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ANKARA 6. SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

 

Dosya No   :  2015/4048 D. İş. 

Karar İtiraz Eden  : Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU (TC Kimlik No: 13106566288)   

 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi, Barış 

Manço Caddesi, Özdemir Özok Sokak, No. 8 Balgat ANKARA 

 

AÇIKLAMALAR : 

1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma 

Bürosu tarafından; 10.10.2015 tarihinde Ankara Garında meydana gelen bombalı terör saldırısı 

nedeniyle yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 

“Olaya ilişkin olarak yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya 

iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin, bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların 

bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve 

irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzenin bozulmasının riski 

meydana geldiği…”  

ifade edilmiş ve,  

“…Topum sağlığının, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak 

bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve 

tarafsızlığının sağlanması amacıyla, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma 

dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, HER 

TÜRLÜ HABER, RÖPORTAJ, ELEŞTİRİ VE VB. YAYIN YAPILMASININ 5187 

sayılı Kanun’un 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına dair karar verilmesi…”  

talep edilmiştir. 

2. Bu talep üzerine karar veren Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, 2015/4048 D. İş sayılı 

Dosya kapsamında vermiş olduğu 14.10.2015 tarihli Kararıyla; 10/10/2015 günü Ankara Tren 

Garı yakınında patlayan iki ayrı bomba nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

başlatılan soruşturma kapsamında; 

- Yazılı ve görsel basın ile internet medyasında olaya iştirak etme şüphesi bulunan 

kişiler ile ilgili bir takım bilgilerin yayınlandığının müşahede edildiğini,   

- Bu durumun, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğunu, 

- Talebin, millî güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği ile toprak bütünlüğümüzün 

korunması ile alâkalı olduğunu ve 

- 5187 sayılı Yasa’nın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğunu belirtmiş ve; 

“…Soruşturma tamamlanıncaya kadar, yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet 

ortamında faaliyet gösteren medyada HER TÜRLÜ HABER, RÖPORTAJ, 

ELEŞTİRİ VB. YAYINLARIN YASAKLANMASINA…” karar vermiştir.  
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3. Bu kararda öngörülen tedbirler, devletin terörle mücadele konusundaki görev ve 

sorumluluklarının kapsamını aşan ve bir yandan “Basın Hürriyeti”ne, diğer yandan da kişilerin 

“Haber Alma Hakkı”na yönelen haksız ve ölçüsüz bir müdahale anlamına gelmekte olup, ayrıca 

bu “hakların özüne dokunan” bir nitelik taşımaktadır.  

a. Karara dayanak olarak gösterilen 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3. maddesinin 2. 

fıkrasında; 

“Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine 

uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve 

ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak 

bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç 

işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması 

amacıyla sınırlanabilir.” hükmü yer almaktadır.  

b. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bu sebeple, Türk Hukuk 

Sistemi’nde anayasal hak ve özgürlüklere yönelik müdahalelerin, yalnızca 

Anayasa’da belirtilen ve yasalarda açıklanan “Nedenlere” dayanması yeterli 

olmayıp; aynı zamanda “ÖLÇÜLÜ” ve “DEMOKRATİK TOPLUM 

DÜZENİNİN GEREKLERİNE UYGUN” olması ve “HAKLARIN ÖZÜNE 

DOKUNMAMASI” gerekmektedir.   

i. ANAYASA MAHKEMESİ’nin yerleşik içtihadına göre, bir temel hak ve 

hürriyetin kullanılmasını “…açıkça yasaklayan veya örtülü biçimde yapılamaz 

hale koyucu veya ciddî surette güçleştirici veya amacına ulaşmasını önleyici ve 

etkisini ortadan kaldırıcı nitelik…” taşıyan hükümler, o temel hak veya hürriyetin 

“ÖZÜNE DOKUNUR” nitelikte kabul edilmektedir.
1
 Benzer şekilde, Yüksek 

Mahkeme “…bir hak ve hürriyetin gayesine uygun şekilde kullanılmasını son 

derece zorlaştıran veya onu kullanılamaz duruma düşüren…” sınırlamaların da 

“ÖZE DOKUNMAMA” ilkesinin ihlâli anlamına geleceğini belirtmektedir.
2
 

Yukarıda anılan kararla getirilen; “HER TÜRLÜ HABER, RÖPORTAJ, 

ELEŞTİRİ VB. YAYINLARIN…” yasaklanmasının, toplumum bu çok önemli 

konuda sağlıklı haber alma hakkını kullanmasını “son derece zorlaştıracağı”, ve 

hatta imkânsız kılacağı ve bu hakkın “amacına ulaşmasını önleyici” etki 

doğuracağında kuşkusuzdur. Dolayısıyla böyle bir karar, Anayasa’nın 13. 

maddesinde öngörülen “öze dokunmama” ilkesine ve dolayısıyla da Anayasa’ya 

aykırı nitelik taşımaktadır.  

ii. Söz konusu yasaklama, kapsam itibariyle de Anayasa’nın 13. maddesinde 

öngörülen bir diğer sınırlamanın sınırı ölçütü olan “ÖLÇÜLÜLÜK” ve 

“DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA ZORUNLU OLMA” ilkelerine de aykırı 

nitelik taşımaktadır. Zira basın özgürlüğü, “Demokratik bir Toplumda” en temel 

                                                           
1
 Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 1962/208, K. 1963/1, k.t. 04.01.1963, RG. 13.03.1963, S. 11354. 

2
 Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 1963/25, K. 1963/87, k.t. 08.04.1963, RG. 18.07.1963, S. 11457. 
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özgürlükler arasında olup; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’nin 

de, basın özgürlüğünün önemine değindiği çeşitli kararlarında; basının “…siyasi 

hayatın bekçisi…” olduğuna işaret ettiği görülmektedir.
3
 Bu çerçevede, anayasa 

hukuku yazınında bir sınırlamanın “ölçülü” olabilmesi için üç temel şartın bir 

arada gerçekleşmiş olması gerektiği kabul edilmektedir. Buna göre; 

 Sınırlamada kullanılan araç, sınırlama ile güdülen amacı gerçekleştirmeye 

elverişli olmalı, 

 Sınırlamada kullanılan araç, sınırlama ile güdülen amaç açısından gerekli 

(zorunlu) olmalı ve 

 Araç ve amaç, ölçüsüz bir oran içinde bulunmamalıdır.
4
 

Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarında da, bir temel hak ve özgürlük 

üzerindeki sınırlamanın ölçülü olabilmesi için; “…önleyici ve caydırıcı düzenleme 

ile bulunan çare arasında adaletli ve kabul edilebilir bir denge…” bulunması ve 

“…araç ile amaç arasındaki mantıkî bağın…” kaybolmaması şartı aranmaktadır.
5
  

 

4. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından getirilen sınırlamaların, bu anlatılanlar 

bağlamında “ölçülü” olmayan sınırlama olduğu, Cumhuriyet savcılığının talebiyle birlikte 

değerlendirildiğinde dahi kolaylıkla görülmektedir. Zira Savcılığın talebi suça iştirak şüphesi 

bulunan kişiler hakkında bilgilerin paylaşılmasının ve soruşturmanın gizliliğine halel 

getirilmesinin önüne geçmektir. Oysa Hakimlik Makamı, soruşturma dosyası kapsamı hakkında 

bir bütün olarak  “yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, HER TÜRLÜ 

HABER, RÖPORTAJ, ELEŞTİRİ VE VB. YAYIN YAPILMASINI” yasaklamaktadır. Bu 

kapsama Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısının haberleştirilmesi, onun ve 

mağdurlarının üzerine konuşulmasının da girdiği anlaşılmaktadır. Oysa demokratik bir toplumda, 

ölçülülük ilkesi karşısında böyle bir karar verilemez. Zira bu ilke aynı amaca ulaşabilecek 

farklı araçlar arasında, mümkün olan en makul sınırlama aracının tercih edilmesini  

emretmektedir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde koruma altına 

alınan düşünceyi açıklama özgürlüğünün “…özgürlükçü demokratik devletin temellerini 

oluşturduğunu…” ifade etmekte ve ifade özgürlüğünün “…demokratik toplumların ilerlemesi ve 

her bireyin gelişimi için temel koşullardan biri…” olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda 

yalnızca Cumhuriyet savcılığının talep ettiği ölçüde; şüpheliler ve delillerin ortaya çıkartılması 

bağlamında bir karar verilmesi gerekirken, talebin çok ötesine geçilerek, bu olay hakkında 

düşünülen veya hissedilenlerin herhangi bir şekilde ifade edilmesini yasaklayan bir karar 

verilmesi, demokratik bir hukuk devletinde olabilecek bir şey değildir. Bu kararla, terörle 

                                                           
3
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Lingens v Austria (1986) 8 EHRR 407; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 

Thorgeir Thorgeirson v. Iceland (1992) 14 EHRR 843. 

4
 Fazıl SAĞLAM, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 

No. 506,  S.B.F. İnsan Hakları Merkezi Yayınları No. 4, Ankara 1982, s. 114. 

5
 Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 1986/12 K. 1987/4, k.t. 11.02.1987, RG. 21.11.1987, S. 19641. 
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mücadele etme amacı tümüyle aşılmakta, “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” 6 

bütünüyle ortadan kaldırılmış olmaktadır.  

 

SONUÇ VE İSTEM : 

 

 Açıklanan gerekçelerle : 

1. İtiraz olunan kararın ölçüsüzlüğü ve ihlal ettiği temel hak ve özgürlükler dikkate 

alınarak  inceleme sürerken söz konusu kararın yerine getirilmesinin CMK’nın 269. 

maddesi uyarınca geri bırakılmasına; 

2. CMK’nın 268/2. maddesi uyarınca hakimliğiniz tarafından verilen kararın 

düzeltilmesine karar verilmesini; 

3. Aksi takdirde CMK’nın 271. maddesi uyarınca talep gibi karar verilmek üzere 

dosyanın itiraz merciine gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

 

                                                  Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU   

                                                           
6
 Anayasa’nın 26. maddesi uyarınca “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 

başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir…”.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “İfade 

Özgürlüğü” başlıklı 10. maddesi de bu konuda benzer bir hüküm taşımakta ve konuyu şu ifadelerle ortaya 

koymaktadır: “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu 

otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de 

içerir…”. 


