
 
 

N.M. Bireysel Başvurusuna Sunulan 3. Taraf Görüşü 

1. N.M., 1996 doğumlu olup işçidir. 25.11.2015 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

tarafından ilan edilen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma 

Günü” çerçevesinde üniversite kampüsünde düzenlenen bir etkinliğe katılmıştır. 

2. Bu etkinlik hakkında yürütülen soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamede, N.M. ile 

ilgili olarak “grupla birlikte PKK/KCK terör örgütünü övücü ve sahiplenici ‘kızıl güller 

açınca’ adlı marşı herkesin görebileceği ve duyabileceği şekilde yüksek sesle söylediği, 

PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPJ’yi övücü ve sahiplenici BİJİ 

BERXWEDANA YPJ (Yaşasın YPJ Direnişi” şeklinde herkesin duyabileceği şekilde slogan 

attığı ve attırdığı” bu şekilde tüm sanıklarla birlikte 3713 sayılı TMK 7/2. maddesinde 

düzenlenen “terör örgütü propagandası” suçunu işlediği” iddia edilmiştir. 

3. Yargılama sonucunda ise Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, N.M’nin 1 yıl 8 ay hapis cezası 

ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Mahkeme, N.M.’nin hakkında takdiri indirim 

nedenlerini uygulamamış, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yahut cezanın 

ertelenmesine de karar vermemiştir. Karara karşı N.M. tarafından yapılan istinaf başvurusu 

da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararı ile o tarihteki mevzuata göre 

kesinleşmiş ve başvurucu aynı tarihte cezasının infazı için cezaevine gönderilmiştir. 

4. N.M., cezaevindeyken 24.10.2019 tarihinde 7188 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve  TCK 

7/2. maddesi kapsamında verilen mahkûmiyet kararlarına karşı temyiz yolu açılmıştır. 

Bunun üzerine N.M.’nin müdafii hem infazın durdurulmasını talep etmiş hem de temyiz 

itirazlarını dile getirerek N.M. hakkındaki mahkûmiyet kararının bozulmasını talep 

etmiştir. Temyiz dilekçesinde başvurucunun eyleminin TMK 7/2. maddesindeki suçu 

oluşturmadığı, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkı kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiği belirtilmiş buna dayanak olarak ilgili AİHM ve AYM kararları gösterilmiştir. 

Başvurucu hakkında 28.10.2019 tarihli ek karar ile infazın durdurulmasına karar 

verilmiştir. Temyiz incelemesi için ise dosya Yargıtay’a gönderilmiştir. Yargıtay 3. Ceza 

Dairesi, N.M. ile 6 sanık hakkındaki kararın onanmasına karar vermiştir. N.M., kesinleşen 

karara karşı 03.06.2022 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.  

5. İFÖD tarafından 23.12.2022 tarihinde bu bireysel başvuruya 21 sayfalık Üçüncü Taraf 

Görüşü sunulmuştur. Görüşte ilk olarak ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına ve şiddete 

teşvike ilişkin Avrupa standartlarına değinilmiştir. Devamında ise başvurucunun ifade 

özgürlüğünün sınırlandırılmasının yasal dayanağı olan 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu’nun 7/2. maddesinde gerçekleştirilen yasal düzenlemelere ve de güncel Anayasa 

Mahkemesi ile Yargıtay içtihadına yer verilmiştir. Sonuç olarak İFÖD bu çerçevede, görüş 

sunulan başvuru yönünden Anayasa Mahkemesine, başvurucunun ifade özgürlüğü ve ifade 

özgürlüğü ile bağlantılı olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik 

müdahalenin demokratik toplumda zorunlu ve ölçülü olup olmadığına yönelik görüş ve 

değerlendirmelerini sunmuştur.  

 


