
Baroların ve Avukatların 
Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
İŞKENCE VE DIĞER KÖTÜ MUAMELELERIN YASAKLANMASI



Tanışma

Hakkında:
Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi 
tarafından birlikte finanse edilen ve Türkiye Barolar Birliği’nin 
nihai yararlanıcısı olduğu “Baroların ve Avukatların Avrupa 
İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi“

Eğitim: İşkence ve Diğer Kötü Muamelelerin Yasaklanması

Eğitmen:

Dikkat Etmeniz İstenenler:
◦ Eğitimlere kendi isminiz ile Ad, Soyad ve Bulunduğunuz Şehir 

bilgisi ile bağlanınız.
◦ Eğitime katıldığınızda sesinizi mikrofon simgesinden kapatınız ve 

gerektiğinde söz alarak ya da söz verildiğinde açıp konuşunuz.
◦ Dersin akışını bozmamak ve dikkatleri dağıtmamak için 

paylaşmanız gereken hususları eğitim süreci başlamadan önce, 
eğitim süreci içinde ise sohbet alanı içinde yazılı olarak iletiniz.

• Eğitmen Hakkında

• Eği.m Ortamı

• Eği.min Kuralları

• Ka4lımcılarla 
Tanışma

Süre 10 dk.



Beklentileriniz

Beklentileriniz:
◦ Eğitimin panosuna giriş yapın.
◦ Bu eğitime ilişkin bir tane beklentinizi yazın.

Bu beklenti eğitimcilere, öğrenmenize ya da kendinize 
ilişkin bir beklenti olabilir. 
Hangi beklentinizi yazmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz.

Grup Çalışma İlkelerimiz:
◦ Bu eğitimde ne tür kurallarımız olsun istersiniz?
◦ Bu kurallar konusunda hepimiz hem fikir miyiz?

• Beklentilerin 
Alınması 

• Çalışma İlkelerinin 
Belirlenmesi

Süre 10 dk.

Eği.min Panosu 
h"ps://padlet.com/[panonuzun 
paylaşım adresi]

https://padlet.com/


Ön test

Ön Test Hakkında:
◦ Eği.min etkisini görebilmek için şimdiki bilgi ve 

tutum düzeyinizi bilmemiz gerekiyor. 
◦ Soruları son derece samimi bir biçimde 

doldurmanız çok önemli. 
◦ Bu test bir sınav niteliğinde değildir. 
◦ Verileriniz kesinlikle gizli kalacak ve 

anonimleş.rilmiş ham verileriniz proje ekibinin 
dışında kimselerle paylaşılmayacak4r.

Bu testler sizlerin eğitim 
içeriği konusundaki ön 
bilgilerinizi ölçmeyi 
amaçlıyor. 

Süre 15 dk.

Ön Test Uygulaması
https://docs.google.com/forms/
[formun paylaşım adresi]

https://docs.google.com/forms/


Eğitim Hakkında

Proje hakkında:
Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi 
tarafından birlikte finanse edilen ve Türkiye Barolar Birliği’nin 
nihai yararlanıcısı olduğu “Baroların ve Avukatların Avrupa 
İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi“

Projeyi destekleyen kuruluşlar: 
◦ Avrupa Konseyi
◦ Avrupa Birliği
◦ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
◦ Türkiye Barolar Birliği

Hedef grupları:
◦ Avukatlar
◦ Avukat Stajyerleri ve
◦ Barolar

Projenin ve Eği.min 
Tanı4lması

• Eği.min Hedefleri

• Eği.min Kuralları

• Yönetsel Yaklaşım

Süre 5 dk.



Modül 1 
İŞKENCE VE DİĞER KÖTÜ MUAMELE TÜRLERİNE İLİŞKİN YASAĞIN 
NİTELİĞİ VE BU KAPSAMA GİREN FİİLLER



Eğitimin Hedefleri
◦ İşkence ve diğer kötü muamele türlerine ilişkin ulusal ve uluslararası

mevzuat ile bu alandaki koruma mekanizmaları hakkında farkındalığı
artırmak.

◦ Söz konusu filler bağlamında Türkiye’de yaşanan ihlâllerin durumunu
açıklayabilmenizi sağlamak.

◦ “İşkence”, “insanlık dışı muamele”, “aşağılayıcı muamele”, “insanlık dışı
veya aşağılayıcı ceza” kavramları hakkında derinlemesine analiz
yapabilmek.



Eğitim Modülünün Bölümleri

Süresi

Bölüm 1.1:
İşkence ve Diğer Kötü Muamele Türlerine İlişkin Yasağın Hukukî Dayanakları

30 dk.

Bölüm 1.2:
İşkence ve Diğer Kötü Muamele Türlerine İlişkin Yasağın Niteliği

25 dk.

Bölüm 1.3:
AİHS m. 3 Kapsamına Giren Filler 

60 dk.



Bölüm 1.1
İŞKENCE VE DİĞER KÖTÜ MUAMELE TÜRLERİNE İLİŞKİN YASAĞIN 
HUKUKÎ DAYANAKLARI



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, m. 3

Madde 3- İşkence yasağı

Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da
aşağılayıcı muamele veya cezaya tâbi tutulamaz.
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Küçük Grup 
Tartışması

1. Grup

İşkence ve diğer kötü muamele türlerine ilişkin Birleşmiş 
Milletler mevzuatı ile başvuru ve/veya denetim mekanizmaları

2 Grup

İşkence ve diğer kötü muamele türlerine ilişkin Avrupa Konseyi 
ve Avrupa Birliği mevzuatı ile başvuru ve/veya denetim 

mekanizmaları

3 Grup

İşkence ve diğer kötü muamele türlerine ilişkin olarak Avrupa 
Konseyi dışında kalan bölgesel insan hakları koruma 

mekanizmaları bünyesindeki mevzuat ile bu konudaki başvuru 
ve/veya denetim mekanizmaları

4. Grup

İşkence ve diğer kötü muamele türlerine ilişkin Türk mevzuatı 
ile başvuru ve/veya denetim mekanizmaları

Bir arada çalışma ve ortak ürün 
geliştirme 

• Her grup bir «sözcü» seçmelidir.

• Sunumda bu kişi grubu temsil 
edecektir.

• Eğitimin Panosu (padlet.com) 
üzerinden grubunuza yönelik 
katkılarınızı  paylaşabilirsiniz.

Süre 15 dk.
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)

Madde 5

Hiç kimse işkenceye ya da zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya
da cezaya tâbi tutulamaz.

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (1966)

Madde 7

Hiç kimse işkence ya da zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da
cezaya tâbi tutulamaz. Özellikle hiç kimse kendi rızası olmadan tıbbî ya da
bilimsel deneylere tâbi tutulamaz.
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Amerikalar Arası İnsan Hakları Sözleşmesi (1969)

Madde 5

Hiç kimse işkenceye ya da zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya
da cezaya tâbi tutulamaz. Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes, insan
kişiliğine yerleşik onuruna saygı gösterilerek muamele görecektir.

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (1981)

Madde 5

Her birey, insan olmasına yerleşik onuruna saygı gösterilmesi ve hukuksal
statüsünün tanınması hakkına sahiptir. Sömürü ve aşağılamanın, özellikle
kölelik, köle ticareti, işkence, zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı ceza ve
muamele olmak üzere, her biçimi yasaktır.



Avrupa Birliği Temel Haklar ŞarH (2000)

Madde 4
İşkence ve insanlık dısşı veya alçalHcı muamelenin ve cezaların yasaklanması
Hiç kimse, işkenceye veya insanlık dışı ve alçalKcı muameleye veya cezaya tabi
tutulamaz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Madde 3
Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya 
tâbi tutulamaz
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Bunlar dışında;
◦ 1949 tarihli «Cenevre Sözleşmeleri»
◦ 1984 tarihli «Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Acımasız, İnsanlık Dışı 

veya Küçük Düşürücü Muamele veya Cezaların Önlenmesi Sözleşmesi»
◦ 1987 tarihli «Avrupa İşkence ve Diğer Acımasız, İnsanlık Dışı veya Küçük 

Düşürücü Muamele veya Cezaların Önlenmesi Sözleşmesi» 
◦ 1998 tarihli «Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kuruluşuna Dair Roma 

Statüsü»

…ve daha pek çok uluslararası belge.



BAŞVURU VE/VEYA DENETİM MEKANİZMALARI - I

Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Komitesi (Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi)

İşkenceye Karşı Komite (İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi)

İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi (İşkenceye ve 
Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari 
Protokol)

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (İşkencenin ve Gayriinsani 
ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi)

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu)



BAŞVURU VE/VEYA DENETİM MEKANİZMALARI - II

Bölgesel Mekanizmalar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu

Afrika Cezaevleri ve Tutma Koşulları Hakkında Özel Raportör
Afrika İnsan ve Hakların Hakları Mahkemesi
Amerikalar-Arası İnsan Hakları Komisyonu 

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişilerin Hakları Hakkında Özel Raportör
Amerikalar-Arası İnsan Hakları Mahkemesi

Türkiye

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Kamu Denetçiliği Kurumu

… gibi pek çok mekanizma



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 
Madde 12 – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez
temel hak ve hürriyetlere sahipAr.
…
I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve gelişArme
hakkına sahipAr.
Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve Fbbi deneylere tabi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyeAyle bağdaşmayan bir
cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.
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TÜRK CEZA KANUNU 
İşkence Suçu özel olarak düzenlenmiştir.

İşkence
Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama
veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında
üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.
(6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.
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TÜRK CEZA KANUNU
İşkence suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde verilecek cezada indirim yapılmayacağı
belirAlmişAr (TCK. m. 94/5).

Örnek Karar
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Esas No 2013/13411, Karar No. 2013/26551
TCK'nın 94/5. maddesi uyarınca, işkence suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu
nedenle indirim yapılmaz. Madde gerekçesine göre, işkence suçu, çoğu zaman, amir mevkiindeki kamu
görevlilerinin zımni muvafakaeyle gerçekleşerilmektedir. Başka bir deyişle, amir konumundaki kamu
görevlisi, kendi gözeem yükümlülüğü alfnda yürütülmekte olan bir soruşturma işlemi sırasında kişilere
işkence yapıldığını öğrenmesine rağmen bu konuda gerekli müdahalelerde bulunmamak sureeyle işkence
yapılmasına zımnen rıza göstermiş olabilir. bu gibi durumlarda, amir konumundaki kamu görevlisi, imahli
davranışla işkence suçunu işlemiş kabul edilecek ve bu nedenle cezasında indirim yapılmaksızın sonuçtan
sorumlu olacakfr.



TÜRK CEZA KANUNU 

NeXcesi sebebiyle ağırlaşmış işkence

Madde 95 - (1) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin 
işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun 
vakenden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre 
belirlenen ceza, yarı oranında arfrılır.

(2) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata 
girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat 
artırılır.
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması 
halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan 
on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına hükmolunur.

İşkencenin neMcesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin ayrıca cezalandırılacağı öngörülmüştür (TCK. m. 95) 



TÜRK CEZA KANUNU
Zincirleme halde işlenen işkence suçlarının tamamının ayrı ayrı cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır
(TCK. m. 43).

Zincirleme suç

Madde 43 - (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun
birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne
kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı
suç sayılır. (Ek cümle: 29/6/2005 5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra
hükmü uygulanır.

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü
uygulanır.

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.



TÜRK CEZA KANUNU
İşkence suçunun zamanaşımına tâbi olmadığı belirAlmişAr (TCK. m. 94/son).

İşkence
Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı
çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak
davranışları gerçekleş\ren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

(…)

(6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.



TÜRK CEZA KANUNU
Eziyet Suçu, ayrı bir suç olarak düzenlenmişAr.

Eziyet
Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleşeren kişi hakkında iki yıldan
beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yukarıdaki jkra kapsamına giren fiillerin;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına
karşı,

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
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JUS COGENS
Latince "üstün hukuk" anlamına gelen "Jus Cogens",
uluslararası hukukun temellerini oluşturan bir kurallar
demetini ifade etmektedir. Anılan kurallar, belli bir kişi veya
kurum tarafından koyulup dayatılmamış; aksine, tüm uygar
toplumlar tarafından benimsenmiş ve kabul edilmiştir. Bu
kategoride yer alan temel ilke ve değerler (devletlerin
egemen eşitliği, ahde vefa (pacta sund servanda) ilkesi,
soykırım yasağı gibi) uluslararası hukukun kaynakları
arasında hiyerarşik olarak en üstte yer alırlar.



Bölüm 1.2
İŞKENCE VE DİĞER KÖTÜ MUAMELE TÜRLERİNE İLİŞKİN YASAĞIN 
NİTELİĞİ



Eşli Çalışma

MUTLAK BİR YASAK 

◦ “Mutlak Yasak” kavramından ne 
anlaşılması gerektiği,

◦ Bu ilkenin somut hukukî sonuç ve 
yansımalarının neler olabileceği
konusunda kendi aranızda bir tartışma 
yürütünüz ve notlar alınız.

Birazdan farklı çalışma odalarına 
atanacaksınız.

Kendi aranızda belirGlen hususta 
tarIşmaları gerçekleşGrerek grup 
adına aldığınız notları bizlerle 
paylamanızı bekliyoruz.

Süre 5 dk.



‘MUTLAK’ Yasağın Sonuçları- 1
Savaş hali veya ulusun varlığını tehdit eden başka tür bir toplumsal bir tehlike halinde bile, 3. 
maddenin sağladığı güvencelerden vazgeçmesi hiçbir şekilde haklı görülemez (AİHM, Ireland v. 
The United Kingdom, Başvuru No. 5310/71). 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
MADDE 15
Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma

1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek
Sözleşmeci Taraf, durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan
başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu Sözleşme’de öngörülen
yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir.

2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında 2.
maddeye, 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile 7. maddeye aykırı tedbirlere cevaz vermez.



‘MUTLAK’ Yasağın Sonuçları- 2
Maddenin sağladığı güvenceler, Sözleşme’ye taraf Devletin yetki alanındaki “herkes” için
geçerlidir. Kişinin vatandaş veya yabancı olması, söz konusu güvencelerden sapmayı haklı
gösterebilecek bir ayrım sebebi olamaz.



‘MUTLAK’ Yasağın Sonuçları- 3
Kişinin içinde bulunduğu durum veya gösterdiği davranışlar, maddenin sağladığı güvencelerden
vazgeçilmesini haklı göstermez (AİHM, Ireland v. The United Kingdom, Başvuru No. 5310/71;
AİHM, Cahahal v. The United Kingdom, Başvuru No. 22414/93).

Örnek Karar
Anayasa Mahkemesi, Hamdiye Aslan Başvurusu, Başvuru No.2013/2015
Ayrıca Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrası göz önünde tutulduğunda mağdurun eylemi veya
yetkililerin saiki ne olursa olsun kötü muamele yasağının ihlal edilmemesi gerekir. Saikin önem düzeyi ne
kadar yüksek olursa olsun en zor koşullarda bile işkence, eziyet veya insan haysiyetiyle bağdaşmayan
muamele yapılamaz. Anayasa'nın 15. maddesinin ikinci fıkrası gereğince savaş, seferberlik, sıkıyönetim
veya olağanüstü hållerde dahi bu yasağın askıya alınmasına izin verilmemiştir. Anılan maddelerdeki hakkin
mutlak niteliğini güçlendiren felsefi temel, söz konusu kişinin eylemi ve suçun niteliği ne olursa olsun
herhangi bir istisnaya veya haklılaştırıcı faktöre veya menfaatlerin tartılmasına izin vermemektedir.



‘MUTLAK’ Yasağın Sonuçları- 4
Kişinin işlediği “iddia” edilen suçun niteliği ve ağırlığı, örneğin devletin güvenliğine karşı işlenen
suçlar ve terör suçları (AİHM, Tomasi v. Fransa) veya organize suçlarla (AİHM, Selmouni v.
Fransa) mücadele gibi amaçlar, maddenin sağladığı güvencelerden vazgeçmesini haklı
göstermez. (AİHM, Tryer v. The Unitged Kingdom, Başvuru No. 5856/72; AİHM, Aydın v. Turkey,
57/1996/676/866; AİHM, Assenov ve Diğeleri v. Bulgaria, Başvuru No. 90/1997/874/1086).

AİHM, Tomasi v./Fransa
AİHM, bu türden suçlarla mücadelede delillere ilişkin kurallar ve sanıklara sağlanan usulî
güvencelere ilişkin bazı istisnalara izin verilebileceğini kabul etmektedir. Bu bağlamda
Mahkeme, örgütlü suç ve terörle mücadelenin, diğer tür suçlulukla mücadelede rastlanmayan
türden özel zorluklarla dolu olduğunu takdir etmektedir. Ancak tüm güçlükler, kötü muamele
yasağına ilişkin mutlak nitelikteki yasağa istisna getirilmesine yol açacak şekilde
yorumlanmamaktadır.
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‘MUTLAK’ Yasağın Sonuçları- 5
Kişinin işlediği “ispat” edilen suçun niteliği ve ağırlığı, caydırıcı olacağı gerekçesiyle dahi olsa,
Sözleşme’nin 3. Maddesi’ne aykırı cezalar verilmesini haklı göstermez.



‘MUTLAK’ Yasağın Sonuçları- 6
Kişinin sınır dışı edileceği veya suç sebebiyle geri gönderileceği ülkede Sözleşme’nin 3.
Maddesine aykırı bir durumla karşılaşması yönünde gerçek bir risk varsa, sınır dışı veya geri
gönderme işleminin de yapılmaması gerekir AİHM, Cahahal v. The United Kingdom, Başvuru
No. 22414/93).



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 

Madde 12 – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve
hürriyetlere sahip:r.

…

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

Madde 17 – Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyeCyle bağdaşmayan
bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.
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Türkiye CumhuriyeK Anayasası
IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

Madde 15 – Savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan
yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin
kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen
güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen
ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz;
kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı
suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya
kadar kimse suçlu sayılamaz



Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 1

1959  - 2020 yılları 
arasında Türkiye’nin 
Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ihlâllerinin 
hak ve özgürlüklere 
göre dağılımı



Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 2

2020 yılında Türkiye’nin 
Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ihlâllerinin 
hak ve özgürlüklere 
göre dağılımı



Sayılar ve 
İstaEsEkî Veriler – 3

Türkiye’nin yıllara göre 
Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 3. 
Maddesi ihlâlleri



Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 4

Anayasa Mahkemesi 
taraSnda verilen ihlâl 
kararlarının hak ve 
özgürlüklere göre 
dağılımı



Bölüm 1.3
AİHS 3. MADDE KAPSAMINA GİREN FİİLLER



AİHS 3. Madde Kapsamına Giren Fiiller

Kötü Muamele Türleri:
◦İşkence 
◦İnsanlık Dışı Muamele
◦Aşağılayıcı Muamele
◦İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Ceza
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«Asgarî Şiddet Düzeyi»
"De Minimis" kuralı, kötü muamelenin 3. madde kapsamına girebilmesi
için asgari bir şiddet düzeyine ulaşması gerekeğini belirer.

Bu asgari seviyenin değerlendirilmesi, olaydaki muamelenin niteliği
ve bağlamı, uygulanma şekli ve yöntemi, süresi, fiziksel ve ruhsal
etkileri ve bazı durumlarda mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağlık
durumu gibi koşullara bağlıdır.

"Asgari şiddet seviyesi" ölçütünün, Mahkeme tarajndan, özellikle
cezaevi koşulları ve cezaevlerindeki muamelelerle ilgili olarak son
yıllarda daha aşağıya çekildiği gözlemlenmektedir.



Asgarî Şiddet Düzeyi

Örnek Karar

- AİHM, İrlanda v. Birleşik Krallık, Başvuru No. 5310/71

3. maddenin kapsamına girebilmesi için kötü muamelenin asgari şiddet düzeyine ulaşması şardr. 
Bu asgari seviyenin değerlendirilmesi, durumun niteliğine bağlı olarak görecelidir; muamelenin 
suresi, fiziksel ve ruhsal etkileri ve bazı durumlarda mağdurun cinsiye\, yaşı ve sağlık durumu 
gibi, davanın koşullarına bağlıdır.



Asgarî Şiddet Düzeyi

Örnek Karar

Anayasa Mahkemesi, Ahmet Şenol ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru No. 2014/16947

Aynı şekilde bir muamelenin Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olabilmesi
için asgari bir ağırlık derecesine ulaşmış olması gerekir. Bu asgari eşik, göreceli olup her olayın
somut koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda muamelenin süresi, bedensel
ve ruhsal etkileri ile mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağlık durumu gibi faktörler önem taşır. Ayrıca
muamelenin ardındaki saik ve amaç dikkate alınmalıdır. Muamelenin heyecanın yükseldiği ve
duygu yoğunluğunun olduğu bir anda meydana gelip gelmediği de gözönünde bulundurulmalıdır



Asgarî Şiddet Düzeyi
Örnek Karar

Anayasa Mahkemesi, Tuna Ayçiçek Başvurusu, Başvuru No. 2014/6526

Doğası gereği menfi hareket ve eylemlerle olumsuz hayat deneyimlerinin kişinin fiziki ve ruhsal
değerlerini etkilemesi, kişide stres, üzüntü ve sair menfi tezahürlere yol açması ve bu etkileri
açısından özellikle küçük düşürücü muamele kavramını çağrışgrması mümkündür. Bununla
beraber belir\len eylemlerin işkence, eziyet veya haysiyetle bağdaşmayan muamele veya ceza
olarak nitelendirilebilmesi için fiziksel ve ruhsal etkileri açısından asgari bir eşiği geçmesi
gerekmektedir. Bu asgari eşik göreceli olup somut olayın özellikleri dikkate alınarak
değerlendirilmelidir. Bu bağlamda muamelenin süresi, fiziksel ve ruhsal etkileri, önceden
tasarlanıp tasarlanmadığı, kişiyi küçük düşürecek şekilde kişide korku, elem ve aşağılanma
duygusu oluşturup oluşturmadığı, aleni olarak yapılıp yapılmadığı, kamuoyunun bilgi sahibi olup
olmadığı, mağdurun cinsiye\, yaşı ve sağlık durumu gibi faktörler önem taşımaktadır.



Küçük Grup 
Tartışması

1. Grup
Örnek Karar 1: Anayasa Mahkemesi, Sinan Canlı 
Başvurusu, Başvuru No. 2015/16073

2. Grup
Örnek Karar 2: Anayasa Mahkemesi, C.D. Başvurusu, 
Başvuru No. 2013/394

3. Grup
Örnek Karar 3: Anayasa Mahkemesi, Cezmi Demir ve 
Diğerler Başvurusu, Başvuru No. 2013/293

4. Grup
Örnek Karar 4: Anayasa Mahkemesi, Hamdiye Arslan 
Başvurusu, Başvuru No. 2013/2015

Bir arada çalışma ve ortak ürün 
geliştirme 

• Her grup bir «sözcü» seçmelidir.

• Sunumda bu kişi grubu temsil 
edecektir.

• Eğitimin Panosu (padlet.com) 
üzerinden grubunuza yönelik 
Örnek karara «İspat Yüküne İlişkin 
Küçük Grup Çalışması» sütunundan 
erişebilir, katkılarınızı  
paylaşabilirsiniz.

Süre 15 dk.



Birinci Kategori Kararlar
Örnek Karar 1: Anayasa Mahkemesi, Sinan Canlı Başvurusu, 
Başvuru No. 2015/16073

Başvurucu hakkında alınan adli raporda; her iki kolda birer adet sıyrık 
dışında herhangi bir travmatik lezyon saptanmadığı, başvurucunun 
hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit bir tıbbi 
müdahale ile giderilebilecek düzeyde olduğu tespitlerine yer 
verilmiştir. Başvurucunun yargılama safhalarında ya da başvuru 
formunda anılan adli raporun hatalı veya eksik olduğu yönünde bir 
şikayetinin bulunmadığı görülmektedir.

Örnek Karar 2: Anayasa Mahkemesi, C.D. Başvurusu, Başvuru No.
2013/394

Öte yandan bir kimsenin, özellikle içinde bulunduğu hassas durum da 
göz önüne alındığında, gözaltı sırasında şiddete maruz kaldığını 
kanıtlayacak doktor raporu elde etmesinin zor olabileceği kabul 
edilmelidir. Bununla birlikte, başvurucunun gözaltına hem alınırken 
hem de çıkartılırken yasa gereği zorunlu olarak düzenlenen doktor 
raporlarına itiraz ettiği veya başka bir doktor tarafından muayene 
edilmeyi istediği hususunda da bir tespit yapılamamıştır. Ayrıca 
başvurucunun, ilgili kötü muamele iddialarını Mahkeme huzurunda 
sadece genel olarak açıklamaya çalıştığı ve gözaltı veya ifadesi 
sırasında olanlar hakkında hiçbir ayrıntılı bilgi sunmadığı, ilgililer 
hakkında herhangi bir şikâyet girişiminde bulunmadığı 
anlaşılmaktadır.

İkinci Kategori Kararlar
Örnek Karar 3: Anayasa Mahkemesi, Cezmi Demir ve Diğerler Başvurusu, 
Başvuru No. 2013/293

Buna göre başvurucuların aşamalarda birbiriyle uyuşan sözleri, Ağrı Devlet Hastanesi 
ile Adli Tıptan alınan doktor raporları ve tanık anlaImları ile Mahkemenin gerekçeli 
kararı (§ 52), başvurucuların bu iddialarının doğruluğuna karine oluşturmuştur. 
Sağlıklı bir şekilde gözalIna alınan başvurucuların, gözalIndan çıkarıldıktan sonra 
yaralanmış oldukları ya da fiziksel iz bırakmayan kötü muamele gördüklerinin tutarlı 
ifadeleri ve doktor raporları ile saptanmış olması karşısında, arIk bunun kolluk 
görevlilerinin eylemleri sonucu olmadığına ilişkin ispat yükümlülüğü idareye aiQr. 
Ancak, idarenin ispat yükümlülüğünü yerine geRrmediği görülmüştür.

Örnek Karar 4: Anayasa Mahkemesi, Hamdiye Arslan Başvurusu, 
Başvuru No. 2013/2015

Buna göre başvurucunun aşamalarda, cinsel saldırı eylemine ilişkin olan ve utanma 
duygusu nedeniyle en başta ileri sürülemediği şeklinde makul bir açıklamaya 
kavuşturulan şikâyeR haricinde, birbiriyle genel olarak uyumlu ifadeleri, 
başvurucunun cezaevine kabul edilmeden önce Devlet Hastanesinde ve daha sonra 
Adli Tıptan alınan doktor raporları ile İlk Derece Mahkemesinin gerekçeli kararı, 
başvurucunun işkence ve kötü muameleye dair iddialarının temelden yoksun 
olmadığına karine oluşturmuştur. Sağlıklı bir şekilde gözalIna alınan başvurucunun, 
gözalIndan çıkarılmadan önce yaralanmış olduğu ya da fiziksel iz bırakmayan kötü 
muamele gördüğünün tutarlı ifadeleri ve doktor raporları ile saptanmış olması 
karşısında, arIk bunun kolluk görevlilerinin eylemleri sonucu olmadığına ilişkin ispat 
yükü, kamu otoritesini temsil eden idare aleyhine yer değişRrmişRr.



Beyin Fırtınası

Size göre işkence nedir? 
Bu etkinlikte katılımcılardan, tüm 
fikirlerini çekinmeden, akıllarına 
geldiği gibi sunmaları 
beklenmektedir.

Paylaşımda bulunmak isteyenler söz 
alıp sesli olarak görüşlerini dile 
getirebilir.

Süre 3 dk.



Madde 1

Sözleşme amaçlarına göre, işkence terimi, bir şahsa veya bir
üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya
işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak
amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayrım gözeten
herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu
sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya
muvafakatıyla uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya
ızdırap veren bir fiil anlamına gelir.

Kendisinden veya üçüncü bir kişiden bilgi
veya itiraz elde etmek, kendisinin veya
üçüncü bir kişinin işlediği veya işlediğinden
şüphe edilen bir suç için cezalandırmak veya
kendisini veya üçüncü kişiyi sindirmek veya
baskı altında tutmak amacıyla veya her türlü
ayrımcılığa dayalı nedenlerle bir kişiye kasıtlı
olarak ister fiziksel, ister ruhsal olarak
şiddetli acı verilmesi veya eziyet yapılması
eylemi işkencedir.

İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Mahkeme’nin İçghadı



İşkencenin Unsurları

Şiddetli ruhsal veya fiziksel acı verilmesi 
veya eziyet yapılması

Bilgi edinme, cezalandırma veya sindirme 
gibi belli bir amaçla hareket edilmesi

Acı verme veya eziyet yapmanın kasten ve 
bilinçli olması
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Beyin Fırtınası

Size göre 
işkence ve diğer kötü 

muamele türlerini 
(insanlık dışı muamele, 

aşağılayıcı muamele ve ceza) 
nasıl ayırabiliriz? 

Bu etkinlikte ka@lımcılardan, tüm 
fikirlerini çekinmeden, akıllarına 
geldiği gibi sunmaları 
beklenmektedir.

Paylaşımda bulunmak isteyenler söz 
alıp sesli olarak görüşlerini dile 
geBrebilir.

Süre 3 dk.



Karar Okuma

Karar Örneklerini okuyup, bu  
örnek kararlar üzerinden, 
katılımcılarla birlikte “işkence” 
niteliğinde olan fiillerin kısa bir 
analizini yapacağız.

Bu etkinlikte karar özetlerini okuyup 
ayırt edici olduğunu düşündüğünüz  
hususlar hakkında kısa notlar almanızı
bekliyoruz.

Notlarınızı ilgili dosyanın alIndaki 
yorum aracıyla alabilirsiniz.

Süre 7 dk.

Dosyalara Eğitim Panosundaki 
«İşkence Karar Örnekleri” sütunundan 
ulaşabilirsiniz.



İnsanlık Dışı Muamele
“İnsanlık dışı 
muamele kavramı, 
uygulandığı ortama 
göre gerekçesi 
bulunmayan ve kas; 
olarak şiddetli 
fiziksel ve ruhsal 
eziyet veren 
muameleyi kapsar”.
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Vücuba Zarar 
Oluşmalı

veya

Yoğun Fiziksel 
veya Ruhsal 
Acı Verilmeli

ve

Acı, meşru bir 
müdahalede 
kaçınılmaz 
olarak var 
olan acının 

ötesine 
geçmeli



İnsanlık Dışı Muamele

İşkenceden farklı 
olarak; bir fiilin 
“insanlık dışı 
muamele” olarak 
tanımlanabilmesi için;
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Acı verme 
kas, olması 
gerekmez

Muamelenin 
belli bir 
amaçlar 

yapılması 
gerekmez



Karar Okuma

Özet metinlerde yer alan karar 
örneklerini okuyup, bu  örnek 
kararlar üzerinden, katılımcılarla 
birlikte “insanlık dışı muamele ” 
niteliğinde olan fiillerin kısa bir 
analizini yapacağız.

Bu etkinlikte karar özetlerini okuyup 
ayırt edici olduğunu düşündüğünüz  
hususlar hakkında kısa notlar almanızı
bekliyoruz.

Notlarınızı ilgili dosyanın alIndaki 
yorum aracıyla alabilirsiniz.

Süre 7 dk.

Dosyalara Eğitim Panosundaki 
«İnsanlık Dışı Muamele Karar Örnekleri» 
sütunundan ulaşabilirsiniz.



Aşağılayıcı Muamele

Bir muamele eğer kişinin onurunu
ortadan kaldırıcı veya azalFcı
şekilde küçük düşürür ve alçalFrsa
veya kişide, moral ve fiziksel
direncini kıracak şekilde korku,
anksiyete veya aşağılık duygusu
yaraFrsa, aşağılayıcı muameledir.
(AİHM, PrePy v. Birleşik Krallık)
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mağdurda 
korku, anksiyete

ve aşağılık 
duygusu yaratan

mağduru 
küçük düşürecek
veya alçaltacak
nitelik taşıyan

Muameleler, 
"Aşağılayıcı 

Muamele"dir
veya



Aşağılayıcı Muamele

Aşağılayıcı muamele, 
mağdurda korku, 
anksiyete ve aşağılık 
duygusu yaratan ve 
onları küçük 
düşürecek veya 
alçaltacak nitelikteki
muameledir.
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Küçük düşürme 
veya aşağılama 

kastı olması 
gerekmez

Muamelenin 
başkalarının 

önünde (aleni 
olarak) yapılması 

gerekmez



Örnek Karar
- Anayasa Mahkemesi, Tuna Ayçiçek Başvurusu, 
Başvuru No. 2014/6526
Başvurucunun darp edildiği yerin herkesin gelip 
geçebileceği aleni bir park olduğu, burada maruz 
kalınan bir muamelenin üçüncü kişilerin 
bulunmadığı bir yerde gerçekleştirilenlere oranla 
başvurucunun onur ve haysiyetinde meydana 
getireceği zedelenmenin yoğunluk ve 
derinliğinde belirli derecede farklılığın 
oluşabileceği muhakkaktır.

Örnek Karar
- Anayasa Mahkemesi, F. E. ve Diğerleri 
Başvurusu, Başvuru No. 2014/15586
Bir muamelenin anılan kavramlardan hangisinin 
kapsamında olduğunu belirleyebilmek için her 
somut olayın kendi özel koşulları içinde 
değerlendirilmesi gerekir. Aleni olarak yapılması 
veya kamuoyunun bilgi sahibi olması 
muamelenin aşağılayıcı niteliğinin 
belirlenmesinde rol oynasa da, muamelenin aleni 
olmadığı durumlarda kişinin kendisini değersiz 
hissetmesi de bu seviyedeki bir kötü muamele 
için yeterli olabilir. Ayrıca muamelenin küçük 
düşürme ya da alçaltma kasB ile yapılıp 
yapılmadığı dikkat alınmakla birlikte böyle bir 
amacın belirlenememesi muamelenin kötü 
muamele olmadığı anlamına gelmeyecekCr.



İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Ceza
◦ AİHM’nin “İnsanlık Dışı Ceza” ile ilgili içtihadı çok sınırlı sayıdadır. 
◦ Mahkeme içtihadında insanlık dışı muamele ile insanlık dışı ceza arasında 

belirgin bir fark bulunmamaktadır.
◦ Mahkeme içtihadında gözlemlenen en belirgin eğilim, cismani (bedensel) 

cezaların (dayak gibi) sebep olacağı ıstırabın insanlık dışı muamele/ceza 
olarak nitelendirilebileceği yolundaki değerlendirmelerdir. 

◦ Mahkeme ayrıca, en az fiziksel ve ruhsal ıstıraba yol açacak şekilde infaz 
edilmeyen ölüm cezalarının ve tahliye ihtimali olmadan verilen ömür boyu 
hapis cezalarının da insanlık dışı ceza sayılabileceğini belirtmektedir.
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Örnek Karar

AİHM Tyrer v. Birleşik Krallık

“Bir cezanın aşağılayıcı olması ve 3. maddeyi ihlal etmesi için, söz konusu alçaltma ve küçük 
düşürme belli bir seviyenin üstünde olmalı ve her halükârda yukarıdaki paragraSa sözü edilen (bir 
mahkeme taraTndan mahkûm edilip cezalandırılmadan doğan) küçük düşme unsurundan farklı 
olmalıdır. Değerlendirme, işin doğası gereği görecelidir. Davanın tüm koşulları, özellikle bizaAhi 
cezanın niteliği ve bağlamı, icrasının şekli ve yöntemi önem taşır.”



Modül 2 
KÖTÜ MUAMELELERİN ÖNLENMESİNDE DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 



Eğitimin Hedefleri
◦ İşkence ve diğer kötü muamele türlerinin önlenmesinde Devlete düşen

“negaAf” ve “poziAf” yükümlülüklerin neler olduğunun hakkında farkındalığını
arFrmak. 

◦ DevleAn poziAf yükümlülüklerinin “maddî” ve “usulî” boyutlarını
açıklayabilmek.

◦ DevleAn “önleme” yükümlülüğü ile işkence ve diğer kötü muamelelere ilişkin
“önleme mekanizmalarının” neler olduğunu ifade edebilmek

◦ İşkence ve diğer kötü muamele iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaların
“etkili” sayılabilmesi için karşılanması gereken standartları listeleyebilmek.



Eğitim Modülünün Bölümleri

Süresi

Bölüm 2.1:
Kötü Muamelelerin Önlenmesinde Devletin “Negatif” ve “Pozitif” Yükümlülükleri

10 dk.

Bölüm 2.2:
Devletin Pozitif Yükümlülüklerinin “Maddi” Boyutu: Önleme Yükümlülüğü 

20 dk.

Bölüm 2.3:
Devletin Pozitif Yükümlülüğünün “Usulî” Boyutu: Etkili Soruşturma Yapma ve 
Cezasızlığı Önleme

25 dk.



Bölüm 2.1
KÖTÜ MUAMELELERİN ÖNLENMESİNDE DEVLETİN “NEGATİF” VE 
“POZİTİF” YÜKÜMLÜLÜKLERİ



Beyin Fır;nası Devletin kötü muamele 
yasağı bağlamındaki pozitif 

yükümlülükleri denilince 
aklınıza neler geliyor?

Bu etkinlikte ka@lımcılardan, tüm 
fikirlerini çekinmeden, akıllarına 
geldiği gibi sunmaları 
beklenmektedir.

Paylaşımda bulunmak isteyenler söz 
alıp sesli olarak görüşlerini dile 
geBrebilir.

Süre 3 dk.



DevleAn PoziAf Yükümlülükleri
Devlete düşen 

“maddi yükümlülükler”; 

Sözleşme’de güvence altına alınan 
hakların tam olarak kullanılabilmesi 
için ihtiyaç duyulan yasal 
düzenleme ve değişikliklerin 
yapılması, gereken idarî tedbirlerin 
alınması ve diğer eylemlerin 
gerçekleştirmesi şeklinde 
somutlaştırılabilir. 

Devlete düşen 

“usulî yükümlülükler” ; 

Sözleşme’de tanınan hakların iç hukuk 
düzenlerinde etkili bir biçimde 
korunabilmesi için ihtiyaç duyulan 
hukukî çare ve mekanizmaların 
geliştirilmesi, gereken hallerde etkili 
soruşturmalar yürütülmesi ve etkili ve 
caydırıcı cezai düzenlemeler yapılması 
şeklinde somutlaştırılabilir.



Anayasa Mahkemesi, Elif Aydın Dost 
Başvurusu, Başvuru No. 2014/19954
İnsan haysiye\yle bağdaşmayan muamele yasağına ilişkin şikâyetlerin incelenmesinin devle\n
nega\f ve pozi\f yükümlülükleri dikkate alınarak maddi ve usul boyutları bakımından ayrı ayrı ele
alınması gerekmektedir. Devle\n nega\f yükümlülüğü, bireyleri işkence ya da insanlık dışı ve
aşağılayıcı muameleye ya da cezaya tâbi tutmama sorumluluğu içerirken pozi\f yükümlülük hem
bireyleri bu tür muamelelerden korumayı (önleyici yükümlülük) hem de etkili bir soruşturma
yoluyla sorumluların tespi\ ve cezalandırılmasını (soruşturma yükümlülüğü) içermektedir. İnsan
haysiye\yle bağdaşmayan muamele yasağının maddi boyutu, "nega\f yükümlülük" ile "önleyici
yükümlülük"ü kapsamakta; pozi\f yükümlülüğün iki boyutundan biri olan "soruşturma
yükümlülüğü" ise usul boyutunu oluşturmaktadır.



Bölüm 2.2
DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN “MADDİ” BOYUTU: 
ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 



Öte yandan Anayasa'nın 17. maddesi ayrıca
devlete, söz konusu kişilerin işkence ve eziyete
ya da insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza
veya muameleye -bu muameleler üçüncü
kişiler tarafından yapılmış olsa bile- maruz
bırakılmalarını engelleyecek tedbirleri alma
ödevini yüklemektedir. Dolayısıyla yetkililerce
bilinen ya da bilinmesi gereken bir kötü
muamelenin gerçekleşmesini engellemek için
makul tedbirlerin alınmaması durumunda
devletin sorumluluğu ortaya çıkabilir.

Ancak, bu yasakla korunan hakların gerçek
anlamda güvence algna alındığından
bahsedebilmek için, devle\n kötü muamelede
bulunmaması yeterli değildir. Devle\n aynı
zamanda bireyleri kendi görevlilerinin ve
üçüncü kişilerin kötü muamele oluşturan
eylemlerine karşı da koruması gerekir.

Anayasa Mahkemesi, Ahmet Şenol ve 
Diğerleri Başvurusu, Başvuru No. 2014/16947

Anayasa Mahkemesi, Aleksei Alekseev
Başvurusu, Başvuru No. 2016/13290



Anayasa Mahkemesinin işkence ve kötü muamele
yasağı kapsamında devletin pozitif
yükümlülükleri açısından benimsediği temel
yaklaşıma göre devletin sorumluluğunu
gerektirebilecek şartlar altında gerçekleşen
olaylarda Anayasa’nın 17. maddesi devlete, bu
konuda ihdas edilmiş bulunan yasal ve idari
çerçevenin elindeki tüm imkânları kullanarak
maddi ve manevi varlığı tehlikede olan kişileri
korumak için gereği gibi uygulanmasını ve buna
ilave olarak işkence ve kötü muamele yasağına
ilişkin ihlallerin durdurulup cezalandırılmasını
sağlayacak etkili idari ve yargısal tedbirleri alma
görevi yüklemektedir

Anayasa Mahkemesi, E.A. Başvurusu, Başvuru 
No. 2014/19112



Ulusal Önleme Mekanizmaları
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 18 Aralık 2002 tarih ve A/RES/57/199 sayılı kararıyla kabul
edilen ve 4 Şubat 2003 tarihinde imzaya açılan Protokol, 22 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe
girmiş\r.

Türkiye, İh\yari Protokol’ü 14 Eylül 2005 tarihinde imzalamışgr. Protokol'ün onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair 23 Şubat 2011 tarih ve 6167 sayılı Kanun ve onaya ilişkin 15 Haziran
2011 tarih ve 2011/1962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onay süreci tamamlanmışgr. Bakanlar
Kurulu kararı ve resmi Türkçe çeviri, 5 Temmuz 2011 tarih ve 27985 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmışgr. Onay belgeleri 27 Eylül 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne
tevdi edilmiş ve İh\yari Protokol, Türkiye açısından 27 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş\r.



Ulusal Önleme Mekanizması ve 
Benzer İşlevli Diğer Kurum ve Oluşumlar
◦Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
◦Kamu Denetçiliği Kurumu
◦İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
◦TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
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Küçük Grup 
Çalışması

1. Grup

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

2. Grup

Kamu Denetçiliği Kurumu

3. Grup

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları

4. Grup

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Atandığınız çalışma gruplarına 
tahsis edilen başvuru 
mekanizmalarını inceleyerek, 
anılan organların çalışma 
usullerini, yetkilerini ve 
buralara yapılacak başvuruların 
usulünü analiz edin. 

Her bir grup, araşgrmasının 
sonuçlarını tüm kaglımcılarla 
paylaşacak.

Süre 15 dk.



Bölüm 2.3
DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN “USULÎ” BOYUTU: ETKİLİ  
SORUŞTURMA YAPMA VE CEZASIZLIĞI ÖNLEME



Örnek Karar
Anayasa Mahkemesi, Ekrem Dilek Başvurusu, Başvuru No. 2014/19418

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan kötü muamele yasağına ilişkin olarak
devletin pozitif yükümlülüğü kapsamında etkili bir hukuk mekanizmasının olması ve bu
mekanizmanın sadece teorik değil pratik olarak da işlemesi gereklidir. Mevcut hukuk sisteminde
teorik olarak etkili bir hukuk mekanizması olmadığı söylenemez. Bununla birlikte bu
mekanizmanın pratik olarak etkili işlemesi, her somut olay açısından ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.

Anayasa Mahkemesi, Tuna Ayçiçek Başvurusu, Başvuru No. 2014/6526

İstanbul Protokolü'nün 160. paragrafına göre, kötü muamele soruşturmalarında tanıkların tespiti
ve ifadelerinin alınması zorunludur.



Örnek Karar
Anayasa Mahkemesi, Sinan Canlı Başvurusu, Başvuru No. 2015/16073

Başvurucunun şikâyetine konu darp, tehdit ve hakaret eylemlerinin devlet görevlilerinden sadır
olduğu iddia edildiği için kural olarak devletin negatif yükümlülüğü kapsamında bir hak ihlali olup
olmadığının incelenmesi gerekir. Ayrıca başvurucunun kolluk görevlileri hakkında kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar verilerek etkili soruşturma yapılmadığı iddiası da bulunduğundan
pozitif yükümlülükler kapsamında etkili soruşturma yapma yükümlülüğü açısından da bir
değerlendirme yapılmalıdır. Buna karşın pozitif yükümlülüğün diğer unsuru olan koruma
yükümlülüğüne ilişkin olarak başvurucunun başvuru formu ve/veya eklerinde herhangi bir
şikâyeti bulunmadığı gibi Anayasa Mahkemesinin önünde koruma yükümlülüğünün ihlal
edildiğine ilişkin kesin bir bilgi veya bulgu da bulunmadığından bu hususta inceleme
yapılmayacaktır.



Büyük Grup 
Tar;şması 3. madde kapsamındaki 

“etkili soruşturma 
yükümlülüğünden” 

ne anlaşılması gerekiyor?

Bu targşmada kaglımcılardan 
beklenen şey, “Etkili 
Soruşturma” kategorisinin 
somut olarak hangi 
gereklilikleri doğurduğu
konusunda isabetli fikirler 
geliş\rmeleridir. 

Süre 15 dk.



Etkili Soruşturma
m. 1
İnsan Haklarına Saygı 
Yükümlülüğü
Yüksek Sözleşmeci Devletler 
Taraflar, kendi yetki alanları 
içinde bulunan herkesin, 
Sözleşme’nin birinci 
bölümünde açıklanan hak ve 
özgürlüklerden 
yararlanmalarını sağlarlar. 

m. 13
Etkili Başvuru Hakkı 
Bu Sözleşme’de tanınmış 
olan hak ve özgürlükleri ihlal 
edilen herkes, söz konusu 
ihlal resmi bir hizmetin ifası 
için davranan kişiler 
tarafından gerçekleştirilmiş 
olsa dahi, ulusal bir merci 
önünde etkili bir yola 
başvurma hakkına sahiptir.

m. 3
İşkence Yasağı
Hiç kimse işkenceye Hiç 
kimse işkenceye veya 
insanlık dışı ya da 
aşağılayıcı muamele veya 
cezaya tabi tutulamaz.



Kapanış
EĞİTİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ



Son test

Son Test Hakkında:
◦ Eğitim faaliyetiyle amaçlanan bilgi ve beceri artışı 

hedefine ulaşılıp ulaşılamadığı test edilecektir.
◦ Soruları son derece samimi bir biçimde 

doldurmanız çok önemli. 
◦ Bu test bir sınav niteliğinde değildir. 
◦ Verileriniz kesinlikle gizli kalacak ve 

anonimleştirilmiş ham verileriniz proje ekibinin 
dışında kimselerle paylaşılmayacaktır.

Başlangıçtaki bilgi 
seviyeniz ve eğiAm 
sonrasındaki bilgi 
seviyeleriniz arasındaki 
farkı görebilmeyi 
hedefliyoruz.

Süre 15 dk.

Son Test Uygulaması
https://docs.google.com/forms/
[formun paylaşım adresi]

https://docs.google.com/forms/


Değerlendirme
EĞİTİMİN YAZILI DEĞERLENDİRİLMESİ

◦ Değerlendirme formları görüşlerini 
rahat bir şekilde bildirebilmeniz için 
isimsiz şekilde hazırlanmıştır.

◦ Aşağıdaki değerlendirme formunu 
kullanarak görüşlerinizi iletebilirsiniz.

EĞİTİMİN SÖZLÜ DEĞERLENDİRİLMESİ

◦ Yazılı değerlendirmeyi tamamlayanlar 
serbestçe söz alıp ve paylaşmak 
istediklerini dile getirebilirler. 

◦ Gönüllü katılım esastır. 

EğiZm Değerlendirme Formu
hOps://docs.google.com/forms/[formun paylaşım adresi]

https://docs.google.com/forms/


Baroların ve Avukatların 
Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
İŞKENCE VE DIĞER KÖTÜ MUAMELELERIN YASAKLANMASI


