinde (ultra petita) ya da dışında 

(extra petita) karar veremeyeceğini söylemeye gerek yoktur (ibidem § 125). 

Bu sebeple, bireysel başvuru hakkının kullanımında Mahkemeye “sunulan” 

davanın konusu, başvurucunun yapmış olduğu şikayetler ile sınırlıdır. 

Mahkeme şikayetin kapsamadığı olgulara dayanarak karar veremez çünkü 

bu, dava kapsamının dışına çıkmak ya da başka bir ifadeyle, Sözleşmenin 

32. maddesi anlamında kendisine “sunulmamış” konular hakkında karar 

vermek anlamına gelir (ibidem, § 126). Mahkeme, davanın koşullarını bu 

değerlendirmeler temelinde inceleyecektir. Buna göre Mahkeme, 

başvurucunun iddialarını kanıtlamak için başvuru dilekçesinde Mahkemeye 

bildirdiği şikayetlerinde yer almayan aleyhine yürütülen ceza yargılaması 

gibi olgulara değindiğini belirmektedir. Yukarıda değinilen yargılama 

ilkeleri ışığında Mahkeme, değerlendirmesini başvurucu aleyhine yürütülen 

ceza yargılamasının ayrıntılarını incelemeksizin yalnızca şikayette değinilen 

olgularla sınırlandıracağının; Sözleşmenin 10. maddesinde güvence altına 

alınan haklar açısından 20 Mayıs 2016 tarihli Anayasa değişikliği ile 

başvurucunun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını değerlendireceğinin 

altını çizmiştir. 

67.  Mahkeme, Selahattin Demirtaş (No. 2) (alınıtılanmış, §§ 242-245) 

kararında da belirttiği milletvekillerinin ifade özgürlüğüne ilişkin 

içtihadından doğan ilkeleri hatırlatmaktadır. Bahsi geçen davada Mahkeme, 

anayasa değişikliğinin gerekçesinde değişikliğin saikinin öngörüldüğüne 

işaret etmektedir: “Türkiye, tarihinin en büyük ve en kapsamlı, terörle 

mücadelesini yürütürken, bazı milletvekillerinin seçilmeden önce ya da 

seçildikten sonra yapmış oldukları teröre manevi ve moral destek 

manasındaki açıklamaları, bazı milletvekillerinin teröre ve teröristlere fiili 

manada destek ve yardımları, bazı milletvekillerinin ise şiddet çağrıları 

“kamuoyunda büyük infial” meydana getirmektedir” (bkz. yukarıda 10. 

paragraf). Dolayısıyla bu anayasa değişikliği, bundan etkilenen 

milletvekillerinin siyasal söylemlerini sınırlandırma amacı taşımaktadır 

(ibidem, § 246). Mahkeme aynı şekilde 20 Mayıs 2016 tarihli, 

başvurucunun yasama dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliği de 

dahil olmak üzere birçok tedbirin birleşiminin, Sözleşmenin 10. 

maddesinden doğan ifade özgürlüğü kullanımına bir müdahale teşkil ettiğini 

tespit etmiştir (ibidem, § 247). Bu içtihat ışığında Mahkeme, yasama 

dokunulmazlığının söz konusu anayasa değişikliği ile kaldırılmasının, kendi 

başına, başvurucunun Sözleşmenin 10. maddesinde korunan hakkının 

kullanımına müdahale oluşturduğu kanaatindedir. 

68.  Mahkeme içtihadından anlaşıldığı üzere böyle bir müdahale “kanun 

tarafından öngörülmüş”, 10. maddenin 2. fıkrasında sayılan meşru 

amaçlardan birini veya birçoğunu hedeflemiş ve “demokratik bir toplumda 
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gerekli” olmalıdır (Karácsony ve diğerleri v. Macaristan [BD], Başvuru No. 

42461/13 ve 44357/13, § 121, 17 Mayıs 2016). 

69.  20 Mayıs 2016 tarihli anayasa değişikliğinin öngörülebilirliğine 

ilişkin olarak Mahkeme, Selahattin Demirtaş (No. 2) (atıflar 

atlanmıştır) Büyük Daire kararındaki aşağıdaki değerlendirmelerini 

hatırlatmaktadır: 

« 264.  (...) Mahkeme, 20 Mayıs 2016 tarihli anayasa değişikliklerinin kendi başına 

bir öngörülebilirlik sorunu teşkil ettiği kanaatindedir. Anayasanın 83. maddesinin 2. 

fıkrası değiştirilmemiş şekliyle, Meclis Genel Kurulunun izni olmadıkça seçilmiş bir 

milletvekilinin görevi süresince her türlü tutulma, tutuklanma ve yargılamadan 

koruyan yasama dokunulmazlığını öngörmektedir. Burada geçici bir koruma söz 

konusudur, bir ceza yargılaması milletvekilinin görev süresi sona erdiğinde normal 

seyrinde devam edebilir. 

265.  Anayasa’nın 83. maddesinin ikinci fıkrası yasama dokunulmazlığı ilkesine 

yalnızca iki istisna getirmektedir: i) ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri ve 

ii) seçimlerden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14üncü 

maddesindeki durumlar. Başvurucunun durumunun bu istisnalardan hiçbirine 

uymaması sebebiyle ulusal makamlar, anayasa değişikliği yapılmadığında, ilgiliye 

karşı ceza yargılaması başlatabilmek için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını 

talep etmek zorunda kalacaktı. 

266.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına ilişkin taleplere karşı usul güvenceleri öngörmektedir. Anayasanın 83. 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir milletvekili, Meclisin yasama 

dokunulmazlığının kaldırılması yönünde kararı olmadıkça tutulamaz, sorgulanamaz, 

tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu doğrultuda, Millet Meclisi ilgili milletvekilinin 

durumuna ilişkin bireysel değerlendirme yapmalı, milletvekiline Meclis önünde 

kendini savunma imkanı tanımalıdır. Ayrıca, Anayasanın 85. maddesine göre ilgili 

veya başka bir milletvekili, Millet Meclisinin dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 

kararına karşı karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Anayasa Mahkemesine 

başvurabilir. Anayasa Mahkemesi bu başvuruya ilişkin kararını on beş gün içinde 

açıklamalıdır: Anayasaya, kanuna ya da Meclis İçtüzüğüne aykırı olduğunu 

düşündüğü takdirde Meclis kararının iptal edilmesine karar verebilir. 

267.  Anayasa değişikliğine göre Anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasının ilk 

cümlesinde yer alan ve Meclis kararı olmaksızın seçimlerden önce ya da sonra bir 

suçlamayla karşılaşan hiçbir milletvekilinin durdurulamayacağını, sorguya 

çekilemeyeceğini, tutuklanamayacağını veya yargılanamayacağını öngören hüküm, 

başvurucu dahil olmak üzere ilgili milletvekillerine uygulanmamıştır. Dolayısıyla söz 

konusu milletvekilleri sıradan vatandaşlardan farklı bir statüye sahip olmaksızın 

olağan yasal çerçeveye tabidirler. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin 3 Haziran 

2016 tarihli 2016/117 sayılı kararında belirttiği üzere, ilgili milletvekillerinin bu 

anayasa değişikliğe itiraz etme hakları yoktur, zira anayasal denetim Anayasanın 148. 

maddesinde yer alan usul çerçevesinde yapılabilir. 

268.  Anayasa değişikliklerinin genel gerekçesine göre amaç, bazı milletvekillerinin 

yapmış oldukları teröre manevi ve moral destek manasındaki açıklamalarının, bazı 

milletvekillerinin teröre ve teröristlere fiili manada destek ve yardımlarının, bazı 

milletvekillerinin ise şiddet çağrılarının kamuoyunda yarattığı büyük infiale kayıtsız 

kalmamaktır. Buna ek olarak Anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasının askıya alınması 

hakkındaki görüşünde Venedik Komisyonu, bu değişiklikle birlikte milletvekillerinin 

siyasal nitelikteki beyanlarının cezalandırılabilir hale geldiğini, ilgili milletvekillerinin 
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Anayasanın 83 ve 85. maddelerinde öngörülen anayasal güvencelerden 

faydalanamayacağını belirtmiştir. Nitekim bu değişiklik sebebiyle, Millet Meclisinin 

artık ilgili milletvekillerinin durumları ile ilgili bireysel değerlendirme yapması, bu 

durum Anayasa tarafından tanınan milletvekili haklarının hilafına olsa bile, 

gerekmemiştir. Mahkeme açısından, söz konusu değişiklik ilgili milletvekilleri için 

öngörülemez bir durum yaratmaktadır.  

269.  Ek olarak Mahkeme, Venedik Komisyonu ile benzer olarak,  söz konusu 

değişikliğin Türkiye anayasal geleneğinde daha önce rastlanmamış ad hoc, geçici ve 

ad hominem bir değişiklik olduğu kanaatindedir. Anayasa değişikliğinin 

gerekçesinden anlaşıldığı üzere bu açıkça, muhalif olanlar başta olmak üzere 

milletvekillerinin belirli beyanlarını hedef almaktadır. Bu doğrultuda Mahkeme, 

yalnızca belirli kişileri hedef alan yasaların hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu 

daha önce belirtmiştir. Nitekim bu değişikliğin kabulünden sonra Millet Meclisi bir 

yandan Anayasanın 83 ve 85. maddelerinde yer alan dokunulmazlık rejimini 

muhafaza ederken diğer yandan, genel ve nesnel bir dil kullanarak bu rejimi belirli 

bazı milletvekilleri açısından uygulanamaz kılmıştır. Bu bağlamda Mahkeme Venedik 

Komisyonunun,  Anayasa değişikliği usulünün kötüye kullanıldığı” 

değerlendirmesine tümüyle katılmaktadır. Mahkemeye göre Türkiye’nin meclis 

geleneği ve uygulaması dikkate alındığında bir milletvekili aleyhine görev süresi 

içinde, aynı zamanda Millet Meclisi üyelerinin ifade özgürlüğünü de zayıflatan böyle 

bir süreç işletileceğini öngörmesi makul olarak beklenemez. 

270.  Mahkemenin içtihadından anlaşıldığı üzere öngörülebilirlik şartı, yargılanan 

kişinin sorumluluğunun hangi eylem ve ihmallerden doğabileceğini ilgili mevzuatın 

lafzından, ihtiyaç duyulması halinde mahkeme tarafından yapılan yorumundan 

anlayabilmesi ile sağlanmaktadır. Oysa mevcut olayda Anayasanın 83. maddesinin ilk 

iki paragrafının lafzı ile ulusal yargı makamlarının bu hükümle ilgili yaptığı yorum ya 

da yorum yokluğu dikkate alındığında Mahkeme, başvurucunun ifade özgürlüğü 

kullanımına yapılan müdahalenin “kanunla öngörülmüş” olmadığı, dolayısıyla 

öngörülebilirlik şartını sağlamadığı, çünkü siyasal bir fikir savunan başvurucunun 

haklı olarak siyasal söylemler açısından dokunulmazlık ve usul güvenceleri sağlayan 

mevcut anayasal korumadan yararlanmayı bekleyebileceği kanaatindedir.” 

70.  Davada Mahkeme, 29 Temmuz 2015 tarihli bir dilekçe ile başvurucu 

da dahil olmak üzere tüm HDP’li milletvekillerinin yasama 

dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep ettiğini görmektedir. 3 Ağustos 

2015 tarihinde Meclis Genel Kurulu, bir milletvekilinin yasama 

dokunulmazlığının kaldırılması için başvurmasının bunu kaldırmak için 

yeterli olmadığını bildirmiştir. Sonuç olarak Mahkeme, söz konusu 

dilekçenin 20 Mayıs 2016 tarihli anayasa değişiklikleri uyarınca 

başvurucunun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 

değerlendirmeyi etkileyemeyeceği kanaatindedir. 

71.  Bu nedenle Mahkeme, Büyük Dairenin verdiği kararın 269. 

paragrafındaki değerlendirmesine dikkat çekerek Büyük Dairenin başvurucu 

için de geçerli olan değerlendirmesine ve sonucuna katılmaktadır. 

Dolayısıyla Mahkeme, Sözleşmenin 10. maddesinin ihlal edildiğine 

hükmetmiştir. 

72.  Bu sonuç uyarınca müdahalelerin ayrıca Sözleşmenin 10. 

maddesinin 2. fıkrasında sayılan meşru amaç veya amaçları hedefleyip 
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hedeflemediğini ve “demokratik bir toplumda gerekli” olup olmadığını 

incelemeye gerek kalmamaktadır. 

II. SÖZLEŞMENİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI 

73.  Sözleşmenin 41. maddesine göre 

 “Eğer Mahkeme, işbu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve 

ilgili Yüksek Sözleşmeci Tarafın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen 

ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir 

tazmin verilmesine hükmeder.” 

A. Zarar 

74.  Başvurucu uğradığı manevi zarar sebebiyle 40 000 Euro talep 

etmiştir. 

75.  Hükümet bu tutarın aşırı ve Mahkemenin içtihadına aykırı olduğu 

kanaatindedir. 

76.  Mahkeme başvurucuya manevi zararı sebebiyle, uygulanabilecek her 

türlü vergiye ek olarak 5 000 Euro ödenmesine karar vermiştir. 

B. Masraflar ve harcamalar 

77.  Başvurucu, yerel mahkemeler önündeki yargılama çerçevesinde 

masraf ve harcamalar için 7 920 Euro, Mahkeme önündeki yargılamanın 

masraf ve giderleri için 11 700 Euro talep etmiştir. Başvurucunun avukatı 

taleplerini desteklemek üzere, bu dava için çalışma süresini içeren ayrıntılı 

iki fatura sunmuştur. Bu belgelere göre avukat, saat ücreti 60 Euro olan iç 

hukuk ile ilgili süreçte 132 saat ve saat ücreti 100 Euro olan Mahkeme 

önündeki süreçte 117 saat çalıştığını belirtmiştir.  

78.  Hükümet bu harcamaların gerekliliğine ve tutarın makul olmamasına 

itiraz etmiştir. Bu bağlamda başvurucu tarafın, taleplerini desteklemek adına 

herhangi bir belge ya da dekont sunmadığını belirtmiştir.  

79.  Mahkemenin yerleşik içtihadına göre bir başvurucu ancak masraf ve 

harcamaların gerçekliğini, gerekliliğini ve ödenen meblağın makul 

olduğunu ispatlaması kaydıyla harcamalarının iadesini alabilir. Somut 

olayda içtihadını ve başvurucu tarafından sunulan belgeleri dikkate alan 

Mahkeme, kendi önündeki yargılama sürecindeki masraf ve harcamalar için 

4 000 Euro ödenmesinin makul olduğuna karar vermiştir. Buna karşın, 

mevcut başvurunun konusu olmaması sebebiyle başvurucu aleyhine yerel 

mahkemeler önünde yürütülen ceza yargılamasına ilişkin masraf ve 

harcamalar için yapılan talebi reddetmiştir. 
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C. Gecikme Faizi 

80.  Mahkeme, söz konusu miktarlara gecikme faizi olarak Avrupa 

Merkez Bankasının marjinal kredilere uyguladığı faiz oranına üç puan 

eklemek suretiyle elde edilecek oranı uygulamanın uygun olduğuna karar 

vermektedir. 

BU SEBEPLERLE MAHKEME, 

1. Oybirliğiyle, başvurunun kabul edilebilir olduğunu ilan etmiştir; 

2. Altı oya karşı bir oyla, Sözleşmenin 10. Maddesinin ihlal edildiğine 

hükmetmiştir; 

3. Altı oya karşı bir oyla, 

a) Davalı Devletin başvurucuya Sözleşmenin 44. maddesinin 2. fıkrası 

uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 

aşağıdaki meblağları ödeme tarihinde geçerli olan döviz kuru 

üzerinden davalı Devletin ulusal para birimine çevirerek ödemesine 

hükmetmiştir: 

i. Uygulanabilecek her türlü vergi ile birlikte manevi tazminat için 

5 000 Euro (beş bin euro) 

ii. Uygulanabilecek her türlü vergi ile birlikte masraf ve 

harcamalar için 4 000 Euro (dört bin euro); 

b) Yukarıda belirtilen üç aylık sürenin sona erdiği tarihten itibaren 

ödemenin yapıldığı tarihe kadar bu tutarlara Avrupa Merkez 

Bankasının o dönemde geçerli olan marjinal kredi kolaylığı oranının 

üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına hükmetmiştir. 

4. Oybirliğiyle, başvurucunun adil tazmine ilişkin kalan talepleri 

reddetmiştir. 

İçtüzüğün 77. maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca Fransızca olarak 

hazırlanmış, 4 Mayıs 2021 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir. 

 Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro 

Yazı İşleri Müdürü Başkan 
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Mevcut karara, Yargıç Saadet Yüksel’in ayrık görüşü Sözleşmenin 45. 

maddesinin 2. fıkrası ile İçtüzüğün 74. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

eklenmiştir. 

 J.F.K. 

S.H.N. 
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YARGIÇ YÜKSELİN KISMİ KARŞI OYU 

(Çeviri) 

1. Esas olarak Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 2) [BD], Başvuru No. 

14305/17, 22 Aralık 2020) kararındaki kısmi karşı oyumda açıkladığım 

gerekçelere dayanarak, ne yazık ki Sözleşmenin 10. maddesinde güvence 

altına alınan haklara yapılan müdahalenin, yani 20 Mayıs 2016 tarihli 

anayasa değişikliği sebebiyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının, 

öngörülebilirliğine ilişkin olarak çoğunluğun uyguladığı yönteme ve vardığı 

sonuca katılamamaktayım.  

2.  Bu bağlamda, anayasa değişikliğinin kabul tarihinde haklarındaki 

iddianameler halihazırda Meclise sunulmuş olup milletvekillerinin yasama 

dokunulmazlığının kaldırılmasını düzenleyen ve bu konuda öngörülmüş 

güvenceler kapsamında etkili bir değişiklik yapan basit bir usul değişikliği 

olduğuna ilişkin görüşümü hatırlatmak isterim. Bu sebeple Demirtaş 

(alıntılanmış) kararındaki ayrık görüşümde sebeplerini ayrıntılarıyla 

açıklamış olduğum ve usul güvencelerine riayet etmek ile yasama 

dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliğinin öngörülebilirliğinin iki 

ayrı sorun olduğuna dair şüphelerim devam etmektedir. 

3.  Ek olarak, öngörülebilirlik şartı kapsamında özel koşulları dikkate 

almadığı için çoğunluğun karar verirken izlediği yönteme ne yazık ki 

katılmıyorum. Özellikle çoğunluk, mevcut olayda başvurucunun da üyesi 

bulunduğu meclis grubunun yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 

talep ettiği bir dilekçe sunmuş olmasına ilişkin bireysel değerlendirme 

yapmamıştır (kararın 5. paragrafı). Öncelikle, bu unsurun Büyük Dairenin 

Demirtaş kararında da dikkate alınmadığını ve de incelenmediğini 

vurgulamak isterim. İkinci olarak bu ilgili unsurun incelenmiş olması 

halinde dahi Demirtaş kararının 269 ve 270. paragrafları ışığında 

başvurucunun böylesi bir yargılamanın başlatılmasını makul olarak 

bekleyemeyecek bir milletvekili olarak kabul edilebileceğinden oldukça 

şüpheliyim.   

4.  Kanımca öngörülebilirliğin kategorik kabulü ve böyle bir yaklaşımın 

mevcut olaya şeklen uygulanması, somut olayın özel koşullarına uymama 

ve gerekçelendirilememe riski taşımaktadır. 

 


