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Kanununda Öngtırtılen ielekomiıniı<asyon yoluyla yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli

Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla izleme Tedbirierinin Uygulanmaslna iıiŞı<in Yönetnıe|iğin
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Davalı Adalet Bakanlığıl ANKARA

: Av. iııbtin hiz ıAV. lt/Efn ırız \ . ,_ ...

Merkez Efendi Mah. Mevlana Cad, GlineyYan YqlFpk,

L'aY'ııı t^JL .a^,z,A cavılı Resmi GaZete'de
l*t".ln_ör"İ , $n2t2gü7 teıih v6 26434 sayılı Resm

yayı rnıanan Ceza nı urıarernesı lonununda Öngör{ılen Td"1o,}İ:r-,,iJ"hr',;j;,İ:

il}ilT*oJ*Ti..},".,, Gizlı Soruşturmacı V€ Teknik AraÇlarla lzlerne Tedbirlerinin

Urnu'rnr""ına lllşkln Yönetmel(li n iptali istenilmektedir,

§avunmanın Özetl : Anayasa'n n 724, maddesi ile bakaıılıklara kendi görev

alaıilarını ilgiıendirEn ı<anunüarın ve ttızültlerin uygulanmasını §ağıamaı( tizere ve bunıara aykırı

olmarnak şartıyla, yönetmelikler çıkarma yetkisi verildiği, ceza Muhakemesi kanunu,nun da

AdaletBakanlığı.nıngÖrevalanınıilgilendirenbİrkanunolduğu,davakonusuYÖnetmeliğin
dayanağı olan 29/03t1984 tarihıı ve 2992 sayılı Adalet Bakantığının TeŞkııat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Karamamenİn Değiştİrİlerek }Qbulü Hakkında Kanunun 30,

maddesindç yor alan Bakantığın düzenIeme gör€v ve Yetkısİ u,arınca ve M,2Da04 tarihli ve

5271 sayılı ceza Muhakemesi Kanununun 135, 136, 137, 138, 139 ve 140 ıno maddelerine

uygun olarak hazırlandığı ilerı süülerek davantn reddi gerektiğisavunulmaktadır,

Danıştay Tetiıllt Haklml : Hilal TuğçeTufan

.9üşüncesi:5271sayılıCezaMuhakemesiKanunu'nun64/1.,82.,99.,
15ot4,, 167,, 180/5. ve 253t24. maddelerinde yönetmelikle düzenlenecek konuların açıkça

belirtildiği;333.maddesİndede,.(1)BuKanundaöngörüleny&ıetmelikler,aksinehüktlm
bulunmadıkça, ilgili bakanlıkların görtişü alınarak Adalet BakanIığı tarafından gkarılır." hükmüne

yer verildiği görülmektedir,

Aktarılanhtlkümİerindeğarlendirİ|mesinden,kanunkoyucunun,idaria|an.olarak
gÖrdüğüveyÖnetme|ikledüzenlenmesiniöngÖrduğükonularıaçıkçagösterdiği,bunlararasında
ise ,telekomünikaşyon yoluyla yapıian i|eüşimin deneüenmesi" ve "gizli soruşturmacı ve teknik

ara$arla izlgme' konularına yer vermediği anlaşılmakta olup; Anayasa'nın kişinin dokunulmalığı,

maddivemanevivarlığınıkorumahakkınailişkin17.'Öze|hayatıngiztitiğininkorunmasınailişkin
20,, haberleşme hüniyetine ilişkin 22., düşünceyİ açıklanma ve yayma hüniyetine ilişkin 26,

maddeleri gibi bır çok teme| hak ve hürriyeüe ilgisi olan iletişimin denetimi kapsamındaki

faaliyetlerin l(anun'da aynntılı olarak düzenlemeyi tercih etİiğisonuuına varılmaktadır,

.Başbakanlık,bakenlıklarvekamutüzelk§ilerİnİnAnayasahtn124.rnaddesinden

kaynaklarıandüzenlemeyetkilerininise,görevalanIanilei§ilikanunlarlasırıtrlıolmasınedeniyle,
. mahkemeler tarafından uygulanacak otan yargılama usulüne ilişkin yasaların, idarenin görev danı

ileilgiliolduğurdansözetmeyeolanakbulunmamaktadır.
Budurumda,CeraMuhakemesiKanunu'nun135ila140.maddelerindedüzenlenen

telekomünika§yon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesive gizli soruŞturmacı ve teknİk araÇlarİa
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_ izleme konularında Adalet Bakanlığının düzenleme yetkisi olmadığı sonucwia vanldığlndan'' 1

yönetmeliğin tamamının yetkiunsuru yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle'iplalinin geröı<tıgı ' '

. dOşünülmektedir,

DanıştaySavcısı,.__ :GültenHatipoğlu 
ısmi Gazete,de

Düşüncesl:14lo2nao7tarihVe26434sayılıRt
yayımlanan c"rrTrn"kemesi kanununda öngörülen Telekomünikasyon 

yoluyla yapılan

lıetişimın Deneflanmesi, Gizıı Soruşturmacı ve Teknik AraÇlarla lzleme Tedbirlerinin

'rgr'un."sına 
lllşkin Yönetmeliğln lptall lstemiyle açılmıştır,

Daval«onusuYönetmeliğin7.maddesinin4.fıkrasınınsoncüm|esi,aynımaddenin5,
fıkrasındaki "...suç şÜphelİsi olmayan"," ibaresi, 12, maddesinin 4, fıkrası, 28, maddesinin 2,

fıkrasının birinci cümlesive aynı maddenin 3. fıkrası, Dairemizin .,aazofitarih ve E:20o712795'

K:2010/1399 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır,

Bu durumd a, davakonusu Yönetmeliğin Danıştay onuncu Daireşinin yulorıda belirtilen

kanrı ile iptal edilen kısımları yönünden iptaI istemi hakkında karar verilmesine hukuki olanalı

bulunmamaktadır,
Anayasa.nın9,maddesinde,yargıyetkisininTÜrkUlusuadınabağımsızmahkemelerce

kullanılacağı belirtilmiş; 138. maddesinde hakimlerln görevlerinde bağırnslz oldukları ifade edilmiş

vebubağımsızlığısağlayanaraçlarayerverilerek,yargıyetkisininkullanılmaşındamahkemeJere
ve hakimlere emir ve talimat verilmesi, genelge gönderilmesi, tavsiye ve toıl{nde bulunulması, .

_ görulmekte olan bir dava hakkında yasarna Mec]isi'nde Yargı Yetkisinin kullanılması ile ilgili soru

sorulması, göruşme yapııması veya herhangi bir beyanda bulunulması yasaklanmıştır,

_ yargı bağımsızlığının gerekliliği ve varlığı, güçler ayrılığı ilkesinin yanı s]ra Anayasa,nın

değiştirilem ". 
," değiştiııtmesi teklif edilemez nitelikteki 2- maddesinde yer alan Türkiye

cumhuriyeti,nin nitetiklerine dayanmaktadır. Başka bir İfadeyle yargı bağımsızlığı, daha doğrusu

yargının bağımsızlığı, Türkiye cumhuriyeti,nin toplumun huzuru, ulusal dayanışma ve adalet

anıayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk ulusçuIuğuna bağlı, başlangıçta ba]irtilen temel

ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devloti olmasının doğal ve zorunlu sonucu;

kişilerin ve toplumun retah, huzur ve mutluluğunun, kişı temel hak ve özg{ırlükterinin en önernli

güvencesinioluşturanhukukg0venliğinisağlamanıntekaracıdır.
Bu önemi ve vazgeçilemezliği nedeniyle Anayasa, güçler ayrılığını Devlet organları

arasında üstünİük sırataması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki Ve görevlerinin

kut]anılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olarak nitelendirmiş; bu

bağlamdayasamaveözellikleyürtİtmeerkiileyargıarasında,yargınınişlevseletkinliğini
artırmak, faaliyetlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için kimi organik bağlar kurmakİa birlikte'

_ fonksiyonel bir etkide bulunulmasına, yani yargı yetkisinin kullanılmasına ve yürütülmesine

karışrnaya kesinlikle izin vermemiştir. Bu haliyle, yargı erkini oluşturan' yargı yetkisini kullanan

. hakimlik ve savcılık mesleğinin yürütülmesinin, başka bır ifadeyle yargı yetkisinin kullanılmasının'

yani mahkemelerce yapılan faaliyeüerin neler olduğunun belirlenmesinin yüriıtme arkinE

bıııakılmaması, hatia yürütrnenin e«ı ve gözetiminin dahi bulunmarnası hukukun genel ilkelerinin

ve üstün kamu yararının mutlak gereğidir,

ffi hıç://vatmdıa.ulıp.8ov. ü sdl6in&n
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. B, ç"rç"r"oe, "Muhakeme, kavrarnı, yatnızca yargılama usulünü değil, y{rgt yeqlnın "",

uyuşrnazlığın çözümü için yüüttüğü fıaa|iyetten taynartnan hukuki ilişkilerin \$ieıeitnin

, iştemlerini de içermaktedir. 
,ü?AMuhakemesi'nin temel amacı, Yargılanan kiŞinin'h)ı'otsaı

güvenlğinin gereği olaııak yargılamanın nasıl yapılacağının gösterilmesinden başka, adil

yargılamailkesiningerekleriningözetilerek"maddigerçeğin'.ortayaçıkartılmasıdır.Bubağlamda
yargıAın yarg,ıama faatiyeüni yüriitrıesine aıt şekil/yöntem kurallarının yanı sıra, cDza

yargılamasınındİğersujelerinineylemleri,iş|emleri,haklanveyükümlülükleriilemaddigerçeğin

araştırılması ve bulunrnası için öngörülen araçlar ile bu araçları kullanacaklar da ceza

muhakemesİneilişkindüzenlemelerinkapsamındadır.Nitekim,5271sayılıCezaMuhakemesi
Yasası,nınl.maddesindede,buYasa,nın,c8zamuhakemesininnasılyapılacağıhususundaki
kurallar ile bu sürece katılan kışilerin hak, yetki ve yükümlülülderini de düzenlediğibelirtilmiştir'

Dolayısıyla ceza muhakemesinidüzenleyen kurallar yalnlzca usulkuratlarına değil' aynı zamanda

maddi içeriğe de sahipür,
,ldare Hukuku"nda 

,yetki", idaraye Anayasa ve yasatarla tanınmış olan karar alma

güctınü ifade etmektedir. Bu yönüyle idari §bmin en temel unsurunu oluşturan ,yetki", yasayla

hangirnakama verilmiş ise ancak onun tarafından kullanılabilir. ldare Hukukunda'Yetkisizlik kural,

yetkili olma istisna"dır. Bu istİsna ise, yetkinin, yalnızca yasayla gösterilen hallerde ve yine

yasayla gösterilen idari merciler taııafından kullanılmasıdır. Bu nedenle 'yetk[' yasanın aÇık izni

olmadandewedilemez.Anayasa.nın123'maddeşİuyarınca.kuruluşvegörevleriyasayla
_ düzenlenmek durumunda olan idarenin kendi dtizenleme yetkisi de yasalarla sınırlı olduğundan,

yetki kuralları genişletici yoruma tabi tutu|amaz,

_ uyuşmaz|ığın çözümü için önce|ikle ceza Muhakemesi yasası kapsamında Adaıet

Bakanlığı,nın dOzenleme yetkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekınektedir,

yargllama usulü ile ilgili konular yargı yerini ilgilendirdiği için, yargılama usulü yasalarının

uygutanmasına ait a|t düzeydeki normların konuşu ve kapsamının ilgili Yasa metninin lafzıYla

şınıdı olacağı tabiidir,

Bu nedenle, genel an|amda, mahkemeterin yargılama faaliyeti iÇinde Yer alan usul

konusunun, idari alanın dışında kaldığının ve münhasıran Yasa konusu olduğunun kabulÜ

gerekmektedir. yargılama usutü içinde düzenlenen bir konunun idari alan saYılabilmesi iÇin ise,

bu konuların neler olduğunun ve sınırlarının Yasa koyucu tiarafından aÇıkÇa gÖsterilmesi

zorunludur. yasakoyucunun düzenleme yapma yetkisı vermediği hususların da idarece

düzenlenebileceğinin kabulü, yargı yetkisinin idare tanfından kullanılması anlamına gelir ki, bu

durumun diğer bir ifadesi 'fonksiyon gaspı"dır,

Bu bağlamd a, 52T1 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu bir bÜtün olarak incelendiğinde,

_ anılan Yaşanın 64/1., 82., 99., 15ol4., 167., 180/5. ve 253124. maddelarinde yÖnetmelik]e

dÜzenlenecek konular açıkça belirtilmiş; 333, maddesİnde de, ,(1) Bu Kanunda öngöülen

. yönetmelikler, aksine hüküm bu|unmadıkça, ilgili bakanlıkların göüşü alınarak Adalet Bakanlığı

tıaraf ından çı karıl ır.' h ükmüne yar verilmiştir,

Değinilen Yasa hükümlerinin birlikte incelenip, değerlendirilmesinden; Yasakoyucunun

,idari alan,, olarak gördüğü ve yönetmelikle düzenlenmesİni öngördÜğÜ konuları konu ya da

madde belirtmek suretiyle açıkça gösterdiği, bu konu v€ maddeler arasında İse
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."teIekomüniİ<asyonyoluylayapılaniletişimindenetlenme§i,ve'.gizlisoruşturmacıve,tçknili,

araçlarla izlerne" konularına yer vermediği, 333. maddede ise, yönetmelik Çıkartn' y&ı$bıni'''

. sadece bu yasa,da öngöüten yönetmelikler ile sınırladığı sonucuna varılmıştır, 
. . _ i__:.:i",:

üe yandan, yasakoyucunun, Anayasa,nın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi

varlığınıkorumahakkınailişkin17.,özelhayatıngizliliğininkorunmasınailişkin20.,haberleşme
hüniyeüne ilişkin 22., düşünceyi açıklanma ve yayma hürrıyetine ilişkin 26. maddeleri gibi bir Çok

temel hak ve hürriyetle ilgisi olan iletişimin denetimi kaPsamındaki faatiYetlerin Özellikle

yönetmetikle düzenlenmesini Öngörmediği ve bu konuları, yasa,da ayrıntılı olarak düzenıemeyi

terclh 6ttlğl görülmektedir.

Başbakanlık, bakanlıklar v€ kamu tüzelkişilerinin Anayasa'nın 124. maddasinden

kaynaklanan düzenleme yetkilerinin ise, görev alanları ile ilgili kanunlarla sınırlıolması nedeniyls,

mahkemeler tarafından uygulanacak olan yargılama usullJne ilişkin Yasa|arln, idarenin gÖrev alanı

ileilgiliolduğundansözetmeyeotanakbulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 2559 sayılı Polis Vadeve Salahiyet Kanunu'nun ek 7. maddesinde ise,

gerek bu rnaddede belirtilen telekomünikasyon yoluyta yapıtan iletİşime iliŞkin iŞlemlerin, gerek

çeza Muhakemesi yasası kapsamında yapılacak "dinlemeİefin TelekomünikasYon Kurumu

bünyesinde "Tetekomünikasyon lıeüşım Başkanlığı" adıyla kurulan tek bir merkezden yapılması

esası benimsenmiş: aynı maddenin son fıknşında, bu maddenin uygulanmasına iliŞkin esa§ Vo

usullerin isa Adalet, tçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü a]ınarak BaŞbakanlık tarafından

_ çıkarıtacak yönetmelikte düzenleneoeği belidlmiş; bu doğrultuda, hazırlanan "Telekomünikasyon

yoluyla yapılan lıetişımın Tespiti, Dinienmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve KaYda

_ Alınmasına Dair Usul ve Esastar ile Telekomünikasyon lletişim Başkanlığının Kuruluş. Görev ve

Yetkileri Hakkında Yönatmalik",1ol11l20o5 günlü, 25989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıŞtlr.

Anılan yönetmelikıe yapılacak düzenlemenin, ceıa Muhakemesi yasası Çerçevesinden

yünitülecek yargılama faaliyeti ilgili olmayıp, anılan Yasanın 135 ila 140. maddelarine göre

verilecek kaı:arların kamu kurum ve kuruluşları ile adli kolluk görevlilerince Yerine geürilmesine

yöne}ik usuJ ve esas]arla ilgili olması gerektiğinde de kuşku bulunmamaktadır.

Bu durumda, Ceza Muhakemesi Yasası'nın 135 ila 140. maddelerlnde düzenlenen

telekomünikasyon yoluyla yapılan iietişimin denetlenmesi ve gizli soruŞturmacı ve teknik araÇlarİa

izleme konu]arında Adalat Bakanlığının düzenlame yetkisi bulunmadığından, dava konusu

yönotmeliğin dığar kıs ım Jarı nda hukuka uyarl ık bu]unmamaktad ı r.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 7. rnaddesinin 4. fıkrasının son

cümlesi, aynı maddenin 5. fıkrasındaki ",..suç şüphelisi olmayan..." ibaresi, 12. maddesinin 4,

fıkası, 28. maddesinin 2. fıkrasının birınçi cümlesi ve aynı maddenin 3. fıkııası hakkında karar

. verilmesine yer olmadığına diğer kısımları hakkında iptallne karar verilmesinin uYgun olacağı

düşünülmektedir.

;

t
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DavalHO2t2007tarihve26434sayılıRĞ§miGazete'deyayımıananCezaMuhakemesi
Kanununda öngorülen Telokomilnikasyon yoiuyla Yapılan lletişimin Derıetlenmesi, Gizli

soruşturmacı ve Teknik Araçlarla lzıeme Tedbirterinin uygulanrnasına ılişkın yönetmgliğin iptali

istemiyle açılmıştır.

Arıayasa,nın 9. maddeslnde, yargıyetkisinin Türk u|usu adına bağımsız mahkemeıerce

kullanılacağı belirtilmiş: 138. maddesinde hakimlerın görevlerinde bağımsız oıduldarı ifade edilmiş

vebubağırnsız!ığlsağıayaneradaiayerveİilerek,yargıyetkisininkullanılmasındamahkemelere
ve hakimlere emir ve talimat v€rılmesi, geneıgo gönderilmesi, tawiye ve telkinde bulunulması,

görttlmekte oIan bir dava hakkında yasama Meclişi'nde Yargı Yetkisinin kullanılması İle ilgili soru

sorulmast, göırüşme yapılması veya herhangi bir beyanda bulunulması yasaklanmıştır,

Yargıbağımsıdığınıngerekliliğivevarlığı,güçlerayrılığıilkesininyanlstraAnaya§a'nın
değiştiıilemez v€ değiştiritmesi teklif dahi edilemez nitelikteki 2. rnaddeşinde yer alan Türkıye

cumhuriyetinin nitelikIerine dayanmaktıadır. Başka bir ifadeyle yargı bağımsızıığı, daha doğrusu

yargının bağımsızlığı, Türkiya Cumhuriyeü'nin toplumun huzuru, ulusal dayanışma ve adalat

anlayışı içinde, İnsan haklanna saygılı, Atıatürk utusçuluğuna bağlı, başlangıçta beIirtilen temel

ilkelere dayanan, demokratik. laik ve sosyal bir hukuk Devleti olmasının doğal ve zorunlu sonucu]

. kişilerin ve toptumun refah, huzur ve mutluluğunun. kiŞi ternei hak ve özgürlüklerinin Şn önemli

güvencesinioluşturanhukukgüvenliğinisağlamanıntekaracıdır.

-BuönemivevazgeçilemezliğİnedenİyleAnayasagüçİerayrılığını,Devletorganları
arasında üstünIük sıralarnası anlamına gelmeyip, belli Devlet yeü<i ve görevlerinin

kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olaııak nitelendirmiş; bu

bağlamda ya§ama ve özeltikta ytırütne erkiile yargı araslnda, yargının işlevset etkıntiğiniatırmak,

faaliyetlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak i$n kimiorganik bağlar kurmakla birliHe' fonksiyone!

bir etkide bulunulmasına, yani yargı yetkieinin kullanılmasına ve yürütülmesino karışmaya

keşinlıkle izin rıermemiştir, Bu haliyle, yargı erkini oluşturan, yargı yetkisini lıullanan İıakim|ik ve

savcılık mesleğinin yürütülmesinin, başka bir ifadeyle yargı yetkisinin kullanılmasının, yani

mahkemelerçeyapılanfaaliyetlerinnelerolduğununbelirlenmeşininyürÜtmeerkine
bırakılmaması, hatta yürütmenın etki ve gözetiminin dahi bulunmaması hukukun genel ilkelerinin

ve üstün kamu yararının mutiak gereğidir,

Eu çerçevede, "Muhakeme" kavraml, yalnızca yargııama usulünü değiı, yargı yerinin

uyuşmazhğın çözümü için $ırütfüğü faaliyetten kaynaklanan hukuki İİiŞkilerin zujelerinin iŞlemlerİni

. de içermepedir. ,,Cç9ze Muhakemeşi"nin temel amacı, yargılanan kiŞinİn hukukEal güvenliğinin

gereğı olarak yargılamanın nasıl yapılacağının göstarilmesınden başka, adil yargılama ilkesinin

. gıerekterinın gözetilerek ,maddi gerçeğin" ortaya çıkartılmasıdır. Bu bağlamda yargıcln yargıIama

faatiyetini yürütmesine aıt şekıl/yöntem kuralların|n yanı slrEı, ceza yargılamasının diğer sujelerinin

eylemleri, işlemteıi, hak|arı ve yüı(ümlü]ükıeri ile maddi gerçeğin araştırııması ve bulunması için

öngönilen araçlar ile bu aııaçları kulianacaklar da ceza muhakemeŞine i|iŞkin düzenlemelerin

5
t . . _ l.. !
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- kapsamındadır, Nitekim. 527t sayılı Geza Muhakemesi Kanunu,nun 1, maddesirse:]ce* İiu ,

kanun,un, oeza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu 
'udp. 

ratııanli'f.
.'Vl. . _*r'. 

kişilerin hak, yetkive yükümlülüklerini de düzenlediği belirtilmiştir. Dolayısıyla oezarnuhiflçşestni

düzenleyen kurallaryalnızca usul kural|arına değil, aYnı zamanda maddiiÇeriğe de sahiPtir. \'t 'sİY'

"ldare Hukuku,nda nyetki,, idaıeye Anayasa ve kanunıarla tanınmış olan karar alma

güciınü itade etmektedir. Bu yönüyle idari işlemin en temel un§urunu oluşturan "y6tki", kanunla

hangi makama verilmiş ise ancak onun tarafından kuIlanılabilir. ldare Hukukunda Yetkisizlik kural,

yetkili olma isüsnadır. Bu istisna ise, yetkinin. yalnızca yasaYla gÖsterİlen hallarde veYine YasaYla

gösterilen idaıi merciler tarafından kuIlanı|masıdır. Bu nedenle "yetki" kanunun açık izni olmadan

devredİlemez. Anayasa,nın 123. maddesi uyarlnca, kuruluş ve görevleri kanunİa düzenlenmek

durumunda olan idarenin kendidüzenleme yetkisi de ltanun]arla sınırlı olduğundan, Yetki kuralları

genişletici yoruma tabi tutu|amaz.

Uyuşmazllğın çözümo için öncelikle Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında Adalet

Bakanlığı,nın düzenleme yetkisinin bulunup bulunmadığının belir]enmesi gerekmektedir,

yargılama usutü İle ilgili lconutar yargı yerini ilgiıendirdiği için, yargılama usuJü yasalarınln

uygulanmasına ait alt d{lzeydeki normların konusu ve kapsamının İlgilİ Yasa metninin lafzıYla

sınırlı olacağı tabiidir.

Bu nedenle, geneJ anlamda, mahkemelerin yargılama faaliyetİ içİnde Yer alan usul

konuşunun, idari atanın dışında kaldığının ve münhaşıran yasa konusu olduğunun kabu]ü

. gerekmepedir, yargılama usulü içinde düzcnlenen bir konunun idarialan sayılabi}mesiiÇin ise, bu

konuların neler olduğunun ve sınırlarının l«anun koyucu tarafından aÇıkÇ gösterilmesi zorunludur.

_ kanun koyucunun düzenteme yapma yetkisi vormediği hususların da idarece düzenlenebi}eceğinin

kabu|ü, yaıgı yetkisinin idare tarafından kullanı|ması anlamına gelir ki, bu durumun diğer bir

ifadesi Tonksiyon gaspı'd ır.

Bu bağlamd a, 5271 sayı}ı Ceza Muhakernesi Kanunu bir bütün olarak İncelendiğinde,

anı]an Kanun,un ül1., 82.,99., t50/4., 167., 180/5. ve 2§f,t24. maddelerinde yÖnetmelikle

düzenlenecek konuların açıkça belirtilmiş olduğu; 333. maddeŞinde de, "{1) Bu Kanunda

öngörtilen yönetnıetikıer, aksine hüküm bulunmadıkça, ilgili bakanlıkların gÖnİŞü alınarak Adalet

Bakant ığı tarafından çıkarıl ı r." hükmÜne yer verildiği 9Örü l mektedir.

Değinilen kanun hükümlerinin birlıkte lncelenip, değerlendirilmesiııden; kanun koyucunun

,,idari alann olarak gördüğü ve yönetmelikle düzenIenmesini öngördüğü konuları konu ya da

madde belirtmak sureüyle açıkça gösterdiğı, bu konu ve maddeler araşında isa "telekomünikasyon

yoluyla yapılan iletişımin denetlenmesı" ve 'gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme'

konularına yer vermediği, 333. maddede ise, yönetmelik çıkarma yetkİsini, sadece bu Kanunda

öngörülen yönetmelikler ile sını rladığ ı sonucuna varılm ıştır.' 
Öte yandan, kanun koyucunun, Anaya§a'nın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi

varlığını koruma hakkına ilişkin 17., özel hayahn gizliliğinin korunmaşına iliŞkin 20., haberleŞme

' hürriyetine ilişkin 22., düşünoeyiaçıklanma ve yayma hüniyetine ilişkİn 26. maddeIeıi gİbİ bİr Çok

temel hak ve hürriyetle ilgisi olan iletişimin denetimi kapsamındaki faaliyetlerin özallikle

yönetmelikle düzenlenmesini öngörmediği ve bu konuları, Kanunda ayrıntılı olaııak düzenlemeyi

tercih eftiği görülmeKedir.
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.Başbakanlık,bakanlıklarvekamutüzeİkişilerininAnayasa.nın124.maddesinden.

kaynaklanan düzenleme yetkilerinin ise, görev alanları ile ilgiliyasalarla sınırtı olması nedeniyle'

. ınahkemeler taraflndan uygulanacak olan yaçılama usutüne ilişkin yasaların, idarenin görevatanı -

ile ilgiti olduğundan sözetmeye olanak bulunmamaktadır,

Diğertaraftan,2559sayılıPolisVazifeveSalahiyetKanunu'nungı(7.maddesinde,gerek

bu maddede belirtilen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişirrre ilişkin işlemlerin' gerek ceza

MuhakemesiKanunukapsamındayapılacakdinlernelerinTelekomtınikasyonKurumubünyesinde
"Telekomünii«asyon lıetışım Başkan|ığı,' adıyla kurulan tek bir merkezden yapılması esa'l

benimsenmiş: aynı maddenin son fıkrasında, bu maddenin uYgulanmasına iliŞkin esa§ ve usullerİn

ise Adalet, lçişleri ve ulaştırma Bakanlıklarının görüşti alınarak Başbakanlık tarafından Çıkarılacak

yönetmelikle düzenleneceğ| belirtilmiş; bu doğrultuda, hazırlanan 'Telekomünikasyon yoluyla

yapılan llet§imin Tespiti, Dinlenmesi, sinyal Bilgiıerinin Dağerlendirilmesı ve kayda Alınmasına

Dair Usul ve Esaslar iIe Telekomünikasyon lıetışım Başkanlığının KuruluŞ, Görev ve Yetki]eri

Hakkında yönetmeıir . 1otll1ag5 günlü, 25989 sayılı Resmi Gazete'de YaYımlanmı$ır. Anılan

yönetmelık|e yapılacak düzenlemenjn, Geza Muhakernesi kanunu çorçevesinden yüütülecek

yargılamafaaliyetiiİgiliotmayıp,anılanKanun'un135ila140.maddelerinegöreverileoek
kararların kamu kurum ve kuruluşlan ile adli kolluk görevliterinoe yerİne getirİlmesine Yönelik uŞu] '

veesaslarlailgİliolmasıgereküğindedekuşkubulunmamalctadır.
Budurumda,CezaMuhakemesiJGnunu.nun135ila140.rnaddelerindedüzenlenen

telekomünikasyon yoiuyla yapılan iletişimın denetlenmesive gizli §oruşturmacı ve teknik araçlada

iz]eme konulannda Adalet Bakanlığının düzenleme yetkisi olmadığından, yönetmeliğin tamamının

yotki unsuru yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle iptaıi gerakmektedir,

Açıklanannadenlerle,luüunoo?brİhve26ı+34*ayıtıRe*mİGazete.deyayımlanan
Ceza iıluhakemegl Kanununda Öngörülen Talekomünikasyon Yoluy|a YaPılan lıetlŞımın

Denet|enmegi, Gizli §oruşturmecı vs Teknik Araçlarla izleme Tedbirlerinin UYgulanma3ına

lııştın Yönetmelİğın İprnı_İxE, aşağıda dökümü yapılan 2g7la TL yaıgıtama gideri ile kararın

verİldiği tarİhte yürürlükte olan Avukaüıl« Asgarİ ücret Tarifesina göre be]irlonen 1,800,00 TL

avukaüık ücretinin devalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğini hleyen

günden itibaren 30 (otuz) gün içinda ldari Dava Daira]eri Kurulunda temYiz edilebileceğinin

taraflaııa bildirİlmesine, 09İ03/2017 tarİhİnde oybİrliğİyle karar verİ]dİ,

Başkın
Tülün

öZDEMıR

Yaroılama Gldorlerl;

üye
Suna
TüRKoĞLu

:157,10TL
:80TL

üy,
Abdullah

ARTuNç

tiye
Vahit

KİNALİTAŞ

üye
Ahmet
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Harçlar
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