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İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İHBAR ve ŞİKÂYETTE

BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR

ŞİKAYET EDİLENLER :

 İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 359559 sicil
nolu Kom. Yardımcısı

 İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 153775 sicil
nolu polis memuru

 İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 299910 sicil
nolu polis memuru

 İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 309722 sicil
nolu polis memuru

 C. savcılığınca tespit edilecek diğer sorumlular.

SUÇ YERİ : İzmir

SUÇ TARİHİ : 03.06.2013 ve sonrası

SUÇ : GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, VERİLERİ HUKUKA
AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME, İFTİRA,
İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN
KULLANILMASINI ENGELLEME

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda isimleri bildirilen ve İzmir Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde (KOM) görev yapmakta olan dört kolluk
görevlisi, 03.06.2013 tarihinde saat 03:00 itibariyle ekli belgede isimleri görülen ve
haklarında soruşturma yürütüldüğü “anlaşılan” 38 kişinin twitter hesaplarına bir
şekilde ulaşarak, bu hesaplardan gönderildiği ileri sürülen bir kısım mesajları kayıt
altına almışlardır.

Şüpheliler tarafından ele geçirilen bu mesajlar “TESPİT
TUTANAĞI” isimli bir belge içerisine kaydedilmiştir. Tutanak altında yer alan
imzalardan şüphelilerin bir tanesinin KOM'da görevli komiser yardımcısı ve 3
tanesinin de yine KOM'da görevli polis memuru olduğu anlaşılmıştır.
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Şüpheliler, nasıl ele geçirildiği ve kayıt altına alındığı ve
gerçek olup olmadığı anlaşılamayan bu mesajlar üzerinden bir kısım ithamlarda
bulunarak, mesajların ait olduğunu iddia ettikleri kişiler açısından soruşturma
açılmasını sağlamışlardır. CMK’nun 1. maddesinde ceza ceza muhakemesine ilişkin
tüm iş ve işlemler ile bu sürece katılan kişilerin hak yetki ve sorumluluklarının CMK
ile belirlendiği hüküm altına alınmıştır. CMK nın 1. Maddesi hükmü karşısında
kolluğun görevi, tüm soruşturmaların CMK da belirlenen usuli güvencelere uygun
olarak yürütülmesini temin etmektir. Konuyla ilgili usulî garantileri ihlal edilerek
hazırlandığı sabit olan tutanağa dayanarak soruşturma başlatan ve söz konusu 38
kişi hakkında arama ve yakalama kararı verilmesini talep eden diğer şüpheliler ise
soruşturmayı yürüten C. Savcısı Erhan ÜNLÜ ve iddianameyi hazırlayan C. Savcısı
Özgür Pehlivan olmuştur. Şüphelilerin görev ve yetkilerini aşan bu eylemleri
sonucunda usul ve yasalara aykırı bir şekilde 38 kişi hakkında TCK m. 214, TCK m.
217 maddeleri doğrultusunda soruşturma yürütülmüş, bu kişilerden 29’u hakkında
TCK m. 217 ve m. 218 doğrultusunda halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik suçu
iddiasıyla İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/1206 E. Sayılı dosya ile kamu davası
açılmıştır.

Şüphelilerin eylemleri TCK doğrultusunda aşağıdaki
suçların maddi ve manevi unsurlarını ayrı ayrı oluşturmuş olup ilgili hükümler
uyarınca cezalandırılmalarını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur. Şöyle ki;

I - GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

1. TCK m. 257/1 “(...) görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle,
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan (...) kamu
görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”
demektedir.

2. Bilindiği üzere 2004 yılında değişen yeni CMK uyarınca soruşturma evresinde
asıl görevli makam savcılık makamıdır ve adli kolluk ancak savcılığa yardımcı
olarak görev alır, tek başına yetki kullanması mümkün değildir. Kaldı ki,
CMK m. 158 anlamında dosya kapsamında adli kolluk makamlarına yapılmış
herhangi bir ihbar veya şikâyet de bulunmamaktadır. CMK m. 160 “ihbar
veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir
öğrenmez kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere
hemen işin gerçeğini araştırma” yetkisini sadece Cumhuriyet savcısına
vermiştir. CMK m. 161/2’de de adli kolluğun “emrinde çalıştıkları
Cumhuriyet savcısı”ndan söz edilmektedir. CMK m. 164/2 de “Soruşturma
işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle
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adli kolluğa yaptırılır. Adli kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının adlî
görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir” demekle kolluk görevlilerine re’sen
araştırma, soruşturma yapma yetkisi vermemiştir.

3. Kolluğun CMK m. 90’daki suçüstü hâline ilişkin yakalama yetkisi dışında
hiçbir soruşturma işlemine re’sen başlayabilmesi mümkün değildir. PVSK m.
2-1/B ve Adli Kolluk Yönetmeliği m. 6 uyarınca da adli kolluk herbir somut
işlem için savcının vereceği talimat üzerine yetki kazanmaktadır. Kaldı ki
CMK m. 158 anlamında dosya kapsamında adli kolluk makamlarına yapılmış
herhangi bir ihbar veya şikâyet de bulunmamaktadır.

4. Şüpheli memurlar 04.06.2013 tarihinde 03:00 sularında “Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanal alemde ve özellikle sosyal
medyada yapılan kontroller” sonrasında “TESPİT TUTANAĞI” adında bir
tutanak tutmuşlardır. Tutanaktan anlaşıldığı kadarıyla şüpheli memurlar,
çeşitli şekillerde, farklı farklı twitter kullanıcılarının profil sayfalarına girmiş,
birbiriyle hiç alakası olmayan şahısların, “ülkede bir iç çatışma, kaos varmış
imajı oluşturularak kamu düzenini bozdukları” yorumlarıyla “ilimizde
belirtilen şekilde paylaşımda bulunanların bu paylaşımları bu amaçla
örgütlü ve koordineli yaptıkları” iddiasında bulunmuşlardır.

5. Bu tespit tutanağı dayanak gösterilerek 80560737-68117-62395Sor. Des.Br.A.
2013/247291 sayılı yazıyla  suç işlediklerini iddia ettikleri şahısların T. C.
Kimlik No.larının ve açık adreslerinin bulunduğu bir tutanakla şahıslar
hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet, "Suç istemek için alenen tahrik"
(TCK-214) ve "Kanunlara Uymamaya tahrik" (TCK-217) suçlarından
soruşturma başlatılması için TALİMAT istemişlerdir. İstenilen bu talimatın
içeriğinde gözaltına alma, arama, el koyma, GİZLİLİK KARARI alınmasına da
yer verilmiştir. Bu durum çeşitli soruları akla getirmektedir.

6. Suça konu tespit tutanağında var olan “SOSYAL MEDYADA YAPILAN
KONTROLLERDE” cümlesi hukukçuları DEHŞETE DÜŞÜRECEK BİR
İTİRAFTIR. Anlaşılan o ki, sadece gözaltına alınan kişilerin değil daha sayısı
bilinmeyen yüzlerce, binlerce kişinin iletişim adresleri ve hesapları takip
edilmiş ve kuvvetle muhtemel halen de edilmektedir. Yanıtlanması gereken
temel soru şudur; suça konu tespit tutanağını hazırlayan polisler bu kontrol
yetkisini nerden ve kimden almışlardır? Polislere kim veya kimler bu yönde
talimat vermiştir? Anlaşılan odur ki, devlet bütün vatandaşlarını bu yolla
sanal alemden kontrol etmektedir?

Tespit saatinin sabaha karşı 03.00 olduğu tespit tutanağından anlaşılmaktadır.
IP numara tespitinin yapıldığına ilişkin soruşturma dosyasında bir bilgi de
yoktur. Bu durumda ortaya çıkan sonuç, polisin herhangi bir hukuki dayanağı
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olmamasına ve bir mahkeme kararına dayanmamasına rağmen vatandaşa ait
twitter ve facebook hesaplarını sürekli olarak izlemekte olduğu şeklindedir.

Şüpheli polis memurlarının kayıt altına aldıkları ve suç delili olarak
göstermeye çalıştıkları mesajlar arasında İZMİR BAROSUNUN HUKUKSAL
DESTEK İÇİN KAMUOYUNA BİLDİRDİĞİ TELEFON NUMARASI DA
BULUNMAKTADIR. Üstelik bu kişi de polis memurları tarafından şüpheli
olarak gösterilmiş ve gözaltına alınmıştır. Soruşturma dosyası incelendiğinde
polisin bu kişinin hesabını herhangi bir yasal prosedüre uymaksızın izlemekte
olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır?

7. CMK’da yer alan amir hükümler ihlal edilerek izleme ve takip faaliyetleri
yürütülmesi ancak insanların hayatlarının her anının idare ve kolluk
tarafından hukuka aykırı olarak takip edilip, izlendiği polis devleti
uygulamalarındandır.

Kendilerini hukukun üzerinde gören tüm adli kolluk görevlileri hakkında
yukarıda açıklanan keyfi uygulamalar nedeniyle soruşturma açılması
gerekmektedir. Açılacak soruşturmada sadece yukarıda adı geçen şüpheli
isimleri ile yetinilmemesi, soruşturmanın bu faaliyetlerin kapsamını ve
dayanağını tespit edecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

8. Bu aceleci hukuksuzluktan daha da vahimi tespit tutanağının teslim edildiği
savcının tutumudur. Tutanağı teslim alan savcı yukarıda arz ettiğimiz yasaya
aykırılık hallerini rahatlıkla tespit edebilecek hukuki bilgi ve tecrübeye
sahiptir. Savcı BU YASADIŞI TESPİT TUTANAĞINI HAZIRLAYANLAR
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMASI GEREKİRKEN, BUNU
YAPMAYARAK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR. Dahası savcı
işlemleri geriye dönük olarak zımnen onaylamış, pek çok kişinin hukuka
aykırı olarak gözaltına alınması, gözaltının kendisine sorulmadan ihtiyaç
üzerine uzatılması talimatını verebilmiştir.

Oysa CMK m. 91 ile belirlenen gözaltı kriterleri gereğince; “Gözaltına alma,
bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu
işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır.” Ancak 04.06.2013
tarihinde başlayan soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmalarını
gerektirecek bir zorunluluk bulunmamasına rağmen gözaltına alınmışlar ve
yaklaşık 35 saat gözaltında tutulmuşlardır. Evlerinde yapılan arama işlemi
sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, herhangi bir kaçma şüphesi
uyandırmadıkları gibi, kimisi telefonlarına yapılan çağrı üzerine evlerine veya
polis merkezine kendi rızalarıyla gelmişlerdir. Buna rağmen hiçbir neden
olmaksızın ifade işlemleri geciktirilmiş, 24 saatlik gözaltı süresinin bitimine
doğru ifadeleri alınmaya başlanmış, daha sonra da işlemlerin
tamamlanamadığı gerekçesiyle gözaltı süresinin uzatılması talep edilmiştir.
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Gözaltı işlemi temel özgürlükleri sınırlayıcı bir tedbir olduğundan, gözaltına
yol açan işlemlerin kısa sürede bitirilmesi amacı güdülmektedir. Ancak bu
soruşturma kapsamında açıkça gördüğümüz üzere, gözaltı bir cezalandırma
yöntemi olarak kullanılmış; birbirleriyle organik anlamda hiçbir bağı
bulunmayan şüphelilerin toplu olarak söz konusu suçu işledikleri iddiasıyla
gözaltı süresi KEYFÎ OLARAK uzatılmıştır.

Bu anlamda şüpheli Cumhuriyet savcısının, şüphelilerin twit mesajlarında
isnad edilen “suç işlemek için alenen tahrik ve kanunlara uymamaya
tahrik” suçlarının oluşmadığı APAÇIK ORTADAYKEN, mesajların
şüphelilere ait olduğun kesin olarak saptanmamışken, mesajların gönderildiği
iletişim araçlarının IP numaraları belirlenmemişken, HAKSIZ VE
DAYANAKSIZ YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA ve GÖZALTI
UZATMA KARARINI VERMESİ HUKUK ADINA KABUL EDİLEMEZ
BİR DURUMDUR.

9. Öte yandan gözaltı kararı verdikten sonra ise şüphelilerin evlerinin aranması
için arama kararı talep eden şikâyet edilen savcının arama, inceleme ve
elkoyma talebi,

 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13/348 D. İş sayılı kararıyla; ayrı ayrı
reddedilmiştir. Mahkemenin red gerekçesinde bu husus “BU
YAZIŞMALAR DIŞINDA NE TÜR SUÇ DELİLLERİNİN ELDE
EDİLEBİLECEĞİ HUSUSUNDA MAKUL ŞÜPHE OLUŞTURACAK
HUSUSLARIN BELİRTİLMEDİĞİ, BU İTİBARLA ARAMA
YAPILMASI TALEBİNİN USUL VE YASAYA UYGUN OLMADIĞI”
olarak belirtilmiştir.

 3. Sulh Ceza Mahkemesi 13/366 D. İş sayılı kararıyla; şüpheli savcı Erhan
Ünlü’nün itiraz yoluyla yinelediği talebi, “DURUMDA DEĞİŞİKLİK
OLMADIĞI” gerekçesiyle yeniden mahkemece REDDEDİLMİŞ ve
mahkeme talebi itirazen Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir.

 3. Sulh Ceza Mahkemesi 13/392 D. İş kararıyla; şüpheli savcının kısıtlama
talebini de ayrıca reddetmiştir.

 20. Asliye Ceza Mahkemesi 13/216 D. İş kararıyla CMK m. 116-117
uyarınca “GÜNDÜZ VAKTİ BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE
ARAMA KARARI” vermiş ancak ELKOYMA TALEBİNİ
REDDETMİŞTİR. Mahkeme, henüz el konulmuş bir cihaz ve belge
olmadığını belirterek, el konulan cihaz ve belgelerin olması halinde
şüpheli savcının usulüne uygun bir talepte bulunulabileceğini ifade
etmiştir.
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10. Bütün bu mahkeme kararlarına ve “makûl şüphe olmadığı” uyarılarına
rağmen şüpheli savcı hakim kararlarına ISRARLA İTİBAR ETMEMİŞTİR.
Ve arama kararının altına elyazısıyla ek bir talimat ekleyerek ve “SUÇ
UNSURU EŞYA VEYA CEP TELEFONU ELDE EDİLİRSE GECİKMESİNDE
SAKINCA BULUNAN HÂL SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN BU EŞYALARA
EL KONULMASI”na dair yazılı emir vermiştir. Şikâyet edilen savcı
hukuken talep edilemeyecek durumda olmasına rağmen el koyma kararını
yazılı emir şeklinde vermiş ve ardından hâkim onayıyla bu hukuksuz
işlemini meşrulaştırma yoluna gitmeyi tercih etmiştir. Bu durum bile başlı
başına şikâyet edilen savcının görevini kötüye kullanma fiilindeki ısrarını
AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR.

11. Öte yandan şüpheli savcının elkoyma yazılı emrinde açıkça cep
telefonlarından bahsetmesi ve arama/gözaltı sırasında şahısların
bilgisayarlarına ya da başka teknolojik cihazlerına değil de yalnızca cep
telefonlarına el konulması soruşturmanın altında yatan saiki de gözler önüne
sermektedir. Oysa el konulan cep telefonları akıllı telefonlar olup, bilgisayar
gibi değerlendirilmesi ve bu doğrultuda CMK m. 134 hükümlerinin
uygulanması gerekmektedir.

CMK m. 134;

“(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının
bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına,
bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline
getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el
konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, el
konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir” demektedir.

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği m. 17’de de bu husus;

“Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının
bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına,
bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline
getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması hâlinde
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el
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konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması hâlinde, el
konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün
verilerin yedeklemesi yapılır. Bu işlem, bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar
kütükleri ile çıkarılabilir donanımları hakkında da uygulanır.

İstemesi hâlinde, bu yedekten elektronik ortamda bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya
vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.
Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin
tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan verilerin mahiyeti
hakkında tutanak tanzim edilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Bu tutanağın
bir sureti de ilgiliye verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

CMK m. 134 ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği m. 17 birbiriyle
paralellik taşımakla birlikte, Yönetmeliğin 17. maddesi “bilgisayar ağları ve
diğer uzak bilgisayar kütükleri ile çıkarılabilir donanımları” da kapsamıştır.
Böylece kanunda kullanılan “şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar
programları ile bilgisayar kütükleri” ibaresi genişletilmiştir.

Akıllı telefon olarak tabir edilen cep telefonları da bilgisayar kütüğü olarak
kabul edilmektedir ve şüpheli polis memurlarının, kişilerin akıllı telefon
niteliği taşıyan cep telefonlarına mahkeme kararı olmaksızın el koyması ve
bilgileri kaydetmesi yukarıdaki maddelere açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
Dolayısıyla bu suretle elde edilen sözde deliller, hukuka aykırı olarak elde
edilmiştir.

Şüpheli savcının CMK m. 134 anlamında “başka suretle delil elde etme
imkânının bulunmaması” ve “hâkim kararı”nı şart koşan söz konusu gizli
soruşturma tedbirini aşmak amacıyla “cep telefonlarına el konulması”
şeklindeki yazılı emri bir hukuk insanı olarak edindiği bilgi ve becerilerini
kanunu dolanmak amacıyla KÖTÜYE KULLANDIĞININ DA AÇIK BİR
KANITIDIR.

12. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki Emniyette ifade sırasında henüz el koyma
ve inceleme kararı yok iken, ele geçirilen cep telefonlarının pin numaraları
kolluk tarafından alınmış ve polisler tarafından telefonlar açılarak
kullanılmıştır. HTS kayıtlarıyla da bu husus tespit edilecektir.

13. Öte yandan diğer şüpheli savcı Erhan Ünlü’nün yerine göreve başlayan
şüpheli savcı Özcan Pehlivan, tüm bu usulsüzlüklere rağmen, delilleri hukuka
uygun kabul ederek 29 kişi hakkında TCK m. 217 ve 218 uyarınca iddianame
düzenlemiştir. CMK m. 172 uyarınca dosya kapsamında hakkında işlem
yürütülen 38 kişiden 9’u hakkında ise, söz konusu eylemlerinin “İFADE
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ÖZGÜRLÜĞÜ VE ELEŞTİRİ SINIRLARINDA KALDIĞI”ndan bahisle
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Dosya kapsamındaki “hukuka
aykırı tweet kayıtları” değerlendirildiğinde hakkında iddianame düzenlenen
şahısların hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şahıslardan
hiçbir farkı bulunmamaktadır. Şüpheli savcı Özcan Pehlivan’ın bu ayrımı
hukuken kabul edilebilir bir nitelikte değildir. Nitekim dosya kapsamında
gözaltına alınan tüm şahısların tweetleri içerik açısından incelenecek olursa,
tüm şahıslara ait olduğu iddia edilen beyan ve ifadeler AİHS m. 10 ve
Anayasa m. 25 ve m. 26 uyarınca ifade özgürlüğü ve düşünceyi açıklama ve
yayma özgürlüğü kapsamındadır.

Bu anlamda nefret veya şiddet içerikli olmayan tüm bu ifade ve beyanların
suç delili olarak addedilerek 29 kişi hakkında iddianame düzenlenmesi,
dahası CMK m. 134 ya da m. 135’teki güvenceler işletilmeksizin hukuka
aykırı olarak kopyalanan tweet kayıtları, cep telefonu inceleme raporları,
arama ve el koyma tutanaklarının CMK m. 170/3-j bendi uyarınca yasal
birer suç delili olarak iddianamede gösterilmesi iddianameyi hazırlayan
savcı Özcan Pehlivan’ın da GÖREVİNİ AÇIKÇA KÖTÜYE
KULLANDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR.

14. Hukuk devletinde durumdan vazife çıkararak, konuyla ilgili CMK
hükümlerini ve şüpheliler lehine olan bir dizi hükmü bir çırpıda göz ardı
ederek, hukuka aykırı delil etmek ve bununla da yetinmeyip hukuka aykırı
elde edilen delillere dayanarak bir takım gözaltı işlemleri gerçekleştirmek
mümkün olmamalıdır. Hukuk kuralları duruma ve şartlara göre uygulaması
değişen kurallar değildir, olmaması gerekir. Aksi durumda anayasal bir
garanti olan hukuk devleti ilkesinin anlamı kalmayacaktır. Şüpheliler bütün
bu sebeplerle, ilgili usul hükümlerini ihlal ederek, görevlerini açıkça kötüye
kullanmışlar ve ağır bir görev suçunun parçası olmuşlardır.

II – KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK
VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU

1. TCK m. 136; “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya
ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK m. 137; “Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır” demektedir.
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2. Bilindiği üzere, twitter veya facebook gibi elektronik mesaj alanları
haberleşmenin günümüzdeki araçlarıdır.  Dolayısıyla bu iletişim araçlarının
takibi sırasında konuyla ilgili CMK hükümlerinin doğrudan uygulanması
asıldır.

3. Günümüzde hemen hemen herkesçe kullanılan akıllı cep telefonları,  sahip
oldukları teknolojik özellikleriyle aslında birer cep bilgisayarıdırlar. Bu
telefonlar, sadece konuşma ya da mesajlaşma sağlamanın çok ötesinde,
elektronik posta gönderme, dosya, veri kaydetme ve depolama,  internet
üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin de yapılabilmesini sağlamaktadır.
Birçok yasal güvenceyi hiçe sayarak yapılan bu tespit sonucunda şüphelilerin
twit mesajları kayıt altına alınmış, bununla da yetinilmeyerek ve henüz bir
soruşturma emri savcılık tarafından dahi verilmeden, kişilerin GBT kayıtları,
adresleri tespit edilerek ilgili Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiştir.

4. Şüphelilerin iletişim cihazlarının IP numaralarının tespit edildiğine veya tespit
edilmesi gerektiğine ilişkin mahkeme kararı veya savcılık talimatı da ilgili
soruşturma dosyasında bulunmamaktadır. Bu durum, kolluk tarafından
okunan ve kayda geçirilen twit mesajlarına ulaşabilmelerine olanak tanıyan
hukuka uygun bir yöntemin olmadığını ortaya koymaktadır.

5. Ancak ve ancak özel bir takım yöntemlerle, örneğin “hackleme” olarak tabir
edilen hukuka aykırı bir yöntemle bu hesaplara ve IP numaralarına ulaştığı
ortaya çıkmaktadır. Kolluğun böylesi hukuka aykırı bir yöntemi kullanıyor
olabilmesinin hayal edilmesi dahi ürkütücüdür.

6. Şüpheli polis memurları, gözaltına alınan kişilerin bilgisayar kütüğü vasfı
taşıyan cep telefonlarındaki bilgileri hiçbir hukuki dayanakları olmaksızın
incelemiş ve kaydetmişlerdir. Şüpheli polis memurlarının, CMK ve Adli ve
Önleme Aramaları Yönetmeliğinin yukarıda bahsi geçen maddelerine aykırı
davranmaları suretiyle kişisel bilgi deposu olarak nitelendirebileceğimiz bu
telefonları incelemesi ve içindeki bilgileri kaydetmesi TCK 136 ve 137
maddelerince suç teşkil etmektedir ve cezalandırılmaları gerekmektedir.

IV – İFTİRA SUÇU
1. TCK m. 267;

"(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla,
işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da
idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat
eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması hâlinde, ceza yarı
oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması
veya tutuklanması hâlinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur"demektedir.

2. Soruşturmaya konu olayda şüpheli kolluk görevlileri, herhangi bir suç
işlemedikleri açık olan bazı yurttaşlar ile ilgili olarak kendilerine ait olmayan
veya kendilerine ait olsa bile içeriği itibariyle suç teşkil etmeyen bir kısım
tweet mesajlarını özellikle de diğerlerinin arasından süzmek suretiyle sanki
suç işlemişler gibi işlem yaparak haklarında soruşturma yapılmasını teminen
Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirmişlerdir.

3. Şüphelilerin bu eyleminin TCK 267. maddesinde tarifini bulan iftira suçunu
oluşturduğu, şüpheliler hakkında suçun maddi eser ve delillerinin bizzat
şüpheliler tarafından hukuka aykırı bir biçimde uydurulduğu ve yurttaşların
bu işlem nedeniyle gözaltına alınmaları nedeniyle maddenin 2 ve 4.
fıkralarının da uygulama alanı bulduğu tartışmasızdır. Bu nedenle şüpheliler
hakkında iftira suçu nedeniyle de soruşturma yapılmalı ve cezalandırılmaları
amacıyla kamu davası açılmalıdır.

V - İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN
KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU

1. TCK m. 115;

(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce
ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan,
yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Dinî ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre
ceza verilir.

Ayrıca Hürriyete Karşı Suçlar kapsamında Ortak Hüküm 119. maddenin (e)
fıkrası bu suçun kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle
işlenmesi halinde cezanın arttırılacağını söylemektedir.

2. Şüpheliler ilgili hükümlere aykırı olarak bir soruşturmanın başlamasına
sebebiyet vermekle kalmamış, kanunlara uyulmaması ve kanunların yanlış
uygulanması suretiyle bu hukuka aykırı eylemler yurttaşların kişi hürriyeti ve
güvenliği üzerinde yersiz bir tehdit oluşturmuştur. Türkiye’de Gezi Parkı
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eylemleriyle iktidarın özgürlükleri sınırlama girişimlerine karşı toplumsal
tepkinin ve demokrasi talebinin sosyal ve sanal her alanda dile getirilmesinin
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Polis şiddetinin deşifre edildiği medyada dahi
yerini bulan popüler fotoğraflardan, İzmir Barosu’nun kamuoyuna
duyurduğu telefon numaralarına kadar suç unsuru taşıyan taşımayan her şey;
yardım çağrıları, anayasal olarak güvence altında olan barışçıl ve demokratik
eylemlere davet, polis şiddetinin ya da hükümet tavrının eleştirildiği her
paylaşım birer suç delili olarak dosyaya yerleştirilmiş ve insanların
özgürlüklerini kullanmalarına yönelik olarak herkes üzerinde bilinçli bir
kaygı oluşturulmaya çalışılmıştır.

3. Türkiye Devleti demokratik bir hukuk devleti iddiasında ise, düşünceyi
açıklama özgürlüğü ile demokrasi anlayışının yakın ilişkisinin hiçbir resmi
kurum tarafından aksi bir şekilde yorumlanamaması gerekir. Nitekim
“Düşünceyi açıklama özgürlüğü demokrasiyi, demokrasi düşünceyi açıklama
özgürlüğünü gerektirir”. Bununla bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü ekseninde de “çoğulculuk ve hoşgörü” ikiz
değerleri bulunur. Bu doğrultuda, AİHM’in yerleşmiş içtihadı uyarınca
düşünceyi açıklama özgürlüğü yalnızca onaylanan, zararsız olduğu kabul
edilen ya da toplumun geneli açısından kabul edilebilir bulunan “bilgi” ya da
“düşünceler” için değil, hoşa gitmeyen, sarsıcı ya da rahatsız edici olanlar için
de geçerlidir. Bunlar, “demokratik toplumun” olmazsa olmaz unsurları
içerisinde yer alan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gerekleridir.

4. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre bir ifadenin
sınırlandırılabilmesi için ya nefret söylemi olması ya da şiddetle doğrudan
illiyet bağının bulunması gerekir. Sosyal medyada toplantı ve gösteri
yürüyüşüne davet, politik eleştiri, direnişin içinde söz, görüntü ve resim
paylaşma açıkça bir “şiddete yönlendirme” niteliğine ulaşmadığı sürece
sınırlandırılamaz. Dahası yüzbinlerce insanın sokaklara döküldüğü bir
ortamda sosyal medyada ve özellikle Twitter’da paylaşılan mesajların
insanları yapmayacakları bir şeye yönlendirildiği şeklinde yorumlanması
gerçeklikle bağdaşmadığı gibi kanunun kötü niyetli bir şekilde yorumlanması
olarak da nitelendirilmelidir. Kaldı ki bir hukuk devletinde, suç ve cezaların
kanuniliği ilkesi geçerli olacağına göre sosyal medyada wi-fi şifrelerini
paylaşmak, polisin nereye müdahale yapacağını söylemek, gaz maskesi ya da
limon, sirke istemek gibi mesajların hiçbirisi insan hakları hukukunda
sınırlandırılabilir ifade niteliğinde değildir, ceza hukuku hükümlerinin
hiçbirisi de bu tür ifadeleri kapsayacak şekilde geniş yorumlanamaz.

5. Gerçekten de bu soruşturma da suçlama olarak, TCK m. 216 ve m. 301 gibi
ifade özgürlüğü aleyhine bugüne kadar çok kullanılmış hükümlerinin aksine



12

TCK m. 214 ve m. 217’nin kullanılmasını üstü örtülü bir sansür girişiminden
başka bir şekilde anlamlandırmak mümkün değildir. Nitekim ifade
özgürlüğünün sınırlandırılması söz konusu olduğunda sadece soruşturmanın
konusu olan kişilerin ifade özgürlüğüne karşı değil tüm toplumun ifade
özgürlüğüne karşı bir eylemin varlığından söz etmek gerekmektedir. İfade
özgürlüğü kuramında “dalga etkisi” (chilling effect) olarak da bilinen bu durum
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir çok kararında ifade özgürlüğünü
ihlâl eden bir etken olarak da vurgulanmaktadır.

6. Hal böyleyken, Türkiye genelinde Gezi Parkı eylemlerinde sosyal medyanın
aktif kullanıldığı bir dönemde böylesi bir operasyonun emsal olarak İzmir’de
gerçekleştirilmesi, idarecilerin sürekli sosyal medyanın soruşturulacağı,
cezalandırılacağı mesajları vermesi olarak devam etmiştir. Yetkililerin muğlak
ifadelerle, adli kolluk makamlarının hukuka aykırı soruşturmalarla kişilerin
sosyal medya da dahil olmak üzere görüşlerini ifade etmelerini engelleyecek
şekilde beyan ve eylemlerde bulunması hukuk devletinde kabul
edilemeyecek bir durumdur. Bu açıklamalar ve sadece tweet’leri nedeniyle 35
saat gözaltı uygulanan bu operasyon sonrasında çok sayıda kişi, attıkları
mesajların suç unsuru içerip içermediği konusunda tedirgin olmuştur. Söz
konusu soruşturmada 38 kişi gözaltına alınmış olsa da, bu soruşturmanın
etkisi bu 38 kişi ile sınırlı kalmamış, onbinlerce sosyal medya kullanıcısı
soruşturmanın etkisi ile tedirginlik yaşamış, pek çoğu eylemlere dair
paylaşımlarını silmiş, profil adlarını resimlerini değiştirmiş ya da hesaplarını
kapatmıştır.

7. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 02.06.2013 tarihinde “baş belası twitter”
açıklamasından hemen birkaç gün sonra böylesi bir operasyonun alelacele
gerçekleştirilmesi ve iddianamede; atılı suçlar TCK’nın “Kamu Barışına
Karşı Suçlar” arasındayken, mağdurun tüm şüpheliler için Recep Tayyip
Erdoğan olarak gösterilmesi de bu hukuka aykırı soruşturmanın gerçek
amacını ve toplumsal saikini ortaya koymaktadır.

8. Anayasa m. 26’ya göre düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü resmi
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek
serbestliğini de kapsar. Ancak şüpheli memurların ve savcıların kanunlara ve
hukuka aykırı olarak yürüttüğü ve 38 kişi hakkında soruşturma/29 kişi
hakkında kovuşturma başlatılmasını sağladığı bu dosyayla yurttaşların ifade
ve haberleşme özgürlüğüne aba altından sopa gösterircesine müdahale
edilmiştir. Sonuç olarak şüphelilerin bütün bu suç oluşturan eylemleri, “suç
görünümüyle” topluma sunularak yurttaşların ifade özgürlüğünü
sınırlayacak bir etki yaratmıştır. Bu nedenle şüpheliler hakkında inanç,
düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu nedeniyle de
soruşturma yapılmalı ve cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmalıdır.
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DELİLLER : İzmir Cumhuriyet Savcılığının 2013/53309 soruşturma dosyası
ve İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/1206 E. Sayılı dosyasının tamamı.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet edilenler ve tespit
edilecek diğer sorumlular hakkında gerekli yasal soruşturmanın yapılarak
cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını talep ederiz. 26.02.2014

İHBAR VE ŞİKÂYETTE BULUNAN

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

İHBAR ve ŞİKÂYETTE

BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR

ŞİKAYET EDİLENLER :

 Özcan Pehlivan, İzmir Cumhuriyet Savcısı

 Erhan ÜNLÜ,  İzmir Cumhuriyet Savcısı

SUÇ YERİ : İzmir

SUÇ TARİHİ : 03.06.2013 ve sonrası

SUÇ : GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, VERİLERİ HUKUKA
AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME, İFTİRA,
İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN
KULLANILMASINI ENGELLEME

AÇIKLAMALAR :

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube
Müdürlüğü’nde (KOM) görev yapmakta olan dört kolluk görevlisi, 03.06.2013
tarihinde saat 03:00 itibariyle ekli belgede isimleri görülen ve haklarında soruşturma
yürütüldüğü “anlaşılan” 38 kişinin twitter hesaplarına hukuka aykırı bir şekilde
ulaşarak, bu hesaplardan gönderildiği ileri sürülen bir kısım mesajları kayıt altına
almışlardır.

Tutanak altında yer alan imzalardan şüphelilerin bir
tanesinin KOM'da görevli komiser yardımcısı ve 3 tanesinin de yine KOM'da görevli
polis memuru olduğu anlaşılan şüpheliler tarafından ele geçirilen bu mesajlar
“TESPİT TUTANAĞI” isimli bir belge içerisine kaydedilmiştir.

KOM da görevli polis memurları tarafından, nasıl ele
geçirildiği ve kayıt altına alındığı ve gerçek olup olmadığı anlaşılamayan bu mesajlar
üzerinden bir kısım ithamlarda bulunularak, mesajların ait olduğunu iddia ettikleri
kişiler açısından soruşturma açılmasını sağlamışlardır. CMK’nun 1. maddesinde
ceza ceza muhakemesine ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu sürece katılan kişilerin hak
yetki ve sorumluluklarının CMK ile belirlendiği hüküm altına alınmıştır. CMK nın 1.
maddesi hükmü karşısında Cumhuriyet savcılarının görevi, tüm soruşturmaların
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CMK da belirlenen usuli güvencelere uygun olarak yürütülmesini temin etmektir.
Oysa şikayet edilen Cumhuriyet Savcılarından C. Savcısı Erhan ÜNLÜ konuyla ilgili
usulî garantiler ihlal edilerek hazırlandığı sabit olan tutanağa dayanarak soruşturma
başlatmış ve söz konusu 38 kişi hakkında arama ve yakalama kararı verilmesini talep
etmiştir. Diğer şikayet edilen C. Savcısı ise soruşturmayı yürüten ve iddianameyi
hazırlayan C. Savcısı Özgür Pehlivan olmuştur. Şikayet edilenlerin görev ve
yetkilerini aşan bu eylemleri sonucunda usul ve yasalara aykırı bir şekilde 38 kişi
hakkında TCK m. 214, TCK m. 217 maddeleri doğrultusunda soruşturma
yürütülmüş, bu kişilerden 29’u hakkında TCK m. 217 ve m. 218 doğrultusunda halkı
kanunlara uymamaya alenen tahrik suçu iddiasıyla İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi
2013/1206 E. Sayılı dosya ile kamu davası açılmıştır.

Şüphelilerin eylemleri TCK doğrultusunda aşağıdaki
suçların maddi ve manevi unsurlarını ayrı ayrı oluşturmuş olup ilgili hükümler
uyarınca cezalandırılmalarını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur. Şöyle ki;

I - GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

15. TCK m. 257/1 “(...) görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle,
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan (...) kamu
görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”
demektedir.

16. CMK m. 160 “ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren
bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar
vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırma” yetkisini sadece Cumhuriyet
savcısına vermiştir. CMK m. 161/2’de de adli kolluğun “emrinde çalıştıkları
Cumhuriyet savcısı”ndan söz edilmektedir. CMK m. 164/2 de “Soruşturma
işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle
adli kolluğa yaptırılır. Adli kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının adlî
görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir” demekle kolluk görevlilerine re’sen
araştırma, soruşturma yapma yetkisi vermemiştir.

17. Kolluğun CMK m. 90’daki suçüstü hâline ilişkin yakalama yetkisi dışında
hiçbir soruşturma işlemine re’sen başlayabilmesi mümkün değildir. PVSK m.
2-1/B ve Adli Kolluk Yönetmeliği m. 6 uyarınca da adli kolluk herbir somut
işlem için savcının vereceği talimat üzerine yetki kazanmaktadır. Kaldı ki
CMK m. 158 anlamında dosya kapsamında adli kolluk makamlarına yapılmış
herhangi bir ihbar veya şikâyet de bulunmamaktadır.



16

18. Cumhuriyet savcılığına haklarında ihbar ve şikayette bulunulan şüpheli
memurlar 04.06.2013 tarihinde 03:00 sularında “Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü tarafından sanal alemde ve özellikle sosyal medyada
yapılan kontroller” sonrasında “TESPİT TUTANAĞI” adında bir tutanak
tutmuşlardır. Tutanaktan anlaşıldığı kadarıyla şüpheli memurlar, çeşitli
şekillerde, farklı farklı twitter kullanıcılarının profil sayfalarına girmiş,
birbiriyle hiç alakası olmayan şahısların, “ülkede bir iç çatışma, kaos varmış
imajı oluşturularak kamu düzenini bozdukları” yorumlarıyla “ilimizde
belirtilen şekilde paylaşımda bulunanların bu paylaşımları bu amaçla
örgütlü ve koordineli yaptıkları” iddiasında bulunmuşlardır.

19. Bu tespit tutanağı dayanak gösterilerek 80560737-68117-62395Sor. Des.Br.A.
2013/247291 sayılı yazıyla  suç işlediklerini iddia ettikleri şahısların T. C.
Kimlik No.larının ve açık adreslerinin bulunduğu bir tutanakla şahıslar
hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet, "Suç istemek için alenen tahrik"
(TCK-214) ve "Kanunlara Uymamaya tahrik" (TCK-217) suçlarından
soruşturma başlatılması için TALİMAT istemişlerdir. İstenilen bu talimatın
içeriğinde gözaltına alma, arama, el koyma, GİZLİLİK KARARI alınmasına da
yer verilmiştir. Bu durum çeşitli soruları akla getirmektedir.

20. Suça konu tespit tutanağında var olan “SOSYAL MEDYADA YAPILAN
KONTROLLERDE” cümlesi hukukçuları DEHŞETE DÜŞÜRECEK BİR
İTİRAFTIR. Anlaşılan o ki, sadece gözaltına alınan kişilerin değil daha sayısı
bilinmeyen yüzlerce, binlerce kişinin iletişim adresleri ve hesapları takip
edilmiş ve kuvvetle muhtemel halen de edilmektedir. Yanıtlanması gereken
temel soru şudur; suça konu tespit tutanağını hazırlayan polisler bu kontrol
yetkisini nerden ve kimden almışlardır? Polislere kim veya kimler bu yönde
talimat vermiştir?

Tespit saatinin sabaha karşı 03.00 olduğu tespit tutanağından anlaşılmaktadır.
IP numara tespitinin yapıldığına ilişkin soruşturma dosyasında bir bilgi de
yoktur. Bu durumda ortaya çıkan sonuç, polisin herhangi bir hukuki dayanağı
olmamasına ve bir mahkeme kararına dayanmamasına rağmen vatandaşa ait
twitter ve facebook hesaplarını sürekli olarak izlemekte olduğu şeklindedir.

Şüpheli polis memurlarının kayıt altına aldıkları ve suç delili olarak
göstermeye çalıştıkları mesajlar arasında İZMİR BAROSUNUN HUKUKSAL
DESTEK İÇİN KAMUOYUNA BİLDİRDİĞİ TELEFON NUMARASI DA
BULUNMAKTADIR. Üstelik bu kişi de polis memurları tarafından şüpheli
olarak gösterilmiş ve gözaltına alınmıştır. Soruşturma dosyası incelendiğinde
polisin bu kişinin hesabını herhangi bir yasal prosedüre uymaksızın izlemekte
olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır?
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21. CMK’da yer alan amir hükümler ihlal edilerek izleme ve takip faaliyetleri
yürütülmesi ancak insanların hayatlarının her anının idare ve kolluk
tarafından hukuka aykırı olarak takip edilip, izlendiği polis devleti
uygulamalarındandır.

22. Bu aceleci hukuksuzluktan daha da vahimi tespit tutanağının teslim edildiği
savcının tutumudur. Tutanağı teslim alan savcı yukarıda arz ettiğimiz yasaya
aykırılık hallerini rahatlıkla tespit edebilecek hukuki bilgi ve tecrübeye
sahiptir. Savcı BU YASADIŞI TESPİT TUTANAĞINI HAZIRLAYANLAR
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMASI GEREKİRKEN, BUNU
YAPMAYARAK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR. Dahası savcı
işlemleri geriye dönük olarak zımnen onaylamış, pek çok kişinin hukuka
aykırı olarak gözaltına alınması, gözaltının kendisine sorulmadan ihtiyaç
üzerine uzatılması talimatını verebilmiştir.

Oysa CMK m. 91 ile belirlenen gözaltı kriterleri gereğince; “Gözaltına alma,
bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu
işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır.” Ancak 04.06.2013
tarihinde başlayan soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmalarını
gerektirecek bir zorunluluk bulunmamasına rağmen gözaltına alınmışlar ve
yaklaşık 35 saat gözaltında tutulmuşlardır. Evlerinde yapılan arama işlemi
sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, herhangi bir kaçma şüphesi
uyandırmadıkları gibi, kimisi telefonlarına yapılan çağrı üzerine evlerine veya
polis merkezine kendi rızalarıyla gelmişlerdir. Buna rağmen hiçbir neden
olmaksızın ifade işlemleri geciktirilmiş, 24 saatlik gözaltı süresinin bitimine
doğru ifadeleri alınmaya başlanmış, daha sonra da işlemlerin
tamamlanamadığı gerekçesiyle gözaltı süresinin uzatılması talep edilmiştir.
Gözaltı işlemi temel özgürlükleri sınırlayıcı bir tedbir olduğundan, gözaltına
yol açan işlemlerin kısa sürede bitirilmesi amacı güdülmektedir. Ancak bu
soruşturma kapsamında açıkça gördüğümüz üzere, gözaltı bir cezalandırma
yöntemi olarak kullanılmış; birbirleriyle organik anlamda hiçbir bağı
bulunmayan şüphelilerin toplu olarak söz konusu suçu işledikleri iddiasıyla
gözaltı süresi KEYFÎ OLARAK uzatılmıştır.

Bu anlamda şüpheli Cumhuriyet savcısının, şüphelilerin twit mesajlarında
isnad edilen “suç işlemek için alenen tahrik ve kanunlara uymamaya
tahrik” suçlarının oluşmadığı APAÇIK ORTADAYKEN, mesajların
şüphelilere ait olduğun kesin olarak saptanmamışken, mesajların gönderildiği
iletişim araçlarının IP numaraları belirlenmemişken, HAKSIZ VE
DAYANAKSIZ YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA ve GÖZALTI
UZATMA KARARINI VERMESİ HUKUK ADINA KABUL EDİLEMEZ
BİR DURUMDUR.
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23. Öte yandan gözaltı kararı verdikten sonra ise şüphelilerin evlerinin aranması
için arama kararı talep eden şikâyet edilen savcının arama, inceleme ve
elkoyma talebi,

 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13/348 D. İş sayılı kararıyla; ayrı ayrı
reddedilmiştir. Mahkemenin red gerekçesinde bu husus “BU
YAZIŞMALAR DIŞINDA NE TÜR SUÇ DELİLLERİNİN ELDE
EDİLEBİLECEĞİ HUSUSUNDA MAKUL ŞÜPHE OLUŞTURACAK
HUSUSLARIN BELİRTİLMEDİĞİ, BU İTİBARLA ARAMA
YAPILMASI TALEBİNİN USUL VE YASAYA UYGUN OLMADIĞI”
olarak belirtilmiştir.

 3. Sulh Ceza Mahkemesi 13/366 D. İş sayılı kararıyla; şüpheli savcı Erhan
Ünlü’nün itiraz yoluyla yinelediği talebi, “DURUMDA DEĞİŞİKLİK
OLMADIĞI” gerekçesiyle yeniden mahkemece REDDEDİLMİŞ ve
mahkeme talebi itirazen Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir.

 3. Sulh Ceza Mahkemesi 13/392 D. İş kararıyla; şüpheli savcının kısıtlama
talebini de ayrıca reddetmiştir.

 20. Asliye Ceza Mahkemesi 13/216 D. İş kararıyla CMK m. 116-117
uyarınca “GÜNDÜZ VAKTİ BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE
ARAMA KARARI” vermiş ancak ELKOYMA TALEBİNİ
REDDETMİŞTİR. Mahkeme, henüz el konulmuş bir cihaz ve belge
olmadığını belirterek, el konulan cihaz ve belgelerin olması halinde
şüpheli savcının usulüne uygun bir talepte bulunulabileceğini ifade
etmiştir.

24. Bütün bu mahkeme kararlarına ve “makûl şüphe olmadığı” uyarılarına
rağmen şüpheli savcı hakim kararlarına ISRARLA İTİBAR ETMEMİŞTİR.
Ve arama kararının altına elyazısıyla ek bir talimat ekleyerek ve “SUÇ
UNSURU EŞYA VEYA CEP TELEFONU ELDE EDİLİRSE GECİKMESİNDE
SAKINCA BULUNAN HÂL SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN BU EŞYALARA
EL KONULMASI”na dair yazılı emir vermiştir. Şikâyet edilen savcı
hukuken talep edilemeyecek durumda olmasına rağmen el koyma kararını
yazılı emir şeklinde vermiş ve ardından hâkim onayıyla bu hukuksuz
işlemini meşrulaştırma yoluna gitmeyi tercih etmiştir. Bu durum bile başlı
başına şikâyet edilen savcının görevini kötüye kullanma fiilindeki ısrarını
AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR.

25. Öte yandan şüpheli savcının elkoyma yazılı emrinde açıkça cep
telefonlarından bahsetmesi ve arama/gözaltı sırasında şahısların
bilgisayarlarına ya da başka teknolojik cihazlerına değil de yalnızca cep
telefonlarına el konulması soruşturmanın altında yatan saiki de gözler önüne
sermektedir. Oysa el konulan cep telefonları akıllı telefonlar olup, bilgisayar
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gibi değerlendirilmesi ve bu doğrultuda CMK m. 134 hükümlerinin
uygulanması gerekmektedir.

CMK m. 134;

“(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının
bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına,
bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline
getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el
konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, el
konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir” demektedir.

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği m. 17’de de bu husus;

“Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının
bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına,
bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline
getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması hâlinde
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el
konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması hâlinde, el
konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün
verilerin yedeklemesi yapılır. Bu işlem, bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar
kütükleri ile çıkarılabilir donanımları hakkında da uygulanır.

İstemesi hâlinde, bu yedekten elektronik ortamda bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya
vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.
Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin
tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan verilerin mahiyeti
hakkında tutanak tanzim edilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Bu tutanağın
bir sureti de ilgiliye verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

CMK m. 134 ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği m. 17 birbiriyle
paralellik taşımakla birlikte, Yönetmeliğin 17. maddesi “bilgisayar ağları ve
diğer uzak bilgisayar kütükleri ile çıkarılabilir donanımları” da kapsamıştır.
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Böylece kanunda kullanılan “şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar
programları ile bilgisayar kütükleri” ibaresi genişletilmiştir.

Akıllı telefon olarak tabir edilen cep telefonları da bilgisayar kütüğü olarak
kabul edilmektedir ve şüpheli polis memurlarının, kişilerin akıllı telefon
niteliği taşıyan cep telefonlarına mahkeme kararı olmaksızın el koyması ve
bilgileri kaydetmesi yukarıdaki maddelere açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
Dolayısıyla bu suretle elde edilen sözde deliller, hukuka aykırı olarak elde
edilmiştir.

Şüpheli savcının CMK m. 134 anlamında “başka suretle delil elde etme
imkânının bulunmaması” ve “hâkim kararı”nı şart koşan söz konusu gizli
soruşturma tedbirini aşmak amacıyla “cep telefonlarına el konulması”
şeklindeki yazılı emri bir hukuk insanı olarak edindiği bilgi ve becerilerini
kanunu dolanmak amacıyla KÖTÜYE KULLANDIĞININ DA AÇIK BİR
KANITIDIR.

26. Öte yandan diğer şüpheli savcı Erhan Ünlü’nün yerine göreve başlayan
şüpheli savcı Özcan Pehlivan, tüm bu usulsüzlüklere rağmen, delilleri hukuka
uygun kabul ederek 29 kişi hakkında TCK m. 217 ve 218 uyarınca iddianame
düzenlemiştir. CMK m. 172 uyarınca dosya kapsamında hakkında işlem
yürütülen 38 kişiden 9’u hakkında ise, söz konusu eylemlerinin “İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ VE ELEŞTİRİ SINIRLARINDA KALDIĞI”ndan bahisle
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Dosya kapsamındaki “hukuka
aykırı tweet kayıtları” değerlendirildiğinde hakkında iddianame düzenlenen
şahısların hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şahıslardan
hiçbir farkı bulunmamaktadır. Şüpheli savcı Özcan Pehlivan’ın bu ayrımı
hukuken kabul edilebilir bir nitelikte değildir. Nitekim dosya kapsamında
gözaltına alınan tüm şahısların tweetleri içerik açısından incelenecek olursa,
tüm şahıslara ait olduğu iddia edilen beyan ve ifadeler AİHS m. 10 ve
Anayasa m. 25 ve m. 26 uyarınca ifade özgürlüğü ve düşünceyi açıklama ve
yayma özgürlüğü kapsamındadır.

Bu anlamda nefret veya şiddet içerikli olmayan tüm bu ifade ve beyanların
suç delili olarak addedilerek 29 kişi hakkında iddianame düzenlenmesi,
dahası CMK m. 134 ya da m. 135’teki güvenceler işletilmeksizin hukuka
aykırı olarak kopyalanan tweet kayıtları, cep telefonu inceleme raporları,
arama ve el koyma tutanaklarının CMK m. 170/3-j bendi uyarınca yasal
birer suç delili olarak iddianamede gösterilmesi iddianameyi hazırlayan
savcı Özcan Pehlivan’ın da GÖREVİNİ AÇIKÇA KÖTÜYE
KULLANDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR.
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27. Hukuk devletinde durumdan vazife çıkararak, konuyla ilgili CMK
hükümlerini ve şüpheliler lehine olan bir dizi hükmü bir çırpıda göz ardı
ederek, hukuka aykırı delil etmek ve bununla da yetinmeyip hukuka aykırı
elde edilen delillere dayanarak bir takım gözaltı işlemleri gerçekleştirmek
mümkün olmamalıdır. Hukuk kuralları duruma ve şartlara göre uygulaması
değişen kurallar değildir, olmaması gerekir. Aksi durumda anayasal bir
garanti olan hukuk devleti ilkesinin anlamı kalmayacaktır. Şüpheliler bütün
bu sebeplerle, ilgili usul hükümlerini ihlal ederek, görevlerini açıkça kötüye
kullanmışlar ve ağır bir görev suçunun parçası olmuşlardır.

II – KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK
VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU

7. TCK m. 136; “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya
ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK m. 137; “Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır” demektedir.

8. Bilindiği üzere, twitter veya facebook gibi elektronik mesaj alanları
haberleşmenin günümüzdeki araçlarıdır.  Dolayısıyla bu iletişim araçlarının
takibi sırasında konuyla ilgili CMK hükümlerinin doğrudan uygulanması
asıldır.

9. Günümüzde hemen hemen herkesçe kullanılan akıllı cep telefonları,  sahip
oldukları teknolojik özellikleriyle aslında birer cep bilgisayarıdırlar. Bu
telefonlar, sadece konuşma ya da mesajlaşma sağlamanın çok ötesinde,
elektronik posta gönderme, dosya, veri kaydetme ve depolama,  internet
üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin de yapılabilmesini sağlamaktadır.
Birçok yasal güvenceyi hiçe sayarak yapılan bu tespit sonucunda şüphelilerin
twit mesajları kayıt altına alınmış, bununla da yetinilmeyerek ve henüz bir
soruşturma emri savcılık tarafından dahi verilmeden, kişilerin GBT kayıtları,
adresleri tespit edilerek ilgili Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiştir.

10. Şüphelilerin iletişim cihazlarının IP numaralarının tespit edildiğine veya tespit
edilmesi gerektiğine ilişkin mahkeme kararı veya savcılık talimatı da ilgili
soruşturma dosyasında bulunmamaktadır. Bu durum, kolluk tarafından
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okunan ve kayda geçirilen twit mesajlarına ulaşabilmelerine olanak tanıyan
hukuka uygun bir yöntemin olmadığını ortaya koymaktadır.

11. Ancak ve ancak özel bir takım yöntemlerle, örneğin “hackleme” olarak tabir
edilen hukuka aykırı bir yöntemle bu hesaplara ve IP numaralarına ulaştığı
ortaya çıkmaktadır. Kolluğun böylesi hukuka aykırı bir yöntemi kullanıyor
olabilmesinin hayal edilmesi dahi ürkütücüdür.

12. Şüpheli polis memurları, gözaltına alınan kişilerin bilgisayar kütüğü vasfı
taşıyan cep telefonlarındaki bilgileri hiçbir hukuki dayanakları olmaksızın
incelemiş ve kaydetmişlerdir. Şüpheli polis memurlarının, CMK ve Adli ve
Önleme Aramaları Yönetmeliğinin yukarıda bahsi geçen maddelerine aykırı
davranmaları suretiyle kişisel bilgi deposu olarak nitelendirebileceğimiz bu
telefonları incelemesi ve içindeki bilgileri kaydetmesi TCK 136 ve 137
maddelerince suç teşkil etmektedir ve cezalandırılmaları gerekmektedir.

IV – İFTİRA SUÇU
4. TCK m. 267;

"(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla,
işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da
idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat
eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)   Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması hâlinde, ceza yarı
oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması
veya tutuklanması hâlinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur"demektedir.

5. Soruşturmaya konu olayda şüpheli kolluk görevlileri, herhangi bir suç
işlemedikleri açık olan bazı yurttaşlar ile ilgili olarak kendilerine ait olmayan
veya kendilerine ait olsa bile içeriği itibariyle suç teşkil etmeyen bir kısım
tweet mesajlarını özellikle de diğerlerinin arasından süzmek suretiyle sanki
suç işlemişler gibi işlem yaparak haklarında soruşturma yapılmasını teminen
Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirmişlerdir.

6. Cumhuriyet savcıları tarafından ise kolluk tarafından hukuka aykırı biçimde
önlerine getirilen iddialar nedeniyle her hangi bir suç işlenmediği açık olduğu
halde iddianame tanzim edilmek suretiyle dava açılmak yoluna gidilmiştir.
Şüphelilerin bu eyleminin TCK 267. maddesinde tarifini bulan iftira suçunu
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oluşturduğu, şüpheliler hakkında suçun maddi eser ve delillerinin bizzat
kolluk görevlisi olan şüpheliler tarafından hukuka aykırı bir biçimde
uydurulduğu ve yurttaşların bu işlem nedeniyle gözaltına alınmaları
nedeniyle maddenin 2 ve 4. fıkralarının da uygulama alanı bulduğu
tartışmasızdır. Bu nedenle şüpheliler hakkında iftira suçu nedeniyle de
soruşturma yapılmalı ve cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmalıdır.

V - İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN
KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU

9. TCK m. 115;

(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce
ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan,
yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Dinî ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre
ceza verilir.

Ayrıca Hürriyete Karşı Suçlar kapsamında Ortak Hüküm 119. maddenin (e)
fıkrası bu suçun kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle
işlenmesi halinde cezanın arttırılacağını söylemektedir.

10. Şüpheliler ilgili hükümlere aykırı olarak bir soruşturmanın başlamasına
sebebiyet vermekle kalmamış, kanunlara uyulmaması ve kanunların yanlış
uygulanması suretiyle bu hukuka aykırı eylemler yurttaşların kişi hürriyeti ve
güvenliği üzerinde yersiz bir tehdit oluşturmuştur. Türkiye’de Gezi Parkı
eylemleriyle iktidarın özgürlükleri sınırlama girişimlerine karşı toplumsal
tepkinin ve demokrasi talebinin sosyal ve sanal her alanda dile getirilmesinin
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Polis şiddetinin deşifre edildiği medyada dahi
yerini bulan popüler fotoğraflardan, İzmir Barosu’nun kamuoyuna
duyurduğu telefon numaralarına kadar suç unsuru taşıyan taşımayan her şey;
yardım çağrıları, anayasal olarak güvence altında olan barışçıl ve demokratik
eylemlere davet, polis şiddetinin ya da hükümet tavrının eleştirildiği her
paylaşım birer suç delili olarak dosyaya yerleştirilmiş ve insanların
özgürlüklerini kullanmalarına yönelik olarak herkes üzerinde bilinçli bir
kaygı oluşturulmaya çalışılmıştır.

11. Türkiye Devleti demokratik bir hukuk devleti iddiasında ise, düşünceyi
açıklama özgürlüğü ile demokrasi anlayışının yakın ilişkisinin hiçbir resmi
kurum tarafından aksi bir şekilde yorumlanamaması gerekir. Nitekim
“Düşünceyi açıklama özgürlüğü demokrasiyi, demokrasi düşünceyi açıklama
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özgürlüğünü gerektirir”. Bununla bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü ekseninde de “çoğulculuk ve hoşgörü” ikiz
değerleri bulunur. Bu doğrultuda, AİHM’in yerleşmiş içtihadı uyarınca
düşünceyi açıklama özgürlüğü yalnızca onaylanan, zararsız olduğu kabul
edilen ya da toplumun geneli açısından kabul edilebilir bulunan “bilgi” ya da
“düşünceler” için değil, hoşa gitmeyen, sarsıcı ya da rahatsız edici olanlar için
de geçerlidir. Bunlar, “demokratik toplumun” olmazsa olmaz unsurları
içerisinde yer alan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gerekleridir.

12. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre bir ifadenin
sınırlandırılabilmesi için ya nefret söylemi olması ya da şiddetle doğrudan
illiyet bağının bulunması gerekir. Sosyal medyada toplantı ve gösteri
yürüyüşüne davet, politik eleştiri, direnişin içinde söz, görüntü ve resim
paylaşma açıkça bir “şiddete yönlendirme” niteliğine ulaşmadığı sürece
sınırlandırılamaz. Dahası yüzbinlerce insanın sokaklara döküldüğü bir
ortamda sosyal medyada ve özellikle Twitter’da paylaşılan mesajların
insanları yapmayacakları bir şeye yönlendirildiği şeklinde yorumlanması
gerçeklikle bağdaşmadığı gibi kanunun kötü niyetli bir şekilde yorumlanması
olarak da nitelendirilmelidir. Kaldı ki bir hukuk devletinde, suç ve cezaların
kanuniliği ilkesi geçerli olacağına göre sosyal medyada wi-fi şifrelerini
paylaşmak, polisin nereye müdahale yapacağını söylemek, gaz maskesi ya da
limon, sirke istemek gibi mesajların hiçbirisi insan hakları hukukunda
sınırlandırılabilir ifade niteliğinde değildir, ceza hukuku hükümlerinin
hiçbirisi de bu tür ifadeleri kapsayacak şekilde geniş yorumlanamaz.

13. Gerçekten de bu soruşturma da suçlama olarak, TCK m. 216 ve m. 301 gibi
ifade özgürlüğü aleyhine bugüne kadar çok kullanılmış hükümlerinin aksine
TCK m. 214 ve m. 217’nin kullanılmasını üstü örtülü bir sansür girişiminden
başka bir şekilde anlamlandırmak mümkün değildir. Nitekim ifade
özgürlüğünün sınırlandırılması söz konusu olduğunda sadece soruşturmanın
konusu olan kişilerin ifade özgürlüğüne karşı değil tüm toplumun ifade
özgürlüğüne karşı bir eylemin varlığından söz etmek gerekmektedir. İfade
özgürlüğü kuramında “dalga etkisi” (chilling effect) olarak da bilinen bu durum
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir çok kararında ifade özgürlüğünü
ihlâl eden bir etken olarak da vurgulanmaktadır.

14. Hal böyleyken, Türkiye genelinde Gezi Parkı eylemlerinde sosyal medyanın
aktif kullanıldığı bir dönemde böylesi bir operasyonun emsal olarak İzmir’de
gerçekleştirilmesi, idarecilerin sürekli sosyal medyanın soruşturulacağı,
cezalandırılacağı mesajları vermesi olarak devam etmiştir. Yetkililerin muğlak
ifadelerle, adli kolluk makamlarının hukuka aykırı soruşturmalarla kişilerin
sosyal medya da dahil olmak üzere görüşlerini ifade etmelerini engelleyecek
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şekilde beyan ve eylemlerde bulunması hukuk devletinde kabul
edilemeyecek bir durumdur. Bu açıklamalar ve sadece tweet’leri nedeniyle 35
saat gözaltı uygulanan bu operasyon sonrasında çok sayıda kişi, attıkları
mesajların suç unsuru içerip içermediği konusunda tedirgin olmuştur. Söz
konusu soruşturmada 38 kişi gözaltına alınmış olsa da, bu soruşturmanın
etkisi bu 38 kişi ile sınırlı kalmamış, onbinlerce sosyal medya kullanıcısı
soruşturmanın etkisi ile tedirginlik yaşamış, pek çoğu eylemlere dair
paylaşımlarını silmiş, profil adlarını resimlerini değiştirmiş ya da hesaplarını
kapatmıştır.

15. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 02.06.2013 tarihinde “baş belası twitter”
açıklamasından hemen birkaç gün sonra böylesi bir operasyonun alelacele
gerçekleştirilmesi ve iddianamede; atılı suçlar TCK’nın “Kamu Barışına
Karşı Suçlar” arasındayken, mağdurun tüm şüpheliler için Recep Tayyip
Erdoğan olarak gösterilmesi de bu hukuka aykırı soruşturmanın gerçek
amacını ve toplumsal saikini ortaya koymaktadır.

16. Anayasa m. 26’ya göre düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü resmi
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek
serbestliğini de kapsar. Ancak şüpheli memurların ve savcıların kanunlara ve
hukuka aykırı olarak yürüttüğü ve 38 kişi hakkında soruşturma/29 kişi
hakkında kovuşturma başlatılmasını sağladığı bu dosyayla yurttaşların ifade
ve haberleşme özgürlüğüne aba altından sopa gösterircesine müdahale
edilmiştir. Sonuç olarak şüphelilerin bütün bu suç oluşturan eylemleri, “suç
görünümüyle” topluma sunularak yurttaşların ifade özgürlüğünü
sınırlayacak bir etki yaratmıştır. Bu nedenle şüpheliler hakkında inanç,
düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu nedeniyle de
soruşturma yapılmalı ve cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmalıdır.

DELİLLER : İzmir Cumhuriyet Savcılığının 2013/53309 soruşturma dosyası
ve İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/1206 E. Sayılı dosyasının tamamı.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet edilenler ve tespit
edilecek diğer sorumlular hakkında gerekli yasal soruşturmanın yapılarak
cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını talep ederiz. 26.02.2014

İHBAR VE ŞİKÂYETTE BULUNAN

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI


