
 1 

       
 Birleşmiş Milletler  A/HRC/35/22/Add.6  

Genel Kurul  Dağıtım: Genel  
7 Haziran 2017  
Sadece İngilizce   

 
 
 

İnsan Hakları Konseyi 
Otuz Beşinci Oturum 
6-23 Haziran 2017 
Gündem maddesi 3  
Bütün insan haklarının, gelişme hakkı dahil, medeni, siyasi, ekonomik, sosyal kültürel hakların 
korunması ve geliştirilmesi 
 

  Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Korunması ve 
Geliştirilmesine İlişkin Özel Raportörün Türkiye 
Ziyaretine İlişkin Raporu: Devletin Yorumları 

Gayri Resmi Tercüme İHOP tarafından yapılmıştır. 

Sekretaryanın Notu 

 

  Sekretarya Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Koruma ve Geliştirme Özel 

Raportörünün Türkiye Ziyaretine İlişkin Raporuna yönelik devletin yorumlarını 

İnsan Hakları Konseyine sunmaktan onur duyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Koruma ve Geliştirme 
Özel Raportörünün Türkiye Ziyaretine İlişkin Raporu: 
Devletin Yorumları* 

Tavsiyelere Cevaplar 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, düşünce ve ifade özgürlüğünü koruma ve geliştirme 

Özel Raportörünün görevi çerçevesinde Türkiye ile iş birliğini not eder. Özel Raportörün 14-

18 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaretinin ardından hazırlanan raporun 

incelenmesi sonucu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususları vurgulamak ister: 

Öncelikle Hükümet, FETÖ/PYD’nin (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 

Yapılanması) Fethullah Gülen tarafından kurulmuş ve tüm anayasal kurumları zapt etmek, 

güçten düşürmek ve ele geçirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 

kaldırarak cebir, şiddet, tehdit, şantaj ve diğer hukuk dışı yollarla baskıcı ve totaliter bir rejim 

kurmayı amaçlayan silahlı bir terör örgütü olduğunu hatırlatmak ister. Bu nedenle, Raporda, 

adı geçen grup için kullanılan “Gülen Hareketi” (paragraf 26), “Gülenci Hareket” (paragraf 

31 ve 56), “Gülenciler” (paragraf 71) gibi kavramların, FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) 

veya gerekli yerlerde “FETÖ üyeleri” olarak düzeltilmesi gerekir. 

Ayrıca Hükümet, PKK’nın, AB ve ABD’nin yanı sıra başka pek çok demokratik 

ülkenin terör yapıları listelerinde on yıllardır yer alan hain bir terör örgütü olduğunun altını 

çizmek ister. Türkiye, on yıllardır binlerce masum insanın canını alan ve başta yaşam hakkı 

olmak üzere halkın temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden PKK terörüyle mücadele 

etmektedir. Bu nedenle, bu örgütün terörist niteliği ve Türkiye’ye karşı oluşturduğu ciddi 

tehdidin Raporda (paragraflar, 5, 41, 55 ve 57) yeterince yansıtılmamış olması üzüntü 

vericidir. 

 

Giriş 

İfade ve medya özgürlüğünün, Türk demokrasisinin temellerinden birini oluşturduğu 

hatırlatılmalıdır. Anayasa, medya özgürlüğünün yanı sıra, fikir ve düşünceleri resmi 

makamların müdahalesi olmaksızın ifade etme ve yayma hakkını güvence altına alır. Hiç 

kimsenin düşünce veya kanaatleri dolayısıyla kınanamayacağını ve suçlanamayacağını hüküm 

altına almıştır.  

                                                           
* Alındığı şekliyle çoğaltılmıştır. 
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Rapor, Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerinin ciddiyetini 

kabul etmekle birlikte, 7. paragrafta “hukuki ve kurumsal baskılar”, “sivil toplum alanının 

daralması”, “Türkiye’nin demokrasi yolundan radikal bir şekilde sapması” gibi temelsiz, 

genel ve muğlak iddialara yer vermektedir. Türkiye, ifade ve medya özgürlüğü dâhil, temel 

hak ve özgürlükleri daha da güçlendirmek amacıyla mevzuat ve uygulamasını Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadına daha 

fazla uydurma kararlılığını sürdürmektedir. 7. paragrafta yer alan iddialar ne uygundur ne de 

gerçeklerle örtüşmektedir. 

Hükümet, ayrıca, FETÖ unsurlarınca 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen 

darbe girişimi sırasında işlenen terör eylemlerinin 181 sivil dâhil, 246 kişinin ölümüne neden 

olduğunu bildirir ve Rapordaki sayılar buna göre değiştirilmelidir.  

 

Mevzuat 

14-18. paragraflarda “3713 sayılı Kanunun (Raporda sehven 37137 olarak 

yazılmıştır) 7. maddesinde, terör örgütü “propagandası” yapanların cezalandırılmasının 

öngörüldüğü ancak bazı temel kavramların tanımlanmadığı ve diğer mevzuatın bu konuda 

muğlaklık içerdiği” ileri sürülmektedir.  

Hükümet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7§2 maddesinde yer alan suçun 

unsurlarının 30 Haziran 2013 tarihinde yeniden tanımlandığını hatırlatmak ister. Değişiklik 

uyarınca, AİHM içtihadına uygun olarak terör örgütlerinin yöntemlerini meşrulaştırma, övme 

ya da teşvik yoluyla propagandasını yapmak ancak bunların cebir, şiddet ya da tehdit içermesi 

halinde suç teşkil edecektir.  

Böylece, suçun niteliği daha da somutlaştırılmış ve uygulamanın AİHM içtihadı ile 

uyumlu hale getirilmesi için hüküm daraltılmıştır. Bunun sonucu olarak, ifade özgürlüğünün 

barışçıl kullanımı bu açıdan artık suç oluşturmayacaktır.  

Maddenin eski ve değişiklik sonrası yeni hali aşağıdadır: 

Madde 7§2 (Önceki Versiyon)  Madde 7§2 (Değiştirilmiş Versiyon) 

Terör örgütünün propagandasını 

yapan kişi, bir yıldan beş yıla 

kadar hapis cezası ile 

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren 

yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu 

yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde 
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cezalandırılır. (…) propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. (…) 

18. paragraf, “Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesi, Cumhurbaşkanına hakareti suç 

olarak düzenlemiştir ve raporlar, Adalet Bakanlığının, Cumhurbaşkanına hakaret dolayısıyla 

2000 civarında soruşturmanın açılmasına izin verdiğini göstermektedir” iddiasını 

içermektedir.  

Hükümet, Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesinin Türkiye’nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmeler ışığında kabul edildiğinin altını çizmek ister. Benzer düzenlemeler 

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin ceza kanunlarında da yer almaktadır. İfade özgürlüğü, 

hukuk devletine dayalı bir demokrasinin temel unsurlarından biridir. Ancak bu özgürlük 

hakaret ve nefreti teşvik eden, yayan, yücelten ya da meşrulaştıran beyanları ya da nefret 

söylemi teşkil eden ifadeleri kapsamaz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden 

fiiller çoğunlukla kaba ve yüz kızartıcı sövgüler içermekte ve herhangi bir gerçekliğe ya da 

eleştiriye dayanmamaktadır. Bunların çoğu nefret söylemi ile ilgilidir. Bu beyanların ifade 

özgürlüğü ile bir alakası yoktur. Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı iyi niyetinin açık bir 

göstergesi olarak ve toplumda uzlaşıyı teşvik amacıyla bazı ciddi durumlar dışında kendisi ve 

ailesine yönelik hakaretler dolayısıyla açılmış davalardan feragat etmiştir.  

20. paragrafta “5651 sayılı İnternet Kanunu’nun Hükümete, internet içeriğine ve 

telekomünikasyon ağlarına erişimi kısıtlama yetkisi tanıdığı ve Mart 2015 tarihli değişiklikle 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) muğlâk nedenlerle ve yargı kararı olmaksızın 

internet sayfalarına erişimi engelleme yetkisini genişleten 8(A) maddesinin kabul edildiği” 

ileri sürülmüştür.  

Hükümet, 5651 sayılı Kanun’un telekomünikasyon ağları ve bunların 

sınırlandırılmasıyla ilgili olmadığının altını çizmek ister. Mart 2015 tarihli değişiklikle, 

internette meydana gelebilecek ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması ve benzeri 

nedenlerinden biri ya da birkaçını içeren ihlallerle ilgili olarak kısa süre içinde önleyici 

tedbirlerin alınabilmesini amaçlayan 8(A) maddesi getirilmiştir. 

8(A) maddesine göre, acil durumlarda içerik çıkarma veya erişim engelleme kararları 

Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

(BTK) Başkanı tarafından verilir ve yirmi dört saat içinde onaya sunulur. Bu durumda 

hâkimin kararını kırk sekiz saat içinde vermesi gerekir ve aksi halde karar kendiliğinden 

kalkar. 
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21. paragrafta “2015 yılı itibariyle Hükümet, ilgili mahkeme kararlarıyla birlikte 

110.000 web sayfasına ve 16.500 URL’ye erişim engelleme tedbiri uygulamıştır” 

denilmektedir. Hükümet, Raporun gayri resmi kaynaklardan toplanan spekülatif verilere 

dayandığına işaret etmek ister. Erişim engelleme kararlarının büyük çoğunluğu (yaklaşık 

%99,5) çocuk istismarı, müstehcenlik, fuhuş vb. suçlarla ilgilidir.  

21. paragrafta ayrıca, “Erişim engelleme konusunda, Başbakanlık resmi talebini 

BTK’ya iletir, BTK da bu talebi 24 saat içinde Sulh Ceza Hâkimliğine iletmelidir. Eğer Sulh 

Ceza Hâkimi talebi 48 saat içinde kabul ederse tüm servis sağlayıcılar bu karara uymak 

zorundadır. Mahkeme kararlarına itiraz edilememektedir.” denilmektedir.  Hükümet söz 

konusu mahkeme kararlarına itiraz yollarının geçerli olduğunu ve Anayasa Mahkemesine 

bireysel başvuru seçeneğinin mevcut olduğunu belirtmek ister. Ayrıca “BTK’nın servis 

sağlayıcılara Hükümetin onayladığı filtreleme sistemlerini kullandırdığı” doğru değildir. Daha 

önce, “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe” göre sadece internet 

kafelerin onaylanmış filtreleme sistemleri kullanması gerekiyordu. Ancak bu yükümlülük, 

Yönetmelik değişikliği ile kaldırılmıştır.  

22. paragrafla ilgili olarak İnternet Kanunu’nun 4. maddesinin sadece içerik 

sağlayıcıların sorumluluğuyla ilgili olduğu, “içerik kaldırma” ile ilgili olmadığı belirtilmelidir.  

 

Olağanüstü Hal 

15 Temmuz gecesi, FETÖ/PDY kurucusu ve lideri Fethullah Gülen’in talimatı ve 

onun onayladığı plana uygun olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup üniformalı 

terörist, Anayasal düzenle birlikte seçilmiş Cumhurbaşkanı, Parlamento ve Hükümeti 

devirmek amacıyla Türk demokrasisine silahlı darbe teşebbüsünde bulunmuştur. 21 Temmuz 

2016 tarihinde, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyesi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla, 

mevcut koşullar dikkate alınarak FETÖ ile etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla 

Anayasa’nın 120. Maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3/1-b maddesi gereği 

tüm ülkede üç ay süreyle uygulanmak üzere olağanüstü hâl ilan edilmiştir.  

Türk demokrasisinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve vatandaşların temel hak ve 

özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını devam 

ettirmek amacıyla Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin son olarak 2017 yılı Temmuz’un 

ortasına kadar uzatılmasına karar vermiştir.  
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Bu bağlamda Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Medeni ve Siyasi 

Haklar Uluslararası Sözleşmesindeki (MSHUS) yükümlülüklerini azaltma hakkını 

kullanmıştır. Sözleşmelerce izin verilen haklarla ilgili, yükümlülük azaltma bildirimleri 

AİHS’nin 15. maddesine göre Avrupa Konseyine ve MSHUS’nin 4. maddesine göre 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine sunulmuştur. Bu, sınırlanamayan haklar arasında 

sayılmamış olan, MSHUS’nin ifade özgürlüğüne ilişkin 19. maddesini de kapsamaktadır.  

Bu süreçte Türkiye, uluslararası yükümlülüklerinin tamamen farkındadır ve 

demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine tam saygı ile hareket etmektedir. 

Temel hak ve özgürlüklere gerekli saygı gösterilmekte ve hukukun üstünlüğü ilkesine sıkı 

sıkıya uyulmaktadır. “Gereklilik”, “orantılılık” ve “hukukilik” kriterlerine hassasiyetle riayet 

edilmektedir. Hükümet, ayrıca, taraf devletlerin AİHS’nin 15. maddesi çerçevesinde tedbirler 

alırken doğal olarak AİHM’nin denetimi altında kalmaya devam ettiğinin altını çizmek ister. 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Türkiye’de olağanüstü hâl kapsamında 

alınabilecek hukuki tedbirlerden biridir ve KHK’lar Parlamento tarafından onaylanmaktadır. 

Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle, milli güvenlik meşru 

amacını gerçekleştirmek amacıyla ve durumun gerektirdiği ölçüde idari makamların karşı 

karşıya olduğu mevcut durumun gerekleri ile orantılı tedbirler alınmıştır. Hukuki başvuru 

yolları açıktır. 

FETÖ/PDY, PKK ya da DAEŞ’ten farklı olarak bütün dünyaya yayılmış atipik bir 

silahlı terör örgütüdür. Bu açıdan, örgütün devlet içindeki gücünü kırmak amacıyla gerekli 

tedbirler alınmıştır. Aynı zamanda, bu konuda çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin 

kapsamı, başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmemek amacıyla sadece terör 

örgütleriyle sınırlandırılmıştır.  

Hükümet, 21 Temmuz 2016 tarihinden beri alınan tedbirlerin devletin ve milletin 

bekasına yönelik artan tehditler dolayısıyla kaçınılmaz olduğunun altını çizmek ister.  

Olağanüstü hâl tedbirleri sürekli gözden geçirilmektedir. Bu süreçte, Türkiye, Avrupa 

Konseyi organları ve mekanizmaları ile yakın bir diyalog sürdürmektedir. Mevcut iç hukuk 

yolları sayesinde bugüne kadar 300’den fazla kuruluş (187 dernek, 21 vakıf, 92 özel eğitim 

kurumu, 5 radyo-televizyon kanalı, 17 gazete ve 1 özel sağlık kuruluşu olmak üzere) yeniden 

açılmış ve 30 binden fazla kamu görevlisi görevine iade edilmiştir. 23 Ocak’ta çıkarılan 

KHK’lar ile yeni tedbirler öngörülmüştür. Mesela, ilgili kararnamelerde listelenerek ihraç 

edilme, derneklerin kapatılması, medya organları dâhil kurumların kapatılması işlemleri 
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aleyhine yapılan başvuruları incelemek üzere bir iç hukuk yolu olarak Olağanüstü Hal 

İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon tarafından verilecek kararlar yargı 

denetimine tabidir. Ayrıca maksimum gözaltı süresi otuz günden yedi güne indirilmiştir. Son 

olarak, savcılara gözaltındaki kişilerin avukatlarıyla görüşmesini beş güne kadar yasaklama 

yetkisi tanıyan hükümler kaldırılmıştır.  

Bu bağlamda, 28. paragrafta yer alan “darbe teşebbüsü sonrasında çıkarılan kanun 

hükmünde kararnamelerin kapsamı çok geniştir” gibi iddialar ne uygundur ne de gerçekleri 

yansıtmaktadır. 

 

Sözde “Medyaya Saldırılar ve Bilgi Edinme Hakkı”  

 Hükümet, Raporda söz edilen medya organlarından çoğunun faaliyetinin terörle ve 

terör örgütleriyle tespit edilen bağlantıları dolayısıyla durdurulduğunu vurgulamak ister. 

Bunlar ceza soruşturmasına tabidirler. Bu soruşturmalar kapsamında bazı Sulh Ceza 

Hâkimlikleri bu medya ve basın kuruluşlarının, bazı terör örgütlerinin kurucularının ve 

liderlerinin talimatları doğrultusunda, illegal amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla yayın 

yaptıklarını belirtmişlerdir.  

Gazeteci ya da medya çalışanı bazı kişiler, terör örgütü üyesi olmak ya da silahlı terör 

örgütünü desteklemek gibi ciddi suçlarla yargılanmaktadırlar. Bu kişiler hakkındaki ceza 

soruşturmaları ve davalar, Türk ceza mevzuatında suç olarak tanımlanan fiilleri dolayısıyla 

yürütülmektedir. İlgili soruşturmalar, bunların gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla değil, 

bunların terör örgütleri ile bağlantıları, destekleri, gazetecilikle ilgisi olmayan diğer 

faaliyetleri ya da mesleklerini terör faaliyetlerinin hizmetine sunmaları dolayısıyla 

yürütülmektedir.  

36. paragrafta, günlük Cumhuriyet gazetesi ile ilgili olarak, Hükümet BM Keyfi 

Gözaltı Çalışma Grubuna, ilgili kurumun talebi üzerine 2 Şubat 2017 tarihinde söz konusu 

gazete hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin kapsamlı bilgi sunduğunu hatırlatır 

(Reference: 2017/Tur/Case/2). Erişim kolaylığı için ekte sunulmuştur. 

36. paragrafta yer alan “Gazete aleyhine başlatılan hukuki süreçler hem gazetenin 

daimi çalışanlarını hem de gazete ile daha gevşek bağları olan ve pek çoğu Kürt sorununun 

diyalog yoluyla çözümüne katkıda bulunmak isteyen entelektüellerden oluşan danışman veya 

sembolik genel yayın yönetmeni gibi kişileri hedef almıştır.” iddiası gerçeklerle 

örtüşmemektedir. Özgür Gündem ile ilgili daha önceden açılmış ceza soruşturmaları 
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bulunmaktadır ve suçlamalar PKK terör örgütünün propagandasını içermektedir. Gazete 675 

sayılı KHK ile kapatılmıştır.  

37. paragrafta Silivri Cezaevinin tahmini olarak on üç bin hükümlü ve tutukluyu 

barındırdığı ileri sürülmüştür. Silivri’de tek bir cezaevinde on üç bin kişinin bulunduğu 

yanıltıcıdır. Adı geçen kurum on cezaevi ve tutukevinden oluşan genel bir yerleşkenin 

birleşimidir. 16 Kasım 2016 itibariyle Özel Raportör tarafından ziyaret edilen cezaevi sadece 

dört yüz elli altı hükümlü ve tutuklu barındırıyordu. 

Ayrıca, 38. paragrafta, “28 Eylül 2016 tarihinde herhangi bir yargılama ya da 

inceleme yapılmadan “terör propagandası” iddiasıyla (Kürt veya Alevilerin kurduğu ya da 

yönettiği) 12 televizyon ve 11 radyo istasyonu daha kapatılmıştır.” iddiasına yer verilmiştir. 

Hükümet, Kürt ve Alevi kökenli Türk vatandaşların Türkiye’de azınlık olmadığını bildirmek 

ister. Türkiye’de azınlık hakları 1923 tarihli Lozan Antlaşmasıyla düzenlenmiştir ve burada 

“azınlık” kavramının kapsamına Müslüman olmayan Türk vatandaşları girmektedir. 

Türkiye’de anayasal sistem “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle” ayrım yapılmaksızın tüm bireylerin kanun önünde eşitliğine 

dayanır (Anayasa M.10). Bütün vatandaşlar azınlık olarak tanımlanıp tanımlanmadığına 

bakılmaksızın, kökenleriyle ilgili hak ve özgürlüklerden yararlanırlar. 

Ayrıca, 38. paragrafta sözü edilen radyo ve televizyon kanalları, terör örgütleri ile 

bağlantıları ya da ilişkileri ispatlandığı için Eylül 2016 tarihinde kapatılmıştır. Kapatma 

kararları bu radyo ve televizyonların sahipleri dolayısıyla değil, ihlaller dolayısıyla 

verilmiştir.  

 

İnternet Kısıtlamaları 

48-54. paragraflarla ilgili olarak, öncelikle Türk ulusal mevzuatının ölçülülük 

ilkesine uygun olarak, internet yönetimine ilişkin “uyar ve kaldır” usulünü kabul ettiğini 

vurgulamak gerekir. Bu prosedüre göre, belli bir içeriğin kaldırılması için öncelikle içerik ve 

yer sağlayıcılara başvurulabilir. Ayrıca mahkemeye de başvurmak mümkündür ve mahkeme 

ulusal güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi, kamu sağlığının korunması ve benzeri 

nedenlerden birine dayalı olarak içeriğin kaldırılması emri verebilir. İçerik kaldırmanın teknik 

olarak mümkün olmadığı hallerde, mahkeme, son çare olarak söz konusu içeriği yayınlayan 

siteye erişimi engelleme kararı verebilir.  
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Sadece istisnai olarak, gecikmenin telafisi imkânsız zararlara neden olacağı 

durumlarda, ulusal mevzuat Başbakana sözü edilen nedenlere dayalı olarak gerekli tedbirleri 

alma ve bunları uygulaması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirme yetkisi 

tanımaktadır. Bu karar, erişim ve yer sağlayıcılara bildirilir ve onların iki saat içinde kararı 

uygulaması zorunludur. Karar 24 saat içinde onay için hâkime bildirilir. Hâkimin kırk sekiz 

saat içinde karar vermesi gerekir. Eğer karar verilmezse tedbir otomatik olarak kalkar. 

Erişim engelleme tedbirine başvurmanın temel nedeni, çoğu internet sitesinden belli 

bir içeriği çıkarmanın teknik zorluklarıdır. “https” formatındaki internet sitelerinde belli bir 

içeriğe erişimi engellemek teknik olarak mümkün değildir.  Bu hallerde, içerik, emre uygun 

olarak yer veya erişim sağlayıcılar tarafından çıkarılmazsa, bu durumda yetkililerin elindeki 

tek seçenek erişimi engelleme olacaktır. Başka bir deyişle sorunun merkezinde, içerik ve yer 

sağlayıcıların ilgili mahkeme kararlarına ve hukukun üstünlüğü evrensel ilkelerine uymaması 

yer almaktadır. İnternet yönetimi, sadece hükümetlere değil, erişim ve yer sağlayıcılar dâhil 

tüm paydaşlara sorumluluk yüklemektedir. Bunlar, meslek etiğine uygun davranarak 

mahkeme kararlarına uymalıdırlar.  

49. paragrafta “TİB en yaygın kullanılan LGBTİ sitelerinden beşine erişimi 

engellemiştir” denilmektedir. Hükümet, tüm erişimin engellenmesi kararlarının 5651 sayılı 

yasaya göre hukuki ve teknik denetime tabi olduğunu ve LGBTİ siteleriyle ilgili olarak 

çocuğun cinsel istismarı, müstehcenlik ve fuhuş dışında özel bir tedbir uygulanmadığını tekrar 

hatırlatmak ister.  

50. paragrafla ilgili olarak, Hükümet, herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için 

Türkiye’de arama motorlarıyla ilgili herhangi bir yasaklama kararı alınmadığını açıklamak 

ister.  

52. paragrafta sözü edilen Twitter ve Facebook’a gönderilen içerik kaldırma 

talepleriyle ilgili olarak, Hükümet, internet aktörlerinden (içerik ve yer sağlayıcılar) sahte 

hesaplar, hesap ele geçirmeler, kişilik hakları ve/veya özel hayat ihlalleri ve uygunsuz 

içeriklerle ilgili şikâyetleri çözmek için etkili mekanizmalar geliştirmeleri beklendiğini 

belirtmek ister. Bu aktörlerin kendi yayın politikalarını bile açık bir şekilde ihlal eden 

içeriklere ilişkin kullanıcı şikâyetleriyle ilgili gerekli tedbirleri almaktaki isteksizlikleri, 

kullanıcıları ilgili kamu kurumlarına ve yargı mercilerine başvurmaya zorlamaktadır.  

Mahkeme kararları gereğince illegal içeriklere ilişkin acilen tedbir almaları gerekirken, 

sıklıkla bu aktörler içerikleri günlerce yayımlamaya devam etmektedir. İlgili şirketlerin 
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temsilcileri, kullanıcı şikâyetlerinin etkin bir şekilde çözülmemesi halinde mahkemelerin ve 

ilgili kurumların müdahale edeceği konusunda defalarca uyarılmışlardır. Ne yazık ki, istenilen 

sonuçlar alınamamıştır. 

Raporun 54. paragrafında sunulan bilgiye ek olarak Hükümet, “ByLock” olarak 

adlandırılan uygulamanın niteliğine ve FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin bu uygulamayı 

aralarında iletişim aracı olarak yoğun bir şekilde kullanmalarına ilişkin biraz daha ayrıntı 

vermek ister. Türkiye’de mahkeme kararları tarafından ortaya konulduğu gibi, bu programın 

FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında örgütsel bağlantı ve yasadışı gizli iletişim için 

kullanılan şifreli bir program olduğu herkesçe bilinmektedir.  

ByLock olarak adlandırılan uygulamaya ilişkin ulusal mahkeme kararlarındaki 

değerlendirmeler şu şekildedir: 

1-Bylock uygulaması, tersine mühendislik, şifre analizi, ağ davranışı ve bağlanılan 

sunucuların analizi gibi teknik çalışmalarla tespit edilmiştir. 

2- ByLock uygulamasının, internet bağlantısı yoluyla sağlanan iletişimin daha güçlü 

bir şekilde şifrelenmesini sağlamak amacıyla her mesajı ayrı bir şifreyle gönderen bir 

şifreleme sistemine sahip olduğu gözlenmiştir. 

3- ByLock uygulamasının, evrensel bir uygulama görüntüsü altında FETÖ/PDY 

üyelerinin kullanımına sunulduğunu gösteren unsurlar şunlardır: 

• Uygulamanın kaynak kodlarında bazı “Türkçe” ibareler yer almaktadır. 

• Kullanıcı adları, grup adları ve kırılan kodların çoğu Türkçe ibareler 

içermektedir. 

• Kırılan içeriklerin neredeyse tamamı Türkçedir. 

• Uygulama sunucusunun yöneticisi Orta Doğudan IP adresleriyle uygulamaya 

bağlanılmasını engellediklerini iddia etmesine rağmen, tüm engellemeler 

Türkiye’deki IP adreslerini amaçlamıştır. 

• Türkiye’den erişen kullanıcıların kimliğini gizlemek amacıyla, uygulamayı 

indirmek ve kullanmak isteyenlerin VPN yoluyla uygulamaya erişimi zorunlu 

tutulmuştur. Ayrıca “Google” üzerinde ByLock hakkındaki tüm aramalar 

Türkiye’deki kullanıcılar tarafından yapılmıştır. 
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• Uygulama hakkındaki “Google” aramalarında Türkiye’deki IP adreslerinden 

uygulamaya erişimin engellendiği tarihten sonra artış görülmektedir. Ayrıca, 

FETÖ/PDY lehine paylaşımların çoğu, sahte hesaplar kullanılarak ByLock ile 

ilişkili dijital medyada (sosyal medya, web siteleri vb.) yapılmıştır. 

• İki yüz binden fazla kullanıcısı bulunan “ByLock”, 15 Temmuz terörist 

darbe girişimi öncesinde ne Türkiye kamuoyu ne de yabancılar tarafından 

bilinmekteydi. 

4- Uygulamaya kaydolmanın sistemdeki kullanıcılara erişmek için yeterli olmadığı 

tespit edilmiştir; birbirleriyle iletişim kurabilmek için, çoğunlukla yüz yüze bir 

aracı (bir kurye, mevcut bir Bylock kullanıcısı vb.) tarafından sağlanan kullanıcı 

adları/kodların her iki tarafça eklenmesi gerekmektedir. Uygulama yalnızca hücre 

tipi iletişime imkân vermek için tasarlanmıştır, çünkü mesajlaşmak ancak iki 

tarafın birbirini eklemesinden sonra başlayabilir. 

5- Bu uygulama ile sesli arama, anlık mesajlaşma, elektronik posta iletimi ve 

dosya transferi gerçekleştirilebilir. Ayrıca kullanıcıların örgütsel iletişim 

ihtiyacının başka bir iletişim aracına ihtiyaç duyulmadan karşılandığı ve tüm 

iletişimin sunucu vasıtasıyla iletildiği, oluşturulan grupların ve iletişimin içeriğinin 

uygulamanın yöneticisi tarafından gözlendiği ve kontrol edildiği belirlenmiştir.  

6. Yazışmalar herhangi bir elle müdahale olmadan belli aralıklarla aygıtlardan 

otomatik olarak silinmektedir. Bu da sistemin, kullanıcı verileri silmeyi unutsa bile 

iletişim güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak üzere 

tasarlandığını göstermektedir. Bu nedenle, Bylock uygulamasının, muhtemel yargı 

süreci sonucunda iletişim aracına el konulsa bile kullanıcının geçmiş iletişimine ve 

verilerine ulaşmayı engelleyecek şekilde tasarlandığını göstermektedir. Ayrıca, 

uygulamanın sunucusu ve iletişim verileri de uygulama veri tabanında 

şifrelenmiştir ve bu da kullanıcıların tanımlanmasını engellemek ve iletişim 

güvenliğini sağlamak için ek güvenlik tedbiri olarak değerlendirilmiştir.  

7- Kullanıcılar kendilerini gizlemek için özgün ve uzun şifreler belirlemişlerdir. 

Mesela, incelemesi tamamlanmış veriler arasında 38 karakterden oluşan şifreler 

vardır ve incelemesi tamamlanan şifrelerin yarısından fazlası 9 veya daha fazla 

karakterden oluşmaktadır. 
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Belli bir tarihten sonra uygulamayı Android veya Apple AppStore’dan indirmek 

yerine, uygulama, kullanıcıların araçlarına elle yüklenmiştir. Ayrıca, ele geçirilen 

ve incelemesi tamamlanan mesajların neredeyse tamamının örgütsel bağlantı ve 

faaliyetler içerdiği ve örgütün jargonuna uyduğu gözlemlenmiştir.  

8- FETÖ/PDY unsurlarınca 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri 

darbe girişiminden sonra yargı denetimine (gözaltı, tutuklama, yakalama vb) tabi 

tutulan örgüt üyelerinin ifadelerinden, uygulamanın FETÖ/PDY örgütü 

mensuplarınca örgütsel iletişim aracı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 

 

Akademik Özgürlük 

Akademik özgürlüğe ilişkin 55-57. paragraflarla ilgili olarak Hükümet, son 

zamanlarda alınan tedbirlerin Türkiye üniversitelerinin akademik özerkliğini 

sağlamayı ve korumayı amaçladığını belirtmek ister. FETÖ/PDY gibi iyi 

örgütlenmiş yasadışı terörist örgütlerin, akademik kurumların özerkliğine ve 

fakülte üyelerinin akademik özgürlüğüne yönelik en büyük tehditlerden biri 

olduğu açıktır. Bu nedenle, yasadışı bir örgütün Türk üniversiteleriyle bağını 

kesmekte ısrarcı olmak oldukça gereklidir. 

57. paragrafta sözü edilen sözde “Barış Bildirisi” ile ilgili olarak Hükümet, 

düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesine ilişkin Özel Raportör 

ile insan hakları savunucularının durumuna ilişkin Özel Raportörün Ortak Acil 

Başvurusuna cevaben 31 Mart 2016 tarihinde BM’ye bu konuda kapsamlı bilgi 

sunduğunu hatırlatmak ister (REFERENCE:UA, TUR 3/2016). Hükümetin cevabı 

incelenmek ve yararlanılmak üzere ekte sunulmuştur. 

Yapılan soruşturmalar sonucunda, belirli sayıda akademik personel 

üniversitelerden çıkarılmıştır. Türkiye mevzuatının sınırları içinde, ihraç edilen 

akademisyenlerin FETÖ/PDY ile yakın bağlantıları olduğu kanıtlanmıştır. Ancak 

masum oldukları tespit edilenler 673, 677, 679, 688, 689 ve 690 sayılı KHK’lar ile 

derhal görevlerine iade edilmişlerdir. Bugüne kadar yüzden fazla akademisyen 

görevine iade edilmiştir. Kararnamelere ek olarak, ihraç edilen akademik 

personelin de diğer kamu görevlileri gibi itiraz hakları bulunmaktadır. 

56. paragrafta, “Gülen yapısı tarafından işletilen okullarda çalışan yaklaşık 

21.000 öğretmenin lisansının iptal edildiği” belirtilmiştir. Bu özel okullarda çalışan 
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öğretmenlerinin lisanslarının yalnızca bu okullarda çalışmaları nedeniyle değil, 

FETÖ/PYD için çalışmaları nedeniyle iptal edildiği belirtilmelidir. Bu iptallerden 

sonra, kendilerinden haksız yere şüphelenildiği iddiasıyla başvuran öğretmenlerin 

durumu illerde kurulan kurullar tarafından incelenmiş ve 1.335 öğretmenin lisansı 

iade edilmiştir. 

57. paragrafta söz edilen üniversite seçimleriyle ilgili olarak, Türkiye 

Anayasasının Cumhurbaşkanına 1981 yılından beri üniversite rektörlerini atama 

yetkisi tanıdığı hatırlatılmalıdır. Günümüzde Türkiye Cumhurbaşkanı, rektörleri 

Yüksek Öğretim Kurulunun adaylara ilişkin yaptığı değerlendirme üzerine 

atamaktadır.  

 

Siyasi Faaliyet 

HDP ile ilgili olarak, Hükümet, HDP’nin 58. paragrafta belirtildiği gibi ana 

muhalefet partisi olmadığını açıklığa kavuşturmak ister. Ana muhalefet partisi başka bir parti, 

CHP’dir. Ayrıca, Haziran 2016 tarihinde, yargı makamları önünde bekleyen 810 dosyanın 

sonucunda iktidardaki AK Parti dâhil, parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerden 

toplam 154 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. 

 

Kamu Görevlilerinin İhraç Edilmesi 

59. paragrafta “Darbe girişimi ile Özel Raportörün ziyareti arasında yaklaşık 74.000 

kamu görevlisi görevinden alınmış ve yaklaşık 100.000 kişi siyasi, dini ya da başka inançları 

dolayısıyla kamu hizmetinden çıkarılmıştır. İhraçlar herhangi bir soruşturma, yargılama ya 

da itiraz imkânı olmaksızın gerçekleştirilmiştir.” denilmektedir.  

Hükümet bu kişilerin siyasi, dini ya da başka inançları dolayısıyla değil, terör 

örgütlerine üyeliği, iltisakı veya irtibatı ya da onları desteklemeleri dolayısıyla ihraç 

edildiklerini ya da açığa alındıklarını hatırlatmak ister. Hiçbir devlet, kamu kurumlarında 

yetkilerini ve kamu kaynaklarını terör örgütlerinin yasadışı faaliyetlerini gerçekleştirmek için 

kötüye kullanan unsurları kabul edemez.  

Tedbirler, hukuk devletinin ve uluslararası yükümlülüklerimizin sınırları dâhilinde 

alınmıştır. “Haksız yere şüphelenildiğine inanan kişiler için” Başbakanlıkta ve valiliklerde 

kurullar oluşturulmuştur. Bugüne kadar 30 binin üzerinde çalışan görevine iade edilmiştir. 
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Ayrıca, 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile, KHK’larla alınan tedbirlere karşı 

bağlayıcı bir hukuki yol olarak Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. 

Bu Komisyon, ilgili KHK’lara ekli listelerle kamu çalışanlarının ihraç edilmesi ve medya 

organları, dernek ve kurumların kapatılmasına ilişkin başvuruları değerlendirecektir.  

Bu, söz konusu olaylarla ilgili etkili bir kanun yolu sunmaktadır. Komisyon adil 

usullerle bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahiptir. Ayrıca Komisyon tarafından verilen 

kararlar yargı denetimine tabidir. Bu kararlar aleyhine ilgili mahkemelerde dava açılabilir.  

Komisyon üyeleri geçtiğimiz günlerde atanmış (16 Mayıs 2017) ve görevine 

başlamıştır (22 Mayıs 2017). Yakında söz konusu KHK’larda yer alan listelerle ilgili 

başvuruları almaya başlayacaktır. Bu değişiklikler, Hükümetin olağanüstü hâl tedbirlerinde 

gereklilik ve orantılılık ilkelerine uyma kararlılığını bir kez daha göstermektedir. 

 

Sivil Toplum 

61. paragrafta, Türkiye’de STK’ların kapatılmasına ilişkin çeşitli iddialar ileri 

sürülmüştür. Hükümet, Türkiye’de halen faal olarak çalışan 110 bin dernek ve 50 bin vakıf 

olduğunu hatırlatmak ister. Bazı derneklerin terör örgütleriyle (FETÖ, PKK, DHKP-C, 

DAESH) ilişkili olduğu tespit edilmiş ve bunlar KHK’larla kapatılmıştır. Ancak 187 dernek 

ve 21 vakıf KHK’larla tekrar açılmıştır. Tedbirler sürekli gözden geçirilmektedir ve OHAL 

İşlemleri İnceleme Komisyonu (Bkz. Para. 36) bu kapatmalarla ilgili başvuruları da ele 

alacaktır.  

Raporun 66. paragrafında “Gülen hareketi veya Kürt örgütlerle bağlantılı 

olduklarına yönelik muğlâk ithamlarla işini kaybeden on binlerce insan için yargı, giderek 

ulaşılamaz hale gelmektedir.” iddiasına yer verilmiştir.  

Türkiye Anayasa’sının 148. maddesinde, olağanüstü hallerde çıkarılan kanun 

hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa 

mahkemesinde dava açılamayacağı belirtilmektedir. Anayasanın 121. maddesine göre, 

KHK’lar Resmi Gazetede yayınlandıkları gün TBMM’nin onayına sunulur. Bununla birlikte, 

KHK’larda öngörülen usule göre kamu kurumları tarafından alınan tedbirlerle ilgili olarak 

yargı denetimi mümkündür. KHK’nın verdiği yetkiye dayanan bu tedbirler yargı denetimine 

tabi olduğundan, bu tedbirlere karşı bireysel başvuru yapılması da mümkündür.  
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Ancak doğrudan KHK ile gerçekleştirilen ihraçlar teknik olarak yasama faaliyeti 

niteliğinde olduğu için bu tedbirlere itiraz etmek ya da bireysel başvuru yapmak 685 sayılı 

KHK kabul edilinceye kadar mümkün değildi. 23 Ocak 2017 tarihinde 685 sayılı KHK’nın 

kabulüyle, terör örgütlerine üyelik, iltisak ve irtibat dolayısıyla doğrudan KHK ile görevden 

çıkarma, öğrencilikten çıkarma, örgüt ve kurumların kapatılması, emekli personelin 

rütbelerinin geri alınması ile ilgili başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak üzere OHAL 

İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon adil usullerle bağlayıcı kararlar alma 

yetkisine sahiptir. Ayrıca Komisyon tarafından verilen kararlar yargı denetimine tabidir. Bu 

kararlara karşı ilgili mahkemelerde dava açılabilir.  

Daha önce belirtildiği gibi Komisyon üyeleri son günlerde atanmıştır (16 Mayıs). 

Yakında ilgili KHK’larda yer alan listelerle ilgili başvuruları almaya başlayacaktır. 

Komisyonun göreve iade kararı üzerine Devlet Personel Başkanlığı ilgili personeli haklarını 

koruyarak yeniden atayacaktır. Yönetici pozisyonlarda iken görevden çıkarılanlar önceki 

makamlarına uygun pozisyonlara atanacaktır. Ayrıca, Komisyonun kararının haklarını ihlal 

ettiğini ileri süren herhangi bir taraf, bu kararın iptali için idare mahkemesinde dava 

açabilecektir. 

667 sayılı KHK uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve yüksek mahkemeler 

tarafından ihraç edilen yargı mensupları doğrudan Danıştay’da dava açma hakkına sahiptir. 

Bu hükümler daha önce dava açan, hatta haklarında karar verilenler için de geçerlidir.  

685 sayılı KHK, OHAL KHK’larıyla uygulanmış ya da uygulanacak tedbirlerle ilgili 

olarak etkili bir iç hukuk yolunun ihdas edilmesini sağlamıştır. 

 

Yargıya İlişkin Yapısal Değişiklikler 

Raporun 68. paragrafında, Sulh Ceza Hâkimliklerinin kurulması ve ilgili itiraz 

usulüne ilişkin yorumlardan sonra yargının bağımsızlığına ilişkin endişeler dile getirilmiştir. 

Hükümet, 18 Haziran 2014 tarihli ve 6545 sayılı Ceza Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla, diğerlerinin yanı sıra, Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılarak 

soruşturma aşamasında hâkim tarafından verilmesi gereken tüm kararları almak, ilgili 

görevleri yerine getirmek ve bu kararlar aleyhine yapılan itirazları incelemek üzere Sulh Ceza 

Hâkimliklerinin ihdas edildiğini vurgulamak ister. Sulh Ceza hâkimliklerinin kurulmasıyla, 

soruşturma işlemlerinde uzmanlaşmanın sağlanması, uygulamaların yeknesaklaştırılması ve 
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koruma tedbirleri konusunda verilen kararlarda yavaş yavaş ulusal standartlara ulaşılması 

amaçlanmıştır.  

Atanma ve haklar bakımından sulh ceza hâkimlerinin diğer ceza mahkemesi 

hâkimlerinden bir farkı yoktur. Bunlar da hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı güvencesine 

uygun olarak, Anayasanın 159. maddesine göre idari ve mali özerkliğe sahip HSK tarafından 

atanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, Sulh Ceza Hakimliklerinin kurulmasını hem norm 

denetimi hem de bireysel başvuru yoluyla incelemiştir. Mahkeme, sulh ceza hâkimlerinin de 

diğer hâkimlerden herhangi bir farkı olmaksızın HSK tarafından atandığını ve Anayasada 

güvence altına alınan hâkimlik teminatından yararlandığını belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi, 

sulh ceza hâkimlerinin diğer hâkimlerden farklı konumda olduğunu gösteren bir neden 

olmadığına ve bağımsızlıklarının gözetildiğine karar vermiştir (E.2014/164, K. 2014/112 

(norm denetimi); Hikmet Kopar ve diğerleri (bireysel başvuru no. 2014/14061)). 

Yasama organı, soruşturma aşamasındaki kararlar için uzman bir makam olarak 

kurulan sulh ceza hâkimliklerinin kararlarına yapılan itirazların yine bu hâkimliklerce karara 

bağlanmasını öngörmüştür. Bu sonuç, kanun koyucunun soruşturma aşamasındaki işlemlerin 

kovuşturma aşamasından tamamen ayrılması yönündeki niyeti ile uyumludur. Ayrıca bu 

uzmanlaşma ve yeknesaklığın sağlanmasına hizmet eder. 5271 sayılı Kanun’un 267. 

maddesine göre sulh ceza hâkimliklerinin kararları itiraza tabidir ve soruşturma aşamasında 

verilen koruma tedbirlerine ilişkin kararların etkili bir şekilde denetimi için bir usul 

mevcuttur.  

Sulh ceza hâkimliklerinin kararlarına yönelik yapılan itirazların yine sulh ceza 

hâkimlerince incelenmesi eleştirilse de aşağıdaki hususlar dikkate alındığında bu kuralın 

AİHS ilkelerine aykırı olduğu söylenemez: 

Sulh ceza hâkimliklerinin yargılama aşamasında bir görevi bulunmamaktadır; 

Şüpheli veya sanık hakkında nihai karar verme yetkileri yoktur; ve  

Soruşturma aşamasında koruma tedbirlerine ilişkin olarak verilen kararlar, 

iddianamenin kabulüyle birlikte yargılamayı yapan mahkemenin denetimi altına girmektedir.  

İtiraz incelemesi sulh ceza hâkimlerinin birbirinin kararını denetlediği bir süreç 

değildir, itirazlar bir sonraki ya da en yakındaki sulh ceza hâkimine gönderilir.   

Diğer yargıçlar gibi sulh ceza hâkimleri de mesleki tecrübesi, kabiliyeti ve liyakatine 

göre HSK tarafından atanır. Bu makamın yapısı ve işleyişinde, tarafsız işlemesini 
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engelleyebilecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Ne var ki, somut, objektif ve ikna edici 

kanıtlarla bir yargıcın tarafsızlığını kaybettiği gösterilebilirse, usul kanunlarına göre bu yargıç 

yargılama işlemleri yapmaktan men edilir. 

Anayasa Mahkemesi kararlarından ve AİHM’nin benzer içtihadından görülebileceği 

gibi, sulh ceza hakimlikleri atanma usulü, görevleri, yetkileri ve çalışma usulü bakımından 

adil yargı ve tarafsızlık/bağımsızlık ilkelerine göre kurulmuştur ve bu ilkelere uygun hizmet 

vermektedir. 

 

Yargıç ve Savcıların İhraç Edilmesi 

70. paragrafta hatalı bir şekilde hâkim ve savcıların OHAL KHK’sı ile görevden 

çıkarıldığı belirtilmiştir. Gerçekte ise, pek çok kamu görevlisi isimleri KHK’ya ekli listeye 

eklenerek ihraç edilmiş olmakla birlikte, hâkim ve savcılar HSK Genel Kurulunca meslekten 

çıkarılmışlardır.  

Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı tespit edilen hâkim ve 

savcıları görevden alma kararlarını vermeye yetkili makam HSK’dır. Uzun bir idari 

soruşturma sürecinde bu kişilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilmiş ve Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun 161/6 maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından resen soruşturma başlatılarak haklarında gözaltı kararı verilmiştir. Bu koşullar 

dikkate alınarak terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı tespit edilen hâkim 

ve savcılar HSK Genel Kurunca meslekten çıkarılmıştır. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, 667 sayılı KHK uyarınca HSK ya da yüksek 

mahkemeler tarafından meslekten çıkarılan yargı mensuplarının Danıştay’da doğrudan dava 

açma hakkı bulunmaktadır. Bu hükümler daha önce dava açmış, hatta karar verilmiş olanlar 

için de uygulanacaktır. 

 

Yargı Denetimi Eksikliği 

Raporun 71. paragrafında, Anayasa Mahkemesinin 12 Ekim 2016 tarihli kararına 

yapılan referansla ilgili olarak Hükümet, bu kararın 668 ve 669 sayılı KHK’lara dair 

Mahkemece yapılan norm denetimine ilişkin olduğunu açıklığa kavuşturmak ister. Mahkeme, 

Anayasanın 148. maddesinde yer alan “… olağanüstü hal, sıkı yönetim ve savaş hallerinde 

çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı 
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iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz” hükmüne dayanarak davanın esastan 

incelenemeyeceğine karar vermiştir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kanun Hükmünde 

Kararnamelerin iptali talebini yetkisizlik nedeniyle reddetmiştir. 

Raporda yer alan yorumun aksine, Anayasa Mahkemesinin 12 Ekim 2016 tarihli kararı 

668 ve 669 sayılı KHK’ların norm denetimine ilişkin olup, bireysel başvuru ile ilgisi 

bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi, iptal başvurusunu, Anayasanın 148. maddesindeki 

açık hükme dayanarak yetkisizlik nedeniyle reddetmiştir. Ancak söz konusu kararda bireysel 

başvuruya ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, mahkemenin bu 

kararının bireysel başvurularla ilgili bir sonuca ulaşmak için genel bir şekilde yorumlanması 

uygun değildir. 

 

Avukata erişim ve adil yargılanma 

Raporun 72. paragrafı aşağıdaki gibidir: 

“Olağanüstü hal ilanından sonra çıkarılan ilk KHK olan 667 sayılı KHK ile gözaltı 

süresi dört günden, otuz güne çıkarılmıştır (m.6a). Anayasanın 19. maddesi gözaltı süresinin 

maksimum dört gün olabileceğini, olağanüstü hallerde ise bu sürenin uzatılabileceğini 

düzenlemektedir. Ancak Aksoy/Türkiye başvurusunda AİHM, yargı önüne çıkarılmadan on 

dört gün gözaltında tutmanın meşru olağanüstü hal durumlarında dahi, devletin insan 

haklarına saygı yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir.” 

Hükümet, 667 ve 668 sayılı KHK’lar ve bunların onaylanmış hali olan 6749 ve 6755 

sayılı Kanunlara göre terörle ilişkili, darbe teşebbüsü ve toplu suçlara ilişkin olarak gözaltı 

süresinin olağanüstü hal süresince maksimum 30 güne çıkarıldığını belirtmek ister. Gözaltı 

süresince aşağıdaki usulü güvencelere başvurulabilir: 

• Gözaltı kararına itiraz edilebilir; 

• Gözaltı süresince her zaman serbest bırakılma talep edilebilir; 

• Avukat yardımından yararlanılabilir; 

• Gözaltına alma ve serbest bırakılma sırasında mutlaka tıbbi rapor alınır. 

Daha sonra 684 sayılı KHK ile gözaltı süresi, şüpheliyi en yakın mahkemeye 

götürmek için gerekli süre hariç, yakalama anından itibaren yedi günü geçmemek üzere 

kısaltılmıştır. Ancak, bu süre delil toplamadaki zorluklar ve şüpheli sayısının çokluğu gibi 
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nedenlerle zorunlu hallerde yazılı olarak yedi gün daha uzatılabilir. Görüleceği gibi, risk 

değerlendirmesi sonucu 30 günlük gözaltı süresi, yedi güne indirilmiştir. Bu yeni düzenleme 

AİHM’nin Aksoy/Türkiye ve Lawless/BK kararlarıyla uyumludur.  

Ayrıca, bu gözaltı süreleri sadece terörle bağlantılı, darbe teşebbüsü ve toplu suçlar 

açısından geçerlidir. Diğer suçlar açısından gözaltı süresi 1 gündür ve en fazla dört güne kadar 

uzatılabilir. 

Raporda yalnızca 667 sayılı KHK hükümlerine değinilmektedir ki bu KHK’nın bir 

bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. 682 sayılı KHK ile getirilen ve günümüzde yürürlükte olan 

hükümlere değinilmemiştir.   
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