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Gazeteci İlker Deniz Yücel'in 2017-2018 yılları arasında tutuklu yargılanmasına ilişkin
Üç Sözleşme ihlali

Dava, gazeteci İlker Deniz Yücel'in iddiaya göre gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasıyla
ilgiliydi. O tarihlerde Sayın Yücel, Alman günlük gazetesi Die Welt'in Türkiye muhabiriydi. 14 Şubat
2017'den 16 Şubat 2018'e kadar gözaltında tutuldu. Serbest bırakıldıktan sonra Almanya'ya döndü.
Bugünkü Daire kararında bu davada İlker Deniz Yücel Türkiye’ye karşı (başvuru no. 27684/17) Avrupa1

İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üç kez ihlal edildiğine ve bir ihlal
bulunmadığına karar vermiştir.
Mahkeme, her şeyden önce, Anayasa Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2019 tarihli kararında Sayın Yücel'in
özgürlük ve güvenlik hakkının ve ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdiğini ve masraf
ve giderlerin yanı sıra maruz kaldığı manevi zarar için tazminat ödenmesine hükmettiğini tespit
etmiştir. Ancak Mahkeme, hükmün açıkça yetersiz olduğuna ve Bay Yücel'in Sözleşme'nin 34.
maddesi anlamında hala mağdur olduğunu iddia edebileceğine karar vermiştir.
Mahkeme daha sonra oy çokluğuyla (5'e karşı 2 oyla):
- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5 § 1 maddesinin (özgürlük ve güvenlik hakkı) ihlali: Mahkeme,
Yücel'in bir suç işlediğinden şüphelenmek için makul sebeplerin yokluğunda tutuklu yargılanmasına
ve tutuklu kalmasına karar verdi;
- Madde 5 § 5'in (kanunsuz tutukluluk nedeniyle tazminat hakkı) ihlali: Mahkeme, Anayasa
Mahkemesi tarafından Sayın Yücel'e verilen meblağlar açıkça yetersiz olduğundan, başvurana uygun
ve yeterli tazminat verilmediği kanaatine varmıştır. Dolayısıyla Mahkeme, mevcut davada Anayasa
Mahkemesi önündeki bireysel hukuk yolunun Sözleşme'nin 5 § 5 maddesi anlamında etkili bir hukuk
yolu teşkil edemeyeceğine; ve
- 10. maddenin ihlali (ifade özgürlüğü): Mahkeme, Yücel'in tutukluluğunun, ifade özgürlüğü hakkını
kullanmasına “müdahale” teşkil ettiğine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca, başvuranın bir suç
işlediğinden şüphelenmek için makul bir neden bulunmadığından, müdahalenin kanunla
öngörülmediğini kaydetmiştir. Ayrıca, eleştirel görüş bildiren kişilerin önleyici gözaltında tutulmasının
hem tutuklu hem de bir bütün olarak toplum üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğuna çünkü bu
davada olduğu gibi özgürlükten yoksun bırakmayla sonuçlanan bir tedbirin dayatılmasının, sivil
toplumu sindirerek ve muhalif sesleri sessizliğe indirerek ifade özgürlüğü üzerinde her zaman caydırıcı
bir etki yaptığına dikkat çekti,
Son olarak Mahkeme, oy çokluğuyla (4'e karşı 3 oyla), 5 § 4 maddesinin (soruşturma dosyasına erişim
hakkı) ihlal edilmediğine karar vermiştir. Yücel'in delillere sınırsız erişim hakkından yararlanmamış
olmasına rağmen, tutukluluğunun hukuka uygunluğunun etkin bir şekilde tartışılması için gerekli
olan bu tür delillerin içeriği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu kanaatine varmıştır.

1 Sözleşme'nin 43 ve 44. maddeleri uyarınca, bu Daire kararı nihai değildir. Tebliği takip eden üç aylık süre içinde taraflardan
herhangi biri davanın Mahkeme Büyük Dairesine gönderilmesini talep edebilir. Böyle bir talepte bulunulursa, beş yargıçtan
oluşan bir kurul, davanın daha fazla incelemeyi hak edip etmediğini değerlendirir. Bu durumda, Büyük Daire davayı
dinleyecek ve nihai bir karar verecektir. Havale talebi reddedilirse, Daire kararı o gün kesinleşir.
Bir karar kesinleştiğinde, icrasının denetimi için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine iletilir. Yürütme süreci hakkında daha
fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
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Temel Vakıalar

Başvurucu İlker Deniz Yücel, 1973 doğumlu ve İstanbul'da (Türkiye) yaşayan Türk ve Alman olmak
üzere çift vatandaşlıklıdır. Kendisi bir gazeteci ve söz konusu tarihlerde Alman günlük gazetesi Die
Welt'in Türkiye muhabirliğini yapmaktaydı. Sayın Yücel'in başvurusunun kapsadığı olaylar, 15 Temmuz
2016'daki başarısız askeri darbenin ardından meydana geldi.

Mayıs 2019'da Türk Anayasa Mahkemesi, Yücel'in özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade ve basın
özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Temmuz 2020'de İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, kendisini terör örgütü PKK (Kürdistan İşçi Partisi,
silahlı terör örgütü) propagandasını yapmaktan iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

2016 yılında, çeşitli aşırı sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen “RedHack” olarak bilinen
yasadışı bir grup, elinde o zamanın Türkiye Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'tan bir dizi kişisel
e-posta bulunduğunu duyurdu. Aralık 2016'da Wikileaks sitesi, Bakanın e-posta adresinden geldiği
iddia edilen 50.000'den fazla e-posta yayınladı.

20 Aralık 2016'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, hacklenen e-postaların başka bir e-posta adresine
gönderildiği iddiasıyla isimsiz bir mektup gönderildi. Anonim kaynağa göre, bu aktarımdan sorumlu
kişi, söz konusu e-posta adresini Yücel'in de aralarında bulunduğu on sekiz kişiyle paylaşmıştı. Birkaç
gün sonra Cumhuriyet savcısı zanlıların poliste gözaltına alınmasına karar vermiş ve İstanbul 14. Sulh
Ceza Mahkemesi Yücel hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır.

14 Şubat 2017'de Yücel medyadan suç işlediğinden şüphelenildiğini öğrenmiştir. İfade vermek için
İstanbul Emniyeti'ne gitti. Enerji Bakanı'ndan gelen e-postaların hacklenmesi ve bir grup gazeteciyle
paylaşılması hakkında sorgulandı. Sorularına Cumhuriyet savcısı huzurunda cevap vereceğini belirtti.
Ancak, savcılığa sevk edilmedi ve aynı gün polis tarafından gözaltına alındı.

27 Şubat 2017'de Yücel, terör örgütü lehinde propaganda yapmak ve kin ve düşmanlığa tahrik
şüphesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgulanmıştır. Ardından, Yücel'in Türk
hükümetinin iç ve dış politikalarına, özellikle de Kürt sorununa ilişkin yayınladığı makalelere
dayanarak tutuklanmasına karar veren İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi huzuruna çıktı.

13 Şubat 2018'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir veri işleme sistemini hackleme, bu sistemde
saklanan verilere zarar verme ve bunları imha etme ve bu verilere erişimin engellenmesi suçlarına
ilişkin soruşturmayı durdurmuştur. Öte yandan Cumhuriyet savcılığı, Sayın Yücel'in terör örgütü
propagandası yapmak, kin ve düşmanlığa tahrikten mahkûm edilmesi için İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu.

Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Şubat 2018'de Cumhuriyet savcısının iddianamesini kabul etti. Mahkeme 16
Şubat 2018'de Almanya'ya dönen Yücel'in serbest bırakılmasına karar verdi.

28 Mayıs 2019'da Anayasa Mahkemesi, Yücel'in tutukluluğu nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkı ile
ifade ve basın özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, özellikle, başvuranın bir suç
işlediğine dair güçlü bir kanıt bulunmadığını tespit etmiştir. Manevi tazminat olarak yaklaşık 3.700
Euro (EUR) ve masraf ve giderler için 400 Euro ödenmesine karar vermiştir.

Temmuz 2020'de İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Sayın Yücel'i terör örgütü PKK'nın (Kürdistan İşçi
Partisi, silahlı terör örgütü) propagandasını yapmaktan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.



Basın bülteni

Şikayetler

Sayın Yücel, Sözleşme'nin 5 §§ 1 ve 3 (özgürlük ve güvenlik hakkı) maddelerine dayanarak,
tutukluluğunu gerektiren bir suç işlediğinden şüphelenmek için makul bir neden bulunmadığını iddia
etmiştir. Ayrıca, duruşma öncesi tutukluluğunun aşırı uzun olduğundan da şikayet etmiştir.

Madde 5 § 4'e dayanarak (tutuklanmasının hukuka uygunluğu hakkında hızlı karar alma hakkı),
soruşturma dosyasına erişiminin engellendiğinden şikayetçi olmuştur. Ayrıca, Türk Anayasa
Mahkemesi önündeki yargılamanın Sözleşme'de belirtilen “sürat” gerekliliğe uymadığını
değerlendirmiştir.

Madde 5 § 5'e (kanunsuz tutukluluk nedeniyle tazminat hakkı) dayanarak, tutukluluğu nedeniyle
maruz kaldığı zararın tazmini için etkili bir başvuru yolunun bulunmadığını değerlendirmiştir.

10. maddeye (ifade özgürlüğü) dayanarak, tutuklu yargılanmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri
sürmüştür.

18. maddeye dayanarak (haklara getirilen kısıtlamaların kullanımının sınırlandırılması), eleştirel
görüşlerini ifade ettiği için gözaltına alındığını ileri sürmüştür.

Usül

Başvuru, 06 Nisan 2017 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılmıştır. Taraflar, görüşlerini
Mahkeme'ye sunmuştur.

Alman Hükümeti görüş bildirmiştir (Sözleşme'nin 36 § 1 maddesi ve Mahkeme İç Tüzüğü'nün 44 § 2
maddesi uyarınca). Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de yargılamalara katılmıştır (Sözleşme'nin
36 § 3 maddesi ve Mahkeme İç Tüzüğü'nün 44 § 2 maddesi uyarınca). Birleşmiş Milletler Fikir ve
İfade Hakkının Geliştirilmesi ve Korunmasına İlişkin Özel Raportörü ve çeşitli sivil toplum kuruluşları
gözlemlerini sunmuştur.

Mahkemenin Teşekkülü

Karar, aşağıdaki gibi teşekkül eden yedi yargıçtan oluşan bir Daire tarafından verildi:

Jon Fridrik Kjølbro (Danimarka), Başkan,
Aleš Pejchal (Çek Cumhuriyeti),
Egidijus Kūris (Litvanya),
Branko Lubarda (Sırbistan),
Pauliine Koskelo (Finlandiya),
Marko Bošnjak (Slovenya),
Saadet Yüksel (Türkiye),
ve ayrıca Stanley Naismith, Bölüm Yazı İşleri Müdürü.

Mahkeme Kararı

Sayın Yücel'in mağdur durumu

Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2019'da verdiği kararın ardından Yücel'in artık
Sözleşme'nin ihlalinden mağdur olduğunu iddia edemeyeceği kanaatindedir. Sayın Yücel'in avukatı,
Hükümet'in bu gözlemleri hakkında bir görüş belirtmemiştir.
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Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Yücel'e manevi tazminat olarak yaklaşık 3.700 Euro (EUR) ve
masraf ve giderler olarak yaklaşık 400 Euro ödenmesine karar verdiğini gözlemlemiştir. Mahkeme,
özellikle başvuranın tutukluluk süresinin uzunluğunu göz önünde bulundurarak, davanın koşulları
ışığında bu meblağların açıkça yetersiz olduğuna karar vermiştir. Buna göre, Yücel'in Sözleşme'nin 34.
maddesi anlamında hala “mağdur” olduğunu iddia edebileceği sonucuna varmıştır.

Madde 5 § 1: Yücel'in tutuklu yargılanması için makul nedenlerin bulunmaması

Mahkeme, 28 Mayıs 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Yücel tarafından yazılan söz konusu
makalelerin içeriğini inceledikten sonra, bir suçun işlendiğine dair güçlü bir kanıt bulunmadığını
değerlendirdiğini kaydetmiştir. Anayasa'nın 15. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak (savaş, genel
seferberlik, kuşatma veya olağanüstü hal hallerinde temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının
durdurulması), Anayasa Mahkemesi, ihtilaflı tutuklamanın, durumun katı gereklilikleriyle orantısız
olduğu sonucuna varmıştır.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Yücel'in Anayasa'nın 19 § 3 maddesini ihlal ederek tutuklu
yargılandığını tespit ettiğini değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi tarafından varılan sonucun, özünde,
başvuranın özgürlüğünden yoksun bırakılmasının Sözleşme'nin 5 § 1 maddesini ihlal ettiğini kabul
ettiği görüşündedir ve bu tespite katılmıştır. Sözleşme'nin 15. Maddesi ve Türkiye'deki derogasyonla
bağlantılı olarak, mevcut davada herhangi bir sınırlayıcı tedbirin uygulanmadığını kaydetmiştir.

Bu nedenle, Yücel'in bir suç işlediğinden şüphelenmek için makul nedenlerin bulunmadığı dikkate
alındığında, Sözleşme'nin 5 § 1 maddesi ihlal edilmiştir.

Madde 5 § 3: yargılama öncesi tutukluluk süresi

AİHS'nin 5 § 1 maddesine ilişkin bulguyu dikkate alan Mahkeme, Yetkililerin, Yücel'in yargılama öncesi
tutukluluğunu aşırı bir süre boyunca mı yoksa başvurucunun mahkemeye verilmesini ve tutuklu
kalmasını haklı kılmak için “ilgili” ve “yeterli” sayılabilecek nedenlerle mi sürdürdüğünü Sözleşme'nin
5 § 3 maddesinin amaçları doğrultusunda değerlendirmeye gerek görmedi.

Madde 5 § 4: soruşturma dosyasına erişim hakkı

Mahkeme, Sayın Yücel'in avukatlarının da yardımıyla, dosyadaki deliller üzerinde yetkili makamlar
tarafından, öncelikle soruşturma makamları ve daha sonra kendisine bu konuda sorular soran sulh
hakimi tarafından ayrıntılı olarak sorgulandığını gözlemlemiştir. Bu nedenle, başvuran delillere sınırsız
erişim hakkından yararlanmamış olsa da, tutukluluğunun hukuka uygunluğunun etkili bir şekilde
tartışılması için gerekli olan bu tür kanıtların içeriği hakkında yeterli bilgiye sahipti. Bu nedenle,
Sözleşme'nin 5 § 4 maddesi ihlal edilmemiştir.

Madde 5 § 4: Anayasa Mahkemesi önündeki yargılamanın uzunluğu

Mahkeme, dikkate alınması gereken sürenin olağanüstü hal süresince 10 ay 20 gün sürdüğünü
kaydetmiştir. Mahkeme, başvurucunun temyiz başvurusunda bulunmasından yaklaşık iki yıl iki ay
sonra, 28 Mayıs 2019 tarihine kadar Anayasa Mahkemesi'nin karar vermemiş olmasının, Sözleşme'nin
5 § 4 maddesi uyarınca ilgili sürenin hesaplanmasında önemsiz olduğuna karar vermiştir; zira, o
tarihten önce zaten serbest bırakılmıştı. Bu nedenle Mahkeme, Mehmet Hasan Altan , Şahin Alpay2 3

et Selahattin Demirtaş (no 2) kararlarındaki bulgularının mevcut başvuru için de geçerli olduğunu4

değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu şikayet açıkça dayanaktan yoksundur.

4 Selahattin Demirtaş / Türkiye (no. 2), [BD] (no. 14305/17, 22 Aralık 2020).

3 Şahin Alpay / Türkiye, No. 16538/17, 20 Mart 2018.

2 Mehmet Hasan Altan / Türkiye, No. 13237/17, 20 Mart 2018.
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Madde 5 § 5: yasadışı gözaltı için tazminat hakkı

Mahkeme, Yücel'in tazminat almasını sağlayacak bir yolunun bulunduğunu ve Anayasa
Mahkemesi'nin kendisine tespit edilen ihlallerle ilgili olarak yaklaşık 3.700 Euro ödenmesine
hükmettiğini gözlemlemiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi tarafından hükmedilen meblağlar, davanın
koşulları dikkate alındığında açıkça yetersiz olduğundan, başvuranın uygun ve yeterli tazminat
alamadığını tespit etmiştir. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının mevcut
davada etkili bir hukuk yolu olamayacağına karar vermiştir. Bu nedenle, Sözleşme'nin 5 § 5 maddesi
ihlal edilmiştir.

Madde 10: ifade özgürlüğü

Mahkeme, Yücel'in başta gazetecilik faaliyetleri olmak üzere terör örgütü propagandası yapmaktan ve
insanları kin ve düşmanlığa tahrik etmekten şüphelenildiği gerekçesiyle yargılandığını kaydetmiştir.
Başvuran, cezai takibat çerçevesinde, polis tarafından gözaltına alındığı 14 Şubat 2017 tarihinden 16
Şubat 2018 tarihine kadar tutuklu kalmıştır.

Mahkeme, bu tutukluluk süresinin, Sözleşme'nin 10. maddesi kapsamında güvence altına alınan ifade
özgürlüğü hakkının kullanılmasına “müdahale” teşkil ettiği kanaatindedir. Bu müdahalenin kanunla
öngörülüp öngörülmediğine ilişkin olarak, Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesi
uyarınca, bir kişinin, ancak bir suç işlediğini kuvvetle düşündüren somut delillerin mevcudiyetinde
tutuklu yargılanabileceğini kaydetmiştir. Mahkeme, Yücel'in tutukluluğunun, kendisinin bir suç
işlediğinden şüphelenmek için makul nedenlere dayanmadığı ve bu nedenle, 5 § 1 maddesi uyarınca
özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği sonucuna vardığını gözlemlemiştir. Mahkeme,
başvurucunun hak ve özgürlüklerine yapılan müdahalenin, kanunda öngörülmemiş olması nedeniyle
10. madde (ifade özgürlüğü) kapsamında haklı gösterilemeyeceği sonucuna varmıştır.

Mahkeme ayrıca, Anayasa Mahkemesinin tutukluluğun hukuka uygunluğuna ilişkin tespitlerine atıfta
bulunarak, demokratik bir toplumda böylesine şiddetli bir tedbirin gerekli ve orantılı bir müdahale
olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdiğini gözlemlemiştir. Anayasa Mahkemesi bu nedenle
Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu gerekçe ışığında Mahkeme,
Anayasa Mahkemesi'nin ulaştığından farklı olarak demokratik bir toplumda müdahalenin gerekliliği
konusunda herhangi bir sonuca varmak için herhangi bir neden bulunmadığı kanaatindedir.

Mahkeme, önleyici gözaltında eleştirel görüş bildiren kişilerin tutulmasının hem tutuklu hem de bir
bütün olarak toplum üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğuna çünkü bu davada olduğu gibi
özgürlükten yoksun bırakmayla sonuçlanan bir tedbirin dayatılmasının, sivil toplumu sindirerek ve
muhalif sesleri sessizliğe indirerek ifade özgürlüğü üzerinde her zaman caydırıcı bir etki yaptığına
dikkat çekmiştir,

Türk istisnasına ilişkin olarak, Mahkeme bunun mevcut davada uygulanamaz olduğu kanaatindedir.

Bu nedenle, Sözleşme'nin 10. maddesi ihlal edilmiştir.

Madde 18 : Haklar üzerindeki kısıtlamaların kullanımının sınırlandırılması

AİHM, 5 § 1 maddesi ve 10. madde kapsamındaki bulgularını göz önünde bulundurarak, Mahkeme bu
şikayeti ayrı olarak değerlendirmenin gereksiz olduğunu değerlendirmiştir.

Adil tatmin (Madde 41)
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Mahkeme, oy çokluğuyla (5'e karşı 2 oyla), Türkiye'nin Sayın Yücel'e manevi tazminat olarak 12.300
Euro ve masraf ve giderler için 1.000 Euro ödemesine karar verdi.

Karşı görüşler

Yargıç Bošnjak kısmen mutabık bir görüş bildirdi. Yargıç Koskelo, Yargıç Kūris'in katıldığı kısmen karşı
görüş bildirdi. Yargıç Koskelo, Yargıçlar Kūris ve Lubarda'nın da katıldığı kısmen karşı görüş bildirdi.
Yargıçlar Pejchal ve Yüksel ortaklaşa kısmen karşı görüş bildirdiler.

Bu görüşler kararın ekinde yer almaktadır.

Karar sadece Fransızca olarak mevcuttur.

Bu basın bülteni, Kalem tarafından hazırlanmış bir belgedir. Mahkemeyi bağlamaz. Mahkeme ile ilgili
kararlar, hükümler ve daha fazla bilgi www.echr.coe.int adresinde bulunabilir. Mahkemenin basın
bültenlerini almak için lütfen buradan abone olun: www.echr.coe.int/RSS/en veya bizi Twitter'da
@ECHR_CEDH takip edin.
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