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ÖZET

2012 boyunca, hukuk devletini pekiştirmeye, yargının sorunlarını çözmeye, insan haklarını koruyup 
geliştirmeye ve nihayet demokrasiyi pekiştirmeye yönelik pek çok düzenleme yapılmış ve yeni 
mekanizmalar oluşturulmuştur. Yeni düzenleme ve kurumların bir kısmı, büyük umutlar doğurmuşsa 
da, özellikle kimi kamu kurumlarının iş yükünü hafifletmeye yönelik olarak çıkarılan bazı yasaların ya 
da oluşturulan kurumların ise, daha ihtiyatla karşılandığını belirtmek gerekmektedir. Örneğin, yapılan 
yeni düzenlemelerle, yargının önünde bekleyen dosya sayısı kayda değer ölçüde azalmaya başlamış, 
cezaevlerinin kapasitesinin çok üstündeki yoğunluk nispeten azalmıştır ancak bunlar, yargıdaki 
reform ihtiyacını ortadan kaldıramamıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Kamu 
Denetçiliği Kurumu Kanunu, Türkiye Insan Hakları Kurumu Kanunu gibi yasalar, bir yandan birçok 
uyuşmazlığın yargıya intikal etmeden çözümlenmesi ya da insan hakları açısından kamu idaresinin 
daha etkin denetimi yolunda umutları arttırmış ama bu kurumlarla ilgili yapılan atamalar ve çalışma 
tempoları etrafında ciddi tartışmalar yaşanmıştır.

Bölge adliye mahkemeleri ve adli kolluk teşkilatı, 2012’de de kurulamamış ama buna karşılık, Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru yolu, 23 Eylül 2012 gününden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 
Öte yandan, yeni anayasa süreci, başlangıçta açıklanan takvim gereği yıl sonunda tamamlanmamış 
olsa da, genel olarak bu süreç, ülke için yeni ve çok önemli bir tecrübe olarak değerlendirilmiş ve 
toplumun yeni anayasa beklentisi aynen sürmüştür. Uludere/Roboski ve Afyon’daki cephanelikte 
yaşanan patlama olayı başta olmak üzere, güvenlik görevlilerinin cezasızlık politikasıyla himaye 
edildiği iddiaları sürmüştür.

Kürt meselesi başta olmak üzere, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, cezaevleri, 
kadın hakları, çocuk hakları, işkence ve kötü muamele, engelli hakları, azınlıklar, mülteciler, vb. pek 
çok alanda önemli ilerlemeler olsa da, hala çözülmeyi bekleyen ciddi sorunlar bulunmaktadır. 2013’te, 
ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret suçlarıyla ilgili hem bu kavramları uluslararası standartlara uygun 
tanımlayan çerçeve yasaların çıkarılması hem de bu tür suçların caydırıcı yaptırımlara bağlanması 
gerekmektedir.
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1.  GİRİŞ
“SETA Analiz” başlığı altındaki yayınlar, genellikle belli bir konu/tema etrafında değer-
lendirmelerde bulunmaktadırlar. Ancak yıllık analizlerin ya da analitik raporların, bir 
hafıza oluşturma, muhasebe yapma ve geleceğe projeksiyon tutma açısından özel 
önem taşıdıkları ya da bu hedefe yönelik elverişli birer vesile oldukları da açık. Bu bağ-
lamda, SETA, 2010 yılından bu yana, her yılın sonunda, çalışma alan ve konularıyla ilgili 
olarak Türkiye’nin bir yılını masaya yatırıp değerlendirmektedir. Üç yıllık deneyimler, 
bu çalışmaların oldukça yararlı olduğunu, araştırmacılar, medya mensupları ve özel-
likle karar alıcılar tarafından sık sık başvurulan bir kaynak işlevi gördüğünü göster-
mektedir. Bu yıl, bir değişiklik yapılarak, bu çalışmaların verimliliğini ve işlevselliğini 
artırmak amacıyla her bir bölümün ayrı birer analiz haline getirilmesine ve sadece o 
konuyla ilgilenenlerin istifadesine sunulmasına karar verilmiştir. Elinizdeki çalışma, bu 
düşüncenin ürünü olarak yayına hazırlanmıştır. 

2012 yılı boyunca, hukuk ve insan hakları alanında pek çok gelişme yaşanmıştır. Ancak, 
bu çalışmada, 2012 yılı boyunca hukuk ve insan hakları alanında yaşanan gelişmeler 
özet bir biçimde ve çok genel hatlarıyla ele alınmıştır. Yılın gelişmeleri değerlendirilir-
ken, yasama faaliyetleri, idari uygulamalar ve yargı kararları üzerinde odaklanılmış ve 
insan haklarının geliştirilmesi, demokrasi ve hukuk devletinin kökleştirilmesi açısın-
dan önem taşıyan düzenlemeler ve uygulamalar seçilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada, 
önce 2012’de gerçekleştirilen ve hukuk devleti ve insan hakları açısından önem taşı-
yan anayasal ve yasal düzenlemeler; daha sonra, yargıyla ilgili ve son olarak da, insan 
hakları alanındaki gelişmeler incelenmiştir.

2.  YASAMA FAALİYETLERİ
2.1  Çıkarılan Kanunlar
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2012 yılında, 10 Aralık 2012 tarihi itibariyle top-
lam 98 yasa çıkarmıştır. Yılın hukuk devleti, insan hakları ve demokratikleşme açısın-
dan en önemli yasama faaliyetleri olarak şunların öne çıktığı söylenebilir:

2012’DE HUKUK 
VE İNSAN HAKLARI
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a) 19.01.2012 tarihinde kabul edilen “Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu” ile Cumhur-
başkanı seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere ve seçim usul-
lerine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

b) 31.01.2012 tarihinde kabul edilen “Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile karşılıksız çek yazanlar için öngörülmüş olan bir yıla kadar hapis cezası 
kaldırılmıştır. Bu düzenlemeyle, 1500 civarında mahkum tahliye edildiği gibi, yargı 
üzerinde önemli bir yük oluşturan altıyüzbin civarında dosya düşmüştür.  

c) 17.02.2012 tarihinde kabul edilen “Devlet Istihbarat Hizmetleri ve Milli Istihbarat 
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile MIT mensuplarının 
veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafın-
dan görevlendirilenlerin soruşturulması Başbakanın iznine bağlanmıştır. 

d) 08.03.2012 tarihinde kabul edilen “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanun” ile kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrar-
lı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi 
amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

e) 30.03.2012 tarihinde kabul edilen “Ilköğretim ve Eğitim Kanunu Ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış, 
eğitim sistemi 4 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretim ve 4 yıl lise şeklinde yeniden or-
ganize edilmiştir. Ayrıca bu Kanun ile Imam-Hatip Liselerinin orta kısımları tekrar 
açılmış ve ortaokul ve liselerde Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hayatı, seçimlik 
dersler arasına konulmuştur.

f ) 04.04.2012 tarihinde kabul edilen “6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kamu Görevlileri Sendikaları Kanu-
nu’nun adı, “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve memurlara da toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır. 

g) 05.04.2012 tarihinde kabul edilen 6291 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı 
Hakkında Kanun Ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Ile Koruma Kurulları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile denetimli serbestlik uygulama-
sının kapsamı genişletilmiş ve daha fazla sayıdaki mahkumun, cezasının bir kısmını 
cezaevinde geçirdikten sonra geri kalanını denetimli serbestlik kapsamında dışarı-
da tamamlamasına imkan sağlanmıştır.     

h) 27.04.2012 tarihinde kabul edilen 6301 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile tutuklu ya da hüküm-
lülerin, vefat eden belli derecede yakınlarının cenazelerine katılmalarına imkan 
tanınmış, belli derecede yakınları ağır hasta olanların da, hasta yakınlarını ziyaret 
etmelerinin yolu açılmıştır.

i) 31.05.2012 tarihinde kabul edilen 6321 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” ile grev ve lokavt yapılamayacak işkollarına havacılık hizmetleri 
de eklenmiştir. Ancak getirilen bu sınırlama, yaşanan yoğun tartışmalar sonucun-
da 18.10.2012’de kabul edilen Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasasıyla kaldırılmıştır.

j) 07.06.2012 tarihinde kabul edilen 6325 Sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabu-
luculuk Kanunu” ile tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya 
işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde, isteğe bağlı 
olarak arabuluculuk yöntemine başvurulabilmesinin önü açılmıştır. Bu Kanun ile 
yargının üzerindeki iş yükünün azaltılması ve uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlen-
mesi amaçlanmaktadır.
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k) 14.06.2012 tarihinde kabul edilen “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” ile 2010 
Anayasa değişikliği ile getirilen Kamu Denetçiliği Kurumuna ilişkin esaslar belir-
lenmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Insan Hakları Alanında Kurumsallaşma Bölümü)

l) 20.06.2012 tarihinde kabul edilen “Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileşti-
rilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri 
düzenlenmiştir. 

m) 21.06.2012  tarihinde kabul edilen 6332 Sayılı “Türkiye Insan Hakları Kurumu Ka-
nunu” ile Türkiye Insan Hakları Kurumu kurulmuştur. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Insan 
Hakları Alanında Kurumsallaşma Bölümü)

n) 02.07.2012 tarihinde yargı hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan ve çeşitli ka-
nunlarda değişiklik yapan bir Kanun kabul edilmiştir. Kamuoyunda “3. Yargı Paketi” 
olarak anılan bu Kanun ile icra-iflas işlerinden ceza yargılamasına kadar geniş bir 
alanda bir çok düzenleme ve yenilik yapılmıştır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Yargı Refor-
mu Süreci Bölümü)   

o) 18.10.2012 tarihinde uzun zamandır tartışılan ve ertelenen “Sendikalar ve Toplu Iş 
Sözleşmesi Kanunu” kabul edilmiştir. Kanun’la, işçi ve işveren sendikaları ile konfe-
derasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenme-
sine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin çalışma şartlarını belirlemek 
üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümleme-
lerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

2.2 Yeni Anayasa Süreci

12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde bütün siyasi partiler tarafından gündeme getirilen 
yeni bir anayasa yapılması hususunda TBMM’nin son yasama döneminde somut adım 
atıldı. AK Parti’nin çağrısını kabul eden Meclis’teki diğer partilerin de katılımıyla ve dört 
partinin de üçer üye ile eşit sayıda temsil edildiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu 19 Ekim 
2011’de TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığında göreve başladı. Komisyon, çalış-
ma usulü yönünden bütün siyasi partilerin mutabakatı ile karar almakta, uzlaşılamayan 
konular Komisyon’un uygun göreceği zamanda yeniden değerlendirilmektedir. Komis-
yon’un en az üç siyasi partinin birer üyesinin katılımı ile toplanması, Komisyon’da bulu-
nan siyasi partilerden birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılması ile görevinin sona erecek 
olması, öne çıkan diğer çalışma usulleri arasında yer almaktadır.1 

1.  Komisyon’un çalışma usul ve esaslarına ilişki ayrıntılı bilgi için Bkz: “Anayasa Uzlaşma Komisyonunun Çalışma 
Usulleri”, https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx, Son Erişim: 22.11.2012.
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Kronoloji YENİ ANAYASA SÜRECİ

12 Haziran 2011 Seçim öncesi bütün siyasi partiler tarafından gündeme getirilen yeni bir 
anayasa yapılması hususu, siyaset çevrelerinde daha yoğun bir biçimde 
tartışılmaya başlandı.

19 Eylül 2011 TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmaları kapsamında çeşitli 
üniversitelerde görev yapan 24 anayasa profesörü ile bir araya geldi.

26 Eylül 2011 AK Parti, CHP ve MHP’ye yeni anayasa çalışmaları için davet mektubu 
gönderdi.

19 Ekim 2011 Anayasa Uzlaşma Komisyonu göreve başladı.

30 Nisan 2012 Komisyon’un yazım süreci öncesi kişi ve kurumlardan anayasa önerileri 
toplandı.

18 Mayıs 2012 Yeni anayasa yazım süreci başladı. Ilk olarak, temel hak ve hürriyetlerin 
temel ilkelerinden başlamak üzere taslak madde metni oluşturmak amacıyla 
bir alt komisyon kuruldu.

11 Eylül 2012 Çalışmaları hızlandırmak için Anayasa Yazımı Komisyon’un sayısı ikiye 
çıkarıldı.

26 Ekim 2012 Ilk altı aylık dönemde “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümü ele alınırken, 
sadece 10 maddede uzlaşma sağlanabildi. 

6 Kasım 2012 Komisyon “Mali, ekonomik ve sosyal hükümler” ve “Yasama” ana başlıklarını 
da görüşmeye başladı.

Komisyon yazım sürecine geçmeden önce tüm topluma çağrıda bulunarak herkesin 
anayasa yapım sürecine katkıda bulunmasını istedi. 30 Nisan 2012 tarihine kadar va-
tandaşlar Komisyon’a görüşlerini bildirdiler. Bu süreçte web sitesi üzerinden 66015 
kişi, e-posta yoluyla 1872 kişi ve posta yoluyla da 1050 kişi önerilerini sundu. Ayrıca, 
kurulan 3 alt komisyon 160 kuruluş ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bu süreçte 
işçi, işveren ve memur konfederasyonları gibi çatı kuruluşlarını ziyaret eden Komis-
yon, TOBB tarafından 12 ilde düzenlenen “Türkiye Konuşuyor” toplantılarına da destek 
verdi. Komisyon, bunların yanı sıra, Türkiye’deki tüm üniversitelere, barolara, Meclis’te 
yer almayan siyasi partilere, belediye birliklerine, meslek kuruluşlarına, yüksek yargı 
organlarına, sendikalara, STK’lara ve 1700 yerel ve ulusal medya organına “posta yo-
luyla görüşlerini bildirmeleri” çağrısında bulundu. 104 üniversite, 5 enstitü, 58 vakıf, 
102 dernek, 32 platform, 19 diğer STK, 21 kamu kurumu, 21 siyasi parti, 34 meslek 
örgütü, 30 sendika olmak üzere toplam 426 kurumsal görüş Komisyon’a sunuldu.2 

Komisyon’un mümkün olduğunca geniş katılımı sağlamak amacıyla yaklaşık altı ay 
boyunca kişi ve kurumlardan sözlü, yazılı ve elektronik ortamda katkı toplaması, Cum-
huriyet tarihi boyunca yapılmış anayasalara ilişkin olarak yöneltilen “halkın anayasa-
ların yapım sürecinde hiçbir katkısının olmadığı” yolundaki eleştirileri büyük ölçüde 
sonlandıracağı söylenebilir. Aynı şekilde, Komisyon’un görüş alma sürecinde azınlık 
temsilcilerini de Meclis’e davet etmesi oldukça olumlu tepkilere yol açmıştır. Nitekim 
Istanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, 20 Şubat günü Meclis’te Alt Komisyon’a 
önerilerini sunduktan sonra yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinde azınlıklara ilk 
defa bu tür bir resmi davet gönderildiğini belirtmiştir.

Mayıs ayından itibaren ise yeni anayasa yapım sürecinin ikinci aşaması olan yazım sü-
reci başladı. Yazım döneminde ilk olarak “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümü ele alındı. 
Komisyon’un çalışma yöntemi olarak “tam mutabakat” şartını araması nedeniyle ilk altı 

2.  TBMM 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu (12 Haziran 2011 – 4 Temmuz 2012), s. 14-15.

Şu ana kadar hiçbir 
partinin masadan 
kalkmaması ve 
Türkiye’nin siyasi 
gündeminde 
yer alan sert 
tartışmalar 
içerisinde yeni 
anayasa yazımı 
üzerinden polemik 
yürütmemeleri 
olumlu bir 
gelişme olarak not 
edilmelidir.



S E T A  
A N A L İ Z

8

aylık dönemde, sadece 10 maddede uzlaşma sağlandı; 38 maddenin yazımı ise uyuş-
mazlık nedeniyle çalışmaların sonunda yeniden ele alınmak üzere ertelendi. Uzlaşma 
Komisyonunun oybirliği kuralını benimsemesinin, yeni anayasa çalışmalarını zaman za-
man yavaşlatması söz konusu olsa da, şu ana kadar hiçbir partinin masadan kalkmaması 
ve Türkiye’nin siyasi gündeminde yer alan sert tartışmalar içerisinde yeni anayasa yazımı 
üzerinden polemik yürütmemeleri olumlu bir gelişme olarak not edilmelidir. 

Bununla birlikte, 2012 yılı sonuna kadar anayasanın yazım sürecinin tamamlanması 
hedefi gerçekleştirilememiştir. 2013 yılında çalışmaların yoğunlaşması beklenirken, 
Komisyon’un nihai bir taslak hazırlaması sürecinde, Meclis’te bulunan siyasi partilere 
ve liderlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü bütün toplum, yeni bir anaya-
sa beklentisi içindedir. Nitekim geçtiğimiz aylarda yapılan bir saha araştırması3 halkın 
çok büyük bir bölümünün “toplumun tüm kesimlerinin katıldığı ve uzlaştığı bir anaya-
sa” istediğini, toplumun önemli bir kesiminin de, sürmekte olan anayasa hazırlık çalış-
malarından memnun olmadığını göstermektedir. Yeni anayasanın herkesin benimse-
diği bir toplumsal sözleşme olabilmesi için herkesin yeni anayasa ile ilgili görüşlerini, 
beklentilerini yeniden gözden geçirmesi, uzlaşma kültürünü geliştirecek yaklaşımlar 
sergilemesi ve uzlaşılabilecek formüller geliştirmesi gerekmektedir.4 Prof. Dr. Ergun 
Özbudun’un belirttiği üzere, “anayasa yapımı sürecine ilişkin milletlerarası literatürde 
sık sık vurgulanan bir husus, en gerçekçi uzlaşma senaryosunun, taraflardan hiçbirinin 
bütün isteklerinin kabulü konusunda ısrarcı olmadığı, her birinin “ikinci derecede en 
iyi” (second best) ya da “yaşanabilir” çözümlere razı olduğu bir ortamdır.”5 

2.3 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

2012 yılında kanun teklif ve tasarılarını esas veya tali komisyon olarak inceleyebilme 
yetkisi alan TBMM Insan Haklarını Inceleme Komisyonu, yapılan bu değişikliğin ardın-
dan 7 teklif ve tasarı hakkında incelemelerini tamamlayıp raporlarını sundu. Komis-
yon’a havale edilen 20 tasarı ve teklif ise beklemektedir. Komisyon, Haziran 2011-Ekim 
2012 dönemini kapsayan 1. ve 2. Yasama yıllarında yaklaşık 4000 başvuru almıştır.

2012 yılında cezaevleri hakkında kurulan alt komisyon tarafından Türkiye’nin farklı 
bölgelerindeki sivil ve askeri cezaevlerinde yapılan incelemeler sonucu raporlar ya-
yınlandı. “Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddetin Incelenmesi” amacıyla 2011’de 
kurulan bir alt komisyon, 24 Mayıs 2012 günü incelemesini tamamlayıp raporunu ya-
yınlarken, yine 2011’de “Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı Ihlallerinin 
Incelenmesi” amacıyla oluşturulan bir diğer alt komisyon, çeşitli bölgelerde yaptığı 
incelemelerin yanı sıra, Meclis’te 37 oturum gerçekleştirdi; gazeteci, yazar, akademis-
yen, insan hakları savunucusu ve yakınlarını kaybeden toplam 49 kişiyi dinledi. Bu alt 
komisyon halen raporunu hazırlama aşamasındadır.6 Türkiye’de bulunan mülteciler, 
sığınmacılar ve yasadışı göçmenlerin sorunlarının incelenmesi amacıyla kurulan alt 
komisyon ise, Hatay’da ikamet ettirilen Suriyeli sığınmacılar hakkında iki kez inceleme 
yaptı ve rapor yayınladı. Alt komisyon ayrıca ülke çapındaki uydu kentlerde serbest 

3.  Araştırmada görüşülen kişilerin yüzde 78,5’i “toplumun tüm kesimlerinin katıldığı ve uzlaştığı bir anayasa” 
beklentisi içinde iken, “Sürmekte olan anayasa hazırlık çalışmaları sizin dediğiniz şartlara uygun mu ilerliyor?” 
sorusuna görüşülen kişilerin yüzde 49,9’u “hayır” cevabı vermiştir. Ayrıntılı bilgi için Bkz: “Anayasaya Dair Tanım 
ve Beklentiler”, TESEV, Eylül 2012, s.29-30.

4.  Yılmaz Ensaroğlu, “Anayasa Yazım Sürecinin Sonuna mı Geldik?”, Sabah - Perspektif, 17.11.2012.

5.  Ergun Özbudun, “Yeni anayasa ümidi tükeniyor mu?”, Star - Açık Görüş, 17.11.2012.

6.  TBMM Insan Haklarını Inceleme Komisyonu 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılları Faaliyet Raporu, s.20-22.
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ikamete tabi tutulan sığınmacılar ile Türkiye’yi hedef veya transit ülke olarak kullanır-
ken yakalanan yasadışı göçmenlerin durumunu yerinde incelemek amacıyla 2012 yı-
lında çeşitli geziler gerçekleştirdi. Bunların dışında Komisyon, 2000-2006 yıllarında Al-
manya’da Neo-Nazilerce işlenen cinayetler hakkında da bir inceleme raporu yayınladı. 

28 Aralık 2011 akşamı Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyü yakınla-
rında Irak’tan kaçak mazot getiren 34 vatandaşımızın Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş 
uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, bu 
olayı araştırmak üzere 9 Ocak 2012’de bir alt komisyon kuruldu. Uludere’deki olay ma-
hallinde incelemelerde bulunan, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile sivil ve 
askeri yetkililerle görüşmeler yapan ve olaya ilişkin insansız hava aracı görüntülerini 
inceleyen alt komisyon, taslak raporunu Kasım ayı sonunda tamamladı.

Kurulan alt komisyonların yanı sıra, 2012’de askerde kötü muamele iddiaları, Gür-
cistan’da Türklerin haksız yere tutuklandığı iddiaları, işçi hakları, sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkı ve Batı’daki Islam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık konularında 
Komisyon tarafından izleme dosyaları açıldı.  

TBMM’NIN ÇIKARDIĞI BAZI KANUNLAR 

19 Ocak 2012 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

17 Şubat 2012 Devlet Istihbarat Hizmetleri ve Milli Istihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun

8 Mart 2012 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

30 Mart 2012 Ilköğretim ve Eğitim Kanunu Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli 
olarak 12 yıla çıkaran kanun)

5 Nisan 2012 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı Hakkında Kanun Ile Denetimli Serbestlik 
ve Yardım Merkezleri Ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun

7 Haziran 2012 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

14 Haziran 2012 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

21 Haziran 2012 Türkiye Insan Hakları Kurumu Kanunu

2 Temmuz 2012 Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla Işlenen Suçlara Ilişkin Dava ve Cezaların 
Ertelenmesi Hakkında Kanun (3. Yargı Paketi)

18 Ekim 2012 Sendikalar ve Toplu Iş Sözleşmesi Kanunu

3. YARGI 
3.1 Yargı Reformu Süreci
Adalet Bakanlığı tarafından 2011 yılında çıkarılan 1. ve 2. Yargı Paketlerinin7 ardından, 
3. Yargı Paketi8 de 2 Temmuz 2012’de TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. 107 madde-
den oluşan kanun ile ceza, icra-iflas, idari yargı ile basın ve ifade özgürlüğü alanlarında 
düzenlemeler yapıldı. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin kaldırılmasının yanı sıra, 

7.  “1. Yargı Paketi”nin tam adı “Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”dur (Resmi Gazete, Sayı 27905, 14.04.2011). “2. Yargı Paketi”nin tam adı ise “Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname”dir (Resmi Gazete, Sayı 28037, 26.08.2011).

8.  Kanun’un tam adı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Basın Yayın Yoluyla Işlenen Suçlara Ilişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun”dur. Bkz. Resmi Gazete, 
Sayı : 28344, 05.07.2012.
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haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından dolayı verilen cezaların miktarı düşürülmüş, 
aleni olmayan konuşmaların izinsiz ya da gizli bir şekilde kaydedilmesine ilişkin ce-
zalar artırılmıştır. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında kişilerin özgürlüklerine ve 
savunma haklarına getirilen sınırlamalar kaldırılmış ya da farklı güvenceler sağlanmış, 
Terörle Mücadele Kanunu (TMK) çerçevesinde verilen cezaların da CMK kapsamında 
seçenek yaptırımlara çevrilebileceği hükme bağlanmıştır. Benzer şekilde, hakimlerin 
tutuklama yerine adli kontrol uygulayabileceğine yönelik düzenlemedeki süre sınırı 
kaldırılmıştır. Ayrıca örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işleyenler ve örgüt 
içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım 
eden kişilere verilecek cezalar yeniden düzenlenmiştir. Son olarak, basın yayın suç-
larının cezalarının infazı belli bazı şartlar altında ertelenmiştir. Kanun ile icra işleri ve 
uygulamaları ile ilgili olarak da önemli yenilikler yapılmıştır. 

4. Yargı Paketi’nin de 2012 Aralık ayı içerisinde Meclis’e gelmesi beklenirken, Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin, 4. Yargı Paketi’nin Türkiye’nin AIHM’den aldığı ihlal kararları 
doğrultusunda hazırlandığını ifade etmiştir.9 22 maddelik 4. Yargı Paketi, Kasım ayında 
Bakanlar Kurulunda iki kez ele alınmış; Paketin 20’ye yakın maddesi, Bakanlar Kuru-
lunda benimsenirken, ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve AIHM’in ihlal kararlarının 
önlenmesi için terör suçlarının kapsamının netleştirilmesine ilişkin konular ile evli ka-
dının kızlık soyadını tek başına kullanabilmesinin yaratabileceği karışıklıkların nasıl 
önleneceği hususunda belirsizliklerin hâlâ sürdüğü belirtilmiştir.10

Uzun yargılamalardan kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesine ilişkin TBMM’ye su-
nulan Tasarı ise, halen Meclis’in gündeminde bulunmaktadır. Tazmin usulünün öngörül-
düğü yeni düzenleme ile AIHM’deki dava yükünün azaltılması hedeflenmektedir. 2010 
Anayasa değişikliği ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ile getirilen bireysel başvuru usulü ise Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Adalet Bakanlığı, 2009’da Bakanlar Kurulunda görüşülerek Avrupa Birliği organlarına 
sunulan Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı’nında konulan hedeflerin % 70 oranın-
da gerçekleştirilmesi üzerine, Plan’ı güncelleme çalışmalarına başlamış ve Eylül 2012’de 
yeni strateji taslağını açıklamıştır. 11 amaç ve 103 hedefin bulunduğu taslakta, “yargısal 
uygulamalardan ve mevzuattan kaynaklanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve in-
san hakları standartlarının güçlendirilmesi” amaçlar arasında yer almaktadır. 

Bu arada, yargı organlarının daha hızlı, etkin ve işlevsel çalışabilmesi için yapılan ça-
lışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Yargıtay’da incelenmeyi bekleyen dosya sayısı 
Ekim 2012 itibariyle 1.150.000’den 880.000’in altına inerek 2011 yılı rakamlarına göre 
iş yükü üçte bir oranında azaltıldı. Yargıtay’da karara bağlanan dosya sayısı 2011 yılın-
da 786.468 iken, 2012 yılının Ekim ayı itibariyle 723.057 dosya karara bağlandı. Danış-
tay’da karara bağlanan dosya sayısı ise, 2008’den beri kademeli olarak artmaktadır.11 
Ayrıca Temmuz 2012’de kabul edilen 6352 sayılı Kanun ile Danıştay’ın ilk derece mah-
kemesi sıfatıyla gördüğü davaların bir kısmının ilk derece idare mahkemelerine dev-
redilmesi, Danıştay’ın temyiz mercii sıfatıyla baktığı davaların azaltılması ve Danıştay 
Savcılığına ilişkin değişiklikler yapılması suretiyle Danıştay’ın iş yükünün hafifletilmesi 
amaçlanmaktadır. 

9.  “4. Yargı Paketi hazır”, Anadolu Ajansı, 20.11.2012.

10.  “301. Madde, 4. Yargı Paketinden Çıktı”, Hürriyet, 27.11.2012.

11.  “Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma”, http://www.sgb.
adalet.gov.tr/duyurular/2012/2013YiliButce%20SunusKonusmasi.pdf, Son Erişim: 06.12.2012.
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Halen 15 yerde kurulu bulunan bölge adliye mahkemeleri ise 2012 yılında da maa-
lesef faaliyete geçirilmedi. Buna karşılık, ülke genelindeki adli teşkilatların yapısına 
ilişkin düzenlemelere 2012’de de devam edildi. HSYK Genel Kurulu, Haziran 2012’de 
Türkiye genelinde 102 adli teşkilatın başka bir adli teşkilatla birleştirilmesine karar ver-
di. Ocak 2012’de ikinci ve üçüncü bölgede toplam 3 mahkeme, birinci bölgede ise 
toplam 22 mahkeme faaliyete geçirilirken, 20 mahkemenin faaliyeti donduruldu. 2012 
yılının ilk 6 ayında toplam 2.632 hâkim ve savcı meslek içi eğitime alındı.12 “Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek  Kurulu  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 4 Temmuz 
2012’de yürürlüğe girdi.

Adliyelerde ve mahkeme salonlarında bulunan düzenlemelere ilişkin tartışmalar 2012 
yılında da sürdü. Adliyelerde savcıların, hâkimlerden ayrı bölümlerde çalışma odaları-
nın bulunmaması, savcıların mahkeme salonlarına giriş ve çıkışlarda hâkimlerin kul-
landıkları kapıyı kullanabilmesi ve mahkeme salonlarında avukatlarla aynı seviyede 
oturmaması Avrupa Komisyonu tarafından eleştirilirken,13 AIHM, 2012 yılında verdiği 
bir kararda Cumhuriyet Savcılarının duruşma salonunda fiziki olarak yüksekte bulun-
masının “ayrıcalıklı” olduğunu belirtti ancak bu durumu “silahların eşitliği” ilkesine ay-
kırı bulmadı.14 

Öte yandan, 2005 yılında kabul edilen Adli Kolluk Yönetmeliği15 çerçevesinde kurul-
ması öngörülen savcılıklara bağlı adli kolluk birimleri halen kurulmamıştır. Adli kolluk 
olmaması ceza/adalet sisteminin en önemli sorunlarındandır. Polisin, hem istihbarat 
yapıp, hem güvenlik operasyonlarını kararlaştırıp yürütmesi hem de adlî kolluk/yargı 
görevini icra etmesi, genellikle şüphelilerin aleyhine olan kanıt ve karinelere daya-
narak hazırladıkları fezlekelerin neredeyse aynen iddianameye dönüşmesi sonucunu 
doğurmaktadır.16 Bu durum, uzun süredir adil yargılanma hakkının önündeki önemli 
sorunlardan birisi olarak dile getirilmektedir. Bu nedenle, artık daha fazla geciktiril-
meksizin adli kolluk kurulmalıdır. 

3.2 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu

2012 yılında yargı alanında gerçekleştirilen önemli reformlardan birisi de, Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuruların 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlamış olma-
sıdır. Bireysel Başvuru Yolu, ilk defa 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla ka-
bul edilmiş olan değişiklik paketiyle, 1982 Anayasasının 148. maddesine şu şekilde 
eklenmişti: “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, 
Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi (AIHS) kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü 
tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.” Ancak uygula-
maya geçilebilmesi, uzun ve ciddi bir hazırlık sürecini gerektirmiştir. 

Bu bağlamda, yasal altyapının oluşturulmasına ilişkin hazırlıkların yanı sıra, Anayasa 
Mahkemesinde raportör sayısı artırılmış ve ilk defa yeni kanunla oluşturulan raportör 
yardımcılığı kadrolarına atamalar yapılmıştır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi raportörle-
rinin bireysel başvuruya hazırlık kapsamında insan hakları konularında eğitimi çalış-

12.  “HSYK 2012 Yılı Ilk 6 Aylık Faaliyet Raporu”, Temmuz 2012, s.33-37.

13.  “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı Ilerleme Raporu”, s.89.

14.  “Savcının oturduğu yer adaleti bozmaz”, Sabah, 04.06.2012.

15.  “Adlî Kolluk Yönetmeliği”, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23169.html, Son Erişim: 06.12.2012.

16.  “Yılmaz Ensaroğlu: Yargıyı bir güvenlik aracı olarak kurgulamaktan vazgeçmeliyiz”, Mostar, Temmuz 2012.
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maları, yurt içi ve dışında çeşitli şekillerde yürütülmüştür. Sonuç olarak, başvuruların 
kabul edilmeye başlandığı 23 Eylül 2012 tarihine kadar ciddi bir hazırlık yapıldığını 
söylemek mümkündür.

Bireysel Başvuru Yolu, iptal davası ya da itiraz yolu gibi, Anayasa Mahkemesine diğer 
başvuru yollarından ayrı olarak doğrudan temel hak ve özgürlüklerin sahibi olan bi-
reylerin başvurabilecekleri ve esas amacı anayasal düzeni korumak değil, bizzat te-
mek hak ve özgürlükleri korumak olan bir mekanizmadır. Bu mekanizma ile devlet, 
bir bakıma, temel hak ve özgürlükleri bireysel başvurularla da koruyarak, her türlü hak 
ihlalinin takipçisi olacağını söylemektedir. Öte yandan, bu vesileyle, vatandaşlarda 
anayasal hak sahibi olma ve demokrasi bilinci daha fazla gelişecek; bireyler, demokra-
tik anayasal düzenin bir öznesi olarak devletten hak talep etme imkanına ve hakkına 
sahip olacaklardır. Vatandaşlar anayasadaki temel hak ve özgürlüklerin kağıt üzerinde 
kalmış içi boş hukuk kuralları olmadığını bu mekanizma ile bizzat görecek ve böylece 
hukuk ve adalete olan güvenleri artacaktır. Verdikleri tüm kararların bireysel başvuru 
konusu olabileceğini öngören mahkemeler ise, temel haklar konusunda daha dikkatli 
ve hassas davranmak durumunda kalacaklardır.

Bununla birlikte, bireysel başvuru yolunun Anayasa’da ve AIHS’de yer alan haklarla sı-
nırlanmış olması, ciddi eleştirilere yol açmıştır. Çünkü bu sınırlamayla, Anayasa’da ve 
AIHS’de yer almayan ama Türkiye’nin taraf olduğu diğer insan hakları sözleşmelerinde 
güvence altına alınan hakların ihlali halinde bu yol kullanılamayacaktır. Kaldı ki, Ana-
yasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, yasal olarak çok iyi düzenlenmiş olsa dahi, 
bu konudaki başarı, Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlükleri koruma amaçlı 
istikrarlı bir tutum izlemesi ve yetkilerini hukuka uygunluğun sınırları içerisinde kul-
lanmasıyla ortaya çıkacaktır. Bu konudaki en önemli risk, bireysel başvuru yolunun 
amacını, Avrupa Insan Hakları Mahkemesine (AIHM) Türkiye’den yapılan başvuruları 
azaltmak olarak görmektir. Bu yöntemle ulaşılmak istenen hedef, Türkiye’deki insan 
hakları ihlallerini önlemek olarak görülmeli ve bunun sonucu olarak da AIHM’ne giden 
dava sayısının azalacağı beklenmelidir.

3.3 Özel Yetkili Mahkemeler 
02 Temmuz 2012 tarihinde, yargı hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan ve çeşitli 
kanunlarda değişiklik yapan “3. Yargı Paketi” ile Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri kal-
dırılmıştır. Bununla TMK’nın 10. maddesinde yapılan yeni düzenleme nedeniyle, özel 
yetkili mahkemelerin dayanağını oluşturan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’nun 250, 
251 ve 252. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. CMK’nın yürürlükten kaldırılan 250. 
maddesinin 1. fıkrasına göre, görevlendirilen mahkemelerde açılan davalara, kesin 
hükümle sonuçlandırılıncaya kadar, bu mahkemelerce bakılmaya devam edileceği 
hükme bağlanmıştır. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren te-
rör suçlarına ilişkin davalara, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, HSYK tarafından yar-
gı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır 
ceza mahkemelerinin bakacağı belirtilmiştir. Böylece, bu tür davalara bakmak üzere 
bölge ağır ceza mahkemeleri kurulmuştur.  

Son yıllarda Ergenekon, Balyoz, KCK ve Şike Davaları ile gündemden hiç düşmeyen 
ve öncesindeki Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi çeşitli kesimlerden devamlı eleş-
tiriler alan Özel Yetkili Mahkemeler yargı sistemimizden bu Kanun ile çıkarılmıştır. Bu 
mahkemelerdeki hakim ve savcılara tanınan ve savunma hakkını sınırlayan bazı özel 
ve istisnai yetkiler ile bu yetkilerin kullanılışındaki özensizlikler temel eleştiriler olarak 
görülmekteydi. Zamanla bu mahkemelerin muhalifleri sindirmek ve siyasetin alanını 
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daraltmak amacını taşıyan uygulamalara başvurdukları eleştirileri çoğalmıştı. Mah-
kemelerin kaldırılmasına ilişkin tartışmalarda, bu mahkemelerin kaldırılması halinde 
kimi sanıkların serbest kalacağı yönündeki eleştiriler, bu mahkemelerin adaleti tesis 
etmek ya da adil yargılamayı gerçekleştirmekten öte bazı özel amaçlara yönelik algı-
landığı eleştirilerini doğurmuştur.

3.4 12 Eylül Davası  
12 Eylül 1980’de dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri 
darbe nedeniyle, darbe yönetiminin en üst karar organı olan Milli Güvenlik Konseyini 
oluşturan 5 generalden hayatta kalanlardan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkın-
da, TCK’nın “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e ilişkin 146. maddesi ile 80. mad-
desi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 10 
Ocak 2012’de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk 
duruşması 4 Nisan 2012’de gerçekeşti. 

Kasım 2012 itibariyle, davada 11 duruşma yapılırken, 20 Kasım 2012’de görülen son 
duruşmada sağlık gerekçesiyle duruşma salonuna gelmeyen sanıklar, mahkeme sa-
lonuna kurulan ekrandan yansıtılan ses ve görüntüleri aracılığıyla davaya katıldılar. 
Sanıklar sorulara yanıt vermeyi reddderken, sanıklardan Kenan Evren, savunmasında 
kendilerinin kurucu iktidar olduğunu, bu nedenle Mahkeme’nin kendilerini yargıla-
yamayacağını, ihtilale teşebbüs etmediklerini, ihtilal yaptıklarını, ihtilal yapmayı suç 
sayan bir kanun olmadığını ve pişman olmadığını ifade etti.17 

Öte yandan, davanın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay 
Başkanlığı, MASAK ve MIT gibi resmi kurumlardan istediği belgelerin büyük bölümü 
halen gönderilmedi. Dava dosyasında, darbenin temel belgesi sayılabilecek “Bayrak 
Harekât Planı’nın orijinali bile bulunmazken, Mahkeme son duruşmadaki ara kararın-
da 12 Eylül 1980 öncesinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları arasında ya-
pıldığı iddia edilen toplantılara ilişkin tutanakları bir kez daha istedi.18 

Bu davanın gerçek bir yüzleşme davası olabilmesi için, davanın derinleştirilmesi, so-
ruşturmanın genişletilmesi ve duruşmaların hızlandırılması zorunludur. 12 Eylül dar-
besinin hazırlanması için yapılan kitlesel katliam ve provokasyonlar  dava kapsamın-
da soruşturulmalı, bunun yanı sıra, darbe sırasında ve sonrası gerçekleşen sistematik 
işkence ve kötü muamele suçları da araştırılmalı, Evren ve Şahinkaya’nın yanı sıra, 
dönemin bürokratları ile işkence, yargısız infaz gibi suçlara karışan kamu görevlile-
ri de sanık sandalyesine oturtulmalıdır. Ancak davanın şu anki seyri, bu konulardaki 
beklentileri karşılamamaktadır. Davanın genişletilmesi bir yana, yargılanan iki sanık 
mahkeme salonuna dahi getirtilememiş, müdahil avukatların sanıkların sistematik 
işkence ve kötü muamele suçları yönünden de savunmalarının yapılmasına yönelik 
talepleri Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Darbeci sanıkların sadece devlete kar-
şı işledikleri suçlardan yargılanıyor olmaları ve bu yargılamaların da, kendilerine özel 
ayrıcalıklar tanınarak sürdürülmesi, kamu vicdanını tatmin etmek bir yana, derinden 
yaralamıştır. Bu durum, hem mağdurlar tarafından eleştirilmiş hem de kamuoyunda 
geniş tartışmalara yol açmıştır. 12 Eylül’le gerçekten yüzleşilebilmesi için, işkence baş-
ta olmak üzere, bu dönemde işlenen insanlık suçlarıyla ağır insan hakları ihlallerinin 

17.  “12 Eylülcüler yargılamaya karşı çıktı”, http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/11/21/12.eylulculer.
yargilamaya.karsi.cikti/685497.0/index.html, Son Erişim: 30.11.2012.

18.  “‘Gönülsüz’ bir darbe davası”, Radikal, 30.11.2012.
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hızla soruşturularak ikinci bir iddianamenin hazırlanması ve darbecilerin bu suçlardan 
da yargılanmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda, 12 Eylül dönemindeki işkence vakalarından sorumlu olanlara yönelik 
ilk somut gelişme, yılın sonlarında, Aralık 2012’de yaşanmıştır. 1981 yılında gözaltı-
na alınan Süleyman Cihan’ın bir apartmanın beşinci katından atlayarak intihar ettiği 
iddialarına karşılık, ailesi, 13 Mayıs 2012 tarihinde Istanbul Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinden Cihan’ın intihar etmediği, öldürüldükten sonra atıldığını ve çok sayıda kemi-
ğinin kırıldığını belirten bir rapor aldı. Bunun üzerine Istanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, dönemin Istanbul Emniyeti 2. Şube Müdürü Mehmet Ağar ile Istanbul 1. Ordu ve 
Sıkıyönetim Komutanı Nejdet Üruğ, Istanbul Emniyeti 1. Şube Müdürü Tayyar Sever, 
Başkomiser Ibrahim Şahin ve polis memuru Bayram Kartal hakkında “görevi ihmal ve 
işkence yapmak” suçundan soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturmaya ilişkin dava 
açılması halinde, 12 Eylül işkencelerinin yargılanması bakımından bir ilk yaşanacak.19 

3.5 Tartışmalı Davalar 
3.5.1 Ergenekon Davası
2012 yılında kamuoyunda en çok tartışılan davalardan birisi, yine Ergenekon Davası20 
oldu. Devletin içerisinde örgütlendiği ve bünyesinde asker, polis, gazeteci, akademis-
yen üyeleri olduğu iddia edilen “Ergenekon” terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar 
sonrasında 2008 yılında açılan dava sonuçlanma aşamasına geldi. 67’si tutuklu 275 sa-
nığın yargılandığı davada dört yıllık süre içerisinde 21 ayrı iddianame birleştirildi. 31’i 
gizli tanık olmak üzere, 160’a yakın tanığın dinlenildiği davada, Aralık 2012 itibariyle 
yaklaşık 600 duruşma yapıldı. Duruşmalar sırasında bazı savunma avukatları delille-
rin incelenmesinin eksik kaldığını ve savunma hakkının ihlal edildiğini iddia ederken, 
Mahkeme Heyetinin esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya süre verme-
sinin ardından yeni bir sürece girildi. Savcının mütalaasını açıklamasının ardından, sa-
nık ve avukatlara son savunmalarını yapmaları için söz verilecek. Daha sonra sanıklar 
son sözlerini söyleyecek, ardından da mahkeme davaya ilişkin kararını açıklayacak. 

3.5.2 Balyoz Davası
Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen Balyoz Güvenlik Harekat Planı davası ise, 
21 ay süren yargılamanın ardından, 21 Eylül 2012’de sonuçlandı. “Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti’ni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri” id-
diasıyla aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 250’si tutuklu 365 sanığın 
yargılandığı davada 34 sanık beraat ederken, 330 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi. 
Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün dosyası, ifade veremediği için ayrıldı. Mahkeme, 
dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orge-
neral Halil Ibrahim Fırtına ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek için 20 
yıl hapis cezası kararı verdi. Öte yandan bazı sanık avukatları, Savcıların 920 sayfalık 
mütalaayı, dosyada bulunan deliller değerlendirilmeden ve bazı tanıklar dinlenme-
den mahkemeye sunmasını protesto ederek duruşmalara katılmadı. Karar verilirken 
ordudaki ast-üst ilişkisinin, emir-komuta zincirinin gözetilmediği ve dolayısıyla alt rüt-
belilerin hak etmedikleri cezalara çarptırıldıkları yollu iddialar, kararla ilgili olarak en 
çok tartışmaya yol açan husus oldu. 

19.  “12 Eylül bürokratlarına işkence soruşturması”, Taraf, 09.12.12.

20.  12 Haziran 2007 tarihinde Istanbul’un Ümraniye ilçesinde bir gecekonduda 27 el bombası, TNT kalıpları 
ve fünyelerin bulunmasıyla başlayıp zamanla genişleyen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamelerin 
25 Temmuz 2008’de kabulüyle başlayan Ergenekon davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine bomba 
atılması ve Vatansever Kuvvetler Birliği Davası başta olmak üzere 7 dava ile birleştirildi.

Ergenekon 
Davasında 
Mahkeme 

Heyetinin esas 
hakkındaki 

mütalaasını 
hazırlaması için 

savcıya süre 
vermesinin 

ardından yeni bir 
sürece girildi.



2 0 1 2 ’ D E  H U K U K 
V E  İ N S A N  H A K L A R I

15

3.5.3 28 Şubat Soruşturması

28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, Batı Çalış-
ma Grubu (BÇG)’nda yer alan ve aralarında dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Genel-
kurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, Jandarma 
Genel Komutanı Teoman Koman ve emekli Orgeneral Fevzi Türkeri’nin de bulunduğu 
90 sanıklı iddianamenin 2012 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.21 Iddianamede 
sanıklar, “Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya ta-
mamen engellemek ve engellemeye teşebbüs etmek” ile suçlandı. Savcılık, tamam-
layacağı iddianamenin yanı sıra, mahkemeye, 310 klasör belge de sunacak. Belgeler 
arasında 28 Şubat döneminde darbecilerle işbirliği yapan siviller, bürokratlar, emekli 
askerler ve gazetecilerle ilgili evraklar bulunmayacak. Savcılık, bu konudaki soruştur-
ma evraklarını ve delilleri tefrik etme kararı aldı. Soruşturma savcısı Mustafa Bilgili, 
iddianameyi mahkemeye sunmadan, dönemin Genelkurmay Başkanı Ismail Hakkı 
Karadayı’ya BÇG’nin kuruluş amacı, Sincan’da tankların yürütülmesi ve Tansu Çiller’in 
ifadelerinde yer alan hususları da soracak. 

3.5.4 Hrant Dink Cinayeti Davası

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine 
ilişkin, ikisi tutuklu 20 sanık hakkında Istanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 
dava, 17 Ocak 2012’de görülen 25. duruşmayla sonuçlandı. Sanıkların esas hakkındaki 
son savunmalarını alan mahkeme heyeti, suikastın örgütlü bir iş olmadığına kanaat 
getirerek, sanık Yasin Hayal’e, “tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme” suçundan 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; “yazar Orhan Pamuk’u tehdit etmek” suçundan 
3 ay; “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu diğer 
sanık Erhan Tuncel ise, toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı ancak tutuklu bulunduğu 
süre nedeniyle tahliye edildi.22 

3.5.5 Faili Meçhul Cinayetler ve JİTEM Davaları

90’lı yıllarda özellikle Güneydoğu’da işlenen faili meçhul cinayetler ve kayıplara ilişkin 
açılan davalar, 2012 yılında da devam etti. Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1993–1995 yılların-
da, Cizre Jandarma Ilçe Komutanı Cemal Temizöz’ün görev yaptığı dönemde işlenen 
20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, yedi sanıklı Jandarma Istihbarat ve Terörle 
Mücadele (JITEM) Davası’na 2012’de devam edilirken, Temizöz ile 3 itirafçı ve 4 Uzman 
Çavuş Astsubay hakkında “taammüden adam öldürmek” suçundan 10 kez ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis istemiyle Kasım 2012’de yeni bir dava daha açıldı.23 Bu davaların 
yanı sıra, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1989–1994 yılları arasında işlenen 
faili meçhul cinayetler, kundaklama ve bombalama eylemleriyle ilgili itirafçılardan 
oluşan 15 sanıklı JITEM Davası’yla, Diyarbakır’da 1992–1994 yılları arasında sekiz ki-
şinin öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı 
Abdülkadir Aygan’ın da bulunduğu beş sanığın yargılandığı JITEM Davası’nın “atılı su-
çun aynı olması” nedeniyle birleştirilmesinin ardından, toplam 16 sanıklı davada yargı-
lamaya da 2012’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

21.  “28 Şubat’ta 90 sanıklı iddianame”,Taraf, 03.12.2012.

22.  Hrant Dink cinayeti sanığı Ogün Samast, diğer sanıklardan ayrı olarak Istanbul 2. Çocuk Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmış, 25 Temmuz 2011’de “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” 
suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

23.  “JITEM’in ‘infaz mangası’na 10 kez müebbet hapis talebi”, Zaman, 28.1.2012.
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Temizöz davası ile görülmekte olan diğer davalar, Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşebil-
mesi ve cezasızlıkla mücadele hususunda büyük önem arzetmekle birlikte, zamanaşı-
mı hükümleri, soruşturma kapsamının darlığı, tanık korumanın uygulanmaması, baskı 
neticesinde bazı tanıkların ifadelerini geri çekmeleri, avukatlara yönelik tehditler ve 
yargılama sürecinin uzunluğu bu davalara ilişkin eleştirilen hususlar arasındadır.24 
Devlet görevlilerince işlendiğinden şüphelenilen yaşam hakkı ihlalleri ve diğer ağır in-
san hakları ihlalleri için zamanaşımının, soruşturmanın önünde bir engel teşkil etme-
mesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, Ergenekon Davasında uygulandığı 
üzere tanıkların korunması için azami gayret sarf edilmesi, tanıkların ve avukatların 
güvenliklerinin devlet tarafından kesin bir biçimde sağlanması, Türkiye’nin yakın tari-
hinde yaşanan bu ağır insan hakları ihlalleriyle yüzleşebilmesi ve cezasızlık politikası-
na son verilebilmesi için elzemdir. 

3.5.6 Malatya Zirve Yayınevi Davası
Aynı şekilde, Malatya’da 18 Nisan 2007’de Hıristiyanlıkla ilgili kitaplar basan ve merkezi 
Istanbul’da bulunan Zirve Yayınevi çalışanlarının  öldürülmesiyle ilgili dava da, 2012’de 
sonuçlandırılamadı. Ergenekon savcılarına ulaşan ihbar mektupları ve gizli tanık anla-
tımları doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında, Malatya Jandarma Alay eski 
Komutanı Mehmet Ülger ve Inönü Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ruhi 
Abat’ın da tutuklanmasıyla beraber 13 kişi halen tutuklu olarak yargılanmaktadırlar. 

4. İNSAN HAKLARI AÇISINDAN 2012 
4.1 Güvenlik Sektörünün Sivil Denetimi
Türkiye’de halen güvenlik kurumlarını izleme ve denetleme konusunda ciddi eksik-
likler bulunmaktadır. Güvenlik personelinin suç işlediği ya da ihmalkarlıklarının bu-
lunduğu birçok olayda etkin ve şeffaf soruşturmaların yürütülmemesi, demokrasinin 
gelişiminin önündeki en önemli engellerden birisidir. 2012 yılında bu konuda en çok 
tartışılan vakalardan ilki, Uludere katliamıdır. 28 Aralık 2011 akşamı Şırnak’ın Ulude-
re ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyü yakınlarında Irak’tan kaçak mazot getiren 34 
vatandaşımızın savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman ile öldürülmesi son-
rasında Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı ile Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen soruşturma dosyaları hakkında ‘’gizlilik’’ kararı verildi. Şırnak Valili-
ğinin başlattığı idari soruşturma kapsamında Içişleri Bakanlığından müfettiş talebinde 
bulunuldu ve bu talep üzerine Bakanlığın görevlendirdiği 3 müfettiş, Şırnak ve Ulude-
re’de incelemeler yaptı. TBMM Insan Haklarını Inceleme Komisyonu da konuyla ilgili 
bir alt komisyon kurdu. Uludere Alt Komisyonu Kasım ayı sonunda taslak raporunu 
üst komisyona sunarken, “Vur emri kimden” sorusu raporda yanıtlanamadı ve “Yerel 
güvenlik birimleriyle operasyon üzerinde bir bilgi paylaşımı olmadığı görülmüştür” 
ifadesine yer verildi. Ilgili kurumlardan istenen bilgi ve belgelerin gelmemesi nedeniy-
le alt komisyon raporunun yazımında kişileri zan altında bırakacak net ifadeler kulla-
nılmasından kaçınıldığı belirtildi.25 

Güvenlik güçleri etrafında ciddi tartışmalara yol açan bir diğer vaka da, Afyonkarahi-
sar’da meydana gelen patlama oldu. 6 Eylül günü Afyonkarahisar’ın Ataköy ilçesindeki 
500. Istihkam Ana Depo Komutanlığında bulunan askeri cephanelikte el bombaları-

24.  “Adalet Vakti / Türkiye’de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar Için Cezasızlığın Sona 
Erdirilmesi”, Human Rights Watch, 2012, s. 2-3.

25.  “‘Vur emri kimin’ raporda da yok”, Radikal, 01.12.12, Son Erişim: 06.12.2012.
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nın tasnif işlemlerinin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 25 asker yaşamını 
yitirdi, 23 asker yaralandı.26 Patlama sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı ve askeri savcılık 
adli yönden, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı da idari yönden soruşturma 
açarken, açılan soruşturma çerçevesinde bir albay, bir binbaşı ve bir üsteğmen tutuk-
landı. 6 Aralık 2012 itibariyle soruşturmaların sonuçları hakkında halen kamuoyuna 
bir açıklama yapılmış değildir.

Aralık 2010’da kabul edilen 6085 sayılı yeni Sayıştay yasasında,  29 Haziran 2012 tari-
hinde, yapılan değişikliklerle27 daha da geri düzenlemeler yapılmış; Sayıştay’ın varlık 
nedeni olan bağımsızlığı önemli ölçüde yara alırken, gerek askerî gerek sivil kurum-
ların harcamalarının denetimini neredeyse ortadan kaldırır bir nitelik kazanmıştır. 
TBMM’nin savunma alanındaki harcamaların denetimi konusunda herhangi bir kısıt-
lama ile karşılaşmaması, askerî harcamalar konusunda gizlilik ve güvenlik gerekçeleri 
ileri sürülerek herhangi bir konunun Sayıştay’ın denetim kapsamını sınırlayacak şekil-
de denetim dışına çıkartılmaması gerekmektedir.28 

4.2 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
11 Nisan 2012’de TBMM Genel Kurulunda, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin 
ayrı ayrı verdikleri önergeler birlikte değerlendirilerek darbe ve muhtıralarla ilgili Mec-
lis araştırması açılmasına ortaklaşa karar verildi. Kamuoyunda kısaca “TBMM Darbe ve 
Muhtıraları Araştırma Komisyonu” olarak adlandırılan29 ve toplam 17 milletvekilinden 
oluşan Komisyon çalışmalarını sürdürürken ayrıca 46 uzmandan katkı aldı. Komisyon, 
“27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 Askeri Müdahaleleri”, “12 Eylül 1980 Askeri Müda-
halesi” ve “28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 Askeri Müdahale Süreçleri” konularında 
çalışmak üzere üç alt komisyon kurarak çalışmalarını yürüttü. 2 Mayıs’ta çalışmalarına 
başlayan ve 28 Kasım’da raporunu tamamlayarak Meclis Başkanlığına teslim eden Ko-
misyon, toplam 157 kişinin bilgisine başvurdu. Komisyon, darbe ve muhtıralara ilişkin 
olarak dönemin siyasetçilerinin yanı sıra, askerleri, bürokratları, medya patronlarını 
ve gazetecileri dinledi. Bununla birlikte, Komisyon tarafından dinlenmek üzere iki kez 
çağrı yapılan 12 Eylül darbesinin liderleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, anayasal 
konumları nedeniyle Komisyon’un bilgisine başvurabileceği kişiler kapsamında olma-
dıklarını savunarak ret cevabı verdiler.30 Komisyon Başkanı Nimet Baş, Milli Güvenlik 
Kurulu (MGK)’nun 12 Mart ve 28 Şubat kararlarını komisyonlarına göndermesiyle, ilk 
kez MGK kararlarının açıklanmış olacağını ancak ‘gizlilik’ kararı kalkmadığı için kararları 
medya ve kamuoyu ile paylaşmayacaklarını belirtti.31 Baş, Genelkurmay Başkanlığı ve 
MIT’ten bazı belgelerin “Devlet sırrı kapsamında” olduğu gerekçesiyle verilmediğini, 
eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Komisyon’la görüşürken, “bir süreci araştı-
rırken başka mağduriyetler yaratmamak lazım” dediğini ifade etti.32 Baş ayrıca, 12 Eylül 

26.  “Askeri cephanelikte patlama: 25 şehit”, http://www.ntvmsnbc.com/id/25379685/, Son Erişim: 22.11.2012.

27.  “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, Sayı: 
28351, 12.07.2012.

28.  “Zayıf Kalan Meclis Iradesi: Yeni Sayıştay Yasası’nda Askerî Harcamaların Denetimi Sorunu”, TESEV, Temmuz 
2012, s.32-33.

29.  Komisyon’un tam adı şudur: “Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile 
Demokrasiyi Işlevsiz Kılan Diğer Tüm Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”. 

30. “ Darbeciler Anayasalarına Sığındı”, http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/gazete_haberleri.haber_
detay?pkayit_no=1437015, Son Erişim: 15.11.2012

31.  “28 Şubat’ı halk öğrenmeyecek”, Milliyet, 04.09.2012. 

32.  “TSK ve MIT bazı belgeleri vermedi”, Milliyet, 15.11.2012.
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ve 28 Şubat’a ilişkin yargı sürecine bakan savcılara, kendilerinden istenen belgeleri 
gönderdiklerini belirtti. 

Bu tür bir Komisyon’a TBMM’deki tüm siyasi partilerin katkı sunması, son derece olumlu 
bir gelişmedir. Bunun yanı sıra, Komisyon’un yürüttüğü çalışmalar, toplumda darbe ve 
muhtıraların sağlıklı bir şekilde tartışılmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, demokratik ül-
kelerde devlet kurumlarının Meclis’in oluşturduğu bir komisyona bilgi verme konusun-
da isteksiz davranması söz konusu olmazken, Türkiye’de Meclis’in iradesiyle oluşturul-
muş bir Komisyon’un daveti halen rahatlıkla geri çevrilebilmektedir. Ayrıca Komisyon’un 
çalışmaları göstermektedir ki, Türkiye’de hala “devlet sırrı kavramı”nın sınırları belirsizdir. 
Istihbarat birimleri ve ordu da dahil olmak üzere, hiçbir kurumun TBMM’den veya onun 
kurduğu komisyonlardan bilgi saklaması söz konusu olmamalıdır.  

Üslup, içerik ve derinlik açısından dikkat çeken Darbeleri Araştırma Komisyonunun 
raporu, birçok bakımdan bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’nin geçmişiyle 
yüzleşmesi anlamında, tüm siyasi partilerin işbirliğiyle hazırlanan ve şimdiden önemli 
bir hafıza belgesi olarak önem atfedilen söz konusu raporun, Türkiye’nin geçmişiyle 
yüzleşmesi; gerek geçmişte yaşanmış insanlık suçlarıyla gerekse demokrasiyi kesinti-
ye uğratan darbelerle gerçekten hesaplaşılması sürecine kayda değer katkı sağlaması 
beklenmektedir. Bu bakımdan, Rapor’un Meclis arşivlerine hapsolmasına izin verilme-
mesi, geliştirdiği önerilerin mutlaka dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

4.3 Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Uyum
2012 yılının ilk dokuz ayında AIHM, toplam 160 başvuruda, Türkiye’nin AIHS’ni ihlal et-
tiğine karar verdi.33 AIHM’nin 2011’de verdiği toplam tazminat kararlarının (71.889.407 
Euro) yaklaşık % 43’ünü (30.887.568 Euro) Türkiye’den giden davalar oluşturdu.34 Bu-
nun yanı sıra, 31 Ekim 2012 itibariyle Türkiye hakkında 17.100 başvuru AIHM’de bekle-
mektedir. Türkiye’den yapılan başvurular, toplam başvuruların yüzde 12,6’sını oluştur-
maktadır.35 Türkiye AIHM’e yapılan başvurularda Rusya’dan sonra ikinci sırada yer al-
maktadır. Bununla birlikte, AIHM Hakimi Prof. Dr. Işıl Karakaş Rusya ile ilgili şikâyetlerin 
yüzde 10’unun, Türkiye ile ilgili şikayetlerin ise yüzde 60’ının incelenebilecek nitelikte 
olduğuna işaret ederek bu sıralamanın yanıltıcı olduğunu belirtti.36

2012’de, AIHM’e yapılan başvuruların önemli bir bölümünü oluşturan yargı sürelerinin 
uzunluğu konusunda önemli bir adım atıldı. Hükümet tarafından 17 Mayıs 2012’de 
TBMM’ye sunulan “Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya 
Kısmen Icra Edilmesi ya da Icra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Ka-
nun Tasarısı” ile uzun yargılama süresinden kaynaklanan ve AIHM’de bekleyen yakla-
şık 3 bin dosya, Ankara’da kurulacak Iç Hukuk Komisyonu’nda ele alınacak. Tazminat 
Komisyonu gibi çalışacak bu mekanizma ile AIHM’deki stok dosyaların eritilip, mağdu-
ra nakdi ödeme yapılması ve dosyanın Türkiye içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. 
Bu çerçevede, AIHM, kurulacak komisyonun hazırlanması için, uzun yargılama ile ilgili 
Türkiye’den gelen yaklaşık üç bin şikâyet başvurusunu bir yıllığına askıya aldı.

Türkiye, AIHS’nin “mülkiyetin korunması”, “eğitim hakkı” ve “serbest seçimler” konuları-
nı içeren ve 18 Mayıs 1954 tarihinde onaylanan 1 Nolu Protokol’e koyduğu çekinceyi 

33.  “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı Ilerleme Raporu”, s.21.

34.  “Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights / Annual 
report, 2011”, Council of Europe, April 2012. 

35.  “ECHR - Pending Applications Allocated To A Judicial Formation”, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/
D552E6AD-4FCF-4A77-BB70-CBA53567AD16/0/CHART_311092012.pdf, Son Erişim: 26.11.2012

36.  Sedat Ergin, “AIHM’deki Türk yargıç: ‘Durumumuz parlak değil’, Hürriyet, 27.11.2012.
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2012’de de kaldırmadı. 19 Ekim 1992’de imzalanıp 23 Şubat 1994 tarihinde onaylanan 
Ek 4 Nolu Protokol ise, onay belgesi henüz tevdi (depo) edilmediği için, Türkiye halen 
Protokol’e taraf değildir. Türkiye tarafından 14 Mart 1985 tarihinde imzalanan AIHS’nin 
7 Nolu Protokol’ünün onay işlemi de tamamlanmadı. Türkiye, AIHS’nin ayrımcılık ya-
sağını düzenleyen 12 Nolu Protokol’ünü 18 Nisan 2001 tarihinde imzaladı ancak bu-
güne kadar onaylamadı.

11 Mayıs 2011 tarihinde Istanbul’da imzalanan ve kamuoyunda “Istanbul Sözleşmesi” 
olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile Içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 8 Mart 2012’de yürürlüğe girdi. Türki-
ye aynı zamanda Sözleşme’yi parlamentosundan geçiren ilk ülke oldu. 

ULUSLARARASI MEKANİZMALARDA TÜRKİYE

•	 BM Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Mekanizması: 2012 yılında Türkiye’ye ilişkin bir 
değerlendirme yapılmamıştır. 

•	 BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi: Komite, Türkiye’ye ilişkin 
değerlendirmesini son olarak 2009 yılında yaptı. Komite, Türkiye’ye 24 başlık altında 
tavsiyelerini sunarak, bunlardan üçüne ilişkin bir ara raporu Mart 2010 tarihine kadar 
sunmasını ve 2011 yılında da 4 ve 5. Periyodik Raporunu birleşik halde vermesini istedi. 
Ancak bu raporlar henüz Komite’ye sunulmadı. 

•	 BM Çocuk Hakları Komitesi: Türkiye’nin 2007 yılında BM Çocuk Hakları Komitesine 
sunması gereken periyodik ülke raporu, ikinci ve üçüncü raporlar birleştirilerek 2009 yılında 
sunulmuştur. BM Çocuk Hakları Komitesi, Türkiye’nin birleştirilmiş ikinci ve üçüncü periyodik 
raporunu 29 Mayıs-15 Haziran 2012 tarihlerinde yapılan oturumlarda ele aldı.37 Komite, 
Türkiye’den bir sonraki birleştirilmiş 4 ve 5. periyodik raporunu 3 Mayıs 2017 itibariyle 
sunmasını ve mevcut sonuç gözlemlerinin uygulanması üzerine bilgiyi dâhil etmesini istedi.

•	 BM İşkenceyi Önleme Komitesi: Komite son olarak 3–4 Kasım 2010 tarihlerinde Türkiye’nin 
yaklaşık dört yıl gecikmeyle sunulan 3. Periyodik Raporunu gözden geçirdi. Türkiye 4. 
periyodik raporunu 19 Kasım 2014 tarihine kadar sunmakla yükümlü.

•	 BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Komitesi: BM Insan Hakları Komitesi, 
Türkiye’nin ilk periyodik raporunu 17-18 Ekim 2012 tarihlerinde değerlendirdi. Türkiye, 2. 
periyodik raporunu ise 30 Haziran 2016 tarihine kadar sunmakla yükümlü.

•	 BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Komitesi: Türkiye 16 Aralık 2004 
tarihinde sunması gereken ülke raporunu 17 Mart 2011 tarihinde sunmuştu.38 Komite 
Türkiye’nin raporunu 2013 yılında gözden geçirecek. Türkiye 2. periyodik raporunu 31 Ekim 
2016 tarihine kadar sunmakla yükümlü.

•	 BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW): Türkiye Temmuz 
2012’de ara raporunu sundu. Yeni periyodik raporunu 31 Temmuz 2014’e kadar sunması 
gerekiyor. 

•	 BM Engelli Hakları Komitesi: Türkiye, BM Engellilerin Haklarına Ilişkin Sözleşme’yi 3 
Aralık 2008’de TBMM’de onayladı. Sözleşme’ye taraf olunmasıyla beraber ilk devlet raporu 
taraf olduktan iki yıl sonra, rutin devlet raporları ise dört yılda bir BM’ye gönderilmelidir. 
Türkiye’nin ilk raporunu 28 Ekim 2011’e kadar sunması gerekiyordu.

•	 BM Göçmen İşçiler Komitesi: Türkiye, 26 Nisan 2001 tarihinde onayladığı “Tüm Göçmen 
Işçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin” 76. ve 
77. maddelerine ilişkin bir bildirim ekleyerek Sözleşme’nin uygulanmasının denetlenmesi 
amacıyla oluşturulacak Komitenin yetkisini ilerideki bir tarihte tanıyacağını belirtti. Bu yetki 
halen tanınmamıştır.

3738

37.  Değerlendirme raporunun tam metni için bkz: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_TUR_CO_2-3.pdf.

38. Raporun tam metni için bkz: http://www.ccprcentre.org/doc/HRC/Turkey/CCPR.C.TUR.1_en.doc
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4.4 İnsan Hakları Alanında Kurumsallaşma 

Türkiye’de, 2012 yılında insan haklarıyla ilgili kurumsallaşma alanında önemli adımlar 
atıldı. Kurumsallaşma adımlarından ilki, ombudsmanlık mekanizmasının kurulmasını 
sağlayan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu”dur. “Kamu hizmetlerinin işleyişinde ba-
ğımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem 
ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, 
hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde 
bulunmak” amacıyla oluşturulan Kanun uyarınca TBMM tarafından bir kamu başde-
netçisi ve beş kamu denetçisi için Kasım ayında seçim yapıldı. TBMM Dilekçe ve Insan 
Haklarını Inceleme Komisyonundan oluşan Karma Komisyon’un belirlediği üç aday 
için 27 Kasım günü yapılan seçimde Mehmet Nihat Ömeroğlu en çok oyu olarak bu 
göreve seçildi.39

Bu bağlamda, 2012’de bir diğer önemli gelişme de, Türkiye Insan Hakları Kurumu’nun 
kurulması oldu. BM’nin 1990’da kabul edilen Paris Ilkeleri çerçevesinde üye ülkelere in-
san haklarını desteklemeleri ve korumaları için yetkileri anayasa ya da yasalarda açıkça 
belirtilen geniş yetkilerle donatılan ulusal kurumlar oluşturması çağrısı sonrası, de-
mokratik ülkelerde zamanla ulusal insan hakları kurumları oluşturulmaya başlarken, 
Türkiye’de de yaklaşık son on yıldır bu tür bir kurumun oluşturulması için ulusal insan 
örgütleri çağrı yapmaktaydı.

Insan Hakları Kurumu’na ilişkin yasanın hazırlık aşamasında ve Meclis’ten geçirilmesi 
sırasında STK’lar, görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığı yönünde eleştiriler yönelt-
mişlerdir. Haziran ayında kabul edilen Türkiye Insan Hakları Kurumu Kanunu çerçeve-
sinde Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, YÖK ve Baro Başkanları tarafından 11 
kişilik Kurul üyeleri seçilmiştir.40 Ancak kanunen en az ayda bir kez toplanması gereken 
Türkiye Insan Hakları Kurulu, aradan üç ay geçmesine rağmen, 15 Aralık itibariyle he-
nüz ilk toplantısını dahi gerçekleştirememiştir. Toplanması halinde Kurul, ilk aşamada 
kendi içinden Başkan ve Ikinci Başkan seçecek ve bir bürokratın da Başkan Yardımcısı 
olarak atamasını yapacaktır. Ardından Kurum faaliyete geçecek ve bu aşamada Baş-
bakanlık Insan Hakları Başkanlığı da lağvedilecektir. Oluşturulan bu Kurum’a ve Kurul 
üyelerine Türkiye’de işkence ve kötü muameleyle mücadele etme, şikâyetleri incele-
me, insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine katkı yapacak bağımsız bir me-
kanizma olduğunu göstermek hususunda büyük sorumluluk düşmektedir.

1990 yılından beri faaliyet gösteren TBMM Insan Haklarını Inceleme Komisyonu da 
2012’de yapısal bir değişiklik geçirdi. Kuruluş kanununda 1 Aralık 2011’de yapılan de-
ğişiklikle, Komisyon’a kanun teklif ve tasarılarını esas veya tali komisyon olarak incele-
yebilme yetkisi verildi. Böylece 2012 yılından itibaren Komisyon, Meclis’e sevk edilen 
kanun tasarıları ve tekliflerini insan hakları açısından bir ihtisas komisyonu sıfatıyla ele 
almaya başladı. 

Türkiye’nin 2005 yılında imzaladığı BM Işkenceye Karşı Sözleşme Ek Protokolü’nün 12 
Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, 
Türkiye’nin bir yıl içerisinde işkencenin önlenmesi için Seçmeli Protokol’e uygun bir 

39.  28 Kasım 2012’de yapılan seçimde ise Serpil Çakın, Mehmet Elkatmış, Zekeriya Aslan, Muhittin Mıhçak ve 
Abdullah Cengiz Makas kamu denetçisi olarak seçildiler.

40.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Prof. Dr. Serap Yazıcı ve Yard. Doç. Dr. Levent Korkut’u; Bakanlar Kurulu ise 
Doç. Dr. Abdurrahman Eren, Av. Fatma Benli, Dr. Hikmet Tülen, Ömer Vardan, Selamet Ilday, Yılmaz Ensaroğlu ve 
Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i Kurul üyeliğine atadı. YÖK tarafından Prof. Dr. Nihat Bulut görevlendirilirken, Baro 
Başkanları tarafından yapılan seçimi ise Artvin Barosu Başkanı Av. Izzet Varan kazandı.
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Ulusal Önleme Mekanizması kurma yükümlülüğü altına girmesine rağmen, 27 Ekim 
2012 tarihine kadar kurulması gereken OPCAT Ulusal Önleme Mekanizması’na ilişkin 
bir gelişme olmamıştır ya da bilinmemektedir.

Içişleri Bakanlığı tarafından  yürütülen, Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan eşitlik 
ilkesi ve ayrımcılık yasağının etkili bir şekilde uygulanabilmesi ve ayrımcılık nedeniyle 
oluşan mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla hazırlanan “Ayrımcılıkla Mücadele ve 
Eşitlik Kurulu Kurulmasına Ilişkin Kanun Tasarısı” ile ilgili çalışmalar 2012’de de sürmüş-
tür. Bağımsız Kolluk Şikayet Komisyonu (Kolluk Gözetimi Komisyonu) kurulmasına iliş-
kin kanun tasarısı da Meclis’te olup henüz yasalaşmamıştır.

4.5 İnsan Hakları Sorunları

4.5.1 İfade Özgürlüğü

Yargı paketleri aracılığı ile ifade özgürlüğü alanında yürütülen reform çalışması 2012 
yılında da sürdü. 3. Yargı Paketi ile beraber, yazılı eserlere yayımlamadan önce el ko-
nulması yasaklandı. Paketin yürürlüğe girmesinin ardından, Temmuz 2012’de, Ankara 
Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine, yayın yasağı bulunan eserler üzerinde kap-
samlı bir inceleme yapıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral, 31 Aralık 2011 
tarihinden önce Ankara Mahkemeleri ve diğer mahkemelerce verilen yayın yasaklarını 
tek tek inceledi ve yaklaşık iki bin eser üzerindeki yayın yasağının kaldırılmasına karar 
verdi. Sıkıyönetim mahkemeleri, DGM’ler, CMK 250, Ankara 11. ve 12. Ağır Ceza Mah-
kemelerince verilen yayın yasakları kararları ise “Haklarında karar verilmek üzere” ilgili 
birimlere gönderildi.41

Bununla birlikte, ifade özgürlüğü alanında sorunlar giderilebilmiş değildir. AIHM’e, 
Türkiye’de ifade özgürlüğünün ihlal edilmesine ilişkin olarak çok sayıda başvuru ya-
pıldı. Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Adli Yıl açılış törenlerinde yaptığı açıklamada, “ulusal 
mahkemelere ve AIHM’e ifade özgürlüğü alanından giden dava dosyalarının sayısı 
dikkate alındığında, bir ifade özgürlüğü sorununun açık olduğunu” belirtti.42

Gazeteciler ve basın çalışanları hakkında açılan davalar ve hapisteki gazeteciler konu-
su, 2012’de de kamuoyunda geniş bir biçimde  tartışıldı. Gazetecileri Koruma Komitesi 
(CPJ) Ekim 2012’de yayınladığı özel raporda Türkiye’deki cezaevlerinde 76 gazetecinin 
bulunduğunu, bunlardan en az 61’inin doğrudan gazetecilik faaliyetleri ile ilgili ola-
rak hapiste tutulduğunu iddia etti.43 Hükümet ise, tutuklu veya hükümlü gazetecilerin 
mesleki faaliyetlerinden ötürü değil, cezai eylemleri nedeniyle cezaevlerinde bulun-
duklarını ileri sürdü. 

Başta siyasetçiler ve medya mensupları olmak üzere, kişilerin yazı yazmak, demeç ver-
mek, konuşma yapmak vb. aktivitelerinden ötürü TMK’nın 6 ve 7. maddeleri ile TCK’nın 
220 ve 314. maddelerinden yargılanması, ifade özgürlüğünü ihlal eden uygulamalar 
olarak eleştirilmektedir.44 Kaldı ki, özellikle medyada ifade özgürlüğünün önündeki 
tek engel yasalar da değildir. Siyasi yetkililer, kamu görevlileri ve medya patronları ta-

41.  “2 bin esere özgürlük”, Hürriyet, 07.12.2012.

42.  “Yargıtay Başkanı Ali Alkan, 2012-2013 Adli Yıl Açılış Konuşması”, http://www.yargitay.gov.tr/belgeler/site/
acilisKonusma/2012-2013.pdf, Son Erişim:25.11.2012.

43.  Raporda diğer 15 gazetecinin aleyhindeki delillerin yeterince açık olmaması nedeniyle alıkonmalarının 
dayanağını araştırmaya devam edildiği belirtiliyor. Bkz. “Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Krizi”, Gazetecileri Koruma 
Komitesi Özel Raporu, http://cpj.org/tr/Turkey2012.Turkish.pdf, Son Erişim:08.12.2012.

44.  “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı Ilerleme Raporu”, s.26.
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rafından yapılan baskı ve tehditlerin, kimi gazetecilerin işten çıkarılmasına ve oto san-
sürün ciddi ölçüde yaygınlaşmasına neden olduğunu da kaydetmek gerekmektedir.

4.5.2 Din Özgürlüğü 

Türkiye’de Cumhuriyet’le birlikte uygulamaya konulan laiklik anlayışı ve uygulaması, ül-
kede yaşayan ve farklı dinlere inanan ya da herhangi bir dine inanmayan tüm insanların 
din özgürlüğünü ciddi ölçüde kısıtlamaktadır. Söz konusu laiklik anlayışı, otoriterdir, dini 
tanımlamaktadır ve tanımladığı dini herkese dayatmaktadır. Bundan ötürü de, resmi din 
anlayışı dışında bir din algısına sahip olan Müslümanları baskı altına almakta, diğer dini 
grup ve cemaatleri ise neredeyse tanımamaktadır. Nitekim Türkiye’de Lozan’da tanınan 
Ermeniler, Rumlar ve Museviler dışında herhangi bir dini azınlık hukuken bulunmamak-
tadır. Bu iki eksen üzerinde yürüyen laiklik politikaları yüzünden, ülkede yaşayan herkes, 
din özgürlüğü açısından büyük sorunlar yaşamaktadır. Din özgürlüğüyle ilgili sorunlar, 
gerek Müslüman çoğunluk gerekse diğer dinlere mensup kişi ve cemaatler açısından, 
2012’de önemli oranda devam etmiştir. Geleneksel dini cemaatlerin yapılanmalarına ve 
mekanlarına yönelik yasaklarda herhangi bir değişiklik olmamış; Alevilerin ve Şii/Caferi-
lerin talepleri herhangi bir karşılık bulmamıştır. 

Yıllarca keyfi biçimde uygulanan ve çok geniş kitleleri ilgilendiren başörtüsü yasağı, 
üniversitelerin büyük bir bölümünde uygulanmamakta ise de, bu sorunun kalıcı bir 
çözüme kavuşturulduğundan söz etmek mümkün değildir. Yöneticilere bağlı olarak 
başörtülü öğrenciler derslerine devam edebilmekte ya da engellenebilmektedirler. 
Nitekim zaman zaman kimi üniversitelerde yasakçı uygulamaların gündeme geldiği 
bilinmektedir. Kamu kurumlarında ise hakim uygulama hala başörtüsünün yasaklan-
ması şeklindedir. 

Bunlara karşılık, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Temmuz 2012’de, bir Diyanet Işleri Baş-
kanı, Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etmiştir.45 Geçtiğimiz yıllarda cem evi ziya-
retinde de bulunan Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Görmez’in bu diyalog girişimleri 
genellikle olumlu değerlendirilmekle birlikte, 2012 yılı itibariyle Diyanet’in yapısında 
ve çalışma esaslarında yapısal bir değişiklik olmamıştır. Diyanet Işleri Başkanlığının, 
2012-2016 dönemi yurt içindeki ve yurt dışındaki misyonerlik faaliyetlerini takip etme 
ve değerlendirmeyi stratejik amaçları arasına alması, eleştirilere neden olmuştur.46

Öte yandan, gayrimüslimlerin kendi dinlerini öğrenme ve öğretmelerinin önünde-
ki engeller ortadan kalkmamıştır. Çokça tartışılmasına rağmen, Heybeliada Ruhban 
Okulu halen kapalıdır. Lozan’da tanınan gayrimüslim cemaatler dışındakilerin örgütlü 
olarak resmen tanınmaması, yani tüzel kişiliklerinin olmaması, mülkiyet hakları, yargı-
ya başvurma ve yabancı din adamlarının oturma izni alabilmeleri gibi konularda so-
run teşkil etmektedir. Bununla birlikte, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Ağustos 
2012’de, yaklaşık 90 yıl sonra, üçüncü defa Trabzon ilindeki Sümela Manastırında ayin 
gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, Van Gölü Akdamar adasındaki Ermeni Surp Haç Ki-
lisesinde yıllık dini ayin yapılması da devam etmektedir. 

2012’de din özgürlüğü alanından çok tartışılan konulardan birisi de cem evlerinin sta-
tüsü olmuştur. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin bir “Cemevi Yaptırma Derneği” hakkında 
kapatma kararı vermesi ve cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane olarak kabul 
edilmesinin mümkün olmadığı belirtmesinin47 yanı sıra, CHP Milletvekili Hüseyin Ay-

45.  “Balat’ta Tarihi Buluşma”, http://www.ntvmsnbc.com/id/25364169, Son Erişim: 10.12.2012.

46.  “Diyanet Işleri  Başkanlığı Stratejik Planı 2012-2016”, Ankara, 2012, s.90.

47.  “Cami ve mescit dışında bir ibadethane olamaz”, Star, 28.08.2012.
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gün’ün Meclis’te cem evi açılmasına ilişkin talebinin TBMM Başkanı Cemil Çiçek tara-
fından “Alevilik Islam içi bir oluşumdur. Islam dininin ibadet yeri camidir”48 denilerek 
reddedilmesi bazı Alevi grupların tepkilerine neden olmuştur.49 Diyanet Işleri Başkanı 
Mehmet Görmez ise konuyla ilgili olarak, “Diyanet’in kilise gibi dini kutsal bir otoritesi 
yoktur. Hiçbir kişiyi ve toplumu dinin dışına itme hakkı da yoktur. ‘Haklar ve özgürlük-
ler her insana doğuştan verilir ve toplum düzenini bozmamak kaydıyla bireylerin ve 
toplulukların bu hakları sonuna kadar kullanmaları esastır. Kanunların ve yasaların bu 
hakları kısıtlaması söz konusu olmayacağı gibi, bu hakların verilmesi için bir referan-
dum da söz konusu olmamalıdır” dedi.50 

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2012- 2013 eğitim yılı için hazır-
lanan ders kitaplarında, Alevi inancı ile ilgili bilgilere yer verilmesi olumlu bir geliş-
me olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık zorunlu din dersleri halen sürmektedir. Bu 
konuda AIHM’in Zengin/Türkiye davasında verdiği karar henüz uygulanmamıştır. Aynı 
şekilde, AIHM’in 2010 yılında verdiği kimlik kartlarında din hanesinin bulunmasının 
AIHS’yi ihlal ettiğine dair kararın uygulanmaması da, din özgürlüğü alanında tartışılan 
konulardan biri olmaya devam etmektedir.

Temmuz 2012’de yayınlanan “2011 ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”nun Tür-
kiye’ye ilişkin değerlendirmesinde, genel itibariyle dini özgürlüklerin güvence altına 
alındığı ancak bazı anayasa hükümlerinin dini özgürlükleri kısıtladığı belirtilmekle 
birlikte, dini inançları ve ibadet şekilleri nedeniyle bazı grupların toplumsal baskıya 
maruz kaldıkları, özellikle Müslüman olmayanlara yönelik tehditlerin baskı ortamı ya-
rattığı ve bu grupların dini özgürlüklerinin kısıtlandığı ifade edilmiştir.51 

4.5.3 Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü

2012’de örgütlenme özgürlüğü alanındaki en önemli gelişmelerden birisi, Kamu Gö-
revlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılan değişikliktir. 4 Nisan 2012’de kabul edilen 
“Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” ile memurlara da toplu 
sözleşme yapma hakkı tanındı. Yeni yasayla sendika ve konfederasyonlar tüzüklerin-
de gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası kuruluş kurabilirken, kamu 
işvereninin; sendika işyeri ile il ve ilçe temsilcisinin işyerini değiştirmesindeki ‘’haklı 
bir neden’’ şartı kaldırıldı. Uzun zamandır tartışılan ve ertelenen Sendikalar ve Toplu 
Iş Sözleşmesi Kanunu ise, 18 Ekim 2012’de kabul edildi. Kanun’la, işçi ve işveren sen-
dikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve 
örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak eko-
nomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi 
yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvur-
malarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

Sağlık Bakanlığına ilave yetki tanıyan ve Sağlık Meslekleri Kurulunu kuran Kasım 2011 
tarihli Kanun Hükmünde Kararname,52 Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin yanı sıra, Dünya 

48.  “Islam dininin ibadet yeri camidir”, Vatan, 09.07.2012.

49.  “Cemevleri Alevilerin Ibadet Merkezidir!”, http://www.alevifederasyonu.org.tr/index.php?option=com_
content&view=article&id=486, Son Erişim: 10.12.2012.

50.  “Diyanet: Çözüm daha fazla özgürlükte”,  http://www.ntvmsnbc.com/id/25370515, Son Erişim: 10.12.2012.

51.  “2011 ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”, http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/
index.htm?dlid=192871, Son Erişim: 10.12.12.

52.  “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, 
Resmi Gazete, Sayı : 28103 (Mükerrer), 02.11.2012.
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Tabipler Birliği (DTB) tarafından da mesleki özerkliği azalttığı yönünde eleştirildi.53 Öte 
yandan, sendikalara ve STK’lara yönelik baskı ve operasyonlar, 2012’de sürdü. Örne-
ğin, KESK’e bağlı sendikalar ile bazı insan hakları örgütlerinin temsilcilikleri, farklı ta-
rihlerde polis tarafından basıldı, gözaltına alınan çok sayıda sendika ve STK temsilcisi 
tutuklandı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları yaptıkları basın 
açıklamalarından dolayı hala ceza alabilmekte ya da soruşturmaya uğramaktadırlar. 

Anayasal bir hak olmasına rağmen gösteri ve toplantı düzenleme özgürlüğü zaman 
zaman pratik olarak çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Bu engellerin başında daha 
çok idari düzenlemeler gelmektedir. Gösteri yapmak için önceden bildirim gerekliliği 
katı bir idari zorluğa sebep olmaktadır. Bir diğer zorluk, mülki amirlerin gösteriler için 
göstericiler tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan yer ve zamanları şart koşma-
sıdır. Sendikal haklar, Kürt meselesi ve öğrenci hakları gibi konularla ilgili gösterilerde 
güvenlik güçleri zaman zaman orantısız güç kullanmaktadırlarr. Buna karşılık, göste-
ricilere karşı şiddet kullanan resmi görevliler hakkında etkili bir soruşturma yapılma-
makta ve güvenlik görevlileri, çoğunlukla korunarak cezasız kalmaktadırlar.

4.5.4 Cezaevleri

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre,54 2011 yılında cezaevlerinde 92.617 hükümlü ve 
35.987 tutuklu olmak üzere, toplam 128.604 kişi bulunmakta iken, Adalet Bakanı Sa-
dullah Ergin tarafından 24 Ekim 2012’de yapılan açıklamada, cezaevlerinde 94.830’u 
hükümlü, 32.042’si de tutuklu olmak üzere toplam 126.872 tutuklu ve hükümlü bu-
lunduğu belirtildi. 

2012’de Ceza Infaz Sisteminde yaşanan en önemli gelişme, Ceza ve Güvenlik Tedbirle-
rinin Infazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Kanunu’nda değişiklik yapan yasanın Nisan 2012’de TBMM’de kabul edilme-
si oldu.55 Yasa değişikliğiyle beraber, açık cezaevinde cezasının son 6 ayını kesintisiz 
olarak geçiren, çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan veya 
koşullu salıverilmesine 1 yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülere, cezalarının ko-
şullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını denetimli serbestlik tedbiri kapsamında 
cezaevi dışında geçirebilme imkânı tanındı. Böylece, Kanun’un yürürlüğe girmesin-
den sonraki ilk üç ay içinde, yaklaşık 18 bin mahkûm şartlı tahliye olurken,56 Adalet 
Bakanı Ergin, denetimli serbestlikle cezasının kalan kısmını toplum içinde çeken hü-
kümlülerin yüzde 98’inin denetimli serbestlik şartlarına uyum gösterdiğini, yüzde 2’ye 
yakın bir bölümünün ise yeniden suç işledikleri veya kendileri için öngörülen şartları 
ihlal ettikleri için tekrar cezaevine döndüğünü ifade etti.57 Cezaevlerindeki hükümlü 
oranın giderek artıp, tutuklu oranının azalması olumlu bir gelişme olarak not edilme-
lidir. Ancak Denetimli Serbestlik Kanunu’ndaki değişikliğe rağmen cezaevlerindeki 
yoğunluk devam etmektedir. 

53.  “Turkish Government urged to Restore Powers to Medical Association”, http://www.wma.net/en/40news/2
0archives/2012/2012_08/index.html, Son Erişim: 12.12.2012.

54.  Detaylı bilgi için bkz. “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Istatistiği”,  http://www.cte.
adalet.gov.tr, Son Erişim: 12.11.2012.

55.  Kanunun t am metni için bkz: Resmi Gazete, Sayı: 28261, 11.04.2012.

56.  “18 bin mahkum tahliye oldu”, Sabah, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/07/16/18-bin-mahkum-
tahliye-oldu, Son Erişim: 12.11.2012.  

57.  “Denetimli serbestlikte 6 ay açık cezaevi şartı kalkacak”, Anadolu Ajansı, 12.11.2012. “Denetimli serbestlikte 6 ay açık cezaevi şartı kalkacak”, Anadolu Ajansı, 12.11.2012.
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Türkiye genelindeki toplam 377 ceza infaz kurumundan sadece 3’ü çocuk eğitimevi, 
4’ü ise, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu olarak işletilmektedir. Adana Pozantı 
Çocuk Cezaevi’nde gerçekleşen işkence, taciz ve tecavüz iddialarının tekrarlanmaması 
için bu sayının arttırılması ve çocukların cezaevlerinin tümünde yetişkinlerden ayrı tu-
tulması için hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 2012 yılı içerisinde, toplam 13 yeni 
ceza infaz kurumu açılmış, 7 ek binanın yapımı tamamlanmıştır. Halen 3 ceza infaz 
kurumunun inşaatı ise ihale aşamasındadır.58

Öte yandan, Haziran ayında Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde çıkan yangın sonrası 13 kişi-
nin ölümü, cezaevlerinin denetlenmesi hususunu tekrar gündeme getirmiştir. Hali-
hazırda ceza infaz kurumları, idari denetim kapsamında hâkim ve kontrolörlerin yanı 
sıra, il ve ilçe insan hakları kurulları, cezaevi izleme kurulları ve TBMM Insan Haklarını 
Inceleme Komisyonu tarafından denetlenmektedir. Uluslararası denetim kapsamında 
Avrupa Işkenceyi Önleme Komitesi de haberli ve habersiz olarak cezaevlerini ziyaret 
edebilmekte ancak hazırladığı raporu devletin izni ile yayınlayabilmektedir. Bu dene-
tim mekanizmalarının cezaevlerindeki koşullarda değişikliğe yol açıp açmadığı konu-
sunda sağlıklı veriler bulunmazken, Türkiye’deki bağımsız insan hakları örgütlerinin 
cezaevlerini denetleyebilmesi imkânı halen bulunmamaktadır. 

Ağır hasta mahkûmlar için ceza erteleme sistemi ya da af uygulanabilmesiyle ilgili tı-
kanıklıklar eskiden beri aşılamamaktadır. Bu konuda rapor vermekle yetkili tek merci 
olan Adli Tıp Kurumu’nun üzerindeki yükün hafifletilmesi için Tıp Fakültelerinin Adli Tıp 
Anabilim Dallarına, bünyesinde Adli Tıp Anabilim Dalı olan Hastanelerin bazılarına yetki 
verilmesi, mevcut tıkanıklıkların aşılmasını sağlayacak ve ağır hasta tutuklu ve hükümlü-
lere zamanında gerekli müdahalelerin yapılmasını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. 

2012 yılı sonlarında cezaevlerinde yaşanan bir diğer önemli gelişme ise, açlık grevle-
ri oldu. Türkiye genelindeki çeşitli cezaevlerinde bulunan PKK, PJAK ve KCK davala-
rından tutuklu ve hükümlüler, 12 Eylül 2012’de “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecri-
din kaldırılması, anadilde savunma hakkı ve anadilde eğitim” talebiyle açlık grevleri 
başlattılar. Bir süre sonra açlık grevi eylemine katılanların sayısı 600’ü aştı. 17 Kasım 
2012’de Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla cezaevlerindeki açlık 
grevi eylemlerine bir an önce son verilmesi çağrısında bulunduğunu bildirmesi son-
rası eylem 68. gününde sonlandırıldı. Başta Adalet Bakanı Sadullah Ergin olmak üzere, 
tüm ilgili aktörlerin, bu süreçte başarılı bir kriz yönetimi sergilediklerini kaydetmek ge-
rekmektedir. Aynı şekilde, AK Parti Kongresi’nde belirtilen taahhütler arasında yer alan 
“anadilde savunma” ile ilgili yasal düzenlemenin hızlandırılması için çalışma başlatıl-
ması ve Abdullah Öcalan’ın avukatları ve yakınlarıyla görüşebilmesi için yeni bir deniz 
aracı tahsis edilmesi, bu eylemin herhangi bir can kaybı olmadan sona erdirilmesi için 
atılmış olumlu adımlar olarak not edilmelidir.

4.5.5 Kadın Hakları

2012 yılında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için önemli yasal düzenlemeler yapıl-
dı. Bunlardan ilki, 20 Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”dur 59. Kanun kadınları, çocukları, aile 

58.  “Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Yaptığı Konuşma”, http://www.sgb.
adalet.gov.tr/duyurular/2012/2013YiliButce%20SunusKonusmasi.pdf, Son Erişim: 06.12.2012.

59.  Kanunun tam metni için bkz. Resmi Gazete, Sayı: 28239, 20.03.2012.
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bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını şiddete karşı koruyarak şiddeti ön-
lemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle Kanun’da, kadınlar ve aile bireylerinin şiddetten 
korunması için mülki amirler ve hakimler tarafından uygulanmak üzere koruyucu ve 
önleyici tedbirler uygulanması ve alınan tedbir kararlarının savcılık ve kolluk birimleri 
tarafından hızlı bir biçimde uygulanması öngörülmektedir. 237 kadın örgütü ve plat-
formu bünyesinde barından “Şiddete Son Kadın Platformu” ise, Kanun’un yasalaşma-
sından önce, tasarıdaki eksiklikleri bir mektupla milletvekillerine iletti. 

2007-2010 dönemini kapsayan “Kadına Yönelik Aile Içi Şiddetle Mücadele Ulusal Ey-
lem Planı”, uygulama süresinin dolmasının ardından STK’lar ve üniversitelerin de kat-
kı ve katılımlarıyla güncellendi. 10 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Plan, Kısa 
(2012–2013), Orta (2012–2014) ve Uzun vade (2012–2015 ve sonrası) olmak üzere 
üç uygulama dönemini kapsamaktadır. 2008-2013 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal 
Eylem Planı Izleme ve Değerlendirme Toplantıları 2011 Yılı Birleşik Raporu da Mayıs 
2012’de açıklandı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Jandarma Genel Ko-
mutanlığı 12 Nisan 2012’de şiddet mağdurlarının desteklenmesi amacıyla, kadına kar-
şı şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında Jandarma personeline 
eğitim verilmesine ilişkin bir protokol imzaladılar.

Bu dönemde bir diğer önemli gelişme de, Istanbul Sözleşmesi’nin 8 Mart 2012’de yü-
rürlüğe girmesi oldu. Türkiye’nin hazırlığına öncülük ettiği, 11 Mayıs 2011 tarihinde 
Istanbul’da imzalanan ve kamuoyunda “Istanbul Sözleşmesi” olarak da bilinen “Kadın-
lara Yönelik Şiddet ve Aile Içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Ilişkin Avru-
pa Konseyi Sözleşmesi”nin yürürlüğe girmesi için sekizi Avrupa Konseyi üyesi olmak 
üzere, on devletin daha onaylaması gerekmektedir. Istanbul Sözleşmesi, uluslararası 
hukukta kadına yönelik ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan ilk sözleşme 
olma özelliğini taşımaktadır. 

2012’de sığınma evlerinin kapasitesi büyürken, ilgili yönetmeliğin değiştirilmesi için 
de çalışma başlatıldı. 2012’nin ilk 10 ayında açılan 20 yeni sığınma evi ile kapasite yük-
seltildi. Türkiye’de halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 69, belediyelere 
bağlı 31, STK’lara bağlı 3 olmak üzere toplam 103 konukevi/sığınmaevi bulunmakta-
dır.60 Belediyeler Kanunu’na göre nüfusu 50 binin üzerinde olan her belediyenin bir sı-
ğınma evi açması öngörülürken, Türkiye’de 35 ilde hala sığınma evi bulunmamaktadır. 
Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yıl içerisinde kadın sığınma evleriyle 
ilgili yönetmeliği değiştirmek için de çalışmalara başladı. 20 Kasım 2012’de Başbakan-
lığa gönderilen yeni yönetmelikte, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan 
kadınlar için, eğer 12 yaşından büyük çocuğu varsa bağımsız bir ev kiralanması hük-
me bağlandı. 

Kadınların işgücü piyasasına katılımını, yani kadın istihdamını arttırmak amacıyla yü-
rütülen çalışmalar 2012’de devam etti. Kadın Istihdamının Desteklenmesi Operasyo-
nu kapsamında, IŞKUR ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında kadın 
istihdamının artırılması için “yönlendirme ağı” kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. 
Sermaye Piyasası Kurulu da 11 Nisan 2012’de çıkardığı bir tebliğ ile zorunlu uygulama-
yı gerektirmemekle birlikte, “Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur” ilkesini 
getirdi. Bununla birlikte, kadınların istihdamı konusunda çeşitli sorunlar da devam et-
mektedir. Kadın Emeği ve Istihdamı Girişimi (KEIG) Platformu, 2010 yılında yayımlanan 
“Kadın Istihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi”ne ilişkin 

60.  http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/html/204/Kadin+Konukevleri#10, Son Erişim: 02.12.2012.
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2012’de hazırlanan raporunda61 Genelge’nin maddelerinde çoğunlukla belirsiz ifade-
lerin kullanılmasının ve yaptırım mekanizmasına yer verilmemesinin, etkisinin sınırlı 
kalmasına neden olduğunu belirtti. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ise 2012’de “Toplumsal Cinsiyet Açısından 
Anayasa” konulu bir rapor hazırladı. Komisyon’a yönelik olarak, “yasal süreç yoluyla 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana politika alanlarına dahil edilmesi, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ilişkin kanun ve genelgelerin uygulanmasının izlenmesi ve kadın örgütleri 
ile ilişkiler kurulması konularına daha fazla dahil olması” yönünde eleştiri ve beklenti-
ler sıkça dile getirilmektedir.62

Temmuz ayında çıkarılan ve tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle 
yapılmasını düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ne-
deniyle hükümet ile kadın örgütleri arasında polemik yaşandı. STK’lar, Kanun’un yeterli 
hazırlık yapılmadan ve yeterince tartışılmadan kabul edildiğini iddia ederken, benzer 
bir polemik hükümetin kürtajla ilgili açıklamaları sonrasında da gündemi meşgul etti. 

4.5.6 Çocuk Hakları

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne konulan çekincelerin yanı sıra, AIHS 1 Numaralı Ek 
Protokolü Türkiye tarafından onaylanırken, eğitim hakkına ilişkin 2. maddesine “430 
sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu” gerekçe gösterilerek konulan çekince 2012 yılında da 
kaldırılmamıştır.

2012’de Türkiye’de çocuk hakları üzerine en önemli değerlendirme, BM Çocuk Hakları 
Komitesi tarafından yapılmıştır. Türkiye’nin 2007 yılında BM Çocuk Hakları Komitesi’ne 
beş yılda bir sunması gereken periyodik ülke raporlarından ikinci ve üçüncüsünü bir-
leştirerek 2009 yılında sunmasının ardından BM Çocuk Hakları Komitesi, 29 Mayıs - 15 
Haziran 2012 tarihlerinde yapılan oturumlarda bu raporları ele aldı.63 Komite, TMK’da 
2010’da yapılan ve Türkiye’de çocukların davalarının çocuk mahkemelerinde görülme-
sini ve 18 yaşından küçük çocukların cezalarının hafifletilmesini sağlayan düzenleme-
leri, 2005’de çıkarılan Çocuk Koruma Kanunu’nu, yine 2005’de yapılan özürlü çocukla-
rın eğitimi, rehabilitasyonu, bakımı ve sosyal güvenliğine ilişkin yasal değişiklikleri ve 
yeni TCK ile asgari cezai ehliyet yaşının 11’den 12’ye çıkarılmasını memnuniyetle kar-
şılarken, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk 
Pornografisi ile Ilgili Ihtiyari Protokol’ün (2004), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek 
Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Ihtiyari Protokol’ün (2004)  
ve Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Istismara Karşı Korunması Sözleşme-
si’nin (2007) de aralarında bulunduğu bir dizi sözleşme ve protokolün Türkiye tarafın-
dan onaylanmasını takdir etti. Aynı şekilde, Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi (2012-2016) 
ve Çocuk Işçiliği Eylem Planı (2004-2006) gibi çocukların haklarını ve iyi olma halle-
rini geliştiren politika ve programların benimsenmesi olumlu gelişmeler olarak not 
edilmelidir. Buna karşılık, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye ilişkin çekincelerin hala 
kaldırılmaması, bağımsız ve etkili bir izleme mekanizmasının olmaması, Lozan Ant-

61.  Raporun tam metni için bkz. http://www.keig.org/raporlar.aspx, Son Erişim: 02.12.2012.

62.  “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı Ilerleme Raporu”, s.31.

63.  Değerlendirme raporunun tam metni için bkz: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/
CRC_C_TUR_CO_2-3.pdf. 

2012’de Türkiye’de 
çocuk hakları 
üzerine en önemli 
değerlendirme, 
BM Çocuk Hakları 
Komitesi tarafından 
yapılmıştır.



S E T A  
A N A L İ Z

28

laşması’nda tanınmamış olan azınlıklara mensup çocuklara karşı ayrımcılık, Doğu ve 
Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere kırsal alanda yaşayan çocuklara yeterli sağlık 
hizmetleri verilememesi ve eğitime erişimleri konusundaki eşitsizlikler ile bazı cezaev-
lerindeki kötü koşullar da eleştirilen hususlar olarak öne çıkmaktadır.

Öte yandan, MEB’e bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetme-
lik, Kasım 2012’de değişti.64 Yönetmelik’te belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest hale geldi. Okullarda tek tip kı-
yafet zorunluluğun kalkması üzerine, tek tip kıyafeti eşitlikle özdeşleştiren ya da ge-
lir düzeyleri eşit olmadığı için çocukların kıyafetlerinin eşit olmayacağı ve yoksulluk 
manzaralarının ortaya çıkacağı yollu yaklaşımları çok doğru/haklı bulmak mümkün 
gözükmemektedir. Okullarda tek tip kıyafet uygulamasının, aileler arasındaki büyük 
gelir farkı dolayısıyla yapıldığı ve öğrencilere önlük ya da üniforma giydirerek eşitliğin 
sağlanabileceği argümanı aslında yoksulluğu ortadan kaldırmanın değil, sadece giz-
lemenin/üstünü örtmenin amaçlandığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, başörtüsü 
yasağının, sadece Imam Hatip liseleri ve bazı seçimlik dersler dışında sürdürülmesi de, 
ciddi eleştirilere yol açmıştır. 

2012 yılında görülen bazı davalar, çocuk istismarına karşı alınan önlemler ve yakla-
şım konusunda kamu kurumlarının, yargı organlarının ve medyanın yeniden tartışıl-
masına neden olmuştur. Edirne’de işitme engelli kız çocuğu Z.K.’nin (14), beş kişinin 
istismarına uğradıktan sonra Savcılık ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, yasalar 
gerektirdiği halde, koruma altına alınmaması ve bu dönemde tecavüze uğrayıp ha-
mile kalması yoğun tartışma ve eleştiri konusu oldu. Aynı şekilde, Haziran 2012’de Sa-
karya’da lise öğrencisi Ö.C.’ye (14) aralarında iki polis müdürünün de bulunduğu 31’i 
öğrenci 34 kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava kamuoyunda yo-
ğun olarak tartışıldı. Uzmanlar konuya ilişkin olarak asıl sorulması gereken soruların, 
“niye koruma kararı alınmadı ya da korumak için yeterli kurumumuz var mı, kurumlar 
buna elverişli mi, koruma kararı alındığı zaman nerede kalıyor bu çocuklar, ne tür bir 
tedavi görüyorlar?” olduğunu, ayrıca davalar sırasında çocukların basında yapılan ha-
berler nedeniyle zarar gördüğünü vurguladılar.65

4.5.7 İşkence ve Kötü Muamele 

2012’de güvenlik görevlilerinin gözaltı merkezleri ve cezaevlerinin yanı sıra, tutukla-
ma sırasında ve resmi gözaltı merkezlerinin dışında aşırı güç kullanımı, insan hakları 
örgütleri tarafından sıkça dile getirilen bir sorun olmuştur. Avrupa Komisyonu, kolluk 
kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kötü muamele vakalarının sayısında ve şiddetin-
de azalma eğiliminin devam ettiğini belirtirken, insan hakları örgütleri işkence ve kötü 
muamele uygulamalarının yoğunluğunun artmakta olduğunu, cezasızlık uygulaması-
nın işkenceyi teşvik ettiğini ifade etmektedirler.66

Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu bünyesindeki kurul raporlarının yanı sıra, adli 
tabip raporları ile üniversite veya bağımsız kuruluşların raporlarının bazı mahkemeler 

64.  “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete, 
Sayı: 28480, 27.11.2012.

65.  “Çocukla Emniyet Müdürü Aynı Dosyada Yargılanamaz” ve, ““Kurumlar Koruma için Yeterli mi?”, http://www.
bianet.org/, Son Erişim:08.12.2012.

66.  “IHD ve TIHV’nin 10-17 Aralık Insan Hakları Haftası Basın Açıklaması”, http://www.ihd.org.tr/index.
php?option=com_content&view=article&id=2606, Son Erişim:10.12.2012.
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tarafından kanıt olarak kabul edilmesi olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte Türkiye, 
BM Işkenceyle Mücadele Sözleşmesi Ihtiyari Protokolünü onayladığı halde, Protokol’ün 
koşulları ile uyumlu Ulusal Önleme Mekanizması’nı henüz oluşturmamıştır.

TSK’da yaşanan işkence ve kötü muamele iddiaları da 2012’de kamuoyunda geniş bir 
şekilde tartışılmıştır. Temmuz 2011’de Kıbrıs’ta bir askerin disiplin cezaevinde kaldı-
ğı esnada gardiyanların işkencesi sonucu hayatını kaybetmesi sonrası, TBMM Insan 
Haklarını Inceleme Komisyonu bölgede incelemelerde bulundu ve bir rapor hazırla-
dı.67 Ordudaki işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin STK’ların çalışmaları ise son 
yıllarda artmış durumdadır. STK raporlarında, “hakaret, dayak, aşırı fiziksel aktiviteye 
zorlama, tehdit, orantısız cezalar, uykusuz bırakma, yeterli sağlık hizmeti alamama” 
orduda karşılaşılan işkence ve kötü muamele türleri arasında yer almaktadır.68 2012 
yılında, “gözaltında işkence yapmaktan hüküm giyen ve AIHM’de Türkiye’nin mahkum 
edilmesine yol açan polis şefi Sedat Selim Ay’ın, terfi ettirilerek Istanbul’a Terörle Mü-
cadele Şube Müdürü olarak atanması, insan hakları çevrelerinin tepkisini çekmiştir.69 

Kamu görevlilerine karşı açılan işkence iddialarının adli yönden olduğu kadar idari 
yönden de hızlı ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerekmektedir. Işkence ve kötü 
muamele iddialarına ilişkin olarak açılan idari soruşturmaların eksik yapılması ve uzun 
sürmesi bir yana, açılan davalarda verilen hapis cezalarının çoğunlukla tecil edilmesi, bir 
cezasızlık politikası olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, vatandaşlar işkence ve kötü 
muameleye ilişkin şikâyet başvurusu yapmak istediklerinde, karşılık olarak haklarında, 
“polise mukavemet” davası açılmakla tehdit edilmektedirler. Işkence ve kötü muamele 
suçlamasıyla kamu görevlileri hakkında açılan dava sayısı ile güvenlik görevlilerinin şikâ-
yetleri üzerine “polise mukavemet” suçlamasıyla vatandaşlar hakkında açılan dava sayısı 
arasındaki büyük fark, cezasızlık ithamlarına haklılık kazandırmaktadır.70 

4.5.8 Engelliler

Türkiye, 3 Aralık 2008’de onayladığı BM Engellilerin Haklarına Ilişkin Sözleşme’nin 
BM’ye bireysel ve kolektif başvuru hakkının tanınması hususunu içeren Ek Ihtiyari Pro-
tokol’ünü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamasına rağmen henüz onaylamamıştır. Dola-
yısıyla engelli bireylerin uğradığı hak ihlalleriyle ilgili olarak Türkiye’den BM’ye bireysel 
başvuru henüz yapılamamaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye Sözleşme’ye taraf olması-
na rağmen hâlâ bir ulusal uygulama ve denetim mekanizması kurmamıştır. BM Insan 
Hakları Komitesi başta olmak üzere pek çok kişi ve kuruluş, TBMM’de “Engelli Hakları 
Araştırma Komisyonu” kurulması için çağrıda bulunmaktadır. 

Buna karşılık, engellilere yönelik birçok hizmette olumlu gelişmeler de görülmektedir. 
Örneğin evde bakım hizmetleri yaygınlaşmış ve engelliler için girişimciliği teşvik çalış-
maları artmıştır. Bununla birlikte, engelli kişilerin istihdamını arttırma yönünde çeşitli 
sorunlar ve eksiklikler de devam etmektedir. Türkiye’deki engelli istihdamı politikası 
“zorunlu tutma ve cezalandırma” stratejisini izlemektedir. Ancak ülkemizdeki işletme-
lerin sadece yüzde 2’sinin engelli istihdam etmek zorunda olduğu göz önüne alınırsa, 

67.  Raporun tam metni için bkz. “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 2’nci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi 
Inceleme Raporu”, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/20_04_2012_2.pdf. 

68.  “Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak Ihlalleri”, askerhaklari.com, Ekim 2012.

69.   Emma Sinclair-Webb, “Torture and impunity”, Human Rights Watch, 08.08.12; “AIHM’in işkenceden 
mahkûm ettiği Ay’ın hükümete göre sicili temiz!”, t24.com.tr, 02.08.2012.

70.  “‘Dayakçı polislere’ sahte rapor suçlaması”, Milliyet, 05.12.2012.
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zorunluluk ve cezalardan oluşan bir strateji yerine engelli istihdamını arttırmak için 
özendirme ve kolaylaştırma araçlarının kullanılması gerekmektedir.71

Engelli kişiler günlük hayatta, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerine 
erişimde zorluklarla karşılaşmaya devam etmektedirler. Engellilerin Haklarına Ilişkin 
Sözleşme’nin ilgili kurumlarca uygulanmasının teşvik edilmesi için Özürlü ve Yaşlı Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü 2012’de 4 farklı hedef gruba yönelik olarak Insan Hakları ve 
Özürlülük başlıklı bilgilendirme seminerleri düzenlemiştir. Bu arada, kamu kurumları-
nın engellilere yönelik erişim hizmetleri sunması için zorunlu uyum süresi uzatılmış ve 
ertelenmiştir. Öte yandan, akıl hastanelerinin izlenmesinden ve teftiş edilmesinden 
sorumlu bağımsız bir birim de henüz kurulmamıştır.72

4.5.9 Azınlıklar ve Kültürel Haklar

2012’de yürütülen yeni anayasa çalışmaları sırasında gayrimüslim azınlıkların temsil-
cileri Cumhuriyet tarihinde ilk defa TBMM’ye davet edilerek görüşleri alınmıştır. MEB, 
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, Ermeni, Rum ve Musevi 
cemaatlerine ait okullarda “Türk vatandaşı olmayan Ermeni, Rum ve Musevi kökenli” 
ailelerin çocuklarının okumasının önünü açmıştır. Bu sayede, ‘misafir öğrenci’ uygu-
lamasıyla, Türkiye’de kaçak olarak çalışan Ermenistanlı göçmen ailelerin çocuklarının 
eğitim sorunlarına bir çözüm getirilmiştir.73 Bunların yanı sıra, gayrimüslim cemaatler 
tarafından yayımlanan gazetelerin resmi ilan yayımlamasına izin veren mevzuat deği-
şikliği de 2012’de gerçekleşmiştir.74

2012’de Türkiye’deki azınlıklara yönelik fiziki bir saldırı meydana gelmezken, Nisan 
2007’de Malatya’da üç Protestan’ın öldürülmesiyle ilgili dava ve Piskopos Padove-
se’nin 2010 yılında Iskenderun’da öldürülmesiyle ilgili dava devam etmektedir. Mar-
din’in Midyat ilçesinde bulunan 1615 yıllık Mor Gabriel Manastırı’na ait arazinin 276 
dönümlük bölümü 2012 yılında Yargıtay kararıyla Hazine’ye devredilmiştir. 2008 yılın-
daki kadastro çalışmaları sonrasında başlayan hukuki süreç sonunda, ilk derece mah-
kemesinin aksi yöndeki kararına rağmen, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu araziyi Hazine 
adına tescil etti. Manastır yetkilileri, arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayan vergi 
beyannameleri ile 1936 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne verdikleri beyannameyi 
davanın ilk aşamasında dosyaya eklediklerini ancak bu belgelerin dava dosyasından 
“kaybolduğunu”, karar düzeltme dilekçelerinde bunları tekrar yolladıkları halde Yargı-
tay’ın taleplerini reddettiğini belirttiler. Yargının vermiş olduğu bu karar, gayrimüslim 
azınlıklara ait vakıf ve cemaatlerin Türkiye’de yaşadığı mülkiyet sorunlarına köklü çö-
zümlerin getirildiği ve bu konudaki birçok mağduriyetin giderildiği bir ortamda, yapı-
lan reformları gölgelemiş ve yurt içinden ve dışından tepkiler almıştır. 

Türkiye, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Için Çerçeve Sözleşmesini ve 
Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartını 2012’de de imzalamamıştır.75 Azınlık hakları 
ile ilgili olarak BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesine ve eğitim hakkı ile ilgili olarak 
da BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesine konan çekinceler hâlâ sür-

71.  N. Emrah Aydınonat, “Engelli Istihdamını Arttırmanın Yolları”,  TEPAV, Haziran 2012, s.2.

72.  “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı Ilerleme Raporu”, s.35.

73.  “MEB’den azınlık okulları için beklenen düzenleme”, Agos, 21.03.2012.

74.  Karar No:195, Resmi Gazete, Sayı: 28218, 28.02.2012.

75.  Türkiye Andora, Fransa ve Monaco ile beraber bu Sözleşme’yi imzalamayan dört ülkeden birisidir. Bkz. 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp, Son Erişim:09.12.2012.
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mektedir. Bu çekincelerin kaldırılması ve söz konusu belgelerin imzalanarak onaylan-
ması halinde, ülkemizdeki azınlıkların hak ve özgürlükleri biraz daha güvence altına 
alınmış olacaktır.

4.5.10 Kürt Sorunu

Kürt sorunu, 2012’de de Türkiye’nin insan hakları sorunları arasındaki yerini korudu. 
Dahası, Kürt sorunu bağlamında 2012’ye şiddet ve çatışmaların, terör eylemlerinin ve 
güvenlik operasyonlarıyla güvenlikçi politikaların damgasını vurduğunu söylemek 
mümkündür. 2012 yılında güvenlik güçleri ile PKK militanları arasındaki silahlı çatış-
malar şiddetini arttırarak devam etti. 01 Ocak - 31 Ekim 2012 tarihleri arasında 123 
asker yaşamını yitirirken, 300’ün üzerinde de PKK militanı öldürüldü.76 PKK tarafından 
gerçekleştirilen saldırılar AB de dahil olmak üzere, uluslararası kamuoyu tarafından 
kınanırken, zaman zaman güvenlik güçleri mensuplarının yanı sıra, siyasetçilerin ve 
sivillerin kaçırılması ciddi tepkilere neden oldu.

28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyü yakınlarında 
Irak sınırından Türkiye’ye kaçak olarak geçen köylülerden 34’ünün savaş uçakları tara-
fından bombalanarak öldürülmesi sonrası açılan soruşturmaların şeffaflığı ve etkililiği 
konusunda dile getirilen kaygılar ve yapılan eleştiriler aralıksız devam etmiştir. Aynı 
şekilde, olayla ilgili olarak askeri veya sivil makamlar tarafından özür dilenmemesi, 
tepkilere neden olmuştur. TBMM Insan Haklarını Inceleme Komisyonunun konuyla 
ilgili hazırladığı rapor da, henüz açıklanmamıştır. Tüm bu gelişmeler, özellikle ölenle-
rin yakınları tarafından, suçluların korunarak olayın örtbas edilmek istendiği şeklinde 
değerlendirilmiştir.

PKK’nın şehir yapılanması olarak bilinen “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Toplu-
luklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)” adlı yasadışı yapılanmaya karşı ülke genelinde 
yürütülen operasyonlar 2012 yılında da sürmüştür. Aralarında milletvekilleri, belediye 
başkanları ve yerel yönetim temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişinin uzun tutuklu-
luk hali, ülkenin güneydoğusunda gerilimin olağanüstü tırmanmasına yol açmaktadır. 

Insan hakları bağlamında Kürt sorunu etrafında yapılan tartışmaların odağını, anadilde 
eğitim hakkı oluşturmuştur. “Ana dilde eğitim”, uluslararası sözleşmelerle güvence altına 
alınmış olan önemli haklardan birisidir. Eğitimde ana dilinin kullanılması, siyasi bir müca-
delenin enstrümanı olarak kullanılmak ve değerlendirilmek yerine, çocuğun gelişimiyle 
ilgili pedagojik ve insani bir sorun olarak ele alınması gereken bir haktır. Dolayısıyla ana 
dilinin seçmeli bir dersle öğretilmesi, bu hakkın karşılanması anlamında kabul edilebilir 
bir uygulama değildir. Bununla birlikte, MEB, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itiba-
ren geçerli olacak müfredatta “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine yer vermiştir. Buna 
göre, ilkokullarda, en az 10 öğrencinin başvurması halinde, Kürtçe ve Çerkezce gibi dil ve 
lehçeler seçmeli ders olarak okutulabilecektir. Halk tarafından çok yetersiz bulunmasına 
rağmen, Kürtçe dersi, Doğu ve Güneydoğu illerinde en fazla seçilen dersler arasında yer 
almıştır.77 Bunun yanı sıra, YÖK Zaza ve Kırmançi Kürtçesini de kapsayan Doğu Dilleri 
ve Edebiyatları Bölümünün kurulması için Tunceli Üniversitesi tarafından yapılan baş-
vuruyu Aralık 2011’de onaylamıştır. Mardin Artuklu ve Muş Alparslan Üniversitelerinde 
Kürtçe üzerine lisans ve lisansüstü dersler devam etmektedir. Tüm bu uygulamaları, ana 

76.  “2002: 6 şehit, 2012: 123 şehit”, http://www.ntvmsnbc.com/id/25404614, Son Erişim:09.12.2012.

77.  “Öğrenciler en çok o dersi seçti”, Sabah, 24.09.2012.
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dilde eğitim hakkının tam kullanımı yolunda atılmış olumlu adımlar olarak değerlendir-
mek ve bu doğrultuda hazırlıkları yürütmek gerekmektedir.

Buna karşılık, KCK davaları ile 2009 yılında başlayan ana dilde savunma krizinin çözü-
müne yönelik düzenlemeler de 2012’de ele alınmıştır. AK Parti Büyük Kongresi’nde 
belirtilen taahhütler arasında yer alan ve cezaevlerinde başlayan açlık grevleri ile hız-
landırılan “anadilde savunma” ile ilgili yasal düzenleme,78 TBMM Adalet ve Insan Hakla-
rını Inceleme Komisyonlarında görüşüldükten sonra Aralık 2012’de Meclis gündemine 
alınmıştır. Ne var ki, KCK davaları başta olmak üzere, Kürt sorunu etrafında yıllardan 
beri yaşanan pek çok sorunun çözümünde önemli roller oynayacak böyle bir düzenle-
menin Meclis’te görüşülüp yasalaşması, 2013 yılına kalacak gibi gözükmektedir. Oysa 
bu konunun öncelikle ele alınması gerekmektedir.  

Bir diğer olumlu gelişme olarak da, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Kar-
şılanması Hakkında Kanun’un uygulama süresinin Nisan 2012’den itibaren bir yıl daha 
uzatılmasını not etmek gerekmektedir. Bu çerçevede, Eylül ayına kadar Zarar Tespit Ko-
misyonlarına 361.391 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 305.758’i değerlendirilerek, 
166.158 başvuru ile ilgili tazminat ödenmiş, 139.600 başvuru da reddedilmiştir.79 

Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu da dâhil olmak üzere, mevzuatta yer alan Türkçe dı-
şındaki dillerin kullanımına ilişkin kısıtlamalar hâlâ sürmektedir. Bunun yanı sıra, yerel 
yönetimlerin Türkçe dışındaki dilleri kullanmalarına izin verilmesi ve bu doğrultuda Be-
lediye Kanunu’nda reform yapılmasına ilişkin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Kongresinin 2007 yılı 229 sayılı Tavsiye Kararı80 halen uygulanmamaktadır. Oysa 
Türkiye’de Kürtlerin talepleri, bireysel hak ve özgürlüklerle sınırlı olmayıp, belli başlı si-
yasi talepleri de içermektedir. Bu kapsamda, ademi merkeziyetçiliği esas alan, merkezi 
yönetimin kimi yetkilerini devrederek yerel yönetimleri güçlendiren köklü bir demok-
ratik yönetim reformu, Kürt sorunu etrafındaki bir çok talebin karşılanmasını da sağla-
yacaktır. Dolayısıyla Kürt sorununun çözümüne yönelik projeksiyonlara, yerel yönetim-
lerin güçlendirilmesi perspektifiyle yaklaşılması artık bir zorunluluk halini almıştır.

4.5.11 Mülteciler

2012’de Türkiye’de bulunan mülteciler ve sığınmacılarla ilgili olarak da olumlu adımlar 
atıldı. Nitekim Avrupa Komisyonu da, geri gönderme merkezlerindeki muamele ve 
gözaltı koşullarının önceki döneme göre iyileştiğini, kolluk kuvvetleri ile merkezi ve 
yerel yönetimlerin, uygulamalarını geliştirdiklerini belirtmektedir.81 Türkiye’nin göç ve 
iltica alanında temel politikalarını yeniden şekillendirecek olan “Yabancılar ve Ulusla-
rarası Koruma Kanunu Tasarısı” 27 Haziran 2012 tarihinde TBMM Içişleri Komisyonun-
da oybirliği ile kabul edildi ve TBMM Genel Kuruluna sevk edildi. “Insan Ticaretiyle Mü-
cadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” üzerine çalışmalar 
ise halen devam etmektedir.

78.  “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0708.pdf, Son Erişim: 10.12.2012.

79.  “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı Ilerleme Raporu”, s.42.

80.  Tavsiye kararında Türkçeden başka dilleri konuşan Türk vatandaşlarının kültürel haklarının ve özgürlüklerinin 
kısıtlandığı, kamu hizmetlerinin sağlanmasında Türkçe dışındaki dilleri kullanmaları nedeniyle yerel yöneticilere 
karşı alınan tedbirlerin tüm diller için tutarlı bir şekilde uygulanmadığı vurgu yapılan noktalardı. Kararın tam metni 
için bkz. “Recommandation 229 (2007) Démocratie locale en Turquie”,  Conseil de l’Europe, 20 Novembre 2007.

81.  “Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı Ilerleme Raporu”, s.42-43.

Anayasa ve Siyasi 
Partiler Kanunu da 
dâhil olmak üzere, 

mevzuatta yer alan 
Türkçe dışındaki 

dillerin kullanımına 
ilişkin kısıtlamalar 
hâlâ sürmektedir.



2 0 1 2 ’ D E  H U K U K 
V E  İ N S A N  H A K L A R I

33

Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Ilişkin 1951 Sözleşmesini 1961 yılında, bu Söz-
leşme’ye ek 1967 Protokolü’nü de 1968 yılında onaylamasına rağmen, Sözleşme’ye 
koyduğu coğrafi çekinceyi halen kaldırmamıştır. Buna göre, Türkiye yalnızca Avru-
pa’dan gelenleri mülteci prosedürüne tabi tutarken, Avrupa dışındaki ülkelerden ge-
lenler için ise geçici ikamet izni tanımaktadır. Yıllardır eleştirilen coğrafi çekincenin 
artık kaldırılması gerekmektedir.

BM verilerine göre, Haziran 2012 itibariyle Türkiye’de mülteci ve sığınmacı olarak 
22.640 kişi bulunmaktadır.82 Bu rakama Mart 2011’den beri Suriye’de yaşanan iç sa-
vaş nedeniyle Türkiye’ye sığınanlar dahil değildir. 21 Kasım 2012 itibariyle Suriye’den 
gelenler için kurulan 13 çadır kent, 1 geçici kabul merkezi ve 1 adet konteynır kent-
te 123.747 Suriye vatandaşı bulunmaktadır.83 Türkiye’nin Suriye vatandaşlarına sağ-
ladığı insani yardım, başta BM olmak üzere, uluslararası toplum tarafından takdirle 
karşılanmakla birlikte,84 Suriyeli mültecilerin “geçici koruma” tabir edilen bir politika 
çerçevesinde ülkeye kabul edilmesi ve sadece temel ihtiyaçlarının karşılanması, Türki-
ye’de sığınma arayan diğer uyrukların tabi olduğu bireysel başvuru prosedürüne tabi 
tutulmaması ve Suriyeli mültecilerin BMMYK aracılığıyla üçüncü ülkeye yerleştirilme 
seçeneğinden yararlanamaması, STK’lar tarafından eleştirilmektedir.85

BM tarafından 18 Aralık 1990 tarihinde kabul edilen ve Türkiye tarafından 26 Nisan 
2001 tarihinde onaylanan “Tüm Göçmen Işçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korun-
masına Dair Uluslararası Sözleşme’nin” 40. maddesine konulan çekince halen kaldırıl-
mamıştır.86 Türkiye, Sözleşme’nin 76 ve 77. maddelerine ilişkin bildiriminde ise Söz-
leşme’nin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla oluşturulacak Komite’nin yetkisini 
ilerideki bir tarihte tanıyacağını belirtmiştir. Bu yetki halen tanınmamıştır. Bununla 
birlikte, söz konusu Sözleşme’yi bugüne kadar Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve Türkiye 
dışında Avrupa’dan hiçbir devletin imzalamadığını da belirtmek gerekir.

Afrika, Orta Doğu, Asya ülkelerinde yaşayan mültecilerin Türkiye’den Yunanistan’a Ege 
Denizi üzerinden kaçak yollarla ulaşmaya çalışması, Sahil Güvenlik ekiplerinin son yıl-
larda aldığı daha sıkı önlemlere rağmen devam etmektedir. Bu yolculuklar sırasında 
batan bazı teknelerde yaşamını yitirenlerin birçoğu resmi kayıtlara bile girmezken, 
bilinen tekne facialarının en büyüğü, 6 Eylül 2012’de meydana gelmiştir. Izmir açıkla-
rında batan mülteci teknesinde 61 kişi hayatını kaybetmiştir.87

4.5.12 Nefret Suçları

Yeni bir anayasa yapım sürecinin devam ettiği Türkiye’de önemli sorunlardan birisi 
de uzun yıllardır süren polarizasyon ve ayrımcılık politikalarından kaynaklanan nefret 
söylemi ve nefret suçlarıdır. Özellikle son yıllarda artışa geçen farklı etnik ve dini grup-
lara ve dezavantajlı kesimlere yönelik hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıklar, çeşitli nefret 
suçlarının işlenmesine yol açmıştır. Bu suçlar şimdiye kadar nefret suçları kapsamında 

82.  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48e0fa7f&submit=GO, Son Erişim: 08.12.2012.

83.  “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Basın Duyurusu”, http://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.
aspx?ID=12&IcerikID=857, 

84.  “Ban Ki-Moon: Suriye konusunda uluslararası camia ve BM birlikte çalışmalı”, Zaman, 07.12.2012.

85.  “Mülteci Hakları Koordinasyonu Basın Açıklaması”, http://www.multeci.org.tr/?p=771, Son Erişim: 
08.12.2012.

86.  Bkz:  http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm,  Son Erişim: 08.12.2012.

87.  “Izmir’de mülteci teknesi battı 61 kişi öldü”, Hürriyet, 07.09.2012.
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cezalandırılmadığı gibi, tam tersine, cezasızlık tartışmalarına da neden olmaktadır. Ne 
yazık ki, 2012’de de nefret suçlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Fa-
kat bu konu Meclis’te gündeme gelmiş ve çeşitli yasa taslağı çalışmaları yapılmıştır. 
Üniversiteler ve STK’lar hem bu konuda çeşitli raporlar hazırlamış hem de nefret suç-
larının mevzuata girmesi için birtakım çalışmalar yürütmüşlerdir. Özellikle Islam dini-
nin kutsal değerlerine ve Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle dünya genelinde 
pek çok protestoya yol açan Müslümanların Masumiyeti adlı film sonrasında yaşanan 
olaylar ve Islamofobia tartışmalarından sonra Türkiye’deki karar vericiler de bu konuyu 
konuşmaya başlamışlardır. 

2013’de bu konuda birtakım düzenlemeler yapılması beklenmektedir. Ayrımcılık, nef-
ret söylemi ve nefret suçlarına yönelik olarak yapılacak düzenlemeler, hem ayrıntılı 
çerçeve tanımlar içermeli hem de söz konusu cezasızlık problemini ortadan kaldıracak 
caydırıcı hükümler ihtiva etmelidir. Çeşitli uzmanların ve STK’ların bu konuda yaptık-
ları çalışmalarla, kayda değer bir literatür zaten oluşmuş durumdadır.88 Önemli olan, 
karar vericilerin, bu sorunu gerçekten gündemlerine alarak, kapsamlı bir düzenlemeyi 
bir an önce gerçekleştirmeleridir. 

Bununla birlikte, nefret söylemine ve nefret suçlarına dair bir düzenleme olmaması-
na rağmen, yargıdan bu konuda olumlu kararlar da çıkabilmektedir. Örneğin, Statüko 
Dergisi Genel Koordinatörü Okan Baş’ın Ocak-Şubat 2012 tarihli sayıda, Agos Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında övgü içeren ifade-
ler kullanması üzerine “Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi” tarafından yapılan 
suç duyurusu sonrası açılan dava, Aralık 2012’de sonuçlandı. Mahkeme, “suçu ve suç-
luyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, tahrik veya aşağılama, kişinin hatıra-
sına hakaret ve suç işlemeye teşvik” suçlarından Baş’a 1 yıl 3 aylık hapis cezası verdi.

5. SONUÇ
2012 boyunca, hukuk devletini pekiştirmeye, yargının sorunlarını çözmeye, insan 
haklarını koruyup geliştirmeye ve nihayet demokrasiyi pekiştirmeye yönelik pek çok 
düzenleme yapılmış ve yeni mekanizmalar oluşturulmuştur. Yeni düzenleme ve ku-
rumların bir kısmı, büyük umutlar doğurmuşsa da, bazılarının kimi kamu kurumlarının 
iş yükünü hafifletmeye yönelik gerçekleştirildiğini, bazı yasa ve kurumların ise, ihtiyat-
la hatta umutsuzlukla karşılandığını belirtmek gerekmektedir. Örneğin, yapılan yeni 
düzenlemelerle, yargının önünde bekleyen dosya sayısı kayda değer ölçüde azalma-
ya başlamış, cezaevlerinin kapasitesinin çok üstündeki yoğunluk nispeten azalmıştır 
ancak yargıdaki reform ihtiyacı ortadan kalkmamıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara-
buluculuk Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Türkiye Insan Hakları Kurumu 
Kanunu gibi yasalar, bir yandan birçok uyuşmazlığın yargıya intikal etmeden çözüm-
lenmesi ya da insan hakları açısından kamu idaresinin daha etkin denetimi yolunda 
umutları arttırmış ama bir yandan da yapılan atamalar ve çalışma tempoları etrafında 
ciddi tartışmalar yaşanmıştır. 

Bölge adliye mahkemeleri ve adli kolluk teşkilatı, 2012’de de kurulamamıştır. Buna 
karşılık, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun 23 Eylül 2012 gününden iti-

88.  Bu konuda Insan Hakları Ortak Platformu (IHOP)’nun çalışmalarına www.ihop.org.tr adresinden; Insan 
Hakları Araştırmaları Derneği (IHAD)’nin çalışmalarına www.ihad.org.tr adresinden; Sosyal Değişim Derneğinin 
çalışmalarına http://www.sosyaldegisim.org adresinden ulaşılabilir. 
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baren kullanılmaya başlanması, 2012’nin en önemli gelişmelerinden birisi olarak not 
edilmelidir. Ancak bireysel başvuru yolunun Anayasa ve AIHS’nde yer alan haklarla 
sınırlanmış olması, hâlâ giderilmesi gereken bir sorun olarak ortada durmaktadır.

Öte yandan, yeni anayasa süreci, başlangıçta açıklanan takvim gereği yıl sonunda ta-
mamlanmamış olsa da, genel olarak bu süreç, ülke için yeni ve çok önemli bir tecrübe 
olarak değerlendirilmiş ve toplumun yeni anayasa beklentisi aynen sürmüştür. Özel 
yetkili mahkemeler kaldırılmış ama hukuk devleti ilkesine ve adil yargılanma hakkına 
aykırı biçimde istisnai yetki kullanan yargı kurumlarından vazgeçilmemiş; bunların ye-
rine bölge terör mahkemeleri ihdas edilmiştir. 

12 Eylül, 28 Şubat gibi darbe ve müdahalelerle, Ergenekon, Balyoz vb. yasadışı olu-
şumlarla ilgili yargılamalar 2012’de devam etmiş ama yargı, bu davalarla ilgili uzun 
tutukluluk süresi başta olmak üzere çeşitli spekülasyonları ortadan kaldıramamıştır. 
Aynı şekilde, bu yasadışı oluşumlarda yer alan güvenlik görevlilerinin kişilere karşı iş-
lediği suçlarla ilgili etkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, 2012’de de mümkün 
olmamıştır. Uludere/Roboski ve Afyon’daki cephanelikte yaşanan patlama olayı başta 
olmak üzere, güvenlik görevlilerinin cezasızlık politikasıyla himaye edildiği iddiaları 
sürmüştür. 

2012’nin altı çizilmesi gereken olumlu gelişmelerinden birisi de, TBMM Darbe ve Muh-
tıraları Araştırma Komisyonu raporu olmuştur. Bu raporun gereklerinin yerine getiril-
mesi başta olmak üzere, 2013’te Kürt meselesi, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, örgüt-
lenme özgürlüğü, cezaevleri, kadın hakları, çocuk hakları, işkence ve kötü muamele, 
engelli hakları, azınlıklar, mülteciler, vb. pek çok alanda önemli ilerlemeler olsa da, 
hala çözülmeyi bekleyen ciddi sorunlar bulunmaktadır. Ayrımcılık, nefret söylemi ve 
nefret suçlarıyla ilgili hem bu kavramları uluslararası standartlara uygun tanımlayan 
çerçeve yasaların çıkarılması hem de bu tür suçların caydırıcı yaptırımlara bağlanması 
gerekmektedir.
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2012 boyunca, hukuk devletini pekiştirmeye, yargının sorunlarını çözmeye, 
insan haklarını koruyup geliştirmeye ve nihayet demokrasiyi pekiştirmeye yö-
nelik pek çok düzenleme yapılmış ve yeni mekanizmalar oluşturulmuştur. Yeni 
düzenleme ve kurumların bir kısmı, büyük umutlar doğurmuşsa da, özellikle 
kimi kamu kurumlarının iş yükünü hafifletmeye yönelik olarak çıkarılan bazı 
yasaların ya da oluşturulan kurumların ise, daha ihtiyatla karşılandığını belirt-
mek gerekmektedir. Örneğin, yapılan yeni düzenlemelerle, yargının önünde 
bekleyen dosya sayısı kayda değer ölçüde azalmaya başlamış, cezaevlerinin 
kapasitesinin çok üstündeki yoğunluk nispeten azalmıştır ancak bunlar, yargı-
daki reform ihtiyacını ortadan kaldıramamıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara-
buluculuk Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Türkiye Insan Hakları 
Kurumu Kanunu gibi yasalar, bir yandan birçok uyuşmazlığın yargıya intikal 
etmeden çözümlenmesi ya da insan hakları açısından kamu idaresinin daha 
etkin denetimi yolunda umutları arttırmış ama bu kurumlarla ilgili yapılan ata-
malar ve çalışma tempoları etrafında ciddi tartışmalar yaşanmıştır.

Bölge adliye mahkemeleri ve adli kolluk teşkilatı, 2012’de de kurulamamış ama 
buna karşılık, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, 23 Eylül 2012 gü-
nünden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan, yeni anayasa süreci, 
başlangıçta açıklanan takvim gereği yıl sonunda tamamlanmamış olsa da, ge-
nel olarak bu süreç, ülke için yeni ve çok önemli bir tecrübe olarak değerlendi-
rilmiş ve toplumun yeni anayasa beklentisi aynen sürmüştür. Uludere/Roboski 
ve Afyon’daki cephanelikte yaşanan patlama olayı başta olmak üzere, güvenlik 
görevlilerinin cezasızlık politikasıyla himaye edildiği iddiaları sürmüştür.

Kürt meselesi başta olmak üzere, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, örgütlenme 
özgürlüğü, cezaevleri, kadın hakları, çocuk hakları, işkence ve kötü muamele, 
engelli hakları, azınlıklar, mülteciler, vb. pek çok alanda önemli ilerlemeler olsa 
da, hala çözülmeyi bekleyen ciddi sorunlar bulunmaktadır. 2013’te, ayrımcılık, 
nefret söylemi ve nefret suçlarıyla ilgili hem bu kavramları uluslararası stan-
dartlara uygun tanımlayan çerçeve yasaların çıkarılması hem de bu tür suçların 
caydırıcı yaptırımlara bağlanması gerekmektedir.

S E T A  |  S İ Y A S E T ,  E K O N O M İ  V E  T O P L U M  A R A Ş T I R M A L A R I  V A K F I
N e n e h a t u n  C a d d e s i  N o :  6 6 

G O P  Ç a n k a y a  0 6 7 0 0  A n k a r a  T Ü R K I Y E
T e l : + 9 0  3 1 2 . 5 5 1  2 1  0 0  |  F a k s  : + 9 0  3 1 2 . 5 5 1  2 1  9 0

w w w . s e t a v . o r g  |  i n f o @ s e t a v . o r g

S E T A  |  W a s h i n g t o n  D . C .  O f f i c e
1 0 2 5  C o n n e c t i c u t  A v e n u e ,  N . W . ,  S u i t e  1 1 0 6

W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  2 0 0 3 6
T e l :  2 0 2 - 2 2 3 - 9 8 8 5  |  F a k s :  2 0 2 - 2 2 3 - 6 0 9 9

w w w . s e t a d c . o r g  |  i n f o @ s e t a d c . o r g

YILMAZ ENSAROĞLU, Direktör, SETA Hukuk ve Insan Hakları 
YAVUZ GÜÇTÜRK, Araştırma Asistanı, SETA Hukuk ve Insan Hakları 
HÜSEYIN KIRMIZI, Araştırma Asistanı, SETA Hukuk ve Insan Hakları
Cem Duran Uzun, Öğretim Üyesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi


