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Yılmaz ENSAROĞLU
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Yılmaz Ensaroğlu, 1996-2004 yılları arasında İnsan 
Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğinin (MAZLUMDER) Genel Başkanlığı görevinde bulundu. 
2005–2006 öğretim yılında, Durham Üniversitesi bünyesinde insan hakları ve güvenlik konularında 
araştırmalar yaptı ve TESEV’in güvenlik sektörü reformu alanındaki çalışmalarında yer aldı. 2005–2009 
yılları arasında İnsan Hakları Ortak Platformu Yürütme Kurulunda yer alan ve halen MAZLUMDER, İnsan 
Hakları Gündemi Derneği (İHGD) ve İnsan Hakları Araştırmaları Derneğinin (İHAD) üyesi olan Ensaroğlu, 
SETA’da Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü olarak çalışmaktadır. 

Zeynep ARDIÇ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını Warwick Üniversitesi 
Uluslararası Kalkınma Hukuku ve İnsan Hakları bölümünde “Decolonial Option in the North Caucasus” 
başlıklı tezi ile 2013’te tamamladı. Kuzey Kafkasya,  kolonyalizm ve insan hakları üzerine çalışmaktadır.

Taylan BARIN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yaptı. Gazi Üniversitesinde 
“Çokkültürlülük Teorisi ve Ulus-Devlet Anlayışına Etkileri” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 
Aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam eden Taylan Barın, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde Araştırma Görevlisidir ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunda Uzman olarak görev 
yapmıştır.

Yavuz GÜÇTÜRK
SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörlüğünde araştırma asistanıdır. Lisans ve yüksek lisansını Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. İnsan hakları alanında çeşitli sivil toplum örgütlerinde 
raportör ve uzman olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi 
bölümünde doktora çalışmasına devam ediyor.

Cem Duran UZUN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2007 
yılında University of North Carolina at Charlotte’ta bir yıl süreyle misafir araştırmacı olarak bulundu. 2001 
yılından beri Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak Anayasa Hukuku, Siyasi 
Partiler Hukuku ve Anayasa Yargısı derslerini vermektedir. 

YAZARLAR HAKKINDA
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2013, hukuk ve insan hakları alanında da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl 
oldu. Hukuk devletinin güçlendirilmesi ve insan haklarının korunup geliştirilmesi 
amacına yönelik pek çok düzenleme yapıldı ve olumlu uygulamalar geliştirildi. Yeni 
anayasa konusunda 25 ay boyunca sürdürülen çalışmalar ise 2013 yılının sonunda 
başarısızlıkla sonuçlandı. Halkın yeni bir anayasa talebinin karşılanamaması, top-
lumda bir hayal kırıklığı yaşanmasına neden olsa da, bu konudaki çalışmaların ile-
rideki başka anayasa çalışmaları için iyi bir hafıza oluşturacağı kayda geçirilmelidir.

Öte yandan, Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından başka önemli adımlar 
da atıldı. AİHM standartlarında bir yargı sistemi için 4. Yargı Paketi açıklandı ve 
çeşitli reform çalışmaları gerçekleştirildi. Demokratikleşme Paketi kapsamında da 
çözüm bekleyen köklü sorunlar için olumlu adımlar atıldı. Demokratikleşme Pa-
keti’nin beklentileri karşılayamadığı yönünde eleştiriler dile getirilmekle birlikte, 
hükümet tarafından bu yönde atılan adımların başlangıç olduğu ve devamının 
getirileceği sinyali verildi.

Diğer yandan, yasal ve idari açıdan birçok yeni düzenleme yapıldı. Türki-
ye’nin AİHM’de en çok mahkûm olduğu konulardan biri olan uzun yargılama-
lar, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edilmesi yahut hiç edilmemesi gibi 
sorunların çözümü için Tazminat Komisyonunun kurulmasıyla, Mahkeme’deki 
dava sayısı yıllar sonra ilk kez azaldı. Bunda 2012’de başlayan ve bu yıl da önemli 
kararlara imza atan Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yolunun etkisi büyük 
oldu. Dava sayısının azalması olumlu bir gelişme olsa da, Türkiye AİHM tara-
fından çok sayıda davada mahkûm edilmeye ve tazminat ödemek durumunda 
kalmaya devam etmektedir. Bu yüzden insan hakları sorunlarının çözümü için 
köklü ve kapsamlı değişikliklerin yapılması gereği devam etmektedir. 

2013 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu-
nun çalışmalarına başlamasını da, hukuk ve insan hakları açısından yaşanan olumlu 
bir gelişme olarak belirtmek gerekmektedir. Darbe ve darbe teşebbüslerine ilişkin 
davalar ile cezasızlık politikası kapsamında tartışılan birçok dava ise, 2013 yılında 
da devam etti ve bazıları hakkında karar verildi. Bu davalar bakımından uluslararası 
hukuk ilkeleri çerçevesinde davaların yürütülerek adil yargılamaların yapılması ge-
rektiği, hem davalı hem de davacılar tarafından sıkça dile getirildi.

ÖZET
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GİRİŞ
SETA, 2010 yılından bu yana, her yılın sonun-
da, çalışma alan ve konularıyla ilgili olarak Türki-
ye’nin bir yılını masaya yatırıp değerlendirmek-
tedir. Yıllık analiz, belli bir konu/tema etrafında 
değerlendirmelerde bulunma hedefini taşıyan 
diğer SETA analizlerinden farklı olarak, geçen 
bir yılın muhasebesini yapma, yaşanan tüm ge-
lişmeleri bir araya getirerek bir hafıza oluşturma 
ve tüm bunları göz önüne alarak geleceğe ışık 
tutuma amacını taşımaktadır. Bu bağlamda, geç-
tiğimiz yıllarda yayınlanan yıllık analizlerin araş-
tırmacılar, medya mensupları, sivil toplum tem-
silcileri, siyasetçiler ve özellikle de karar alıcılar 
tarafından sık başvurulan bir kaynak işlevi olarak 
kullanıldığını görmek bizler için sevindiricidir. 

Bu analizde, 2013 yılında hukuk ve insan 
hakları alanında yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. 
Ancak 2013 yılı boyunca söz konusu alanlardaki 
tüm gelişmelere ayrıntılı bir biçimde yer verile-
memiş, gelişmeler özet bir biçimde ve çok genel 
hatlarıyla ele alınmıştır. Yılın gelişmeleri değer-
lendirilirken, yasama faaliyetleri, idari uygula-
malar ve yargı kararları üzerinde odaklanılmış 
ve insan haklarının geliştirilmesi, demokrasi ve 
hukuk devletinin kökleştirilmesi açısından önem 
taşıyan düzenlemeler ve uygulamalar seçilmiştir. 

Dolayısıyla bu çalışmada, önce 2013’te gerçek-
leştirilen ve hukuk devleti ve insan hakları açısın-
dan önem taşıyan anayasal ve yasal düzenlemeler; 
daha sonra, yargıyla ilgili ve son olarak da, insan 
hakları alanındaki gelişmeler incelenmiştir.

YASAMA FAALİYETLERİ
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2013 yılı ya-
sama faaliyetlerinin, önceki yıllara benzer biçim-
de seyrettiğini söylemek mümkündür. 10 Aralık 
2013 tarihi itibariyle bu yasama yılında bir Ana-
yasa değişikliği yapılmadığı gibi, Bakanlar Ku-
ruluna herhangi bir konuda kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi de verilmemiştir. Bu 
dönemde kabul edilen 147 kanunun ağırlıklı bir 
kısmı, daha önceden imzalanmış olan milletlera-
rası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulun-
masına ilişkindir. İnsan hakları, demokratikleşme 
ve yargı konularına ilişkin önemli bazı kanunlar 
hakkında da aşağıda kısa bilgiler verilmiştir.

KANUNLAR
a) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapıl-
mış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek 
Suretiyle Çözümüne Dair Kanun: 9 Ocak 
2013 tarihinde kabul edilen “Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların 
Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair 
Kanun” ile yargılamaların makul sürede sonuç-
landırılamaması ve mahkeme kararlarının geç 
ya da eksik icra edilmesi veya hiç icra edilme-
mesi sebebiyle meydana gelen hak ihlallerinin, 
bir komisyon marifetiyle iç hukukta önlenmesi 
amaçlanmıştır. Adalet Bakanlığı bünyesinde ku-
rulan bu Komisyon, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) kararlarını gözetmek suretiyle, 
bu tür ihlaller karşısında tazminata hükmetme 
yetkisiyle donatılmıştır. Böylece AİHM önünde 
Türkiye aleyhine açılmış davaların önemli bir 
kısmının bu Komisyona havale edilmesi beklen-
mektedir. Kanun’a göre, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) ve Türkiye’nin taraf olduğu 
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ek protokoller kapsamında korunan haklara 
ilişkin AİHM’nin yerleşik içtihatları doğrultu-
sunda Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının 
yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, Adalet 
Bakanlığınca teklif edilecek diğer ihlal alanları 
bakımından da Bakanlar Kurulu kararıyla Ko-
misyon’un görev alanı genişletilebilecektir. 
b) Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun: 24 Ocak 
2013 tarihinde kabul edilen “Ceza Muhakemeleri 
Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun” ile sanıklara sözlü savunmalarını, kendileri-
ni daha iyi ifade edebileceklerini beyan ettikleri 
başka bir dilde yapma imkânı tanınmıştır. Kamu-
oyunda “anadilde savunma hakkı” olarak ifade 
edilen bu düzenleme ile ayrıca cezaların infazının 
gebelik ve hastalık gibi sebeplerle ertelenmesin-
de kolaylıklar getirilmiş ve ceza infaz sisteminde 
ödüller, ziyaretler ve izin gibi konularda mah-
kûmlar lehine çeşitli iyileştirmeler sağlanmıştır. 
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu: 
30 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen “Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu” ile AİHM’de 
Türkiye aleyhine askeri disiplin hukuku uygu-
lamaları sebebiyle verilen mahkûmiyet kararları 
göz önünde tutularak yeni bir disiplin hukuku 
sistemi oluşturulmuştur. Dağınık haldeki disiplin 
hukukunu tek bir kanunda toplayan, TSK bün-
yesindeki sivil memurları askeri disiplin mevzu-
atı dışına çıkararak 657 sayılı Kanun çerçevesine 
alan bu düzenlemeyle, askeri ceza ve disiplin hu-
kuku birbirinden ayrılmış; AİHM kararları doğ-
rultusunda savaş ve seferberlik halleri dışında oda 
hapsi cezası kaldırılmıştır. Ayrıca barış zamanları 
için Disiplin Mahkemeleri kaldırılmış, yerine 
Disiplin Kurulları kurulmuş ve disiplin cezaları-
na karşı yargı yolu açılmıştır. 
d) Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun: 07 Şubat 2013 tarihinde ka-
bul edilen “Terörizmin Finansmanının Önlen-
mesi Hakkında Kanun” ile Birleşmiş Milletler 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
Uluslararası Sözleşmenin uygulanması ve Sözleş-
me hükümlerine uyumun sağlanması amacıyla, 
terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi 
ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ya-
bancı devletler ve Türkiye tarafından terörizmin 
finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlıkları-
nın dondurulması yönünde alınan kararların ve 
bu yöndeki taleplerin yerine getirilmesine ilişkin 
esaslar belirlenmiştir. 

e) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nu: 04 Nisan 2013 tarihinde kabul edilen “Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile 
yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de ka-
lışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den ko-
ruma talep eden yabancılara sağlanacak koruma-
nın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar ile İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünün kuruluşu düzenlenmiştir. 
Gerek Türkiye’ye gelen yabancı (mülteci ve sı-
ğınmacı) sayılarında görülen artış, gerekse mev-
cut mevzuatın eski olması ve güncel ihtiyaçları 
karşılamaktan uzak kalması, böyle bir yeni ka-
nunu zorunlu kılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Av-
rupa Birliği ile yürüttüğü müzakereler sırasında 
hazırladığı “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı” ve 
çeşitli uluslararası yükümlülükler de bu Kanun’a 
esas teşkil etmiştir. 
f ) Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbare-
lerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 

“Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 
sanıklara sözlü savunmalarını, kendilerini 
daha iyi ifade edebileceklerini beyan ettikleri 
başka bir dilde yapma imkânı tanınmıştır.
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Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun: 25 Nisan 2013 ta-
rihinde kabul edilen bu kanunla kanunlarda yer 
alan “özürlü” ve “sakat” ibareleri “engelli”; “özür-
lülük” ve “sakatlık” ibareleri ise “engellilik” şek-
linde değiştirilmiştir. Hem mevzuatta kullanılan 
tabirlerdeki farklılık ve dağınıklık hem de taraf 
olunan uluslararası sözleşmeler gereğince, özürlü 
ve sakat kelimelerinden türetilen diğer kelime-
lerin hepsi, engelli ibaresi esas alınarak yeniden 
yazılmıştır. Ayrıca Askerlik Kanunu’nda yer alan 
“çürüklük” ve “çürükler” kelimeleri de sırasıyla 
“askerliğe elverişli olmama” ve “askerliğe elverişli 
olmayanlar” olarak değiştirilmiştir. 
g) Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun: 24 Mayıs 2013 tarihinde 
kabul edilen bu kanunla çok sayıda farklı ka-
nunda değişiklik yapılmakla beraber, alkollü içki 
satışına ilişkin getirilen düzenlemeler dikkat çek-
miş ve tartışılmıştır. Bu kanunla, alkollü içkilere 
getirilen düzenlemelerin en önemlileri şunlardır: 
Alkollü içkilerin hiçbir şekilde reklamı ve tüke-
ticilere yönelik tanıtımı yapılamaz; bu ürünlerin 
kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik 
eden kampanya, promosyon ve etkinlik yürütü-
lemez ve 18 yaşından küçüklere satışı ve sunumu 
yasaktır. Alkollü içki satışı 22:00-06:00 saatleri 
arasında yapılamayacaktır. Meskûn mahaller ve 
konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollar-
daki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde 
alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. 
Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, 
spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor 
salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumla-
rı, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç 
salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve 
lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz. 
h) Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının De-
ğiştirilmesi Hakkında Kanun: 30 Ekim 2013 
tarihinde kabul edilen bu kanun ile Başbakan 
Erdoğan’ın açıklamış olduğu “Demokratikleşme 
Paketi” kapsamında, “Nevşehir Üniversitesi”nin 

adı “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” ve 
Siirt’in Aydınlar ilçesinin adı da, eski ismi olan 
“Tillo” olarak değiştirilmiştir.
ı) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: 
07 Kasım 2013 tarihinde kabul edilen bu kanun-
la tüketicinin korunması hakkındaki mevzuatın 
Avrupa Birliğinin son dönem mevzuatı ile tam 
uyumunun sağlanması amacıyla gözden geçiril-
miş, karşılaştırmalı hukukta benzer düzenlemeler 
incelenmek suretiyle yeni düzenlemeler getiril-
miş, ayrıca tüketicinin korunması hakkındaki 
mevzuat, yeni Türk Borçlar Kanunu ve yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle 
uyumlu hâle getirilmiştir.

Yeni Anayasa Süreci
19 Ekim 2011 tarihinde yeni bir anayasa yap-
mak amacıyla TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 
başkanlığında kurulan TBMM Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu, 18 Kasım 2013 tarihli toplantısının 
ardından, çalışmalarına fiilen son verdi. Meclis 
Başkanı Çiçek, 25 aylık sürecin sonunda, yeni 
bir anayasanın tümünde bir uzlaşma olmayaca-
ğını ve kısmi bir uzlaşmanın çıkacağını belirten 
bir mektupla bu durumu siyasi liderlere bildirdi. 
Aynı mektupta, siyasi partilerin kırmızı çizgilerin-
den vazgeçmemeleri ve Anayasa Uzlaşma Komis-
yonu masasında kalmanın, siyasi partilerce “yeni 
anayasa”dan daha önemli görülmesi yüzünden, 
“Komisyon Başkanlığını yürütmenin sağlayaca-
ğı bir fayda” kalmadığını ifade etti ve Komisyon 
Başkanlığından çekildi. Her ne kadar, “Komis-
yonun Çalışma Esasları” göz önünde bulundu-
rulduğunda, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun 
çalışmalarına bu usulle son verebilmesi hukuken 
pek mümkün görülmese de, Komisyon bu tarih 
itibariyle çalışmalarını fiilen sonlandırmış oldu.

Anayasa Uzlaşma Komisyonunun 25 aylık 
çalışmaları kısaca şöyle özetlenebilir:

Veriler Bakımından Durum:
•	 Yeni anayasaya ilişkin 70 bine yakın birey-

sel görüş, 104’ü üniversiteler olmak üzere 
500’e yakın da kurumsal görüş TBMM’de 
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toplandı ve tasnif edilerek Anayasa Uzlaşma 
Komisyonunun havuzuna aktarıldı.

•	 AK Parti, CHP, MHP ve BDP bu görüş-
lerden de faydalanarak oluşturdukları yeni 
anayasa taslaklarını TBMM’ye sundular.
1982 Anayasasının yürürlüğe girdiği ilk 

günden beri, yeni anayasa tartışmaları ve siyasi 
partilerin bu konudaki vaatleri devam edegel-
miştir. 2011 seçimlerinde de siyasi partiler yeni 
anayasa taahhüdüyle seçmenin karşısına çıkmış-
lardır. Fakat siyasi partilerin “yeni anayasa” ile 
nasıl bir anayasayı kastettikleri, ancak Anayasa 
Uzlaşma Komisyonuna sunulan taslak metin-
ler sayesinde açıklığa kavuşabilmiştir. Daha da 
önemlisi, bu katılım süreci Türkiye’nin anayasa 
hafızasını canlandırmış, yeni anayasaya dair her 
kesimin talep ve beklentileri ilk defa bu kadar 
netlik kazanmıştır.

Çalışmalar bakımından durum:
•	 2012 yılının Mayıs ayında taslak metni yaz-

maya başlayan Komisyon, 18 ay bu çalışma-
ya devam etmiştir.

•	 Toplam 172 madde kaleme alınmış, bunlar-
dan 40’tan fazlası temel hak ve hürriyetler ol-
mak üzere 60 tanesinde uzlaşıya varılmıştır.1 
Sonuç olarak, Komisyon üç ayda tamamla-

mayı hedeflediği taslak yazım aşamasını, 18 ayda 
tamamlayamamış ve bu yöntemle tamamlayama-
yacağını da anlamıştır. 

Genel anlamda Anayasa Uzlaşma Komis-
yonu tecrübesinin muhasebesi yapılacak olursa, 
şunlar söylenebilir: Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nunun çalışmalarına devam ettiği süre boyunca 
Türkiye hem iç hem dış politikada çok zorlu 
süreçlerden geçmiştir. Başta “Çözüm Süreci”, 
“Gezi Parkı eylemleri”, “tutuklu vekiller” ve “Su-
riye’de devam eden iç savaş” olmak üzere siyase-
ti, Meclis gündemini ve toplumu kutuplaştıran 
olaylara tanık olunmuştur. Tüm bunlara rağmen, 
Komisyon’daki siyasi partiler masada kalmaya ve 

1. Ayrıntılı bilgi için bkz. Taylan Barın, Uzlaşma Yolunda: Komis-
yon’un Uzlaştığı Maddeler ve Anayasa, SETA Analiz, no. 71 (Ağus-
tos 2013).

uzlaşı aramaya devam etmişlerdir. Güncel siya-
setin gerilimine kapılmadan, dört siyasi partinin 
bu çalışmaları devam ettirme gayretinin kendisi 
takdire şayandır.

Komisyon, üzerinde tam mutabakata var-
dığı yeni bir taslak hazırlayamamıştır; fakat 172 
maddenin 60’ında uzlaşıya varılması, yukarıda 
açıklanan etkenler de düşünüldüğünde, azım-
sanacak bir başarı değildir. Dört siyasi partinin 
uzlaşarak kabul ettiği bir yasal düzenleme veya 
iç/dış politikada sergilenen müşterek bir tavır 
bulunmadığı da göz önüne alındığında, 60 mad-
dede sağlanmış olan bu mutabakatın değeri daha 
iyi anlaşılacaktır. 

Bu anlamda şöyle düşünmek de pekâlâ 
mümkündür: Başka bir kompozisyonla “yeni 
anayasa” yapılmaya çalışılması durumunda, en 
azından sil baştan yeniden değil, üzerinde mu-
tabakata varılmış bu 60 maddeden başlanabile-
cektir. Bir başka ifadeyle, yeni bir taslak hazırla-
mak yerine, varılan bu noktadan devam edilerek 
vakit kazanmak ve bu deneyimden faydalanmak 
mümkün olabilecektir. Gelen anayasa önerile-
rinden ve siyasi parti tekliflerinden oluşturulan 
havuz da tekrar anayasa yazılmaya çalışıldığında 
rehberlik edebilecektir.

Sonuç olarak, Türkiye, tarihinde ilk defa 
sivil anayasa yapmak üzere bu denli ciddi bir 
çalışmaya girmiş, istenen neticeye ulaşamasa da 
önemli işler başarmıştır. Varılan bu noktayı Prof. 
Dr. Ergun Özbudun’un ifadeleriyle şu şekilde 
özetlemek mümkündür: “Komisyon çalışmala-
rını boşa harcanmış bir zaman ve emek olarak 
görmek de doğru değildir. Çoğu zaman, nelerin 
olabileceğini kararlaştırmak için, ilkin nelerin 
olamayacağını görmek gerekir.”2 

25 aylık süreç boyunca, Anayasa Uzlaşma 
Komisyonuna, “kapalı kapılar” ardında çalışma-
sı ve tutanakları yayınlamaması yüzünden haklı 
olarak çok fazla eleştiri yöneltilmiştir. Komisyon 

2. Ergun Özbudun, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Sonu”, Za-
man, 29 Kasım 2013.
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çalışmalarına son verirken, bu eksikliği de gide-
recek bir karar almış ve “yeni anayasa” sitesinde 
tüm Anayasa Uzlaşma Komisyonu tutanaklarını 
yayınlamıştır.3 Bu tutanaklar, yeni anayasa süre-
cinin değerlendirilmesi ve seçmenlerin yeni ana-
yasaya dair siyasi partilerin tutumlarını denetle-
yebilmesi açısından önem arz etmektedir.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
1 Ekim 2012 - 13 Temmuz 2013 arasını kapsa-
yan dönemde 121 Komisyon toplantısı yaptı.4 
Komisyon bu dönemde, “Engelli Haklarını ve 
Engelli Bireylerin Karşılaştıkları Hak İhlallerini 
Araştırmak Amacıyla Kurulan Alt Komisyon”, 
“Tunceli İli Hozat İlçesindeki Fişleme İddiaları-
nın Araştırılmasına İlişkin Kurulan Alt Komis-
yon” ve “Mağdur Hakları Alt Komisyonu” olmak 
üzere üç alt komisyon kurdu. Komisyon’a bu dö-
nemde toplam 4876 başvuru yapılırken, 28 Şubat 
ve 12 Eylül uygulamaları, cezaevlerindeki hukuk 
dışı uygulamalar, eğitim sorunları, işçi hakları ile 
memur talep ve şikâyetleri gibi hususlarda yakla-
şık 1700 şikâyet başvurusu iletildi. 51 kanun ta-
sarı ve teklifi halen Komisyon’da görüşülmektedir.

Komisyon’un Uludere katliamına ilişkin 
olarak hazırladığı Rapor, 27 Mart 2013’te ka-
muoyuna açıklandı.5 Bu dönemde kabul edilen 

3. Komisyon tutanaklarının tamamına şu adresten ulaşılabilmekte-
dir: https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/tutanak.aspx.

4. TBMM 24. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu, s.38-41; http://
www.tbmm.gov.tr/docs/faaliyet_raporu_24_Donem_3_yy.pdf 

5. TBMM Uludere İnceleme Raporu’nun değerlendirmesini Kürt 
Sorunu bölümünde bulabilirsiniz. 

raporlar arasında yer alan Engelli Hakları İnce-
leme Raporu6, engellilerin fiziksel erişilebilirlik, 
mevzuat, yargı, eğitim, istihdam, sosyal yardım 
gibi alanlardaki sorunlarını tespit edip önerilerde 
bulunurken, bu alandaki eksikliklerin çoğunluk-
la uygulama yönünden olduğunu belirtmektedir. 
Rapor’a muhalefet tarafından ise “sorunlara en-
gellilerin değil, idarenin gözünden bakıldığı” ve 
“gerekli hassasiyet gösterilmeden hazırlandığı” 
gibi gerekçelerle şerh konuldu. 

“Türkiye’de Bulunan Mülteciler, Sığınma-
cılar ve Yasadışı Göçmenlerin Sorunlarını İnce-
lemek Üzere Kurulan Alt Komisyon” tarafından 
Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları bazı kamplar 
ziyaret edildi ve gözlemler rapor haline getirildi. 
Komisyon yine bu dönemde “Ceza İnfaz Kuru-
mu ve Tutukevleri Alt Komisyonu” kapsamında 
yedi cezaevinin yanı sıra, bazı karakolları ve neza-
rethaneleri inceledi ve konuyla ilgili raporlar ya-
yınladı.7 Ancak raporlara ilişkin olarak, medyada 
da sıkça yer alan, çocuklara yönelik işkence ve 
cinsel istismar vakalarının önüne geçilmesi açı-
sından oldukça önem taşıyan incelemelerin “ger-
çekleri yansıtmadığı” ve incelemede kullanılan 
yöntemlerin “hatalı ve eksik olduğu” yönünde 
muhalefet tarafından eleştiriler getirildi.8 Komis-
yon, diğer ülkelerdeki ceza infaz kurumları ile 
kolluk uygulamalarını incelemek üzere Hollanda 
ve Belçika’ya ziyaretlerde bulundu ve gözlemle-
rini raporladı. Son olarak, “Almanya, Hollanda 
ve Belçika Gençlik Dairelerinin Türkiye Kökenli 
Çocuklara Yönelik Uygulamalarına İlişkin İnce-
leme Raporu” da bu yasama yılında Komisyon 
tarafından kabul edildi.  

6. Komisyon’un 4 Nisan 2013 tarihli toplantısında kabul edilen 
Rapor’un tam metni için bkz. TBMM Engelli Hakları İnceleme Ra-
poru, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/
raporlar/engelli_haklari_inceleme_raporu.pdf.

7. Komisyon tarafından hazırlanan raporlar için bkz. www.tbmm.
gov.tr/komisyon/insanhaklari/rapor_donem24.htm.

8. Bkz. 4 Temmuz tarihinde Komisyon tarafından kabul edilen 
TBMM İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Ra-
poru, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/
raporlar/izmir_cocuk_ve_genclik_ceza_infaz_kurumu_raporu.pdf.

Türkiye, tarihinde ilk defa sivil anayasa 
yapmak üzere bu denli ciddi bir  

çalışmaya girmiş, istenen neticeye  
ulaşamasa da önemli işler başarmıştır.
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YARGI
Yargı Reformu Süreci
1987’de AİHM’e bireysel başvuru yolunun açıl-
masından itibaren, Türkiye’de insan haklarının 
korunması amaçlı reform ihtiyacı sıklıkla dile 
getirilmiştir. Ancak demokrasi ve hukukun üs-
tünlüğü ilkelerinin güçlendirilmesi, birey hak 
ve özgürlüklerinin geliştirilip korunması amaçlı 
düzenlemeler, ağırlıklı olarak AB uyum süreci 
kapsamında yapılmıştır. Özellikle son yıllarda bir 
dizi reform paketi çıkarılmış olmasına rağmen, 
yargıda reform ihtiyacı hala sürmektedir. 

Yargı reformuna yönelik çalışmalar 2009 
yılında bir strateji çerçevesinde yürütülmeye baş-
lanmıştır. Bu bağlamda, “Yargı Reformu Strateji-
si ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. 2012’nin Eylül 
ayında, bu planın yüzde 70’inin gerçekleştirildiği 
belirtilerek güncellenmiş ve yeni bir taslak oluştu-
rulmuştur. Bu taslaktaki amaçlar arasında “yargısal 
uygulamalardan ve mevzuattan kaynaklanan insan 
hakları ihlallerinin önlenmesi ve insan hakları stan-
dartlarının güçlendirilmesi” de yer almaktadır.9

2011’den bu yana dört yargı paketi yasalaş-
mıştır. İnsan haklarına dair iyileştirmeler içerse 
de, daha çok yargı organlarının hızlı, etkin ve 
işlevsel çalışabilmesi için çıkarılan bu paketler, 
kısa sürede sonuç vermeye başlamış; yüksek yar-
gıda incelenmeyi bekleyen dosya sayısı hızla azal-
mıştır. Değişikliklerin içeriğinden ayrı olarak, 
paketlerin demokratik değişiklikleri öngördüğü 
kabulünün kendisi de olumlu bir hava yaratmış-
tır. Bu atmosfer bile kamuoyundaki beklentilerle 
birlikte bazı mağduriyetleri giderici hukuksal so-
nuçlar doğurmuştur. Fakat günü kurtarmaya ve 
imaj düzeltmeye yönelik olmayan köklü ve sahici 
yargısal reform ihtiyacı devam etmektedir.

Yargı reformuna 2013 yılında da devam 
edilmiştir. “4. Yargı Paketi” olarak bilinen, ‘İn-
san Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edile-

9. Yılmaz Ensaroğlu, “Yargıda bitmeyen reform ihtiyacı”, Star, 02 
Aralık 2013. 

rek yasalaşmış ve 30 Nisan’da Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Başta TMK olmak üzere TCK ve 
CMK gibi kanunlarda değişiklik yapan düzenle-
me, mevzuatın AİHM standartları ile uyumunu 
sağlamak ve Türkiye’nin AİHM’de aldığı cezala-
rın önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Değişiklik yapılan 22 maddeden 15’inin gerek-
çesinde AİHM’nin kararlarına referans verilmesi 
de bunun işaretidir. 

2013 yılındaki reform çalışmaları, kuşkusuz 
4. Yargı Paketi ile sınırlı kalmamıştır. “Yasama 
Faaliyetleri” bölümünde yer alan kanunların yanı 
sıra, altyapı çalışmaları da sürdürülmüştür. Cum-
huriyet savcılıkları, icra daireleri ve ceza infaz ku-
rumları gibi birimlerde, yargısal ya da idari tüm iş 
ve işlemlerin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan 
UYAP sisteminin geliştirilmesi sürdürülürken, 
yargı kurumlarının video konferans yoluyla bir-
birine bağlanmasını amaçlayan ve tüm ilk derece 
yargı birimlerinde kullanılan Sesli ve Görüntü-
lü Bilişim Sistemi (SEGBİS) devreye alınmıştır. 
Yine 2013 yılında Adalet Bakanlığı tarafından 
“Adli Zaman Yönetimi” adlı bir çalışma başla-
tılmıştır. Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu 
(CEPEJ) tarafından başlatılan ve “SATURN” adı 
verilen bir çalışma ile pilot adliyelerde mahkeme-
ler ideal yargılama sürelerini belirleyip vatandaş-
lara taahhüt eder hâle gelmiştir. 

2012 yılında çıkarılan Hukuk Uyuşmazlık-
larında Arabuluculuk Kanunu’na ilişkin kurum-
sal yapılanma ve eğitim çalışmaları da 2013 yılın-
da tamamlanmış ve arabuluculuktaki ilk grubun 
sınavları Ekim 2013’te sonuçlanmıştır. Tüm bun-
larla birlikte, hâkim ve savcı sayısı Avrupa ülke-
lerinin halen gerisindedir. CEPEJ verilerine göre, 
Avrupa Konseyine üye ülkelerde 100 bin kişiye 
düşen hâkim sayısı ortalama 21,3; savcı sayısı ise 
11,1’dir. Türkiye’de genel olarak hâkim ve savcı 
sayısı son yıllarda artış gösterse de, bin kişiye dü-
şen hâkim sayısı 11,1; savcı sayısı ise 6,2’dir.10

10. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı Plan Ve Bütçe Ko-
misyonu Görüşme Tutanakları, 19 Kasım 2013, s.59.
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Darbelere ve Darbe Girişimlerine  
İlişkin Davalar 
2013 yılında darbelere ve darbe girişimlerine ilişkin 
davalarda yaşanan gelişmeler şöyle özetlenebilir:
a) 12 Eylül Davası: 12 Eylül 1980’de dönemin 
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderli-
ğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 
emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen 
askeri darbe nedeniyle, darbe yönetiminin en 
üst karar organı olan Milli Güvenlik Konseyini 
oluşturan beş generalden hayatta olan Kenan 
Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında, TCK’nın 
“Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e iliş-
kin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan 
dava, 2013 yılında devam etti. İlk duruşması 4 
Nisan 2012’de gerçekleşen davada sanıklardan 
Kenan Evren, savunmasında kendilerinin kuru-
cu iktidar olduğunu, bu nedenle Mahkeme’nin 
kendilerini yargılayamayacağını, ihtilale teşebbüs 
etmediklerini, ihtilal yaptıklarını, ihtilal yapmayı 
suç sayan bir kanun olmadığını ve pişman olma-
dığını ifade etmişti. 

Davanın 10 Ocak 2013’te görülen duruş-
masında, Şahinkaya’nın GATA’da ayakta teda-
vi gördüğünün belgelenmesi üzerine, müdahil 
avukatlar sanığın tutuklanmasını ve duruşma-
lara getirilmesini istedi. Ancak Mahkeme bu 
talebi reddettiği gibi, sanıkların duruşmalardan 
vareste tutulmasına karar verdi. Dava dosyasın-
da darbenin temel belgesi sayılabilecek Bayrak 
Harekât Direktifi yaklaşık bir yıl sonra Mahke-
me’ye ulaştırılırken, 27 Eylül 2013’te görülen 16. 
duruşmada, Bayrak Harekât Planı’ndaki “Sivil 
İşler Koordinasyon Grubu”nda yer alan kişilerin 
belirlenip haklarında soruşturma yürütülmesi 
için suç duyurusunda bulunulmasına, aynı grup-
la 12 Eylül’e giden süreçte görev alan diğer sivil 
unsurlar hakkında MİT Müsteşarlığından bilgi 
ve belgelerin istenmesine karar verildi. 25 Ekim 
2013’te görülen 17. duruşmada ise Savcılık, mü-
talaasını vererek Kenan Evren ile Tahsin Şahin-
kaya’nın TCK’nın “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde 

Cürümler”e ilişkin 146. maddesi uyarınca “ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına” çarptırılmala-
rını talep etti. 

12 Eylül Davası, 12 Eylül mağdurlarıyla mü-
dahil avukatlarının talepleri ve sivil toplum örgüt-
lerinin tüm çaba ve çağrılarına rağmen genişletil-
memiştir. Bu davanın kapsamına alınmayan 12 
Eylül darbesinin hazırlanması için yapılan kitlesel 
katliam ve provokasyonların ve darbe sırasında ve 
sonrasında gerçekleşen sistematik işkence ve kötü 
muamele suçlarının soruşturulması, Evren ve Şa-
hinkaya’nın yanı sıra, dönemin bürokratları ile 
işkence, yargısız infaz gibi suçlara karışan kamu 
görevlilerinin de sanık sandalyesine oturtulacağı 
yeni davaların açılması, 12 Eylül Darbesi ile ger-
çek bir yüzleşme yapabilmek için zorunludur.
b) Balyoz Davası: Kamuoyunda “Balyoz Dava-
sı” olarak bilinen Balyoz Güvenlik Harekât Pla-
nı davası, 21 ay süren yargılamanın ardından 21 
Eylül 2012’de sonuçlandı. Başta “Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti’ni cebir ve şiddet kullanarak 
ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri” gerekçe-
si olmak üzere çeşitli sebeplerle aralarında üst 
düzey komutanların da bulunduğu 330 sanığa 
değişen sürelerle hapis cezaları verildi. Davanın 
temyiz süreci, 9 Ekim 2013 tarihinde sonuç-
landı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 237 sanık hak-
kında verilen mahkûmiyet kararlarını onarken, 
88 sanığın tahliyesine karar verdi. Cezalandırıl-
masına yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin 
ve inandırıcı delil bulunmadığına hükmedilen 
25 kişi hakkındaki mahkûmiyet hükümleri ise 
bozuldu. Dava kapsamında hüküm giyen MHP 
İstanbul Milletvekili Engin Alan’ın milletvekil-
liği, kararın TBMM Genel Kurulunda okunma-
sının ardından düştü.
c) 28 Şubat Davası: 28 Şubat post-modern dar-
besiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, 
TSK bünyesinde oluşturulan Batı Çalışma Gru-
bu’nda (BÇG) yer alan ve aralarında dönemin 
YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Genelkurmay 2. 
Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Genel Sekre-
teri Erol Özkasnak, Jandarma Genel Komutanı 
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Teoman Koman ve emekli Orgeneral Fevzi Tür-
keri’nin de bulunduğu 75’i tutuklu 103 sanık 
hakkında TCK’nın 147. maddesinde belirtilen 
“Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren de-
virmeye, düşürmeye iştirak” suçundan cezalandı-
rılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması, 2 
Eylül 2013’te görüldü. 199’u asker toplam 438 
kişi davada mağdur olarak yer alırken, sanıklar-
dan 37’si hakkında duruşmalar başlamadan önce 
tahliye kararı verildi. Duruşmaların başlama-
sından 19 Aralık 2013’e kadar geçen sürede ise 
tutuklu bulunan tüm sanıklar tahliye edildi. Du-
ruşmaların seyri, 28 Şubat’ın gerçek ve tüzel ki-
şilere karşı işlediği suçların soruşturulmaması ve 
28 Şubat’ın sivil unsurlarına yönelik soruşturma 
sürecinin çok yavaş ilerliyor olması, kamuoyunda 
28 Şubat davasından ve soruşturmasından yana 
ciddi kaygılar oluşmasına yol açtı.
d) Ergenekon Davası: Devletin içerisinde ör-
gütlendiği ve bünyesinde asker, polis, gazeteci, 
akademisyen üyeleri olduğu iddia edilen “Erge-
nekon” terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar 
sonrasında 2008 yılında açılan Ergenekon Dava-
sı11, 5 Ağustos 2013’te sonuçlandı. 67’si tutuklu 
275 sanığın yargılandığı davada, beş yıllık süre 
içerisinde 21 ayrı iddianame birleştirildi. 31’i 
gizli tanık olmak üzere, 159 tanığın dinlenildiği 
yargılama boyunca, toplam 650 duruşma yapıl-
dı. Duruşmalar sırasında bazı savunma avukat-
ları delillerin incelenmesinin eksik kaldığını ve 
savunma hakkının ihlal edildiğini iddia ettiler. 
Dava sonucunda 100 sanık “terör örgütü üye-
liğinden” mahkûm oldu. Aralarında Genelkur-
may eski Başkanı İlker Başbuğ’un da bulunduğu 
19 sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 
Mahkeme, Ergenekon’un “silahlı terör örgütü” 
olduğunu tescil etti. Davanın temyiz süreci de-
vam etmektedir. 

11. 12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir ge-
cekonduda 27 el bombası, TNT kalıpları ve fünyelerin bulunmasıyla 
başlayıp zamanla genişleyen soruşturma neticesinde hazırlanan iddia-
namelerin 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.

Cezasızlık Politikası Kapsamında 
Tartışılan Yargılamalar 
2013 yılında kamuoyunun yakından takip etiği 
“cezasızlık politikası kapsamı”nda tartışılan yar-
gılamalarda yaşanan gelişmeler şöyle sıralanabilir:
a) Hrant Dink Cinayeti Davası: Agos Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 
2007’de öldürülmesine ilişkin, ikisi tutuklu 20 
sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahke-
mesinde açılan ve 17 Ocak 2012’de sonuçlanan 
davada, suikastın örgütlü bir iş olmadığına ka-
naat getiren Mahkeme, Yasin Hayal’e, “tasarla-
yarak insan öldürmeye azmettirme” suçundan 
ağırlaştırılmış müebbet, “yazar Orhan Pamuk’u 
tehdit etmek” suçundan 3 ay ve “ruhsatsız silah 
bulundurmak” suçundan da 1 yıl hapis cezası 
vermiş; tutuklu diğer sanık Erhan Tuncel ise, 
toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Hrant 
Dink cinayeti sanığı Ogün Samast ise, diğer 
sanıklardan ayrı olarak İstanbul 2. Çocuk Ağır 
Ceza Mahkemesinde yargılanmış, 25 Temmuz 
2011’de “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruh-
satsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 
22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yar-
gıtay 9. Ceza Dairesi 15 Mayıs 2013 tarihinde 
ele aldığı temyiz dosyasında sanıklar hakkında 
örgüt yönünden verilen beraat kararını bozdu ve 
sanıkların “silahlı terör örgütü” değil “suç işle-
mek amacıyla oluşturulan örgüt üyesi oldukları” 
gerekçesiyle yargılanmaları talebinde bulundu. 
Dava, Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının 
ardından, 17 Eylül 2013 tarihinde yeniden baş-
ladı. Bu arada Dink ailesi, Şubat 2013’te “cina-
yetin işlenmesinde ihmali bulunan kamu görev-
lileri hakkındaki soruşturmanın bitirilmediği, 
dosyayla ilgili verilen gizlilik ve kısıtlılık kararı 
nedeniyle kendilerine bilgi ve belge verilmediği, 
muhtemel şüphelilerin bu yolla cezasız bırakıl-
dığı” gerekçesiyle ve 500 bin TL tazminat iste-
miyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 
b) Faili Meçhul Cinayetler ve JİTEM Davaları: 
90’lı yıllarda özellikle Güneydoğu’da işlenen faili 
meçhul cinayetler ve kayıplara ilişkin açılan da-
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valar, 2013 yılında da devam etti. Şırnak’ın Cizre 
ilçesinde 1993–1995 yıllarında, Cizre Jandarma 
İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün görev yaptığı 
dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgi-
li olarak açılan, yedi sanıklı Jandarma İstihbarat 
ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası ile Diyar-
bakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1989–1994 
yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetler, 
kundaklama ve bombalama eylemleriyle ilgili ve 
aralarında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve 
itirafçı Abdülkadir Aygan’ın da bulunduğu 16 
sanıklı JİTEM Davası, 2013 yılında sürmekte 
olan davalar içerisinde en fazla öne çıkanlar oldu. 
Bu arada, Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü belde-
sinde 1993 yılında altı köylüye işkence yaparak 
öldürdükleri iddiası ile emekli Tuğgeneral Mete 
Sayar ve beş eski askeri personel hakkında açılan 
davanın ilk duruşması da, 5 Kasım 2013’te ya-
pıldı. Dönemin Şırnak 23. Jandarma Sınır Tugay 
Komutanı olan Sayar, bu bölgede doğrudan si-
villerin öldürülmesini emretmek suçuyla yargıla-
nan en üst rütbeli askeri komutan olma özelliğini 
taşırken, dava, “güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya 
nakledildi. Mağdur avukatları sanıkların Şırnak’a 
gelmeden SEGBİS sistemiyle telekonferansla du-
ruşmalara katılacağına dikkat çekerken, 20 yıldır 
babasını aradığını ifade eden mağdurlardan Mu-
rat Demirhan, “20 yıl önce babam uykudan alı-
nıp götürüldü. Ben 20 yıldır babamı arıyorum. 
Adalet Bakanlığı burada olmayan bir kişinin gü-
venliğini sağlayamıyorsa kapatsın adliyeyi gitsin” 
şeklinde karara tepki gösterdi. 1993 yılında dö-
nemin Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Bas-
kın’ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla, 
aralarında Emniyet eski Genel Müdürü Mehmet 
Ağar’ın da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan 
dava da, 27 Kasım 2013’te Ankara’da başladı. 
c) Uludere Katliamı: 28 Aralık 2011’de Şır-
nak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) 
köyü yakınlarında Irak sınırından Türkiye’ye 
kaçak olarak geçen köylülerden 34’ünün savaş 
uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesi 
sonrası açılan soruşturma halen devam etmekte-

dir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyo-
nunun konuyla ilgili hazırladığı Rapor, 27 Mart 
2013’te kamuoyuna açıklandı. Rapor’da “İHA 
tarafından görüntülenen grubun tanımlamasının 
yapılabilmesi için yeterli sürenin bulunduğu hal-
de bu imkânın iyi değerlendirilmediği”, “grubun 
hal ve hareketlerinden mevzilenme veya herhan-
gi bir saldırıya karşı tedbir almadıkları, aksine 
oldukça rahat tavır sergiledikleri görüldüğü” 
şeklinde birtakım ifadelere yer verildiği halde, 
grubun arasında PKK yöneticilerinden Fehman 
Hüseyin’in olabileceği yönündeki kuşkuların 
bombardımana zemin hazırladığı belirtilerek 
“yapılan araştırma ve incelemelerde olayın kas-
ten yapıldığına yönelik olarak herhangi bir delil 
elde edilemediği” değerlendirmesine yer verildi. 
Rapor’a ilişkin olarak CHP ve MHP’li üyeler 
ise “katliam sorumlularını adıyla anmaması ve 
sorumlulara ilişkin olarak hiçbir yaptırım öngör-
memesi nedeniyle” muhalefet şerhi koydular.12 

Öte yandan, saldırıyla ilgili olarak, yakla-
şık 1.5 yıldır soruşturmayı yürüten Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2013’te “tak-
sirle ölüme sebebiyet vermekten” dolayı görev-
sizlik kararı vererek, dosyayı Genelkurmay Baş-
kanlığı Askeri Savcılığına gönderdi. Ölen 34 
kişinin ailelerinin avukatları, soruşturma dosya-
sının Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına 
gönderilmesine tepki göstererek, “Savcılık bu bir 
kazadır diyor. Uçaktan bomba düşmüş, 34 kişi 
ölmüş. Bu nedenle dosyayı askeri mahkemeye 
göndermeye karar verdi” dedi. 

Uludere katliamına ilişkin soruşturmanın 
üzerinden iki yıl geçtiği halde tamamlanmaması ve 
iddianamenin hazırlanmaması, kamuoyunda bü-
yük bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Yaşanan geliş-
meler, özellikle ölenlerin yakınları tarafından, suç-
luların korunarak olayın örtbas edilmek istendiği 
şeklinde değerlendirilmekte, Savcılığın dosyayı 1.5 
yıl boyunca elinde tuttuktan sonra askeri savcılığa 

12. Rapor’un tam metni için bkz. TBMM Uludere İnceleme Rapo-
ru, www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/raporlar/
uludere_inceleme_raporu.pdf.
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devretmesi, suçluların korunduğu yolundaki kuş-
ku ve kaygıların güçlenmesine neden olmaktadır.
d) Kuşkonar ve Koçağılı Katliamı: 90’lı yıllarda 
işlenen ağır insan hakları ihlallerine ilişkin olarak 
son yıllarda açılan davalar sürerken, AİHM’de 
de bu döneme ilişkin davalar, Türkiye aleyhine 
sonuçlanmaya devam etmektedir. Bu davalardan 
en önemlisi, Kasım 2013’te sonuçlandı. AİHM, 
Türkiye’nin “Türk Hava Kuvvetleri’nin Şırnak’ın 
Kuşkonar (Gever) ve Koçağılı (Beysuke) köyleri-
ni bombalayarak 38 köylüyü öldürdüğü olayda, 
yetkililerin olayı örtbas ettiği ve tamamıyla yeter-
siz soruşturma yürüttüğü, bombardımandan sağ 
kurtulanların, onur kırıcı ve insani olmayan mu-
amelenin eşiğine ulaşmasından sorumlu olduğu” 
gerekçesiyle 38 kişiye 2,3 milyon Euro tazminat 
ödemesine karar verdi. AİHM’in tazminat kararı 
mağdur köylülerin acısını bir nebze olsun hafif-
letse de, bu olayı 2007 yılında tekrar incelemeye 
alan Diyarbakır Cumhuriyet Savcısının, “güven-
liğinin sağlanamayacağı” gerekçesiyle asker tara-
fından olayın gerçekleştiği bölgeye sokulmaması, 
sorumluların teşhisi ve cezalandırılması için ha-
yati delil niteliğindeki uçuş kayıtları hakkında 
hiçbir soruşturma başlatılmamış olması ve Hü-
kümet adına yapılan savunmada başvurucuların 
hava bombardımanı iddiasını tazminat alabil-
mek için uydurduklarının ifade edilmesi, kamu 
otoritelerinin bu dönemde işlenen insan hakları 
ihlallerini soruşturma ve bu konudaki cezasızlık 
politikasına son verme hususunda yeterince çaba 
göstermediği iddialarına neden olmaktadır.13

Temizöz, Görümlü, JİTEM gibi davalar 
Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşebilmesi ve cezasız-
lıkla mücadele açısından büyük önem arz etmek-
te, 90’lı yıllarda özellikle ülkenin güney doğusun-
da meydana gelen birçok vakanın aydınlatılması 
hususunda birer umut ışığı olmaktadırlar. Bu-
nunla birlikte, soruşturmaların genişletilmesi ve 
davaların birleştirilmesi gibi müdahil avukatlar 

13. Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin bombalanmasına ilişkin 
AİHM kararı için bkz. Case of Benzer and Others v. Turkey, http://
hudoc.echr.coe.int/sites/tur/pages/search.aspx?i=001-128036. 

tarafından dile getirilen taleplerin büyük oran-
da olumsuz yanıtlanması, davaların “güvenlik” 
gerekçesiyle başka kentlere aktarılması ve yar-
gılama süreçlerinin uzunluğu, adaletin tecellisi 
noktasında umut kırıklığına yol açmaktadır. Fa-
ili meçhul saldırı ve kayıp vakalarına ilişkin yeni 
davalar açılması, bulunan toplu mezarlara ilişkin 
derinlemesine soruşturmalar yapılması, Ergene-
kon davası gibi davaların sadece “darbe davası” 
olarak görülmemesi, bu davaların iddianamele-
rinde yer alan faili meçhul vakalarının etkili bir 
şekilde soruşturulması gerekmektedir.14 Türki-
ye’nin insan hakları sicilini temize çıkarması için 
atması gereken zorunlu adımlardan birisi, yakın 
tarihinde yaşanan bu ağır insan hakları ihlalleriy-
le yüzleşmek ve bu alandaki cezasızlık politikası-
na son vermektir.

İNSAN HAKLARI 
AÇISINDAN 2013
Demokratikleşme Paketi
İnsan hakları açısından 2013’e damgasını vuran en 
önemli gelişmelerden birisi, 30 Eylül 2014 günü 
Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan ve birçok 
özgürlük alanına ilişkin düzenlemeler öngören 
Demokratikleşme Paketi oldu. Aynı zamanda, 
bir “insan hakları paketi” olarak da tanımlanabi-
lecek olan Demokratikleşme Paketi, bir yandan 
Türkiye’nin kadim demokrasi problemlerinden 

14. Ergenekon iddianame ve klasörlerinde geçen ağır hak ihlal-
lerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Gülçin Avşar, Ergenekon’un 
Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar, (TESEV Yayınları, İstan-
bul:2013).

Türkiye’nin insan hakları sicilini temize 
çıkarması için atması gereken zorunlu 
adımlardan birisi, yakın tarihinde yaşanan bu 
ağır insan hakları ihlalleriyle yüzleşmek ve bu 
alandaki cezasızlık politikasına son vermektir.
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bazılarını çözmeyi amaçlamakta, bir yandan da 
kişi özgürlüğü ve güvenliği, azınlık hakları, fark-
lı dilde eğitim ve siyasi propaganda gibi pek çok 
alanla ilgili insan hak ve özgürlüklerinden yana 
kayda değer iyileştirmeler öngörmektedir. Paket, 
bir kısmı yasal düzenleme veya değişiklik gerekti-
ren, ama bir kısmı da idari düzenlemelerle hayata 
geçirilebilecek değişiklikler içermektedir.

Paket’in önemli bir kısmı, siyasal sistemi 
iyileştirmeye ve siyasal özgürlüklerin ya da yö-
netime katılma hakkının sınırlarını genişletmeye 
yöneliktir. Hatta bu paketin önemli hedeflerin-
den biri, siyaseti güçlendirme, teşvik etme ve ce-
saretlendirme olarak belirlenmiş gibi gözükmek-
tedir. Seçim sisteminin tartışmaya açılması, siyasi 
partilerin Hazine yardımından yararlanmalarıyla 
ilgili oy sınırının yüzde 7’den yüzde 3’e indiril-
mesi, siyasi partilerin örgütlenmelerinin ve siyasi 
partilere üyeliğin kolaylaştırılması, seçimlerde 
ve ön seçimlerde Türkçe dışındaki dillerde pro-
pagandanın önünün açılması, fiilen var olan eş 
başkanlığın yasal dayanağa kavuşturulması gibi 
düzenlemeler, siyasal özgürlüklere ilişkin olarak 
öne çıkan hususlar olarak not edilebilir.

Demokratikleşme Paketi, aynı zamanda bir 
insan hakları sorunu olan Kürt sorununun çözü-
mü açısından da önemli maddeler içermektedir. 
Örneğin, seçimlerde ve ön seçimlerde Türkçeden 
başka dillerde propaganda yasağının kalkması; 
şimdilik özel okullarla sınırlı olsa da, farklı dil 
ve lehçelerde eğitimin önünün açılması; öğrenci 
andının kaldırılması, devletin yerleşik paradig-
masının artık iflas ettiğini ve yeni paradigmalara 
ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yasak harf 
gibi esasen pratikte anlamı kalmamış bir ayıba 
son verilmesi ile değiştirilmiş yer-yöre isimlerinin 
iadesinin kolaylaştırılması da önemli ve anlam-
lı düzenlemeler olarak kaydedilmelidir. Ancak 
en azından bazı önemli merkezlerin isimlerinin 
iadesi konusunda Hükümetin aynen Siirt’in 
Aydınlar ilçesine tarihi Tillo isminin iadesinde 
olduğu gibi, halkın başvurusunu beklemeden 
doğrudan karar vermeyi sürdürmesi daha şık 

olacaktır. Elbette tüm bunlarla, Kürt meselesinin 
kökten çözüleceğini ileri sürmek mümkün değil-
dir ancak bu maddelerin, çözüm yolunda önemli 
adımlar olduğu da inkâr edilemez. 

Bununla birlikte, Paket’te Türk Ceza Ka-
nunu ve Terörle Mücadele Kanunu başta olmak 
üzere, ceza mevzuatından yana ve yerel demok-
rasinin güçlendirilmesine yönelik birtakım dü-
zenlemelere de yer verilmiş olsaydı, Paket’in 
Çözüm Süreci açısından daha fazla olumlu etki 
yaratması beklenebilirdi. Tüm bu eksikliklere 
rağmen, Demokratikleşme Paketi’nin, en azın-
dan Hükümetin çözüm iradesini koruduğunu 
göstermesi bakımından sürece olumlu katkı 
sağladığı söylenebilir. 

Demokratikleşme Paketi’nin ele aldığı bir 
diğer insan hakları alanı, din özgürlüğüdür. Özel-
likle kamuda başörtüsü yasağı, insan haklarına 
aykırı ve hukuk dışı bir uygulama olarak yıllar 
boyu sürdürüldü ve bu yasak yüzünden on binler-
ce insan büyük mağduriyetler yaşadı. Bu zulmün 
son bulması, elbette oldukça sevindirici ve olumlu 
bir adımdır ancak bazı meslek mensupları için bu 
yasağın sürdürülecek olmasını anlamak ve kabul 
etmek mümkün değildir. Bu yüzden, güvenlik ve 
yargı görevlileri hakkında getirilen istisna fikrin-
den hemen vaz geçilmelidir. Bu mesleklerin icra 
edilmesine başörtüsünün nasıl bir engel oluştur-
duğunun herhangi bir hukuki açıklaması bulun-
mamaktadır. Özetle, insan hakları, kimi çevrele-
rin ideolojik bağnazlıklarına ve vehimlerine feda 
edilmemeli; bu mesleklerde çalışmayı isteyen 
kadınlar, meslekleriyle inançları arasında bir ter-
cihe zorlanmamalıdırlar, ayrımcılığa daha fazla 
uğramamalıdırlar. Bunun yanı sıra, Süryanilerin 
Deyru’l-Umur (Mor Gabriel) Manastırına ait 
gayrimenkullerin iade edilmesi ve Roman Dili ve 
Kültürü Enstitüsünün kurulması da, aynı şekilde, 
son derece önemli ve olumlu adımlardır. 

Ayrımcılık ve nefret suçlarının önlenmesine 
yönelik düzenlemelerle, Ayrımcılıkla Mücadele 
ve Eşitlik Kurulunun kurulması, yaşam tarzına 
saygının hukuki koruma altına alınması, kişisel 
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verilerin korunması ve yardım toplama ile ilgili 
sorunlar, Paket’in aslında en önemli maddelerini 
oluşturmaktadırlar. Yine 2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yapılacak iyileş-
tirmelerle, örgütlenme özgürlüğünün biraz daha 
güvenceye kavuşturulması beklenmektedir.

30 Eylül’de Başbakan Erdoğan tarafından 
açıklanan Demokratikleşme Paketi’ne yönelik 
idari ve yasal düzenlemeler Ekim ayı başından 
itibaren gerçekleştirilmeye başlandı. Mardin’de-
ki Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakfına ait 
12 adet parsel, 7 Ekim 2013’te toplanan Vakıflar 
Meclisinin kararıyla Vakıf ’a iade edilirken, kamu 
çalışanlarının başörtüsü takabilmesini sağlayan 
düzenleme, 8 Ekim 2013’te Resmi Gazete ya-
yımlandı. Aynı tarihte İlköğretim Kurumları Yö-
netmeliği’nde yapılan değişiklikle, ‘öğrenci andı’ 
başlıklı 12. madde yürürlükten kaldırıldı. 5 Kasım 
2013’te toplanan YÖK Genel Kurulu ise Roman 
Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünün Trak-
ya Üniversitesi bünyesinde açılmasına karar verdi. 
Siirt’in Aydınlar ilçesinin adını “Tillo” olarak, 
Nevşehir Üniversitesinin adını ise “Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştiren Kanun 
da, 7 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Paket’te yer alan bazı düzenlemeleri içeren 
“Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Ama-
cıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” 5 Kasım 2013’te TBMM 
Başkanlığına sunuldu.15 On sekiz maddeden olu-
şan Tasarı’ya göre, seçim propagandalarında Türk-
çeden başka dil ve yazı kullanılmasına ilişkin yasak 
ve bu yasağa ilişkin yaptırımlar kaldırılırken, parti 
yönetimlerinin daha katılımcı ve çok sesli bir ya-
pılanmaya gidebilmeleri amacıyla, siyasi partilere, 
tüzüklerinde yer almak kaydıyla, eş genel başkan-
lık sistemi uygulaması getirilmektedir. Ayrıca si-
yasi partilerin bir ilçede teşkilatlanmaları için ilçe 
sınırları içerisindeki beldelerde teşkilat kurma zo-

15. Tasarı’nın tam metni için bkz. “Temel Hak ve Hürriyetlerin 
Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”, www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_tek-
lif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=144816.

runluluğu kaldırılarak siyasi partilerin teşkilatlan-
maları kolaylaştırılmaktadır. Siyasi partilere devlet 
yardımı için yüzde 7 olan mevcut oy oranı şartı, 
yüzde 3’e çekilirken, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkının kullanımı da genişletilmektedir. Buna 
göre, kapalı yerlerde saat 24.00’e kadar toplantı 
yapılabilirken, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-
nın kullanılacağı yer ve güzergâhın belirlenmesin-
de siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikaların 
görüşü alınacak. Toplantı ve gösterilerde Hükü-
met Komiserine verilen görev ve yetki de, Düzen-
leme Kuruluna devredilmektedir.

Tasarı ile farklı dil ve lehçelerle eğitim ve 
öğretim yapmak amacıyla, özel kurslar dışında, 
özel öğretim kurumları da açılabilecek. Dini 
inancın gereğinin yerine getirilmesini veya dini 
ibadet, ayinlerin bireysel ve toplu olarak yapıl-
masını engelleyen kişiye ise bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası verilecek. Tasarı’yla, “dini 
inancın gereğinin yerine getirilmesinin engel-
lenmesi” de suç kapsamına alınmaktadır. “Ay-
rımcılığın” yanı sıra “nefret suçu” da kanun 
kapsamına alınırken, Türkçe olmayan pek çok 
köyün adının değiştirilmesine imkân tanıyan 
Kanun’un ilgili maddesi yürürlükten kaldırıl-
maktadır. Son olarak, Şapka İktisası Hakkında 
Kanun ile Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 
Hakkında Kanun’un koyduğu yasaklara aykırı 
hareket etmek de suç olmaktan çıkarılırken, her 
nevi fitre, zekat, kurban derisi ve bağırsak yar-
dımlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının geliri sayılmasına ilişkin düzenleme 
yürürlükten kaldırılmaktadır.

Uluslararası İnsan Hakları  
Hukukuna Uyum
31 Ekim 2013 itibariyle AİHM’de Türkiye aley-
hine açılmış 12.450 dosya bulunmaktadır ve bu 
rakam AİHM’de bekleyen dosya sayısının yüzde 
11,6’sını oluşturmaktadır.16 2012’de ikinci sırada 

16. ECHR - Pending Applications Allocated To A Judicial Forma-
tion, www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_month_2013_
BIL.pdf.
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bulunan Türkiye, 2013 yılında dördüncü sıraya 
gerilemiştir. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan 
İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun bu geri-
lemede önemli bir etkisi vardır. Bu sayede “uzun 
yargılama süresi” nedeniyle açılan davalar AİHM’e 
gitmeden bu komisyonda çözüme bağlanmakta ve 
ilgililere tazminat ödenmektedir. AİHM’nin, bu 
komisyonu, tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu 
olarak tanımasıyla dava sayısında dikkate değer bir 
azalma yaşanmıştır. Ayrıca Komisyon başkanlığına 
26 Eylül 2013 itibariyle 3.900 başvuruda bulunul-
muş ve bunlardan 900’e yakını sonuçlandırılmış 
olup ilgililere tazminatları ödenmiştir.17 

Yayınlanan son veriler, 2013’ün ilk 6 ayın-
da AİHM’e Türkiye aleyhine 2700 başvuru ya-
pıldığını ortaya koymaktadır.18 AB 2013 İler-
leme Raporuna göre, AİHM’e yapılan başvuru 
sayısı altı yıldan sonra ilk kez azalmıştır.19 An-
cak AİHM’e yapılan başvuruların azalmasında 
Türkiye’nin insan hakları ihlalleri açısından 
önemli bir aşama kaydetmesinden çok, Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılmış 
olması etkili olmuştur. 

AİHM’nin 2012’de verdiği toplam tazmi-
nat kararlarının (176.798.888 Euro) yaklaşık 
yüzde 13’ünü (23.424.794 Euro) Türkiye’den 
giden davalar oluşturdu.20 Bu oran, bir önceki 

17. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı açıklaması için bkz.  
http://www.ihtk.adalet.gov.tr/4.pdf.

18. “Country Profile: Turkey”,  
www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf.

19. Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, s. 50.

20. “Supervision of the execution of judgments and decisions of 
the European Court of Human Rights / Annual Report, 2012”, 
Council of Europe, April 2013, s.59.

yıl yüzde 43 idi. AİHM Yargıcı Işıl Karakaş, 
yeni bir genelgeyle hâkimlere AİHM kararı uy-
gulamaları ya da bu kararlara atıfta bulunmaları 
durumunda puan verilmesinin ve yeni bir siyasi 
parti başkanı hakkında ölüm çağrısı yapan bir 
yazı için “suç unsuru yoktur” şeklinde yapılan 
savunmanın geri çekilmesinin olumlu gelişmeler 
olduğunu belirtti. 1990’lara nazaran AİHM’e 
Türkiye’den daha az başvuru geldiğini belirten 
Karakaş, yaşam hakkı ihlalinin daha az olduğu-
nu, ancak polisin orantısız güç kullanımının ön 
plana çıktığını belirtti. Terörle Mücadele Ka-
nunu’ndaki propaganda düzenlemesine “şiddet 
çağrısı” ibaresinin eklenerek açıklık getirilmesini 
de olumlu bir gelişme olarak gösteren Karakaş, 
ifade özgürlüğü ve gösteri hakkına ilişkin ihlal-
lerde ise bir değişme olmadığını, Mahkeme’nin 
şu anda 2003’te yapılan başvurulara baktığını, 
o dönemdeki polisin davranışı ile bugünkü uy-
gulamalar arasında fark olmadığını ifade etti.21 
Yargıç Karakaş’ın da vurguladığı polisin gösteri-
lere müdahalede orantısız güç kullanımı ile ilgili 
2013 yılında AİHM tarafından 3 mahkûmiyet 
kararı verildi. AİHM, Gezi Parkı eylemleri sıra-
sında da sıkça eleştirilen biber gazı kullanımına 
ilişkin “İzci v. Türkiye”, “Subaşı ve Çoban v. 
Türkiye”, “Yaşa ve diğerleri v. Türkiye” dava-
larında, Türkiye’nin iddia edilen hakları ihlal 
ettiği sonucuna varıp davacılara tazminat öde-
mesine karar verdi. Bunun yanı sıra, BM İnsan 
Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan ve ül-
kelerdeki yargılamalarda insan hakları ihlallerini 
araştıran Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar 
Çalışma Grubu, Türkiye’nin Balyoz yargılama-
sında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
keyfi tutuklama, âdil yargılama ve savunma hak-
kına dair üç maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Türkiye, AİHS’nin “mülkiyetin korun-
ması”, “eğitim hakkı” ve “serbest seçimler” 
konularını içeren ve 18 Mayıs 1954 tarihinde 
onaylanan 1 Nolu Protokol’ün, eğitim ile ilgili 

21. “İmajımız polisin orantısız gücü”, Milliyet, 10 Aralık 2013.
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2. maddesine “430 sayılı Tevhidi Tedrisat Ka-
nunu kurallarının saklı tutulduğunu” belirterek 
koyduğu çekinceyi 2013’te de kaldırmamıştır.22 
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 
AİHS’nin 7 Nolu Protokol’ünün onay işlemi de 
halen tamamlanmamıştır. Türkiye, AİHS’nin 
ayrımcılık yasağını düzenleyen 12 Nolu Proto-
kol’ünü 18 Nisan 2001 tarihinde imzalamış, an-

22. AİHS’ne ek protokollerin hangi ülkeler tarafından im-
zalandığına ve konulan çekincelere ilişkin tüm bilgiler için 
bkz. “Simplified Chart of signatures and ratifications”, http://
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTableauCourt.
asp?MA=3&CM=16&CL=ENG.

cak bugüne kadar onaylamamıştır. 24 Haziran 
2013 tarihinde imzaya açılan 15 Nolu Protokol23 
de, Türkiye tarafından 13 Eylül 2013 tarihinde 
imzalanmıştır. 2 Ekim 2013 tarihinde imzaya 
açılan 16 Nolu Protokol ise, Sözleşme ve Proto-
kol’de tanımlanan hak ve özgürlüklerin yorum-
lanma ve uygulamasına ilişkin olarak taraf dev-

23. Protokol ile Sözleşme’nin Başlangıç kısmının sonuna, Taraf 
Devletlerin “takdir marjına” ve Sözleşme’nin “ikincillik ilkesine” 
vurgu yapan yeni bir fıkra eklenirken, Sözleşme’nin 21. maddesi-
ne yeni bir fıkra ilave edilerek yargıçlığa seçilmek için 65 yaş sınırı 
getirildi. Bireysel başvuruların “kabuledilebilirlik” koşullarını dü-
zenleyen 35. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen “altı aylık süre” 
kuralı da değiştirilerek bu süre “dört ay” ile sınırlandırıldı. Yine 35. 
maddenin 3. fıkrasının (b) bendinde belirtilen “ulusal bir mahkeme 
tarafından gereği gibi incelenmemiş hiçbir dava, bu gerekçe ile red-
dedilemez” cümlesinin de 15 Nolu Protokolün 5. maddesi ile silin-
mesi öngörülmektedir. “15 Nolu Protokol İmzaya Açıldı”, http://
aihmgunlugu.blogspot.com/2013_06_01_archive.html.

KRONOLOJİ - ULUSLARARASI MEKANİZMALARDA TÜRKİYE

BM İnsan Hakları Komitesi: Türkiye’nin geç teslim ettiği rapora ilişkin değerlendirme 17-18 Ekim 2012 tarihindeki toplantı-
larda değerlendirildi. Türkiye’nin bundan sonraki periyodik raporunu 31 Ekim 2016’da sunması istendi.

BM İnsan Hakları Komisyonu: Türkiye’nin Evrensel Periyodik Raporunu 27 Ekim 2014’te sunması gerekiyor. Bu raporun 
değerlendirmesi ise, 2015 Ocak ve Şubat aylarında yapılacaktır. 

BM Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Mekanizması: 2013’te Türkiye’ye ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi: Türkiye 2011’de sunması gereken raporu halen sunmamıştır.

BM Çocuk Hakları Komitesi: Türkiye’ye ilişkin 2012’den sonra yeni değerlendirme yapılmamıştır. Türkiye’nin gelecek rapo-
runu 3 Mayıs 2017’de sunması gerekiyor.

BM İşkenceyi Önleme Komitesi: Türkiye 4. periyodik raporunu 19 Kasım 2014’e kadar sunmakla yükümlü.

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi: Komite Türkiye’ye ilişkin raporunu 10 Ekim 2013’te yayınladı.

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Komitesi: Türkiye’nin 2. Periyodik Raporunu 30 Haziran 2016 tarihi-
ne kadar sunması isteniyor. 

BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Komitesi: Türkiye’nin 2. Periyodik Raporunu 31 Ekim 2016 tarihine 
kadar sunması isteniyor.

BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW): Türkiye’nin periyodik raporunu 31 Temmuz 
2014’e kadar sunması isteniyor.

BM Engelli Hakları Komitesi: Türkiye’nin ilk raporunu 28 Ekim 2011’e kadar sunması gerekiyordu ancak rapor halen sunul-
mamıştır. Türkiye Sözleşme’ye ek İhtiyari Protokolü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamış ancak halen onaylamamıştır. Ayrıca 
Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile ilgili Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de 19 Temmuz 2013 tarihinde 
yayımlanmış ancak bu kurul henüz oluşturulmamıştır.

BM Göçmen İşçiler Komitesi: Türkiye, Sözleşme’yi 2001’de onaylamış ancak Komite’nin yetkisini tanımayı ileri bir tarihe 
bırakmıştır ve bu tanıma henüz gerçekleşmemiştir.
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letlerin yüksek mahkemelerine AİHM’e tavsiye 
görüşü sorabilme imkânı tanımaktadır. Türkiye 
Protokol’ü halen imzalamamıştır. AİHS’nin yu-
karıda yer alan protokollerinin yanı sıra, Avru-
pa Konseyi tarafından 15 Ekim 1985 tarihinde 
imzaya açılan ve 1988 tarihinde yürürlüğe gi-
ren Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’na Türkiye tarafından konulan çekinceler, 
2013 yılında da kaldırılmamıştır.24 

BM Çocuk Hakları Komitesine bireysel baş-
vuruları inceleme yetkisi tanıyan Çocuk Hakları-
na Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İh-
tiyari Protokol’ün25 TBMM’de onay süreci 2013 
yılında başlamış bulunmaktadır. Protokolün Uy-
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 23 Ağus-
tos 2013 tarihinde TBMM’ye sunulurken, halen 
Komisyonlarda bekleyen tasarının kabulü ile söz 
konusu Protokol’ün onay süreci tamamlanacak-
tır. Bununla birlikte, BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin 17, 29 ve 30. maddelerine konulan 
çekinceler 2013 yılında da devam etmiştir. BM 
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek 
Protokol’ü Türkiye 28 Eylül 2009 imzalanmış 
ancak Protokol halen onaylanmamıştır.

Türkiye ile AB arasındaki uzun süredir mü-
zakereleri devam eden Vize Serbestisi Diyaloğu 
Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 
Aralık 2013 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, 
tarafların üçüncü ülke vatandaşlarını Anlaş-
ma’nın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıllık 
bir geçiş süresi sonunda kabul etmeye başlama-
larını öngörmektedir. Sürecin olumlu devam 
etmesi halinde, Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği 
tarihten 3,5 yıl sonra, Türkiye vatandaşları için 
Schengen üyesi Avrupa ülkelerine vize muafiye-
ti kararı alınacak. Tüm bu süreçte Türkiye’nin, 

24. Çekincelere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. “Avrupa Konseyi 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartına İlişkin Bilgi Notu” www.abgs.
gov.tr/files/haberler/2011/yerel_yonetimler_ozerklik_sarti.pdf, 
(10.12.2013) 

25. 19 Kasım 2011’de kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleş-
meye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPCP) 28 Şu-
bat 2012’de BM üye ülkelerinin imzasına açıldı. Türkiye 24 Eylül 
2012’de İhtiyari Protokolü imzaladı.

sınırlarından giriş ve çıkışları kontrol etmek ve 
Türkiye’ye gelenleri ana ülkelerine geri göndere-
ne kadar uygun, dünyada kabul edilebilir şartla-
rı taşıyan kamplarda barındırma yükümlülüğü 
var. Hükümet, mevcut geri kabul anlaşmalarının 
uygulamalarını kâğıt üzerinde olduğundan çok 
daha gayri insani yürütüldüğünü ileri süren in-
san hakları örgütlerinin eleştirileri ve önerileri26 
ışığında, önümüzdeki üç yıl içinde geri kabul 
edilen sığınmacı ve göçmenler için hazırlıklarını 
eksiksiz olarak yapmalıdır. Öte yandan, Türkiye, 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Söz-
leşmesini 1961 yılında; bu Sözleşme’ye ek 1967 
Protokolü’nü de 1968 yılında onaylamasına rağ-
men, Sözleşme’ye koyduğu coğrafi çekinceyi ha-
len kaldırmamıştır. Buna göre, Türkiye yalnızca 
Avrupa’dan gelenleri mülteci prosedürüne tabi 
tutarken, Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler 
için ise geçici ikamet izni tanımaktadır. Yıllardır 
eleştirilen coğrafi çekincenin kaldırılmasına iliş-
kin ilk adım, 2013 yılının sonuna doğru atılmış-
tır. Türkiye, 16 Aralık 2013 Vize Serbestisi Diya-
loğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 
çerçevesinde coğrafi çekinceyi kaldırmayı kabul 
etmiş ancak çekinceyi AB’ye tam üye olma aşa-
masında kaldıracağını beyan etmiştir. 

Ulusal Koruma Meknizmaları
Türkiye’de insan hakları alanında ulusal koru-
ma mekanizmaları olarak aşağıda yer verilen 
üç kurum da son bir yıl içerisinde faaliyetlerine 
başlamış bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konu-
su kurumların performanslarını değerlendirmek 
için yeterli verilere sahip olunmadığını belirt-
mek gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu yeni 
kurumların, insan hakları alanında yeni yakla-
şımlar getirip getiremeyecekleri hususunda bir-
takım kesin yargılara varmak, henüz mümkün 

26. Anlaşma imzalanmadan hazırlanan EMHRN Raporu için bkz. 
“AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması: Göçmenlerin, Mültecilerin ve 
Sığınmacıların Hakları Güvende mi?”, www.euromedrights.org/
eng/wp-content/uploads/2013/06/Tr_TurkeyReadmis_Pb_Web-
2-7.pdf, (12.12.2013)
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gözükmemektedir. Bu kurumların etkili birer iç 
mekanizma olup olamayacaklarını, bu kurumla-
ra yapılan başvuruların sayısı, niteliği, aldıkları 
kararlar ve bu kararlara ilişkin uygulamalar gös-
terecektir. Bu bağlamda, söz konusu kurumla-
rın, yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme-
lerle sınırlı kalmayıp, kamuoyunda insan hakları 
alanında yaşanan tartışmalara da katılmaları ve 
karar alıcılar ile sivil topluma yön göstermeleri, 
kendi etkilerini de artıran olumlu adımlar olarak 
değerlendirilecektir.
a) Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Yolu: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Yolu, 2010 yılı Anayasa değişikliği ile hukuk 
sistemimize girmiş, yapılan yasal düzenlemeler 
ve Anayasa Mahkemesinin yoğun hazırlıkla-
rı sonrasında ilk defa 24 Eylül 2012 tarihinden 
itibaren başvurular kabul edilmeye başlanmıştır. 
Bu yolla yapılan başvurular, Anayasa Mahke-
mesinde üç aşamadan geçmektedir. Öncelikle 
dosyalar “Bireysel Başvuru Bürosu”na gitmekte 
ve gerekli incelemeler yapılmakta; eğer eksiklik 
yoksa, iki Anayasa Mahkemesi üyesinden oluşan 
“Komisyon”a gönderilmektedir. Burada yapılan 
kabul edilebilirlik incelemesinden sonra, eğer 
başvuru kabul edilebilir bulunursa, dosya, işin 
esasına girerek hak ihlali olup olmadığına ilişkin 
karar verecek “Bölüm”lere iletilmektedir. 

Bireysel başvuruların kabul edilmeye baş-
landığı 24 Eylül 2012 tarihinden 9 Aralık 2013 
tarihine kadar geçen yaklaşık 14 aylık süre içe-
risinde, Anayasa Mahkemesine bu yolla yapı-
lan toplam başvuru sayısı 10.156’yı bulmuştur. 
Anayasa Mahkemesi bu başvurulardan 3428 
tanesini, yani toplam başvuruların yaklaşık yüz-
de 34’ünü sonuçlandırmıştır. Bu başvuruların 
903’ü Bireysel Başvuru Bürosu tarafından idari 
ret, birleştirme ve kapatma kararı ile sonuçlan-
mış; 2334’ü ise, kabul edilemezlik (2271) ve bir-
leştirme (63) kararı ile sonuçlanmıştır. Sonuçta 
Bölümlerin önüne gelen ve işin esasına girilen 
toplam dosya sayısı sadece 191 olarak gerçekleş-
miştir. Bu sayı toplam başvuruların ancak yüz-

de 2’si oranındadır. Bölümlerin baktığı bu 191 
dosyanın da 116’sı hakkında kabul edilemezlik 
ve 49’u hakkında birleştirme kararı verilmiştir. 
Nihayet Bölümlerin işin esasına girerek hak ihla-
li olup olmadığına ilişkin değerlendirme yaptığı 
toplam dosya sayısı 23 olup, bunların hepsinde 
de ihlal kararı verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 24 Eylül 2012 – 23 
Eylül 2013 tarihleri arasındaki döneme ilişkin is-
tatistiklerine27 göre, başvuruların ağırlıklı olarak 
adli yargıdan geldiği ve bunlarda da ceza yargı-
sının hukuk yargısından fazla olduğu görülmek-
tedir. Yapılan başvurular haklara göre incelendi-
ğinde, adil yargılanma hakkı, 6679 başvuru ile 
ilk sırayı almaktadır. Bu hakkı sırasıyla, mülkiyet 
hakkı (2345), kanun önünde eşitlik (2106), in-
san haklarına saygılı devlet (998), temel hak ve 
hürriyetlerin korunması (745), özel hayatın gizli-
liği ve korunması (591), kişi hürriyeti ve güven-
liği (500), yaşam hakkı (404), seçme ve seçilme 
hakkı (266) ve diğer haklar izlemektedir.28

Anayasa Mahkemesinin kararlarında, ağır-
lıklı olarak AİHM kararlarından yararlandığı, 
hem açıkça yapılan atıflar ve alıntılarda hem de 
satır aralarında görülmektedir. Temel hak ve öz-
gürlüklerin içerikleri, kapsamları ve sınırları ko-
nusunda AİHM içtihatlarının bireysel başvuru 
kararlarında bu denli yoğun kullanılması, Ana-
yasa Mahkemesinin gücü ve prestiji sayesinde bu 
içtihatların tüm yargı tarafından benimsenmesi-
ni ve içselleştirilmesini de sağlayacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru 
yolu ile yargı sistemimiz üzerinde yapacağı etki-
ye ilişkin çarpıcı ve güncel bir örnek, Ergenekon 
Davası sanığı ve CHP Milletvekili Mustafa Bal-
bay hakkında verilen karardır. Anayasa Mahke-
mesi, 4 Aralık 2013 tarihinde verdiği kararında, 

27. “24 Eylül 2012-23 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Baş-
vurulara Göre Hazırlanan Bireysel Başvuru İstatistikleri”, http://
www.anayasa.gov.tr/files/bireysel_basvuru/2013_istatistik/istatis-
tik1.pdf.

28. Bir davada birden fazla hak ihlali iddiasıyla başvuru yapılabile-
ceğinden, haklara göre yapılan sınıflandırmada çıkan sayı, toplam 
başvuru sayısını geçebilmektedir.
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Mustafa Balbay’ın başvurusu hakkında iki yön-
den kabul edilemezlik kararı ve iki yönden de 
ihlal kararı vermiştir. Tutuklanmayı haklı göste-
recek somut olay, olgu ve bilgi mevcut olmadığı 
halde tutuklandığı iddiası yönünden “açıkça da-
yanaktan yoksun olması” sebebiyle ve adil yargı-
lanma hakkı ile ifade hürriyetinin ihlal edildiği 
iddiaları yönünden “başvuru yollarının tüketil-
memiş olması” sebebiyle kabul edilemezlik kara-
rı vermiştir. Buna karşılık, tutukluluğun makul 
süreyi aşmış olması ve seçilme hakkının ihlal 
edilmiş olması gerekçeleriyle Anayasa’nın 19. 
maddesinde düzenlenen “kişi özgürlüğü ve gü-
venliği hakkının” ve 67. maddesinde düzenlenen 
“seçilme hakkının” ihlal edildiğine hükmetmiştir. 
Nitekim bu karar üzerine ilk derece mahkemesi 
de Mustafa Balbay’ın tahliyesine karar vermiştir. 
Bu kararın oluşturduğu olumlu algıya karşılık, 
KCK davalarından tutuklu BDP milletvekilleri 
için yapılan başvuruların Diyarbakır 5 ve 6. Ağır 
Ceza Mahkemeleri tarafından reddedilmesi hayal 
kırıklığına sebep olmuştur. Mahkemenin ret ka-
rarında Mustafa Balbay hakkında verilen kararın, 
kişiye ve davaya özgü olduğu söylenerek, kendi 
mahkemelerinde yargılanan sanıklar hakkında 
doğrudan veya dolaylı bir etkisinin olmadığı be-
lirtilmiştir. Bu karar, temel hak ve özgürlüklerin 
içeriği, kapsamı, güvenceleri ve sınırları hakkında 
bireysel başvurular üzerine karar veren Anayasa 
Mahkemesinin bu kararlarının objektif etkisinin 
yok sayılması anlamına gelecektir. Bu yaklaşım 
ise, bu başvuru yolunun amacının ve özünün 
hala tam anlaşılamadığını göstermektedir.
b) Kamu Denetçiliği Kurumu: Kamu Denet-
çiliği Kurumunun kurulmasına ilişkin ilk yasal 
düzenleme, 2006 yılında yapılmış ancak Ka-
nun, dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edilmişti. Daha sonra, TBMM’de herhangi bir 
değişiklik yapılmadan aynı şekilde tekrar kabul 
edilmesi üzerine yasa, Anayasa Mahkemesine 
yapılan başvuru sonrası iptal edilmişti. 12 Eylül 
2010’da yapılan referandum ile Kamu Denetçi-
liği Kurumu Anayasal statüye kavuşturulurken, 

Haziran 2012’de kabul edilen 6328 sayılı Kamu 
Denetçiliği Kanunu sonrası Kurum’un kuruluş 
çalışmaları başlamış ve ilk Kamu Başdenetçisi M. 
Nihat Ömeroğlu ile beş Kamu Denetçisi Aralık 
2012’de yemin ederek görevlerine başlamışlardı. 

Kurum, 29 Mart 2013 tarihine kadar ku-
rumsal mevzuat çalışmalarını tamamlamış ve bu 
tarihten itibaren başvuru almaya başlamıştır. Ku-
rum, sadece 2 Aralık 2012 ve 27 Haziran 2013 
arası döneme dair bir faaliyet raporu hazırlamış-
tır. Bu faaliyet raporuna göre, söz konusu tarih 
itibariyle Kurum’a 2964 başvuru yapılmış, bun-
ların 1432’si hakkında karar verilmiştir. Bu 1432 
kararın dağılımı ise şu şekildedir: 428 (yüzde 
29,9) gönderme kararı; 647 (yüzde 45,2) ince-
lenmezlik kararı; 129 (yüzde 9) başvurunun ge-
çersiz sayılması kararı; 148 (yüzde 10,3) şikâyet 
kaydının kapatılması kararı; 17 (yüzde 1,2) karar 
verilmesine yer olmadığı kararı ve 83 (yüzde 4,4) 
birleştirme kararı. 11 Ekim 2013 tarihi itibariyle 
Kurum’a yapılan başvuru sayısı 5993 olup, bun-
lar hakkında verilen kararlara dair istatistikî veri-
ler henüz yayımlanmamıştır. 

1 Mayıs gösterileri ile ilgili aldığı Tavsiye 
Kararı ve Gezi Parkı eylemleri sırasında meydana 
gelen ihlalleri re’sen incelemeye alması, Kurum 
açısından olumlu adımlar olarak değerlendiril-
miştir. Bunun yanı sıra, Kurum’un kendisine 
yapılan başvuruları altı aylık bir sürede nihayete 
erdirmesi gerekliliği, tavsiye kararlarının yayın-
lanması, faaliyet raporu düzenlenmesi, kurumla-
rın faaliyetlerinin medyada ifşa edilebilirliği gibi 
hususlar, etkili bir başvuru yolu haline gelmesini 
güçlendiren etkenlerdir. 

Kurum’un re’sen hareket etme yetkisinin ol-
maması eksiklik olarak nitelendirilmekte ve bu 
konuda bir değişiklik önerisi bulunmaktadır. Bir 
diğer eleştiri de, Başdenetçi ve diğer denetçilerin 
dört yıllık görev süresinin, Venedik Komisyonu-
nun bu konudaki görüşlerine göre çok kısa oldu-
ğu yönündedir. 
c) Türkiye İnsan Hakları Kurumu: 24 Ocak 
2013 tarihinde ilk toplantısını yapan Türkiye 
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İnsan Hakları Kurumu (TİHK) 2013 yılı sonu-
na kadar iç düzenlemelerine yönelik çalışmala-
rını sürdürmüştür. Kurum, Gezi Parkı olayları, 
bazı cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlalle-
ri, Şanlıurfa/Siverek’te bir kazı sırasında bulunan 
toplu kemikler ve benzeri birtakım konularda 
incelemeler yapmıştır. Kurum’a, bireysel başvu-
ru almaya başladığını açıklamamış olsa da, kimi 
gerçek ve tüzel kişilerden başvurular yapılmıştır. 
Bunun yanı sıra, il ve ilçe insan hakları kurulları-
na yapılan başvurular da, düzenli olarak TİHK’e 
intikal etmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Komiseri Nils 
Muižnieks de, yeni oluşturulan Türkiye İnsan 
Hakları Kurumunun olumlu yönde atılmış bir 
adım olduğunu düşünmekle beraber, bu kuru-
mun Paris İlkeleriyle uyumunun sağlanabilmesi 
için kurumun yasal dayanağının daha kapsamlı 
bir biçimde gözden geçirilmesinin gerekli oldu-
ğunu belirtmiştir.29 Kurul’un dokuz üyesinin 
yürütme erki tarafından seçilmesi, mali ve idari 
bağımsızlığının güvence altında olmaması, Kurul 
Başkanı ve İkinci Başkanına geniş yetkiler verilmiş 
olması, en çok öne çıkan eleştiriler arasındadır. Bu 
ve benzeri eleştiriler de dikkate alınarak, TİHK’in 
mevzuatında bağımsızlığı pekiştirecek ve etkili bir 
koruma mekanizması haline gelmesini sağlayacak 
kapsamlı bir değişiklik yapılması zorunludur.

Öte yandan, Türkiye’nin 2011 yılında onay-
ladığı BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesine Ek 
İhtiyari Protokol uyarınca kurulacak Ulusal Ön-
leme Mekanizmasının TİHK bünyesinde oluştu-
rulması yönünde görüşler bulunmaktadır. Ancak 
mevcut yasa ve kadrosu göz önünde bulundurul-
duğunda, işkenceyle ilgili ulusal önleme meka-
nizmasının ayrı kurulması daha yararlı olacaktır. 
Söz konusu mekanizmanın TİHK bünyesinde 
kurulabilmesi için TİHK Kanununun kısa süre-

29. Raporun tam metni için bkz. “Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri Nils Muižnieks’in 1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasındaki 
Türkiye ziyaretini müteakiben hazırladığı Rapor”, https://wcd.coe.
int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlo
bGet&InstranetImage=2395762&SecMode=1&DocId=2079702
&Usage=2, (26.11.2013)

de köklü bir değişikliğe tabi tutulması ve ulusal 
önleme mekanizmasının bu Kurum içinde yine 
uluslararası ilkeleri karşılayabilecek güç ve yetki-
lerle donatılmış olarak kurulması gerekmektedir.

Kurulacak Yeni Kurumlar
a) Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu: 
İçişleri Bakanlığı tarafından 2011 yılında hazır-
lanan “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu 
Kanunu Tasarısı Taslağı” 2013 yılında da tasarıya 
dönüştürülerek Meclis’e sevk edilmemiştir. Baş-
bakan Erdoğan tarafından 30 Eylül 2013 tarihin-
de açıklanan “Demokratikleşme Paketi” çerçeve-
sinde “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu” 
kurulacağı belirtilmiştir. İlgili yasanın kabulü ve 
Kurul’un oluşturulması, Türkiye’de bu alanda-
ki eksikliği gidermek yolunda atılan önemli bir 
adım olacaktır.
b) Kolluk Gözetim Komisyonu: Kolluk Gö-
zetim Komisyonunun kurulmasına ilişkin yasa 
tasarısı, 2013 yılında TBMM gündeminde yer 
almıştır. Söz konusu Tasarı’nın AİHM tarafından 
etkili bir iç mekanizma için gerekli olan (bağım-
sızlık, yeterlilik, süratlilik, kamunun denetimine 
açıklık ve mağdurun katılımı gibi) şartları taşı-
ması halinde, Türkiye’de uzun bir süredir eksik-
liği vurgulanan kolluk birimlerine ilişkin etkili 
bir iç şikâyet mekanizması sağlanmış olacaktır. 
Ancak Tasarı’ya göre, Komisyon’un İçişleri Ba-
kanlığı bünyesinde kurulması, tüzel bir kişili-
ğinin olmaması, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında toplanması AİHM’in belirttiği 
şartlara uymamaktadır.

Belli amaçlara ulaşmak için uygulanan 
yakalama ve tutuklama tedbirleri alınırken, 
hem ulusal hem de uluslararası hukuk 
normlarının dikkate alınması ve temel insan 
haklarına saygı duyulması gerekmektedir.
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Bu kurumların dışında, insan haklarının ko-
runmasına yönelik olarak, AİHM’in içtihat veri 
tabanı olan ve hâlihazırda Mahkeme’nin resmi 
dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinde hiz-
met veren HUDOC, Adalet Bakanlığı ve AİHM 
işbirliği ile 14 Kasım 2013’ten itibaren Türkçe 
hizmet vermeye de başlamıştır. Adalet Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Ba-
kanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların 
yargı mensupları, kolluk kuvvetleri, bürokratlar 
ve cezaevi personeline yönelik insan haklarına 
ilişkin eğitim, seminer gibi faaliyetleri 2013 yı-
lında da devam etmiştir. 

Güvenlik Sektörü Reformu 
Pek çok iyileştirme yapılmasına rağmen, güvenlik 
kurumlarının demokratik denetimi ve gözetimi 
alanında ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Gerek 
kolluk kuvvetlerinin, gerek istihbarat birimleri-
nin ve gerekse de TSK’nın doğrudan veya dolaylı 
olarak aktörü olduğu olaylarda sivil denetim tam 
anlamıyla sağlanamamıştır. Bu bölümde, güven-
lik sektörü reformu, güvenlik kurumlarının sivil 
denetimi ve cezasızlık gibi birden fazla alanla il-
gili sorunlar, birkaç örnek vaka üzerinden özetle 
ele alınmıştır.

28 Aralık 2011 günü yaşanan ve kamuoyun-
da infial uyandıran vakalardan biri olan Uludere 
(Roboski) katliamında TSK’nın sorumluluğuna 
ilişkin soruşturma, üzerinden iki yıl geçmesine 
rağmen halen bir sonuca ulaştırılamadı. Hazi-
ran ayında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 
görevsizlik kararı vererek dosyayı askeri savcılığa 
gönderdi. TSK’nın davada bir taraf hükmünde 
olması hasebiyle, askeri savcı ve hâkimlerin yar-
gılamayı sürdürecek olması, hem hayatını kaybe-
denlerin yakınları hem de davanın takipçisi olan 
sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları tara-
fından endişe ile karşılandı. 

Bu arada, 1994’te Şırnak’ın Kuşkonar ve Ko-
çağılı köylerinin TSK tarafından bombalanması 
üzerine açılan davada AİHM, Kasım 2013’te Tür-
kiye’yi 2 milyon 305 bin Euro tazminat ödemeye 

mahkûm etti. Sadece bu karar tek başına, güvenlik 
kurumlarının sivil denetiminin ne kadar önemli 
ve acil olduğunu ortaya koymaya yetmektedir.30 

Bunların yanı sıra, 6 Eylül 2012 tarihinde 
Afyonkarahisar’da bulunan 500. İstihkâm Ana 
Depo Komutanlığındaki askeri cephanelikte 
meydana gelen ve 25 askerin yaşamını yitirdiği 
patlama da, güvenlik güçleri etrafında ciddi tar-
tışmalara yol açmaktadır. Patlamaya ilişkin dava 
halen devam etmektedir. Olaya ilişkin inceleme 
yapan bilirkişi kurulunun hazırladıkları raporda 
ihmale dikkat çekmeyip yaşananları kaza olarak 
nitelemesi eleştirilere neden olmuştur.

Öte yandan, toplumsal gösterilerde kolluk 
kuvvetlerinin işkence ve kötü muamelede bu-
lunduğu yönündeki ihlallerin etkin bir şekilde 
soruşturulabilmesi için bağımsız komisyonlar 
oluşturulması gerekmektedir. TBMM günde-
minde yer alan Kolluk Gözetim Komisyonunun 
kurulmasına ilişkin tasarının, yapılan eleştiriler 
de gözetilerek kanunlaştırılması, kolluğun sivil 
denetimi açısından önemli bir adım olacaktır. 
Güvenlik personelinin suç işlediği ya da ihmal-
kârlıklarının bulunduğu birçok olayda etkin ve 
şeffaf soruşturmaların yürütülmemesi, hukuk 
devletinin ve demokrasinin gelişiminin önünde-
ki en önemli engellerden birisidir.

2013 yılında güvenlik sektörünün denet-
lenmesine yönelik en yoğun eleştiriler ise, Milli 
İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından talep edilen 
dinleme faaliyetleri nedeniyle gündeme geldi. 
2008-2009 yıllarında bazı gazeteci ve köşe ya-
zarlarının telefonlarının sahte isimlerle çıkarılan 
mahkeme kararları ile dinlendiğinin ortaya çık-
ması üzerine açılan davada, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı, sorumluluğu görülen MİT eleman-
ları hakkında soruşturma izni talep etti. Savcılık, 
“casusluk faaliyeti” takibi yapılıyormuş gibi ga-
zeteciler için sahte isimlerle yapılan başvurularla 
“yargıyı zan altında bıraktıkları, resmi evrakta sah-

30. Davayla ilgili ayrıntılı bilgi “Cezasızlık Politikası Kapsamında 
Tartışılan Yargılamalar” bölümünde yer almaktadır.
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tecilik yaptıkları, görevlerini kötüye kullandıkla-
rı” iddiasıyla MİT görevlileri hakkında soruştur-
ma izni isterken, MİT tarafından verilen yanıtta, 
“MİT’in, sahte isimlerle mahkemeleri kandırarak 
değil, hâkimleri koordine ederek dinleme karar-
ları aldırdığı” belirtildi.31 Öte yandan, sahte isim 
ve kod adlarla MİT tarafından dinlenmesi kara-
rına imza atan yargıçlar hakkında HSYK’ya suç 
duyurusunda bulunuldu. İstemi görüşen HSYK 
3. Dairesi, “belirtilen hususun (kod adla dinleme) 
ilgili hâkimlerin değil, yanlış bilgi ile talepte bu-
lunan personelin (MİT) sorumluluğunu gerek-
tireceği” kararına vardı ve kod isimlerle dinleme 
kararlarında imzası olan yargıçları suçsuz bulur-
ken, dinlemeyi yapan istihbaratçılar hakkında suç 
duyurusunda bulundu.32

Aralık 2010’da kabul edilen 6085 sayılı yeni 
Sayıştay yasasında, 29 Haziran 2012 tarihinde 
yapılan değişiklikler33 de güvenlik sektörünün 
sivil denetimi açısından önemli bir geri adım ol-
muştur. Yapılan değişiklikler, askerî harcamalarla 
ilgili Sayıştay’ın ve dolayısıyla TBMM’nin dene-
tim kapsamını, “gizlilik ve güvenlik” gerekçele-
riyle daraltmıştır.

İnsan Hakları Sorunları
a) Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği: Ulusal ve ulus-
lararası hukuk tarafından güvence altına alınmış 
olan “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı”, bireyle-
ri devlete karşı koruyan temel haklar arasında yer 
almaktadır. Hukuk normlarında sınırları çizil-
miş durumlar dışında hiç kimse özgürlüğünden 
mahrum bırakılamaz. Belli amaçlara ulaşmak 
için uygulanan yakalama ve tutuklama tedbirleri 
alınırken, hem ulusal hem de uluslararası hukuk 
normlarının dikkate alınması ve temel insan hak-
larına saygı duyulması gerekmektedir. 

31. “MİT: Sahte isimle gazeteci dinlemeyi hâkimlerle koordineli 
yaptık!”, http://t24.com.tr.

32. “HSYK’dan gazetecileri sahte isimle dinleyen MİT’çilere suç 
duyurusu”, http://t24.com.tr.

33. “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, no. 28351 ( 12 Temmuz 
2012).

2012’de çıkarılan 3. ve 2013’te çıkarılan 4. 
Yargı Paketleri ile kişi özgürlüğü ve güvenliği 
konusunda olumlu adımlar atıldı ve hem mev-
zuatın hem de uygulamaların AB standartlarına 
uygun hale getirilmesi açısından önemli düzen-
lemeler yapıldı. 3. Yargı Reformu Paketi ile tu-
tukluluk koşullarının iyileştirilmesi ve sürelerin 
kısaltılması, tutuklama yerine diğer koruma ted-
birlerinin daha sıklıkla uygulanmaya başlanması 
ve cezaevi şartlarının düzeltilmesine ilişkin atılan 
adımlar uluslararası çevrelerce de takdirle karşı-
landı.34 Temmuz 2012’de kabul edilen Paket’ten 
sonra, Nisan 2013 itibariyle adli kontrol meka-
nizmalarının uygulanmasında yüzde 50’den fazla 
bir artış gözlemlendi. 

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yo-
luyla gelen uzun yargılama ve tutukluluk sürele-
rine ilişkin şikâyetleri ele alması, yargı sistemin-
de kronikleşen bu sorunların çözümü açısından 
önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 
Anayasa Mahkemesinin TMK çerçevesinde tu-
tukluluk sürelerinin iki kat olarak uygulanabil-
mesini öngören hükümleri kaldırması da, kişi öz-
gürlüğü ve güvenliği açısından kritik ve olumlu 
bir gelişmedir. 

Yukarıda zikredilen gelişmelere ve reform-
lara rağmen, tutukluluk sürelerinin uzunluğu 
halen eleştirilmektedir. Bir koruma tedbiri olan 
tutuklama, sürelerin uzun olduğu hallerde cezaya 
dönüşmektedir. Oysa tutukluluk halinin istisnai 
olarak uygulanması ve diğer koruma tedbirlerine 
ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

2013 yılında kamuoyunda yoğun olarak 
tartışılan bir diğer konu da, istihbarat ve kolluk 
birimleri tarafından yapılan fişlemeler olmuştur. 
Bireylere ilişkin fişleme yapılarak bunların devlet 
tarafından arşivlenmesi, aslında yeni bir durum 
değildir. Ancak özellikle darbe dönemlerinde 
sıkça uygulanan ve bireyler açısından ciddi bir 
hak ihlali olan bu tarz uygulamaların demokra-
tik hukuk devletlerinde sürdürülmesi kabul edi-

34. Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, s. 13.
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lemez. İçişleri Bakanlığı tarafından tutulan Ge-
nel Bilgi Toplama (GBT) adı verilen uygulama 
çerçevesinde, kolluk birimlerinin şahısları dur-
durup kimlik sorma yetkisinin sistematik uygu-
landığı yönünde şikâyetler bulunmaktadır. GBT 
uygulaması Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bil-
gi Toplama (KİHBİ) Yönergesi’ne dayandırıl-
maktadır ancak “gizli” olduğu gerekçesiyle, söz 
konusu yönergenin içeriğine ulaşılamamaktadır. 
Anayasa gereği gizli bir kanun ve mevzuat ola-
mayacağı ve adli bilgilerin Ceza Muhakemesi 
Kanunu gereğince sadece adli kurumlarca tu-
tulabileceği açıkken, UYAP sistemine paralel, 
gizli tutulan bir yönergeye dayanarak İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde bir diğer veri tabanı oluş-
turulması ve bu veri tabanına dayanarak kolluk 
birimlerinin kişileri alıkoyabilmesi Anayasa’ya 
aykırıdır. Bunun yanı sıra, adli sicil kaydının 
15 yıl geçtikten sonra silinmesine rağmen, aynı 
kayıtların GBT veri tabanında tutulması da so-
run teşkil etmektedir. Kolluk birimlerinin GBT 
uygulaması, hakkında herhangi bir soruşturma 
dahi açılmamış vatandaşlara ilişkin “kişisel bilgi 
toplama kaydı” tutması ve bu bilgileri saklaması 
insan hakları açısından kabul edilemez. Bu so-
runların, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 
korunması esas alınarak bir an önce çözülmesi 
ve GBT uygulamasının acilen yeniden gözden 
geçirilmesi gerekmektedir.

Bir diğer fişleme iddiası, azınlıklara ilişkin 
olarak Ağustos 2013’te gündeme gelmiştir. Bir 
Ermeni yurttaşın çocuğunu azınlık okuluna kay-
dettirebilmek için başvuruda bulunduğu İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı yazışmadan, 
azınlıkların 1923 tarihli Lozan Antlaşması’ndan 
beri “soy kodu” uygulamasıyla fişlendiği, nüfus 
kaydında Rumlara 1, Ermenilere 2 ve Yahudilere 
de 3 kodunun verildiği ortaya çıktı.35 Milli Eği-
tim, bu okullara kayıt için nüfus kâğıdındaki din 
hanesinin yetmediğini, bunun için “anâsır kodu” 
altında bir tanımın olduğunu açıkladı. 

35. “90 yıldır ‘soy kodu’ ile fişlemişler”, Agos, 01 Ağustos 2013.

Yasadışı fişlemeyi engellemek için hazırlanan 
bir yasa tasarısı, bu konudaki eleştirileri sonlan-
dırmayı amaçlamaktadır. Bakanlar Kurulunda 
bulunan Kişisel Verilerin Korunması Yasa Ta-
sarısı’na göre, “İsim, telefon numarası, pasaport 
numarası, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak 
izleri” gibi bilgiler devlet veri bankasında olacak. 
Bankaya verilen kişisel bilgiler, hastane kayıtların-
daki AIDS testi, THY’deki “domuz eti yemem” 
bilgisi de sır olacak. Bu bilgileri şirketler, üçüncü 
kişilere veremeyecekler. Hem şirketlerdeki, hem 
de devletteki bu bilgileri yasada belirtilen şartlar 
dışında açıklayanlara üç yıl hapis cezası verilecek.36

b) İfade Özgürlüğü: Türkiye’de ifade özgürlüğü 
alanında yapılan düzenlemeler 2013 yılında da 
sürdü. 4. Yargı Paketi ile terör örgütünün propa-
gandasını yapan kişilere ilişkin düzenlemelerde, 
suçun işlenmiş sayılması için “cebir, şiddet veya 
tehdit içeren yöntemleri meşru gösterecek veya 
övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik 
edecek şekilde olması” şartı getirildi. Söz konu-
su değişiklikle birlikte, bu hususta AİHM ile 
uyumlu bir düzenlemeye ulaşılmış oldu. Terör 
örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basıp ya-
yınlayanlar, propagandasını yapanlar ve yasa dışı 
toplantı ve gösterilere katılanlar, yapılan değişik-
likle beraber, ayrıca “terör örgütüne üye olmak” 
suçundan artık cezalandırılmayacak. İfade özgür-
lüğü açısından bir diğer gelişme de, anadilde sa-
vunma konusunda yapıldı. Yapılan değişiklikle, 
sanıklara sözlü savunmalarını, kendilerini daha 
iyi ifade edebileceklerini beyan ettikleri başka bir 
dilde yapma imkânı tanındı.

Her ne kadar, daha önceki paketlerle ve son 
olarak 4. Yargı Paketi ile bazı iyileştirmeler yapıl-
dıysa da, ifade özgürlüğü önemli bir sorun ola-
rak halen varlığını ve güncelliğini korumaktadır. 
Nitekim Türkiye’de ifade özgürlüğüne ilişkin 
endişeler birçok uluslararası rapora da yansıdı. 
AB İlerleme Raporunda, 4. Yargı Paketi ile ya-
pılan değişiklikler olumlu karşılansa da, med-

36. “Yasal sırlar”, Hürriyet, 17 Şubat 2013.
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yada yaygın olan oto sansür, gazetecilerin işten 
çıkarılmaları, ifade ve basın özgürlüğünün hem 
yargı hem de düzenleyici makamlar tarafından 
sınırlanması ve internet sitelerinin sık sık yasak-
lanması gibi uygulamaların kaygı uyandırdığı 
dile getirildi. Mevcut sorunlara da dikkat çekilen 
Rapor’da tutuklu gazetecilere değinilirken, Kürt 
meselesi ile ilgili çalışan gazeteci, yazar, akade-
misyen, avukat ve öğrencilere açılan davaların 
devam ettiği ifade edildi.37

Konuyla ilgili Uluslararası Af Örgütünün 
raporunda ise, Türkiye’de ifade özgürlüğü ala-
nında ciddi bir ilerleme kaydedilmediği, deği-
şikliklerin yetersiz olduğu ve ihlallerin devam 
ettiği38 eleştirileri yer aldı ve yıllardır tartışılan 
basın ve ifade özgürlüğü alanında politikacıların 
kendilerine yönelik eleştirileri kişisel olarak al-
gılayıp dava açmalarına son verme çağrısı yapıl-
dı.39 Ayrıca medyanın büyük bir bölümünün, 
büyük şirketlere ait olması ve oto sansürün gi-
derek yaygınlaşması endişeleri nedeniyle ifade 
özgürlüğünü ve bağımsız medyayı güçlendire-
cek hukuk ve insan hakları reformları gerekti-
ği vurgulandı.40 Gazetecileri Koruma Komitesi 
(CPJ) ise, Gezi Parkı eylemlerinden sonra Tür-
kiye’de basın özgürlüğü atmosferinin daha da 
kötüleştiğini vurgulayarak Hükümet’i krizi çöz-
mek üzere adım atmaya çağırdı.41

c) İşkence ve Kötü Muamele: AB İlerleme Ra-
poru da dahil olmak üzere, Türkiye hakkındaki 
insan hakları raporları, Türkiye’nin işkence ve 
kötü muameleyle mücadeledeki gayretlerini ve 
bunun sonucunda da kolluk görevlilerinin uy-
guladığı kötü muamelenin sıklığında ve ağırlı-

37. Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu,, s.13 ve 53.

38. “Türkiye: İfade Özgürlüğünün tam zamanı” Raporu, Uluslara-
rası Af Örgütü, (Mart 2013).

39. “Freedom of the Press and Expression in Turkey” Report, Center 
for American Progress, (14 Mayıs 2013). 

40. “AP’den ifade özgürlüğü ve hukukta reform çağrısı”, Dünya, 
13 Aralık 2013.

41. “CPJ: Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Krizi Gezi Sonrasında Kö-
tüleşti”, www.cpj.org/tr/2013/09/cpj-turkiyenin-basin-ozgurlugu-
krizi-gezi-sonrasin.php. 

ğındaki azalma eğilimini teyit ederken, özellikle 
toplanma özgürlüğü ve toplumsal gösteriler sı-
rasında emniyet kuvvetlerinin şiddet kullanarak 
göstericileri dağıtmasını eleştirmiştir. Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks 
de, Türkiye’nin işkence ile mücadele konusunda 
gerçekleştirdiği ilerlemeyi devam ettirdiğini be-
lirtmiştir. Bununla birlikte Komiser, 1982 tarihli 
Çevik Kuvvet Yönetmeliği’nde göstericilere kar-
şı müdahale sırasında kullanılacak güce ilişkin 
muğlak ibareler bulunmasının42 ve Yönetmelik’te 
kolluk birimlerinin kullanacağı gücün sınırları-
nın açık bir şekilde belirtilmemesinin de eleştiri-
lere neden olduğunu vurgulamıştır.43 

Toplantı ve gösterilerde polisin müdahalesine 
yönelik bir diğer eleştiriye de, Kamu Denetçiliği 
Kurumu tarafından hazırlanan bir Karar’da yer 
verildi. 1 Mayıs 2013 günü yapılan gösteride ka-
fasına isabet eden biber gazı kapsülü ile yaralanan 
D.A. (17) ile ilgili şikâyeti inceleyen Kamu Denet-
çiliği Kurumu, İstanbul Valisi ve polis teşkilatının 
kusurlu olduğuna hükmetti. Karar’da, bilirkişinin, 
D.A.’nın yaralandığı noktada görev yapan poli-
sin sekiz adet biber gazını kullanırken, 45 derece 
yerine 15 derecelik açı ile atış yaptığının tespit 
edildiği, D.A.’nın toplanma özgürlüğünün ve 
yaralanması nedeniyle Çocuk Hakları Sözleşme-
si’nin ihlal edildiği belirtilirken, İstanbul Valisinin 
D.A.’nın “marjinal grup üyesi olduğu” yönündeki 
açıklamalarının, 18 yaşından küçük ve sabıkasız 
bir kişinin şeref ve itibarını zedeler nitelikte ol-
duğu ve ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca 
hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Karar’da ayrıca 
1 Mayıs kutlamasının AİHM kararlarına uygun 
ancak iç hukuka göre yasadışı olduğu ifade edi-

42. Yönetmeliğin “Olayların izlenmesi, kontrolü ve müdahale esas-
ları” başlıklı 25. maddesinde yer alan “yeteri kadar zor kullanıla-
rak”, “zor kullanmanın derecesi yükseltilerek” şeklinde ifadeler yer 
almaktadır ancak zor kullanmanın nasıl ve hangi araçlarla uygula-
nacağı açık bir şekilde yer almamaktadır. Bkz. “Polis Çevik Kuvvet 
Yönetmeliği”, Resmi Gazete, no. 17914 (30 Aralık 1982). 

43. “Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks’in 1-5 
Temmuz 2013 tarihleri arasındaki Türkiye ziyaretini müteakiben 
hazırladığı Rapor”, s.9,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2131463.
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lerek, “Gerek kolluğun hoşgörü sınırları dışında, 
insanların vücut ve ruh bütünlüğüne zarar verici 
orantısız müdahaleleri gerekse de bireylerin hakla-
rını kısıtlayıcı yönde alınan emniyet tedbirleri, ki-
şilerin vicdanlarında acı ve üzüntü yaratmış, idare 
yasalardan aldığı yetkiyi bireylerin mağduriyetine 
neden olmayacak şekilde kullanmayarak hakkani-
yete uygun beklentiyi karşılayamamıştır” şeklinde 
değerlendirmeler yer aldı.44

Aynı şekilde, işkence ve kötü muamele id-
dialarının etkin bir şekilde soruşturulmadığı 
ve kolluk kuvvetlerine ilişkin cezasızlık politi-
kalarının sürdüğü iddiaları da bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, 4. Yargı Paketi ile işkence 
suçlarında zamanaşımının kaldırılması, hem 
işkenceyle hem de cezasızlıkla mücadelede atıl-
mış son derece önemli bir adımdır. Ne var ki, 
işkence ve kötü muamele iddialarıyla açılan ve 
sonuçlanan davalar ile işkence ve kötü muamele 
suçlamasında bulunan kişiler hakkında “polise 
mukavemet ettikleri” gerekçesiyle açılan dava-
lar arasında büyük çapta oransızlık vardır. Bu-
nun yanı sıra, mahkemeler, polis memurlarının 
“kamu görevlisine direnme” ile ilgili olarak yap-
tıkları karşı suçlamaları, davacılar tarafından po-
lis memurlarına karşı başlangıçta yapılan insan 
hakları ihlali iddialarından daha çabuk sonuca 
ulaştırmaktadırlar.

44. Karar’ın tam metni için bkz: Kamu Denetçiliği Kurumu Ka-
rar No: 20a13/69, www.kamudenetciligi.gov.tr/contents/files/
pdf/2013-%2069%204.pdf, (05.11.2013) 

İşkence ve kötü muamele iddialarının ba-
ğımsız birimlerce soruşturulmasının yanı sıra, 
kolluk görevlilerinin işlediği suçların tavizsiz bir 
biçimde cezalandırılacağına ilişkin açık ve net 
mesajlar verilmesi, bu alandaki cezasızlık politi-
kasının sona ermesi açısından elzemdir. 

Kürt Sorunu
2013 yılında Kürt sorununun çözümü açısın-
dan tarihi bir dönemeç yaşandı. “Çözüm Süre-
ci” veya “Barış Süreci” olarak adlandırılan süreç, 
İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan ile 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında gerçekleşen 
görüşmelerin ardından başladı. Çözüm süreciy-
le, Kürt sorununda silahlı çatışma ortamının ve 
şiddetin ortadan kaldırılması ve Türkiye’nin en 
önemli sorununun diyalog ve siyasetle çözülmesi 
hedefleniyordu. 3 Ocak 2013’te BDP milletve-
killerinden oluşan bir heyetin İmralı’da Abdullah 
Öcalan’ı ziyaret etmesiyle kamuoyuna açıklanan 
sürecin ilk aylarında PKK, uzun süredir alıkoydu-
ğu sekiz asker ve kamu görevlisini serbest bıraktı. 
Ardından, 21 Mart 2013 tarihinde, Diyarbakır’da 
Nevruz kutlamaları sırasında Öcalan’ın çözüm 
sürecine yönelik kaleme aldığı mektup okundu. 
Öcalan, mektubunda PKK militanlarına sınır dı-
şına çekilme çağrısında bulundu. İki gün sonra 
ateşkes ilan eden PKK, 8 Mayıs 2013’te sınır dı-
şına çekilmeye başlayacağını açıkladı ve 8 Mayıs’ta 
çekilmeye başladı.45 Temmuz ayında yönetim ka-
demesinde değişikliğe giden PKK, Hükümet’in 
gerekli adımları atmadığını ileri sürerek 9 Eylül 
2013 tarihinde çekilmeyi durdurduğunu açıkladı. 

Çözüm Süreci bu şekilde ilerlerken, sürece 
katkı sağlamak ve toplumun şikâyet, beklenti 
ve önerilerini almak üzere “Âkil İnsanlar Heye-
ti” oluşturuldu. 51’i erkek, 12’si kadın olmak 
üzere toplam 63 kişiden oluşan Heyet, Türki-
ye’nin yedi coğrafi bölgesinde, dokuzar kişilik 

45. Çözüm Süreci boyunca yaşanan tüm gelişmeler SETA tarafın-
dan hazırlanan bir zaman çizelgesinde yer almaktadır. Bkz. “Adım 
Adım Çözüm Süreci”, http://setav.org/tr/kurt-meselesi/zaman-ci-
zelgesi/5631.
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açılan ve sonuçlanan davalar ile işkence  

ve kötü muamele suçlamasında bulunan 
kişiler hakkında “polise mukavemet  
ettikleri” gerekçesiyle açılan davalar  

arasında büyük çapta oransızlık vardır.
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gruplar halinde görev yaptı. Başbakan Erdoğan 
ile 4 Nisan 2013’te ilk toplantısını yapan Heyet 
üyeleri, iki aylık çalışmanın ardından, 26 Hazi-
ran 2013’te tekrar bir araya geldikleri Başbakana 
hazırladıkları bölge raporlarını sundular.46 

Kürt sorununun çözümüne dair başlayan 
süreçle ilgili bir diğer çalışma da TBMM’de ger-
çekleştirildi. Kamuoyunda “Çözüm Sürecini De-
ğerlendirme Komisyonu” olarak bilinen Komis-
yon, 8 Mayıs 2013’te göreve başladı ve iki aylık 
görev süresinin ardından hazırladığı raporu Kasım 
2013’te yayınladı.47 Komisyon Raporu’nda, orta 
ve uzun vadede çözüme kavuşturulabilecek husus-
ları ön şart olarak ortaya koymanın çözümsüzlüğe 
hizmet edeceği, çözümün kısa sürede gelmesinin 
beklenmemesi ve “diyalog ya da barış için adaleti 
ertelememek” yaklaşımının esas alınması gerektiği 
belirtildi. Rapor’da ayrıca süreç içerisinde çatışma 
öncesi ve çatışma sonrası dönem diye keskin bir 
ayrıma gitmeden “çatışmaya son verme çabasın-
dakileri, çatışma ve barış hali arasında gidip gel-
dikleri bir düzlemde düşünmenin daha gerçekçi 
ve anlamlı bir yaklaşım olacağı ve barış yapmanın, 
kalıcı barışın tesisi için aşılması gereken evrelerden 
sadece bir tanesi olduğu”, yapılan değerlendirme-
ler arasında yer aldı.

Başbakan Erdoğan 16 Kasım 2013’te Di-
yarbakır’da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
Başkanı Mesud Barzani’yi ağırladı ve burada 
yaptığı konuşmada Çözüm Süreci’ne destek 
mesajları verdi. 

2013 yılında, kamuoyunda ‘’ana dilde sa-
vunma’’ olarak bilinen ve mahkemelerde iddia-
namenin okunması ve esas hakkında mütalaanın 
verilmesi sırasında sanığın kendisini daha iyi ifa-
de edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde ifa-

46. Akil İnsanlar Heyetlerinin Güneydoğu, Doğu Anadolu, Ak-
deniz ve Karadeniz bölgesi raporlarına ulaşmak için bkz. http://
yeniturkiye.org/akil-insanlar-heyeti-karadeniz-grubu-raporu/yeni-
turkiye/3759.

47. Komisyon’un tam adı “Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması 
ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu”dur. Komisyon’un Raporu ve diğer bilgiler 
için bkz. http://tbmm.gov.tr/komisyon/cozum_sureci/index.htm.

de edebilmesine imkân tanıyan tasarı TBMM’de 
kabul edildi. Bunun yanı sıra, kamuoyunda “4. 
Yargı Paketi” olarak bilinen Kanun da çözüm 
sürecine katkı sunan önemli demokratikleşme 
adımlarından biri oldu.48 

Kürt sorununun çözümündeki en önem-
li engellerden birisini oluşturan, özellikle 90’lı 
yıllarda başta Güneydoğu olmak üzere ülke ge-
nelinde işlenen faili meçhul cinayetler ve zorla 
kaybedilmelere ilişkin soruşturma ve davaların 
zamanaşımına uğramadan sonuçlandırılması 
gerekmektedir. Son dönemlerde, zamanaşımına 
uğramalarına çok az bir süre kala açılan birçok 
dava bulunmasına rağmen, söz konusu davaların 
soruşturulması sürecinde savcıların yaşadığı zor-
luklar ve engellemeler, Temizöz davasında oldu-
ğu gibi tanıklara yönelik baskılar, başta mağdur 
yakınları olmak üzere konuyla ilgilenen insan 
hakları savunucularında ve toplumda büyük bir 
hayal kırıklığı yaratmaktadır.49 

Cezaevleri
Ekim 2013 itibariyle Türkiye’de bulunan toplam 
361 ceza infaz kurumunda (305 kapalı cezae-
vi, 46 müstakil açık cezaevi, 1 çocuk eğitimevi, 
5 kadın kapalı cezaevi, 1 kadın açık cezaevi ve 
3 çocuk kapalı cezaevi) 112.145 hükümlü ve 
28.571 tutuklu olmak üzere toplam 140.716 kişi 
bulunmaktadır.50 2013 yılında 21 ilçe cezaevi 
kapatılırken, 6 yeni cezaevi ek bina olarak inşa 
edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 
göre, Kasım 2013 itibariyle cezaevlerinin toplam 
kapasitesi 153.340 kişiliktir. Adalet Bakanlığına 
göre, kapasitenin mevcut mahkûm sayısından 
fazla olduğu gözükmesine rağmen, bazı cezaev-
lerinde kapasitenin üzerinde mahkûm bulundu-

48. Kanunla ilgili genel değerlendirme için bkz. “Yargı Reformu 
Süreci.” 

49. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgiyi “Cezasızlık Politikası Kapsa-
mında Tartışılan Yargılamalar” bölümünde bulabilirsiniz. 

50. Hükümlülerin 3.756’sı kadın ve 417›si çocuktur. Tutukluların 
ise 1.276’sı kadın, 1.462’si çocuktur. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Ceza 
İnfaz Kurumlarının Yıllara Göre Mevcutları”, www.cte.adalet.gov.
tr/menudekiler/istatistikler/yillar5.asp.
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ğu, STK’ların yanı sıra, Avrupa İşkencenin Ön-
lenmesi Komitesinin (CPT) raporunda da dile 
getirilmektedir.51 Bu eleştiriler, sürmekte olan 
reformların artarak devam etmesi gerektiğini 
göstermektedir. Cezaevlerindeki hükümlü/tu-
tuklu oranı olumlu doğrultuda düzelmekle bir-
likte, uzun tutukluluk sürelerine ilişkin eleştiriler 
halen sonlanmamıştır. Uluslararası standartlara 
göre cezaevlerinin yönetimi hususunda infaz ko-
ruma memurlarına yönelik eğitimler devam et-
mektedir. 2013 Ekim ayı sonu itibariyle cezaevi 
personeli sayısı 48.928’dir.

CPT’nin Haziran 2012’de Türkiye’de yap-
tığı incelemeler sonrasında hazırladığı 10 Ekim 
2013 tarihli Rapor’da,52 2012 yılında Pozantı 
ve Sincan cezaevlerinde çocuklara yönelik kötü 
muamele iddiaları örnek gösterilerek daha et-
kili soruşturma gerçekleştirilmesi; mahkûmla-
rın herhangi bir engel olmaksızın şikâyetlerini 
savcılığa iletebilmesi için gerekli düzenleme-
lerin yapılması; ortak etkinliklerin arttırılma-
sı için daha fazla çalışma yürütülmesi; Adalet 
Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde geliştirilen 
ve Avrupa Birliği desteği ile 2012-2014 yılları 
arasında uygulanacak olan “Çocuklar İçin Ada-
let Projesi” kapsamında uygulanan “Bireysel-
leştirilmiş İyileştirme Sistemi’nin (BİSİS) pilot 
bölge dışındaki diğer cezaevlerinde de uygulan-
ması, tavsiyeler arasında yer almaktadır.53 CPT 
tarafından da eleştirilen çocuk ceza ve ıslah 
evlerinin bağımsız olmasına yönelik eleştirileri 

51. 26 Kasım 1987 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye’nin 1988 
yılında taraf olduğu Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi 
(AİÖS), taraf ülkelerde kamu otoritesince özgürlüklerinden yoksun 
bırakılan kişilerin içinde bulundukları koşulların uluslararası nitelik-
te bağımsız bir komite tarafından denetlenmesini hükme bağlanmış-
tır. Bu amaçla oluşturulan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi 
(AİÖK), taraf ülkelere dönemsel veya ad hoc ziyaretler düzenleyerek 
AİÖS’nin uygulanmasını denetlemekte, ziyaretlerde belirlediği bul-
guları gizli bir raporla ilgili hükümetin dikkatine getirerek tavsiye-
lerde bulunmakta ve raporun yanıtlanmasını talep etmektedir. İlgili 
hükümet, gerek AİÖK raporlarının, gerek raporlara verdiği yanıt-
ların gizliliğinin kaldırılarak yayımlanmasına izin verebilmektedir.

52. Rapor’un tam metni için bkz. http://www.cpt.coe.int/docu-
ments/tur/2013-27-inf-eng.htm.

53. Proje hakkında detaylı bilgi için bkz. http://www.cocuklarici-
nadalet.org.

gidermek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından 
2012-2017 mali yatırım programına 10 yeni 
çocuk cezaevi yapımı alınmıştır. 

UNICEF Mayıs 2013’te Antalya ve İzmir 
Çocuk cezaevlerinde yaşanan tecavüz ve işkence 
iddialarına ilişkin bir açıklamaya yaparak, Türki-
ye’nin çocuk adaleti sisteminde önemli ve övgü-
ye değer reformlar gerçekleştirdiğini, çocuklara 
ilişkin bu yeni kötü muamele iddialarının ise 
Türkiye için bir sınav niteliğinde olduğunu be-
lirterek, konuyla ilgili hızlı ve etkin soruşturma 
talep etmiştir.54

Türkiye’de cezaevleri uluslararası düzeyde 
CPT’nin dışında, BM Keyfi Tutuklama ile İş-
kenceyi ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ko-
mitesi tarafından da denetlenmektedir. Ulusal 
denetim mekanizmaları arasında ise, çeşitli resmi 
mekanizmaların yanı sıra, bağımsız olduğu ifade 
edilen “İzleme Kurulları” bulunmaktadır. Ancak 
bu kurulların faaliyet ve raporları, kamuoyuyla 
şeffaf bir şekilde paylaşılmamaktadır. Kurulların 
tavsiyelerinin ne derece yerine getirildiği de bi-
linmemektedir. Ulusal izleme mekanizmalarının 
cezaevlerine ilişkin şikâyetler göz önüne alındı-
ğında cezaevlerinin denetimine ilişkin olarak bu 
alanda çalışan insan hakları örgütlerinin temsilci-
lerinin de yer aldığı, şeffaf, denetime açık, haberli 
ve habersiz ziyaretler düzenleyebilecek bir meka-
nizmaya dönüştürülmesi gerekmektedir.

Mahkûmların muayeneleri sırasında kolluk 
görevlilerinin muayene odasında bulunmasının 
önlenmesine ilişkin olarak, Sağlık, Adalet ve 
İçişleri Bakanlıkları arasında 2011 yılında üçlü 
protokol yapılmasına rağmen, bu konuda ihlal-
lerin sürdüğüne ilişkin şikâyetler devam etmek-
tedir. Bunun yanı sıra, bazı cezaevlerinde mah-
kûmların Kürtçe yayınlara erişimi ve yakınlarıyla 
Kürtçe iletişim kurabilmelerinin engellendiğine 

54. Açıklamanın tam metni için bkz. “Ceza İnfaz Kurumlarında 
Bulunan Çocuklara Yönelik Kötü Muamele İddialarına İlişkin 
Basın Açıklaması”, www.unicef.org.tr/tr/content/article/1467/ce-
za-infaz-kurumlarinda-bulunan-cocuklara-yonelik-kotu-muamele-
iddialarina-iliskin-basin-aciklamasi.html.
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yönelik şikâyetlerin yanı sıra, mahkûmların ve 
ziyaretçilerinin soyundurularak aramaya tabi 
tutulmalarına ilişkin kötü muamele iddiaları da 
devam etmektedir.

Çocuk Hakları
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne konulan çe-
kincelerin yanı sıra, AİHS 1 Numaralı Ek Proto-
kol’ün eğitim hakkına ilişkin 2. maddesine, “430 
sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu” gerekçe gösteri-
lerek konulan çekince, 2013 yılında da kaldırıl-
mamıştır. BM Çocuk Hakları Komitesine birey-
sel başvuruları inceleme yetkisi tanıyan Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne 
İlişkin İhtiyari Protokol’ün55 TBMM’de onay sü-
reci 2013 yılında başlamıştır. Protokolün Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 23 Ağustos 
2013’te TBMM’ye sunulurken, halen Komisyon-
larda bekleyen tasarının kabulü ile söz konusu 
Protokol’ün onay süreci tamamlanacaktır. Ço-
cukların birey olarak kabul edilmelerini öngören 
ve haklarını tek başına aramalarına olanak tanıyan 
Protokol, Türkiye’nin kabul ettiği Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi gibi ana düzenlemelerde ve ihtiyari 
protokollerde sayılan tüm hakları kapsamaktadır. 

4 Nisan 2012 tarih ve 28254 sayılı Genel-
ge’ye göre kurulan Çocuk Hakları İzleme ve De-
ğerlendirme Kurulu ise, 08 Mayıs 2012 tarihinde 
yaptığı ilk toplantı dışında, amacı ve işlevine yö-
nelik hiçbir çalışma yapmamıştır. Bu durum sivil 
toplum örgütlerinin tepkisine neden olmaktadır. 
Özetle, Türkiye’nin çocuk hakları ihlallerini izle-
me ve uluslararası düzeyde yükümlülüklerini ye-
rine getirme hususundaki koordinasyon eksikliği 
devam etmektedir.

UNICEF ve Kamu Denetçiliği Kurumu 
arasında 18 Nisan 2013’te imzalanan Ortak Ey-
lem Planı ise, çocuk haklarının mümkün olan 
en üst düzeyde korunmasını amaçlamaktadır. 

55. 19 Kasım 2011’de kabul edilen Çocuk Haklarına dair Sözleş-
meye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPCP) 28 Şu-
bat 2012’de BM üye ülkelerinin imzasına açıldı. Türkiye, 24 Eylül 
2012’de İhtiyari Protokolü imzaladı.

Plan’ın odaklandığı alanlar arasında, çocuklarla 
ilgili bilgi üretilmesi, çocuklar için şikâyet meka-
nizmaları oluşturulması ve çocuk dostu araçlar ve 
usuller geliştirilmesi de yer almaktadır.

Türkiye’de 1984 yılından itibaren uygula-
nan koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması 
için başlatılan “Gönül Elçileri Koruyucu Aile 
Projesi” hızla sonuç vermiştir. Kampanya sonu-
cu bir yıl içerisinde koruyucu aile sayısı yaklaşık 
iki kat artmıştır.56

Çocuklara yönelik şiddet, 2013 yılında da 
gündemde yer almaya devam etmiştir. Söylem 
düzeyinde gerek karar alıcılar ve bürokratlar, ge-
rekse de sivil toplum tarafından eleştirilen şiddet 
vakalarına ilişkin olarak daha etkin yasal düzen-
leme yapılması gerekmektedir. AB İlerleme Ra-
poru’nda da değinildiği üzere, aile içinde ya da 
psikiyatri ve rehabilitasyon merkezlerinde fiziksel 
ceza açık bir şekilde halen yasaklanmamıştır.

27 Eylül 2013’te BM İnsan Hakları Kon-
seyinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
100’den fazla ülkede erken ve zorla yaptırılan ev-
lilikler konusunda alınan bir karar, oy birliği ile 
kabul edildi.57 Karar’da, erken ve zorla yaptırılan 
evlilikler, “kişilerin hayatlarını şiddetin her biçi-
minden uzakta özgürce yaşamalarını engelleyen” 
ve “eğitim hakkına ve ulaşılabilir cinsel ve üre-
me sağlığı dâhil en yüksek sağlık standartlarına” 
olumsuz etkileri sebebiyle insan hakları ihlali ola-
rak tanımlandı. Türkiye’deki çocuk yaştaki evli-
liklerde 2012 itibariyle düşüş görülse de, özelikle 
kız çocuklarının evlilik oranı, toplam evlilik oranı 
içinde yüzde 6,7 ile yüksek bir yer tutmaktadır.58 
Kız çocuklarının ortaöğretim aldıkları durumlar-

56. Koruyucu Aile Programı ve diğer istatistiklere ilişkin ayrıntılı 
bilgi için bkz. www.koruyucuaile.gov.tr/.

57. Kararla ilgili olarak bkz. “Strengthening efforts to prevent and 
eliminate child, early and forced marriage: challenges, achieve-
ments, best practices and implementation gaps”, http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G13/175/05/PDF/G1317505.
pdf?OpenElement.

58. 16-17 yaş aralığındaki çocukların resmi evliliklerini kapsayan 
istatistiklerde evli çocuk oranı 2007’de yüzde 0,99 iken 2012’de 
yüzde 0,74’e düştü. Ayrıntılı bilgi için bkz. İstatistiklerle Çocuk 
2012, (TUİK Yayınları, Ankara: 2013), s.39-40.
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da, az ya da hiç eğitim almamış kız çocuklarına 
oranla altı kat daha az çocuk evliliği yaptıkları 
istatistiki olarak ispatlanmış olduğu göz önüne 
alınırsa, bu sorunun önüne geçebilmek için kız 
çocuklarının okullarda daha uzun süre eğitim 
alabilmesi için yapılan çalışmalara daha büyük 
destek vermek gerekmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ya-
yınlanan 2013 İnsan Ticareti Raporu’nda Tür-
kiye’nin cinsel amaçlı çocuk ticareti de dâhil 
olmak üzere, insan ticareti alanında ilerleme 
kaydettiği belirtilmektedir. Bununla birlikte, 
insan kaçakçılığına karşı kapsamlı bir mevzuat 
oluşturulması, insan kaçakçılığı mağdurlarına 
istikrarlı hukuki, tıbbi ve benzeri destek sunul-
ması, başta fiziksel şiddet içermeyen yöntemler 
olmak üzere, insan kaçakçılarının mağdurlara 
karşı kullandığı tüm baskı araçlarının savcılar 
ve kolluk birimlerince tespit edilebilmesi için 
yapılan eğitim çalışmalarının arttırılması, tavsi-
yeler arasında yer almakta ve Türkiye’nin zorla 
çalıştırma ve seks ticaretine ilişkin talebi azalt-
mak ve yurtdışına çocuk seks turizmi için giden 
Türkiye uyrukluları engellemek için bir çalışma 
yapmadığı eleştirileri bulunmaktadır.59

“Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 25 Ekim 2013’te 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’le, 16 
yaşını doldurmuş genç işçilerin “sağlığı, güven-
liği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması” 
şartıyla sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve 
mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilmeleri-
nin önü açılırken, genç işçilerin maden ocakla-
rı, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi iş güvenliği 
açısından sakınca taşıyabilecek işlerde çalışmala-
rının, iş kazalarını arttırabileceği yönünde eleş-
tiriler yapılmaktadır. TÜİK verilerine göre ise, 
2006-2012 döneminde çalışan çocuk sayısında 
bir azalma olmamıştır. 

59. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Trafficking in Persons Report 2013”, 
http://www.state.gov/documents/organization/210742.pdf.

Gezi Parkı Eylemleri 
İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda yapımına baş-
lanan yayalaştırma projesi ve yapımı planlanan 
Topçu Kışlası ile AVM çalışmalarına karşı parkta 
gerçekleştirilen nöbet tutma eylemine 31 Mayıs 
2013’te sabaha karşı polis ekiplerinin gaz bomba-
larıyla aşırı, ölçüsüz ve orantısız müdahalesi son-
rası başlayan protesto eylemleri, kısa sürede hükü-
met karşıtı gösterilere dönüştü ve başta İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere, 
Türkiye’nin diğer illerine de yayıldı. İçişleri Ba-
kanlığına göre, 81 ilin 79’unda yapılan Gezi Par-
kı protestolarına yaklaşık 2,5 milyon kişi katıldı. 
Eylemlerde yaklaşık 4 bin 900 kişi “şüpheli” ko-
numunda gözaltına alındı, 4 bine yakın eylemci 
ve 600’den fazla polis yaralandı. Kamuya ait bina 
ve araçların yanı sıra 337 işyeri ve 14 parti binası 
zarar gördü. Gösterilere katılan beş kişi ile bir po-
lis hayatını kaybederken, Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı ve Türk Tabipler Birliği, gösterilerde polis 
müdahalesi sonrası toplam 7 bin 832 kişinin ya-
ralandığını, bunlardan 91’inin kafa travmasına 
uğradığını, 10 kişinin gözünü kaybettiğini ve 1 
kişinin de dalağının alındığını raporladı.

Gösteriler sırasında polisin başta biber gazı 
ve tazyikli su olmak üzere, kullandığı müdaha-
le araçları ve müdahale yöntemleri, gerek insan 
hakları örgütlerinin, gerekse ulusal ve uluslarara-
sı insan hakları kurumlarının raporlarında eleşti-
rildi. Raporlarda, doğrudan ve kimyasal madde 
katarak tazyikli su kullanımı, yakın mesafeden 
ve hedef gözeterek biber gazı kullanımı, aşırı ve 
keyfi gaz kullanımı, kaba dayak ve plastik mermi 
kullanımı, göstericilere karşı uygulanan işkence 
ve kötü muamele yöntemleri arasında yer aldı. 

Gösteriler sırasında meydana gelen ihlaller, 
1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Türkiye’ye 
bir ziyaret yapan Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri Nils Muižnieks Raporunda da yer aldı.60 

60. Rapor’un tam metni için bkz. “Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ko-
miseri Nils Muižnieks’in 1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasındaki Türki-
ye ziyaretini müteakiben hazırladığı Rapor”, https://wcd.coe.int/com.
instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Ins
tranetImage=2395762&SecMode=1&DocId=2079702&Usage=2.
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Rapor’da, Gezi olaylarının polisin bağlayıcı insan 
hakları standartlarına yeterince saygı göstermeme-
si şeklinde beliren yaygın sorunu ortaya koyduğu, 
özellikle de aşırı ve yanlış göz yaşartıcı gaz kulla-
nımı ve gözaltına alma sırasında kötü muamele 
uygulanması dâhil olmak üzere, aşırı güç kullanıl-
dığı konusunda ciddi, birbiriyle tutarlı ve inandı-
rıcı iddiaların mevcut olduğu belirtilirken, Türk 
makamlarının kararlı bir şekilde sorunun üstüne 
giderek, gösterilerde kolluk kuvvetlerinin orantılı 
güç kullanımına ilişkin daha açık kurallar sağlan-
ması, kötü muameleye karşı teminatların güçlen-
dirilmesi ve toplanma özgürlüğüne daha fazla say-
gı gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca Gezi 
olaylarındaki şiddet içermeyen eylemler ile bağ-
lantılı olarak çeşitli birey ve gruplara karşı alınan 
tedbirlerin, toplanma ve ifade özgürlüğünün yanı 
sıra, medya özgürlüğünün kullanılması üzerin-
de baskı oluşturabileceği belirtildi. Bu tespitlerin 
yanında, halen kolluk görevlilerine ilişkin adli so-
ruşturmaları ve haklarında insan hakları ihlalinde 
bulunduklarına dair inandırıcı iddialar bulunan 
görevlilerin görevden uzaklaştırılmasını zorlaştıran 
tüm engellerin kaldırılması tavsiye edildi. 

Öte yandan, gösteriler sonrası şiddete baş-
vuran polislerle ilgili Memur Suçları Bürosu 
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi heye-
ti oluşturulması için 21 üniversitenin hukuk fa-
kültesine yazı yazdı ve görüntülerin incelenmesi 
için bilirkişi görevlendirilmesini talep etti. Sav-
cılığın bu talebine İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi olumlu yanıt vererek dokuz kişilik bir 
heyet oluşturdu. Ancak bilirkişi heyeti göreve 
başladıktan kısa bir süre sonra istifa etti ve so-
ruşturmada yaklaşık üç aylık bir zaman kaybı 
yaşandı. Heyetin istifasının ardından savcılık 
tekrar bilirkişi arayışına çıktı ve doğrudan YÖK’e 
bir yazı gönderdi. Bu rapor hazırlandığı sırada 
savcılığın yazısına henüz bir yanıt alınamamış 
ve soruşturmada bir ilerleme kaydedilememişti. 
Gösteriler sırasında gerçekleşen ihlaller nedeniyle 
İçişleri Bakanlığı tarafından 164 kolluk görevlisi 

hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 32 
emniyet amiri ve 30 polis memurunun görevden 
uzaklaştırıldığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler 
arasında yer aldı.61

Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’de toplantı ve 
gösteri özgürlüğünün kullanımına ilişkin mev-
zuatta yeni düzenlemeler yapılmasını gerektiğini 
ortaya koymuştur. Nitekim Demokratikleşme 
Paketi’nde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Hakkındaki Kanun’da önemli değişiklik-
ler yapılacağı açıklanmıştır. Mevzuatta yapılacak 
değişikliğin yanı sıra, gösterilere müdahale eden 
kolluk birimlerinin – başta çevik kuvvet olmak 
üzere – daha sıkı bir eğitim ve denetimden geçi-
rilmeleri zaruridir. 

Gezi Parkı eylemleri sırasında ölenlere iliş-
kin açılan dava ve soruşturmaların da şeffaf, 
hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesi gerek-
mektedir. Eskişehir’deki olaylarda aralarında 
polislerin de bulunduğu bir grup tarafından 
dövülen ve 38 gün komada kaldıktan sonra 
yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İhsan 
Korkmaz’ın ölümüne ilişkin olarak dördü polis 
sekiz kişinin yargılandığı davanın Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile Valiliğin görüşü doğrultusunda 
“güvenlik” gerekçesiyle Kayseri’ye alınması, so-
ruşturma safhasında Korkmaz’ın öldürülmesine 
ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından silindi-
ği iddiası, konuyla ilgili haber yapan ulusal bir 

61. Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, s. 6.

Gösteriler sırasında polisin başta biber 
gazı ve tazyikli su olmak üzere, kullandığı 
müdahale araçları ve müdahale yöntemleri, 
gerek insan hakları örgütlerinin, gerekse 
ulusal ve uluslararası insan hakları 
kurumlarının raporlarında eleştirildi.
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gazetenin muhabirinin Eskişehir Valisi tarafın-
dan e-posta aracılığı ile tehdit edilmesi tepkilere 
neden olmuştur. Ankara’daki gösterilerde polis 
tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarı-
sülük’ün ölümüne ilişkin olarak açılan davada 
“meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öl-
dürme” suçundan yargılanan polis memurunun 
tutuksuz yargılanması, Şanlıurfa’ya atanan sanı-
ğın duruşmada hazır bulunması yerine, video-
konferans yöntemiyle savunmasının alınması, 
yine eleştiri konusu olmuştur. 

Türkiye’de davaların CMK 19/2’nci mad-
desindeki “Davanın görevli ve yetkili olan mah-
kemenin bulunduğu yerde yapılması kamu gü-
venliği için tehlikeli olursa” hükmü, özellikle 
kolluk kuvvetlerinin fail olduğu davalarda adeta 
bir kural haline getirilerek uygulanmaktadır. 
“Kamu güvenliği için tehlikeli olursa” ibaresi-
nin “somut bir olgu, fiili bir durumu” gösterdiği 
açık olmasına ve davalarla ilgili olarak Valilik ya 
da Savcılık tarafından kamu güvenliğine ilişkin 
somut tehlikeler açık bir biçimde belirtilmeme-
sine rağmen, ihtimale dayalı olarak davaların 
yerinin değiştirilmesi, adil bir yargılanma yapıl-
ması yönünde kuşku duyulmasına yol açmakta-
dır. Mülki idare amirinin görevi, mahkemenin 
güvenliğini sağlamaktır. Bunun yanı sıra, bir 
davanın başka bir kente alınması durumunda 
talimat yoluyla yapılacak bir keşif ya da tanık 
dinlemenin ne derece sağlıklı olacağı da hukuk-
çular tarafından “adil yargılanma hakkı” çerçe-
vesinde tartışılmaktadır.

Din ve Vicdan Özgürlüğü
Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 
uygulanan toplumsal mühendislik projesi ile in-
sanları dönüştürmeyi amaçlayan zihniyet, din ve 
vicdan özgürlüğü alanında çeşitli kısıtlamaları da 
beraberinde getirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının oluşturulması ile Sünni çoğunluk kontrol 
altına alınmaya çalışılırken, ülkede Lozan’a atıfta 
bulunularak sadece Ermeniler, Rumlar ve Muse-
viler dini azınlık olarak hukuken kabul edilmiş-
lerdir. Otoriter ve tanımladığı dini tüm topluma 
dayatan laiklik anlayışı, resmi din anlayışı dışında 
bir din algısına sahip olan Müslüman dini grup 
ve cemaatleri de, diğer gayrimüslim toplulukları 
da yok saymaktadır. 

Türkiye’de din ve vicdan hürriyeti alanında 
yaşanan sorunların giderilmesi için son yıllarda 
birtakım müspet adımlar atılmıştır. Örneğin, 
gayrimüslim cemaatlerle diyalog kanalları genişle-
tilmiş ve yıllardan beri süregelen sorunlarının çö-
zümüne yönelik önemli adımlar atılmıştır. Ancak 
gerek Sünni Müslüman cemaatlere, gerekse farklı 
din ve mezheplere mensup kişi ve gruplara, hatta 
herhangi bir dini inancı olmayanlara yönelik çe-
şitli ayrımcı uygulamalar da hala yapılabilmekte-
dir. Özetle, Aleviler başta olmak üzere, resmi din 
anlayışını benimsemeyen her kesim, din özgürlü-
ğü ve eşit yurttaşlık temelli taleplerinin karşılan-
masıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşamaktadır.

Din özgürlüğü alanındaki en önemli ve yay-
gın ihlallerden biri olan başörtüsü yasağı konu-
sunda 2013 yılında önemli bir adım atılmıştır. 
Geçtiğimiz yıl üniversitelerin büyük bir bölü-
münde de facto olarak kaldırılan başörtüsü yasağı 
konusunda Demokratikleşme Paketi çerçeve-
sinde hukuki düzenlemeye gidilmiştir. 4 Ekim 
2013 tarihinde “Kamu Kurum ve Kuruluşların-
da Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair 
Yönetmelik”te yapılan değişiklikle başörtüsü ya-
sağı kaldırılmıştır. 31 Ekim 2013’te ise, TBMM 
tarihinde ilk kez dört kadın milletvekili Genel 
Kurul Salonuna başörtüsüyle gelerek çalışmala-

Cemevlerine en kısa zamanda yasal  
statü verilmesi hem demokratik ve  

çoğulcu bir toplumun inşası hem de 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

antlaşmalar açısından elzemdir.
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ra katılmışlardır. Böylece 1934 yılında kadınlara 
tanınan seçilme hakkından 2013 yılında başör-
tülü kadınlar da nihayet yararlanabilmiştir. Bu 
durum, kuşkusuz Türkiye’de normalleşmenin ve 
demokratikleşmenin bir tezahürüdür. Bununla 
birlikte, subay, polis, hâkim ve savcılara yönelik 
başörtüsü yasağı sürmektedir. Oysa başörtülü bir 
savcı, hâkim ya da polisin görevini yaparken adil 
veya tarafsız davranamayacağı yönünde hiçbir 
somut gösterge yoktur. İnsan haklarının teme-
lini oluşturan adalet ve eşitlik ilkeleri açısından 
bu ayrımcı sınırlama da ortadan kaldırılmalıdır. 
Nitekim Başbakan Erdoğan, bu kurumların ken-
di mensuplarına yönelik böyle bir yasağı kaldıra-
bileceklerini, bunun önünde herhangi bir engel 
olmadığını açıklamıştır. 

Kimliklerde bulunan din hanesinin kaldı-
rılması da din ve vicdan hürriyeti açısından tar-
tışılan önemli sorunlardan birisidir. Kişilere bu 
haneyi boş bırakma hakkının tanınması ya da 
yazılabilecek dinlerin sıralanması, sorunu tam 
anlamıyla çözmeyecektir. 2010 tarihli Sinan Işık 
Davası’nda,62 konuyu “bireyin dini inançlarını 
açığa vurmama hakkı” açısından inceleyen ve 
devletin nötr ve tarafsız olma zorunluluğunu 
hatırlatan AİHM, bireylerin dini tutumlarının 
ifşasına sebep oluşturabileceği gerekçesiyle bu 
uygulamanın iptalini istemiştir. Ancak bu ka-
rarın uygulanması halen gerçekleştirilmemiştir. 
AİHM’deki dava lehine sonuçlanan Sinan Işık, 
karar uygulanmadığı için görevlerini yapmadık-
ları iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hak-
kında suç duyurusunda bulunmuştur. Başvurusu 
takipsizlikle sonuçlanan Işık, son olarak 2013 yı-
lında Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Öte yandan, Iğdır Müftüsünün Ekim ayın-
da ildeki Caferi mezhebine mensup olan Azeri 
vatandaşlar hakkında yazdığı ve vali tarafından 
imzalanarak emniyete gönderilen rapor tartışma-

62. Karar metni için bkz. Case Of Sinan Işık v. Turkey,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119501.

lara neden olmuştur. Caferiler hakkında ayrımcı 
ifadelere yer veren rapora ilişkin eleştiriler sonu-
cunda müftülük bir açıklama yaparak, bunun 
sadece bir ‘bilgilendirme raporu’ olduğunu iddia 
etmiştir. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi dini 
özgürlükler alanında da vatandaşların özgürlüğü 
esas, devletin düzenleyici ve kısıtlayıcı müdahale-
si istisna olmalıdır.

Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasına 
ilişkin tartışmalar 2013 yılında da devam etmiş-
tir. Gayrimüslimlerin kendi eğitim kurumlarını 
açma ve din görevlisi yetiştirme isteğinin devlet 
tarafından kabul edilmemesi bir hak ihlalidir. 
Bu okulun açılma şartı, Yunanistan devletinin 
Batı Trakya’daki Müslümanların durumlarına 
ilişkin atacağı adımlara bağlanmaktadır. Ne var 
ki, demokratik bir hukuk devletinin vatandaşla-
rının sahip olduğu hakları teslim etmesi için bir 
diğer devletin kendi ülkesinde atacağı demokra-
tik adımlarla ilgili olarak mütekabiliyet ilkesini 
öne sürmesi kabul edilemez. Diğer bir ifadeyle, 
başka bir ülkenin, Türkiye’de yaşayan insanla-
rın dindaşları veya soydaşları olan kendi yurt-
taşlarına haksızlık etmesi, Türkiye’nin de kendi 
vatandaşlarının haklarını çiğnemesini meşrulaş-
tıramaz. Ülkeler arasında mütekabiliyet ilkesi 
gerekçe gösterilerek insan hakları ihlallerinin 
sürdürülmesi savunulamaz. Bu yüzden, Hey-
beliada Ruhban Okulunun açılması daha fazla 
ertelenmemelidir.

İbadet yerlerinin statüsü de 2013 yılında 
kamuoyunda yoğun tartışma konusu olmuştur. 
Türkiye’de yasal statüsü olmayan ibadet yerle-
ri, statü tanınan ibadet yerlerinin sahip olduğu 
imtiyazlardan faydalanamamakta ve bu durum 
eşitsizliğe sebebiyet vermektedir. Türkiye’deki 
Alevi kesimin cemevlerine yönelik statü talepleri 
başta olmak üzere, çeşitli dini kesimlerin Hükü-
met’ten beklentileri bulunmaktadır. Cemevleri-
ne en kısa zamanda yasal statü verilmesi hem de-
mokratik ve çoğulcu bir toplumun inşası hem de 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar 
açısından elzemdir.
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Bunun yanında, İslam dışındaki dini grup-
lar da ibadet yerleri açma ya da mevcut olanla-
rı restore etme konusunda sıkıntı yaşamakta ve 
gerekli izinleri alamamaktadırlar. Kiraladıkları 
mekânları resmi bir statü olmaksızın kullanmak 
zorunda kalan gruplar için gerekli yasal ve ida-
ri düzenlemeler yapılmalı, tüm bireylerin din ve 
vicdan hürriyetinden eşit olarak faydalanması 
sağlanmalıdır. Ayrıca ibadet yerlerine, özellikle 
gayrimüslimlere ait olanlara yapılan saldırılar da 
dini cemaatler ve bireyler açısından tedirginliğe 
sebep olmaktadır.63 İbadet yerleri bu tarz saldırı-
lara karşı korunmalıdır.

Türkiye’de kişinin inancına aykırı davran-
maya zorlanması niteliğinde olan “vicdani ret 
hakkı” halen tanınmamıştır. Vicdani ret hak-
kını tanımayan tek Avrupa Konseyi üyesi ülke 
olan Türkiye’nin,64 bu hakkın tanınması ve uy-
gulanması için ilgili mevzuatı acilen oluşturma-
sı gerekmektedir.

2013 yılında özellikle Rum, Ermeni ve Sür-
yani Ortodokslar ile Ermeni, Protestan ve Yahu-
di toplumuna ait olan 1936 sonrası el konulan 
azınlıklara ait cemaat vakıflarının mülklerinin 
iadesine veya tazminine devam edilmiştir. Son 
olarak, Sivas Temeltepe’deki 5’inci Piyade Er Eği-
tim Tugay Komutanlığı arazisinde bulunan Surp 
Kevork Kilisesi’nin restore edildikten sonra Sivas 
Ermeni Dostları Derneğine devredilmesine karar 
verilmiştir.65 Demokratikleşme Paketi’nde yer 
alan Mor Gabriel Manastırına ait parsellerin vak-
fa iadesi de, Vakıflar Meclisinin bu yönde aldığı 
kararla hayata geçirilmiştir.66 2012 yılının sonun-
da Diyarbakır’daki Ermeni kilisesi St. Giragos’un 
yenilenerek 97 yıl sonra ilk kez ayine açılması da 
olumlu adımlardan biri olmuştur.

63. Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu, Norwegian 
Helsinki Committee, s.22

64. Vicdani ret hakkını 1994 yılında kabul eden Beyaz Rusya’da ya-
sal düzenleme çalışması sürerken, bu hakkı 2003 yılında kabul eden 
Azerbaycan’da herhangi bir yasal düzenleme bulunmamakta. “Cons-
cientious objection to military service in Europe 2013”, European 
Bureau for Conscientious Objection, October 2013, s. 45-46. 

65. “TSK arazisindeki kilise iade ediliyor”, Sabah, 9 Aralık 2013.

66. “Mor Gabriel Manastırı Süryanilere iade edildi”, Milliyet, 08 
Ekim 2013.

SONUÇ
Genel Değerlendirme
2013 yılında, hukuk devletinin güçlendirilmesi 
ve insan haklarının korunup geliştirilmesi ama-
cına yönelik olarak pek çok düzenleme yapılmış 
ve olumlu uygulamalar geliştirilmiştir. Bununla 
birlikte, çözülmesi gereken daha pek çok sorun 
bulunmaktadır. Hukuk, yargı ve insan hakla-
rı alanında yaşanan sorunların ve bu sorunların 
çözümüne yönelik yapılan düzenleme ve uygu-
lamaların tamamına böylesine sınırlı bir çalış-
mada yer verilmesi mümkün olmadığından, bu 
alanlarla ilgili bazı örneklerden hareketle, 2013 
Türkiye’sinin genel bir fotoğrafının ortaya konul-
masına çalışılmıştır. 

Bu bağlamda, 2013 yılı yasama faaliyetleri 
içerisinde kamuoyunda en fazla tartışılan konu, 
yeni anayasa çalışmaları olmuştur. Ne var ki, yeni 
anayasa yapımı, 2013’te de sonuçlandırılama-
mış ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 
2013 yılının sonlarına doğru çalışmalarını fiilen 
sona erdirmiştir. Ancak toplumun yeni anayasa 
talebi hala sürmektedir. Önümüzdeki dönemde 
de, yeni anayasa perspektifinin korunması ve 
ne pahasına olursa olsun; katılımcı yöntemlerle 
yapılmış, toplumun her kesiminin hak ve öz-
gürlüklerini güvence altına alan, resmi ideolojisi 
olmayan, devleti bir hizmet aracına dönüştüren 
ve her maddesi değiştirilebilen yeni bir anayasa 
yapılması, en önemli ve öncelikli sorun olarak 
önümüzde durmaktadır. 

2009 yılından beri, yargıyla ilgili tüm dü-
zenlemeler, “Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem 
Planı” çerçevesinde ve AB uyum süreci kapsa-
mında yapılmaktadır. Daha önce yapılanlara 
ilaveten, 2012 yılında çıkarılan 3. Yargı Paketiy-
le yargının iş yükünün azaltılması ve yargılama 
süreçlerinin hızlandırılması hedeflenmişti. Yine 
2012’den itibaren, AİHM kararlarının savcı ve 
hakimlerin sicillerinde göz önünde bulundurul-
masına başlanmıştı. 2013’te çıkarılan 4. Yargı 
Paketinin hedefi ise, AİHM’nin Türkiye ile ilgili 
kararlarının gereklerini karşılamaktı. 
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2013’TE HUKUK VE İNSAN HAKLARI

Genel olarak dünyada yargı, insan haklarını 
korumadan yana en önemli ve etkin mekanizma 
olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Tür-
kiye’de yargı, başından itibaren insan hak ve hür-
riyetlerinden çok, devleti, devletin güvenliğini ve 
çıkarlarını korumayı kendine görev edinmiştir. 
Bu yaklaşım, Türkiye’deki hukuk eğitiminde ve 
yargı görevlilerinin büyük bir bölümünün zihin 
dünyasında çok belirgin olarak gözlenebilmek-
tedir. O yüzden de, ne kadar reform yapılırsa 
yapılsın, yargının tutum değiştirmesi pek kolay 
olmamaktadır. Yargı hala, insan hak ve özgür-
lüklerini koruma ve adaleti tecelli ettirme yerine, 
öncelikle devleti, daha doğru bir ifadeyle, statü-
koyu koruma yaklaşımıyla kararlar vererek, de-
mokratikleşme ve hukuk devleti ilkeleri doğrul-
tusunda yapılan reformlara karşı ciddi bir direniş 
göstermektedir. Bu yaklaşımın sonucu olarak, 
Ergenekon, Balyoz, 12 Eylül, 28 Şubat gibi da-
valarda yargılanan askerler, sadece darbe yaparak 
hükümeti devirmek veya hükümeti devirmeye 
çalışmak suçlamasıyla yargılanmış ancak sanıkla-
rın gerçek ve tüzel kişilere karşı işledikleri suçlar, 
dosyaların kapsamı dışında tutulmuştur. 

Aynı şekilde, güvenlik görevlilerinin şahısla-
ra karşı işledikleri faili meçhul cinayet, yerinde 
infaz, gözaltında kayıp, kitlesel gösterilerde oran-
tısız güç kullanarak ölüme yol açmak ve benzeri 
suçlarla ilgili soruşturma ve davalarda ise, eski-
den beri var olan doğrudan veya dolaylı cezasızlık 
politikaları sürdürülmüştür. Uludere/Roboski’de 
34 kişinin hava bombardımanı sonucu ölümüne 
ilişkin dosyanın, iki yıla yakın bir süre sonra as-
keri savcılığa sevk edilmesi veya kolluk güçlerinin 
karıştığı dava dosyalarının güvenlik gerekçesiyle 
il il dolaştırılması, bunun çarpıcı örneklerin-
dendir. Nitekim Kasım 2013’te AİHM, 1994 
yılında Şırnak’ın Kuşkonar (Gever) ve Koçağılı 
(Beysuke) köylerinin bombalanması sonucu 38 
köylünün öldüğü olayda, yetkililerin olayı örtbas 
ettiği ve tamamıyla yetersiz soruşturma yürüttü-
ğü gerekçesiyle Türkiye’yi 38 kişiye 2,3 milyon 
Euro tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Bu ve 

benzeri vakaların da ortaya koyduğu üzere, Tür-
kiye’de hukuk eğitiminden başlamak üzere, kök-
lü hukuk ve yargı reformu ihtiyacı hala sürmek-
tedir; bu tür keyfi uygulamaları sona erdirecek 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

4. Yargı Paketiyle, işkencede zamanaşımı-
nın kaldırılması, çok önemli bir düzenleme ol-
makla birlikte, faili meçhul cinayetler, yerinde 
(yargısız) infazlar ve kaybedilmelerle ilgili za-
manaşımının hala sürüyor olması, önemli bir 
sorundur. Özellikle 1990’lı yıllarda yoğun bi-
çimde işlenmiş bu suçların büyük bir bölümü, 
zamanaşımı sınırına dayanmış olduğundan, bu 
suçlarla ilgili olarak da zamanaşımının bir an 
önce kaldırılması gerekmektedir.

Bugüne kadar pek çok iyileştirme yapılmış 
olmasına rağmen, Türkiye’nin hala ciddi bir 
güvenlik sektörü reformu ihtiyacı içinde oldu-
ğu da, çeşitli vesilelerle tekrar tekrar ortaya çık-
maktadır. Gerek istihbarat, gerekse kolluk gücü 
faaliyetlerinin sivil gözetiminin yetersiz kaldığı 
açıkça anlaşılmaktadır. Öte yandan, Adli Kol-
luk Yönetmeliği, 2005 yılında kabul edilmişse 
de, halen savcılıklara bağlı adli kolluk birimleri 
bulunmamakta ve savcılar, İçişleri Bakanlığına 
bağlı polis birimleriyle çalışmaktadırlar. Sav-
cıların, polis fezlekelerine mahkum olmaması 
için, polis tarafından yapılan işlemleri kontrol 
ve soruşturmaları etkili bir biçimde sevk ve 
idare etme kapasitelerinin geliştirmesi gerek-
mektedir. Çünkü Türkiye’de polis ve jandarma, 
hem istihbarat yapmakta, hem operasyonları 
yürütmekte ve hem de adli kolluk sıfatıyla yar-
gı görevini icra etmektedir. Tüm bu görevlerin 
aynı kurum(lar)da toplanmış olması, son derece 
önemli bir hukuk ve demokrasi sorunudur; tam 
bir kuvvetler birliği uygulamasıdır. Bu işlevleri 
üstlenmiş olmanın kazandırdığı denetlenemez 
güç karşısında savcılar, son derece zayıf kalmak-
tadırlar. Bu temel sorunun çözümü daha fazla 
geciktirilmemelidir.

Kolluğun, toplantı ve gösterilere müdahale-
lerinde de ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kolluk 
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güçlerinin toplumsal olaylara müdahale ederken 
hukuk dışına çıkmamaları için gerekli düzenle-
meler mutlaka yapılmalı; bu sorunla ilgili gerekli 
eğitimler verilmeli ve kolluk görevlilerinin çalış-
ma koşulları iyileştirilmelidir.

Türkiye, 30 Eylül 2013 günü Başbakan Er-
doğan’ın açıkladığı Demokratikleşme Paketi ve 
benzeri düzenlemelerle hukuk ve insan hakları 
alanında ciddi adımlar atmayı sürdürmektedir. 
Ancak uluslararası insan hakları hukukuna uyum 
açısından, bugüne kadar imzalamadığı ya da 
onaylamadığı birtakım insan hakları belgeleri; 
aynı şekilde, uluslararası koruma mekanizma-
larına karşı yerine getirmediği yükümlülükleri 
de bulunmaktadır. Türkiye, uluslararası huku-
ka uyum çalışmalarını sürdürmeli; taraf olduğu 
belgelerdeki çekinceleri kaldırmalı; AİHS’nin Ek 
4, 7 ve 12 Nolu Protokolleri başta olmak üzere, 
onaylamadığı belgeleri de onaylamalıdır.

Öneriler
Yukarıdaki genel değerlendirmeden hareketle, 
2014’te yapılması gerekenlere dair bazı öneriler 
şu şekilde sıralanabilir:
•	 İnsan haklarının korunmasına yönelik ola-

rak oluşturulan Anayasa Mahkemesine bi-
reysel başvuru yolu, Kamu Denetçiliği Ku-
rumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun 
var olan mevzuat ve alt yapı ihtiyaçları bir 

an önce giderilerek, uluslararası standartla-
ra sahip ve etkin birer koruma mekanizması 
olarak işlev görmeleri sağlanmalıdır. Yine 
aynı amaçla kurulacak olan Kolluk Gözetim 
Komisyonu, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşit-
lik Kurulu, işkencenin önlenmesine yönelik 
Ulusal Önleme Mekanizması, fazla gecikti-
rilmeden ve mutlaka uluslararası standartlar 
gözetilerek kurulmalıdır.

•	 Kişisel verilerin korunmasına, nefret suçla-
rına ve ayrımcılık hukukuna ilişkin düzen-
lemeler, 2014 yılında mutlaka yapılmalı an-
cak nefret suçlarının önlenmesi konusunda, 
caydırıcı cezai yaptırımlarla yetinilmemeli-
dir. Eğitim müfredatlarından başlayarak bu 
alanla ilgili gerekli sosyal, kültürel ve benzeri 
diğer önlemler de alınmalıdır.

•	 Meclis ve hükümet, sivil toplumun ka-
rar alma süreçlerine daha fazla katılımının 
önünü açmalı; özellikle mevzuat hazırlama 
süreçlerinin daha ilk taslak hazırlama aşa-
malarında, sivil toplumla, meslek kuruluşla-
rıyla, uzmanlarla ve diğer paydaşlarla gerekli 
istişareler yapılmalı; buna yönelik düzenli ve 
sistematik mekanizmalar oluşturulmalıdır.

•	 Tüm kamu idaresinde şeffaflık ve hesap vere-
bilirliğin arttırılması için gerekli reformlar ya-
pılmalı; istisnasız tüm erkler, halka doğrudan 
ya da dolaylı hesap verir hale getirilmelidir.
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2013 yılında, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve insan haklarının korunup 
geliştirilmesi amacına yönelik pek çok düzenleme yapıldı ve olumlu uygu-
lamalar geliştirildi. Ama yeni anayasa konusunda 25 ay boyunca sürdürülen 

çalışmalara, yılın sonunda başarısızlıkla son verildi. Halkın yeni anayasa talebinin 
karşılanmamış olması, elbette toplumda büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. 

Aynı şekilde, Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından birtakım önemli adım-
lar atıldı. Örneğin, AİHM standartlarında bir yargı sistemi için 4. Yargı Paketi çıkarı-
lırken, 2013’ün sonlarına doğru, yıllardır çözüm bekleyen birtakım köklü sorunların 
çözümünü hedefleyen Demokratikleşme Paketi açıklandı ve bu Paket kapsamında 
kısa sürede çeşitli düzenlemeler yapıldı. 

2013, insan haklarını koruma amacıyla kamu idaresini denetlemeye yönelik 
bir dizi yeni çalışmaya da tanıklık etti. Bu bağlamda, Kamu Denetçiliği Kurumu ve 
Türkiye İnsan Hakları Kurumu çalışmalarına başladı. Bunların yanı sıra, Tazminat 
Komisyonunun kurulması ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yolunun açıl-
ması, AİHM’de dava sayısının azalmasını sağlamış olsa da, Türkiye’nin AİHM tarafın-
dan çeşitli hak alanlarında mahkûm edilmesi 2013’te de sürdü. Bu yüzden, insan 
hakları sorunlarının çözümü için köklü ve kapsamlı değişikliklerin yapılması gereği 
hala devam etmektedir.

Yıl boyunca yargı, tartışmaların odağı olmaktan kurtulamadı. Özellikle darbe-
lere ve darbe teşebbüslerine ilişkin davalar ile güvenlik görevlilerinin yargılandığı 
ve cezasızlık politikası kapsamında tartışılan davaların duruşmaları, bu yılda da de-
vam etti ve bu davaların bazıları hakkında karar verildi. Ancak bu davaların evren-
sel hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülerek yargılamaların adil yapılması gerektiği 
düşüncesi, yıl boyunca, hem davalılar hem de davacılar ve müdahiller bakımından 
sürekli dile getirildi.


