
Baroların ve Avukatların 
Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
ADİL YARGILANMA HAKKI EĞİTİMİ



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: Adil Yargılanma Hakkı Eğitimi

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

• Eğitim Ortamı

• Eğitimin Kuralları

• Katılımcılarla 
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 15 dk.

Eğitimin Panosu 
https://padlet.com/[panonuzun 
paylaşım adresi]

https://padlet.com/


Ön test

Ön Test Hakkında:
◦ Eğitimin 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 

anonimleştirilmiş ham verileriniz proje ekibinin 
dışında kimselerle paylaşılmayacaktır.

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 Eğitimin 
Tanıtılması

• Eğitimin Hedefleri

• Eğitimin Kuralları

• Yönetsel Yaklaşım

Süre 10 dk.



Modül 1 
ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER



Eğitimin Hedefleri
◦ Adil yargılanma hakkının teknik bir hukuk sorunun olduğunu ifade edebilmek.

◦ Medeni hak ve yükümlülükler ve suç isnadı kavramları arasındaki ayrımın ve
bu ayrımın doğurduğu sonuçları açıklayabilmek.

◦ Zımni teminatların kaynağını fark etmesini ve bu teminatları ifade edebilmek,

◦ Çelişmeli muhakeme hakkı ( çelişme ilkesi) ve silahların eşitliğinin, muhakeme
hukukunda doğurduğu yansımaları açıklayabilmek.

◦ Gerek açık gerekse zımni teminatların ihlali dolayısıyla ne şekilde bir ihlal
kararı elde edebileceğini açıklayabilmek.



Eğitim Modülünün Bölümleri
Süresi

Bölüm 1.1:
Adil Yargılanma Hakkının AİHS ve Bireysel Başvuru Sistemi İçerisindeki Önemi Nedir? 

15 dk.

Bölüm 1.2:
AİHS’nin 6./1 Maddesinin Sistematiği Bağlamında Cezai Alanda Yöneltilen İsnadın Esası ve 
Medeni Hak ve Yükümlülük (Medeni Hak ve Vecibe) Kavramları ve Açık Teminatlar

40 dk.

Bölüm 1.3:
Adil Yargılanma Hakkının Altında Yer Alan Zımni Teminatlar

35 dk.

Bölüm 1.4:
Zımni Teminatlardan İkisi: Çelişmeli Muhakeme Hakkı ve Silahların Eşitliği

30 dk.

Bölüm 1.5:
Adil Yargılanma Hakkına İlişkin İhlallerin Yargılamanın Bütünü Işığında Değerlendirilmesi

15 dk.



Bölüm 1.1
ADİL YARGILANMA HAKKININ AİHS VE BİREYSEL BAŞVURU SİSTEMİ 
İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR? 



Adil Yargılanma Hakkına İlişkin İhlaller
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karar bağladığı başvurularda 
adil yargılanma hakkına ilişkin ihlaller, Mahkeme tarafından 
hazırlanan aşağıdaki istatistikte üçe bölünerek yansıtılmıştır. 

Bu bölümler: 
◦ Adil yargılanma hakkına ilişkin ihlaller( right to fair trial)
◦ Yargılamanın uzun sürmesi (lenght of proceedings)
◦ Mahkeme kararlarının icra edilmemesidir (non enforcement)
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Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 1

AİHM tarafından 2020 
yılına ilişkin tüm hak ve 
ülkelere ilişkin verilen 
ihlal kararları ve adil 
yargılanma hakkının 
bunlar arasındaki yeri
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6 6 6
Litvanya 2
Lüksemburg
Malta 1 4
Moldova Cumhuriyeti 10 5

Monako
Karadağ 1 7
Hollanda
Kuzey Makedonya 3 1
Norveç
Polonya 3 2
Portekiz 4
Romanya 11 2 1
Rusya 54 2 7
San Marino 1
Sırbistan 1 2
Slovak Cumhuriyeti 5 2
Slovenya 2
İspanya 6
İsveç
İsviçre 1
Türkiye 21 1 1
Ukrayna 10 16 2
Birleşik Krallık
TOPLAM 190 66 31



Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 2

AİHM tarafından 1959-
2020 yılları arasında 
verilen ihlal kararları ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve adil yargılanma 
hakkının bunlar 
arasındaki yeri
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6 6 6
Litvanya 32 27 2
Lüksemburg 14 17
Malta 13 13 1
Moldova Cumhuriyeti 162 11 28
Monako 3
Karadağ 9 27 6
Hollanda 30 8
Kuzey Makedonya 50 66 5
Norveç 12 2
Polonya 119 443 4
Portekiz 42 144 6
Romanya 462 150 53
Rusya 935 207 158
San Marino 9 2
Sırbistan 33 52 73
Slovak Cumhuriyeti 47 210 2
Slovenya 25 263 3
İspanya 58 16 1
İsveç 28 12 1
İsviçre 37 8

Türkiye 953 608 67
Ukrayna 582 445 39
Birleşik Krallık 93 30
TOPLAM 5276 5950 604



Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 3

AİHM tarafından Türkiye 
hakkında 2003 yılından 
itibaren adil yargılanma 
hakkına ilişkin ihlal 
kararları



Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 4

1959-2019 yılları 
arasında Türkiye 
Cumhuriyeti hakkında 
AİHM tarafından verilen 
ihlal karalarının haklara 
göre dağılımı ve adil 
yargılanma hakkının 
birinci sırada oluşu



Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 5

Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru 
yolunda verilen ihlal 
kararlarının haklara göre 
dağlımı ve adil 
yargılanma hakkının 
ihlal yoğunluğu

23.09.2012 -31.12.2020 
arası



Sayılar ve 
İstatistikî Veriler – 6

Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru yolunda 
verilen ihlal kararlarının 
haklara göre dağılımında 
makul sürede yargılanma 
hakkına ilişkin ihlaller 
istatistikten çıkartıldığında 
ortaya çıkan durum 
23.09.2012 – 31.12.2019 
arası ( 7 yıl 3 aylık veri)
(bu istatistik 2021 yılından 
itibaren yayımlanmamaktadır)



Büyük Grup 
Tartışması

Size göre 
neden bu kadar çok 

adil yargılanma hakkı ihlali 
ortaya çıkmaktadır? 

Bu etkinlikte adil yargılanma 
hakkının ihlali bağlamında 
akılarına gelen sebepleri 
ortaya koymanız 
beklenmektedir.

Söz alıp sesli olarak katılım 
gerçekleştirebilirsiniz.

Süre 5 dk.



Bölüm 1.2
AİHS’NİN 6./1 MADDESİNİN SİSTEMATİĞİ  BAĞLAMINDA CEZAİ  ALANDA 
YÖNELTİLEN İSNADIN ESASI  VE MEDENİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜK (MEDENİ 
HAK VE VECİBE)  KAVRAMLARI VE AÇIK TEMİNATLAR



AİHS m. 6



Büyük Grup 
Tartışması

Fransa’da Pierre’e içeriği itibariyle yanıltıcı bir ödeme 
belgesi düzenlediği için 3 ay hapis cezası verilmiştir ve 
bu tür fiiller, bu ülkede hapis cezasıyla karşılanmaktadır. 
Ceza mahkemesinde sanık sıfatıyla yargılanan Pierre, 
davasını en sonunda AİHM önüne getirmiştir.

Buna karşın Euro bazında aynı miktarda yanıltıcı bir 
ödeme belgesini Türkiye’de düzenleyen Osman’a 
yalnızca idari para cezası kesilmiştir. Osman, vergi 
mahkemesinde aynı konuya ilişkin açtığı davayı 
kaybetmiş, kanun yollarını ve bireysel başvuru yolunu 
tüketmiş, davayı AİHM önüne taşımıştır. Osman 
hakkında ceza davası açılmamış, dolayısıyla Osman 
şüpheli sıfatını dahi almamıştır.

Avrupa İnsan 
Mahkemesi’nde hakim 
olarak çalıştığınızı hayal edin!

Bu farazi olayı ne şekilde 
karara bağlardınız?

Söz alıp sesli olarak katılım 
gerçekleştirebilirsiniz.

Süre 10 dk.



Büyük Grup 
Tartışması

Pierre ve Osman’a 

adil yargılanma hakkına ilişkin 
güvenceleri aynı kapsamda 

uygulamak için AİHM’nin elinde 
bir araç var mıdır?

Avrupa İnsan 
Mahkemesi’nde hakim 
olarak çalıştığınızı hayal edin!

Bu farazi olayı ne şekilde 
karara bağlardınız?

Söz alıp sesli olarak katılım 
gerçekleştirebilirsiniz.

Süre 3 dk.



Engel 
Ölçütleri

AİHM ilk kez Engel/Hollanda başvurusunda ortaya
koyduğu:

◦ isnat edilen ihlali tanımlayan kuralın ilgili devletin
hukuk sistemindeki yeri,

◦ ihlalin niteliği,
◦ cezanın niteliği ve ağırlığı”

ölçütlerini bir bütün olarak değerlendirerek olayda
“cezai sahada yöneltilen bir isnat” olup olmadığına
karar vermektedir.
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ENGEL VD./HOLLANDA
8.6.1976, §82



Mehmet
Güzeloğlu 
Başvurusu (2)

36. Masumiyet karinesi kapsamında yer alan ve iddia edenin
iddiasını ispatla yükümlü olması kuralı, Anayasa’nın 38.
maddesinin gerekçesinde de açıkça ifade edilmiştir. Bununla
birlikte genel anlamda suçun kanıtlanması yükümlülüğü iddia
edende kaldığı sürece savunmasını oluşturmak için ispat
yükünü sanığa devreden kurallar ile hukuki veya fiilî
varsayımların olduğu durumlarda ispat yükünün yer
değiştirmesi masumiyet karinesine aykırılık taşımaz (AYM,
E.2013/38, K.2014/58, 27/3/2014). Ancak suç isnadını içeren
karinenin aksinin başvurucu tarafından yargılama sırasında
ispat edilebilmesinin mümkün olması, hâkimin de bu yönde
ileri sürülen iddiaları inceleyip kararını buna göre
verebilmesi, bir başka ifadeyle karinelerin kişiyi otomatik
olarak "suçlu" hâline getirmemesi gerekir. Karineler,
masumiyet karinesini ihlal eder boyuta ulaşmamalı ve suç
isnadı altındaki kişi savunma imkanlarından yararlandırılmalıdır
(Adem Hüseyinoğlu, § 36).

7/6/2017

• Kolluk tarafından 
kesilen 1407 lira para 
cezası

• Kabahatler Kanunu

• Sulh ceza hakimliği 
denetimine tabii



Mehmet
Güzeloğlu 
Başvurusu (2)

37.Öte yandan kabahat eylemleri nedeniyle uygulanan idari yaptırımlarda -adli suç ve
cezalara nazaran- masumiyet karinesinin ispata ilişkin standardının daha düşük olması
söz konusu olabilir. Çünkü idare -adli soruşturma makamlarının kullandığı gibi- üstün
kamusal yetkilere sahip değildir. Bu tür uyuşmazlıklarda çoğu zaman idare ile kişi
arasında ispat imkânı bakımından önemli bir dezavantajın bulunmadığı söylenebilir.
Ancak Anayasa Mahkemesi, bir uyuşmazlık hakkında derece mahkemelerince verilen
kararları maddi vakıa ve hukuki yönden incelemekle görevli değildir. Anayasa
Mahkemesinin bireysel başvuru kapsamındaki görevi, yargılamanın usul kurallarına
uygunluğunu denetlemek değil masumiyet karinesi kapsamındaki güvencelerin somut
olayda ihlal edilip edilmediğini denetlemektir (Adem Hüseyinoğlu, § 37).

(…)
40. Mahkemenin mevcut düzenlemenin kapsamını objektif sorumluluk esaslarına göre
genişleterek (varsayımlardan hareket ederek) başvurunun reddine karar verdiği
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle somut olgular yerine aksi ispat edilemeyecek bir fiilî
karineden yararlanılarak eylem ile başvurucu arasında bağ kurulmuş ve kabahatin
işlendiğine karar verilmiştir. Başvurucunun yöneltilen eylem ilgili savunma ve bunun
aksini ispat bakımından yaptırımı uygulayan idare ile arasında önemli bir dezavantaj
oluştuğu ve böylelikle kullanılan varsayımın masumiyet karinesini ihlal eder boyuta
ulaştığı anlaşılmıştır. Başvurucuya savunma imkânı tanınmış olması da masumiyet
karinesinin ihlalini telafi etmemiştir.

41.Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan
masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

7/6/2017

• Kolluk tarafından 
kesilen 1407 lira para 
cezası

• Kabahatler Kanunu

• Sulh ceza hakimliği 
denetimine tabii



6. madde güvencelerinin dışında kalır!
AİHS’nin Fransızca metninde geçen suçlamaların esası ibaresi söz konusu isnada ilişkin esastan bir karar
verilmesini gerekli kılmaktadır. AİHM bu bağlamda Fransızca metni esas almaktadır.

Bu nedenle örneğin suç isnadının esasına ilişkin olmayan hususlar olan:
• Tutuklama
• Adli yardımdan faydalanma,
• Yargılama giderleri muhakemesi
• Yargılamanın yenilenmesine ilişkin kabul edilebilirlik muhakemesi
• Akıl hastalığı bulunduğu tespit edilen başvurucuya yönelik bundan sonraki işlemler
• Suçluların geri verilmesine ilişkin muhakeme
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Bireysel Çalışma

Herkese Tanınan Güvenceler

(Hem Medeni Hak ve 
Yükümlülüklere İlişkin Uyuşmazlıklar 
Hem Suç İsnadı Altındaki Kişiler 
İlişkin Güvenceler)

Yalnızca Suç İsnadı Altında Olan 
Kimselere Tanınan Güvenceler

1. Kanunla kurulmuş, bağımsız ve 
tarafsız bir mahkeme tarafından 
yargılanma

2.
3.

1.
2.
3.

Bu çalışmada 

• herkese (hem medeni hak ve 
yükümlülük hem de suç isnadı 
bağlamında) tanınan 
güvencelerle, 

• yalnızca suç isnadı altında olan 
kişilere tanınan güvenceleri ikiye 
ayıran 

bir tablo yapmanız beklenmektedir. 

Süre 7 dk.

Bu çalışmada  
• Kâğıt kalem
• Bilgisayarlarınızdaki kelime işlemci ya da tablolama 

uygulaması 
• Telefonlarındaki not alma uygulamasını kullanabilirsiniz.
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AİHS’de Yer Alan Açık (Yazılı) Teminatlar

6/1 Genel Kural (medeni hak ve
yükümlülük ve suç isnadı bağlamında)

Kanunla kurulmuş bağımsız ve
tarafsız bir mahkemede yargılanma

Aleni yargılanma

Makul sürede yargılama

Adil bir şekilde dinlenilme

6/2 (medeni hak ve yükümlülük ve suç
isnadı)

Suçsuzluk karinesinden
faydalanma

6/3 Yalnızca suç isnadı olan kimselere
tanınan asgari teminatlar

a.İsnadı en kısa sürede ve anladığı
dilde öğrenme hakkı

b.Savunmasını hazırlamak için
gerekli zamana ve kolaylıklara sahip
olmak

c.Kendi kendini savunma, avukat
seçme ve müdafi yardımından
ücretsiz faydalanma hakkı

d.Tanıklara soru sorma ve iddi
makamı ile aynı koşullar altına
tanık çağırılmasını talep etme hakkı

e.Tercüman yardımından
faydalanma hakkı



Büyük Grup 
Tartışması

Sözleşme sadece suç isnadı 
altında olan kimseye adil 

yargılanma hakkı tanımaktadır. 

Bu durumda ceza 
muhakemesinde katılan ve 

savcılık adil yargılanma hakkından 
faydalanamaz mı?

Söz alıp sesli olarak katılım 
gerçekleştirebilirsiniz.

Süre 5 dk.



Bölüm 1.3
ADİL YARGILANMA HAKKININ ALTINDA YER ALAN ZIMNİ TEMİNATLAR



EL-MASRİ/ESKİ YUGOSLAVYA CUMHURİYETİ MAKEDONYA 
Büyük Daire, 12.12.2012, §134.

“Sözleşme insan haklarının korunması konusunda bir araçtır ve
Sözleşme’nin hakları soyut ve hayali değil, somut ve objektif bir
şekilde teminat altına alması büyük önem taşımaktadır. Bu ilke,
Sözleşmenin yalnızca maddi hukuka ilişkin hükümlerinin yanı sıra usul
hukukuna ilişkin hükümleri bakımından da geçerlidir. Bu hükümler
esas olarak hükümetlere yüklenen yükümlülükleri etkilemekle
beraber, bunların aynı zamanda başvurucular üzerinde de sonuçları
olabilmektedir.”



Kartopu 
Çalışması

“Adil yargılanma hakkına ilişkin 
güvenceleri, Sözleşme’de sayıldığı 

şekliyle ortaya koyduk. 
Peki adil yargılanma hakkı 

yalnızca bu güvencelerden mi 
ibaret?”

Bir arada çalışma ve ortak ürün 
geliştirme 

• Eğitimin Panosu (padlet.com) 
Uygulamasındaki “Kartopu 
Çalışması” sütunundaki 
«Pratik Olayı» okuyun

• Zımni teminatlar bağlamında 
tespit ettiğiniz bir hususu 
altına katkınız olarak ekleyin.

Süre 15 dk.

Eğitimin Panosu 
https://padlet.com/[panonuzun 
paylaşım adresi]

https://padlet.com/


AİHS 6/1 
Genel Kural

Herkes, gerek medeni hak ve 
yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek 
cezai alanda kendisine yöneltilen 
suçlamalar konusunda karar verecek 
olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve 
tarafsız bir mahkeme tarafından 
davasının makul bir süre içinde, açık 
olarak ve adil bir biçimde 
dinlenilmesini istemek hakkına 
sahiptir.

• 6/2. maddelerde yer 
alan açık ve zımni 
teminatlar

• 6/3. maddede suç 
isnadı altındaki 
kimselere yönelik 
asgari teminatlar
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6/1. Maddeden Doğan Teminatlar

.

Mahkemeye başvurma hakkı

Silahların eşitliği

Kendini suçlayıcı delil sunmaya
zorlanamama hakkı

Delil sunma hakkı

Duruşmada hazır bulunma
hakkı

Zımni
(Adil bir şekilde dinlenilme hakkından türetilen zımni teminatlar)

Gerekçeli karar hakkı

Çelişmeli muhakeme hakkı

Susma hakkı

Duruşmaya etkili katılıma
hakkı

Açık
(Yazılı)

Kanunla kurulmuş bağımsız ve
tarafsız bir mahkeme

Makul sürede yargılama

Aleni yargılanma

Adil bir şekilde dinlenilme

Suçsuzluk karinesinden
faydalanma



MURTAZALİYEVA/RUSYA
Büyük Daire, 18.12.2018, §91.
Adil yargılanma hakkına ilişkin AİHS’nin 6. maddesi bir bütün olarak
okunduğunda, adil yargılanma hakkına güvenceler esas olarak kişinin
duruşmaya etkili katılımını güvenceye aldığı ve bunun, kişinin
yalnızca duruşmada hazır bulunmasını değil buna ek olarak
«duruşmada olan bitenleri duyma ve takip etme hakkını» da içerdiği
görülmektedir.
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Sizce burada bir
sorun var mı?

Ağır Ceza Mahkemesinde sıradan bir gün

Türkiye’de ağır ceza 
mahkemesinde gerçek 
bir davaya katılan 
hakimlerin, celselere 
göre heyette bulunma 
durumları

BAŞKAN ÜYE 1 ÜYE 2
1. CELSE BAŞKAN B A
2. CELSE BAŞKAN C A
3. CELSE BAŞKAN D A
4. CELSE BAŞKAN E A
5. CELSE BAŞKAN F A
6. CELSE BAŞKAN G H
7. CELSE BAŞKAN C A
8. CELSE BAŞKAN C A
9. CELSE BAŞKAN C A
10. CELSE BAŞKAN C I
11. CELSE BAŞKAN D A
12. CELSE BAŞKAN A J

Süre 10 dk.
Yargılama yaklaşık 2 yıl sürmüştür.



CUTEAN/ROMANYA, 02.12.2014, §70
Aynı yönde CHERNIKA/UKRAYNA, 12.03.2020
61. (……) Son derece açık usuli veya idari nedenlerle, hakimin bir davaya kaWlmaya devam edememesi söz konusu
olabilir Bu durumda davaya devam eden hakimlerin, delilleri ve davada ileri sürülen görüşleri tam olarak
anlayabilmelerini sağlamak için alınabilecek tedbirler arasında, örneğin tanığın güvenilirliği konusunda sorun
bulunmayan hallerde tanıkların ifadelerinin tutanağa kaydedilmesi veya yeni oluşan mahkeme taraXndan
yapılacak bir duruşmada ilgili görüşlerin ortaya konulması ya da önemli tanığın dinlenilmesi sayılabilir.

(…)

70. Mahkeme olayda, ilk derece mahkemesinin kompozisyonunun, davanın sonucunun başvurunun aleyhine
olmasını sağlamak veya herhangi uygunsuz bir amaçla değişYrildiği gösteren herhangi bir deli olmadığı
kanaaYndedir Olayda Bükreş Bölge Mahkemesi hakiminin, bağımsızlığı veya tarafsızlığı konusunda herhangi bir
sorun olmadığı gibi, ilgili tanığın ve sanığın dinlenmesine ilişkin duruşma tutanakları da hüküm veren hakimin
elinde bulunmaktadır Ancak Mahkeme buna ek olarak sanığın ve tanıkların beyanlarının mahkumiyet
hükmünde, bu kişileri doğrudan dinlemeyen tek hakimli Bükreş Bölge Mahkemesi tara>ndan dayanak olarak
kullanıldığına işaret etmektedir. Sonuç olarak Mahkeme, söz konusu tutanakların varlığının muhakemenin
doğrudan doğruyalığı ilkesine yönelik eksikliği telafi etmediği kanaaYndedir

72. Sonuç olarak mahkeme ilk derece mahkemesi heyeYndeki hakimlerin değişmesinin ve temyiz mahkemesinde
sanık ve tanıkların yeniden dinlenmemesini, başvurunun adil yargılanma hakkını ihlal etmişYr.
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Doğrudan Doğruyalık ve 
Hakimin Değişmezliği İlkeleri
İtalyan CMK 525

Müzakareye ancak duruşmaya 
kaAlmış olan hakimler kaSlabilir. 
Aksi, mutlak butlanla baSldır.

CMK 227

“Müzakerede ancak karara ve 
hükme kaAlacak hâkimler 
bulunur”
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CEROVŠEK ve BOŽIČNIK /SLOVENYA
7.3.2017
45. Mahkeme bazı hallerde yargısal ve usuli nedenlerle, bir hakimin davaya devam etmesinin
mümkün olamayabileceğini değerlendirmektedir. (bkz Cutean / Mellors /Birleşik Krallık) Ancak,
öncelikle bu davada bu nedenlerin hiçbiri söz konusu olmadığını ifade etmek gerekir Buna ek
olarak bu nedenlerden biri ortaya çıksa dahi, hakim A.K’nın başvurucularının mahkumiyet
kararının gerekçesini yazmaması, davanın yeniden görülmesi sure_yle, örneğin ikinci derece
mahkemesi tara`ndan, dosyanın yeniden duruşma açılması için ilk derece mahkemesine
gönderilmesi sure_yle telafi edilebilirdi Zira, hakim A.K emekli olmadan önce açıklanan hüküm,
sanığın ve tanıkların beyanlarına dayanmaktadır.

(…)

47. Sonuç olarak, Mahkeme, yargılamayı yapan hakimin (not emekli olması nedeniyle),
mahkumiyete ilişkin gerekçeyi yazmamış olması ve bu eksikliği telafi edecek herhangi uygun
uygun bir tedbirin alınmamış olması dolayısıyla başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği kanaa_ndedir
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Bölüm 1.4
ZIMNİ TEMİNATLARDAN İKİSİ:  ÇELİŞMELİ MUHAKEME HAKKI VE 
SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ



Beyin Fırtınası

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunda verilen
ihlal kararlarının adil yargılanma hakkına ilişkin

teminatlar bağlamında dağılımı

Bu etkinlikte katılımcılardan, tüm 
fikirlerini çekinmeden, akıllarına 
geldiği gibi sunmaları 
beklenmektedir.

Paylaşımda bulunmak isteyenler söz 
alıp sesli olarak görüşlerini dile 
getirebilir.

Süre 3 dk.



ABDULGADIROV AZERBAYCAN
20.06.2013, §37
Mahkeme, silahların eşitliği ilkesinin geniş kapsamlı bir kavram olan ve
ceza muhakemesinin çelişmeli olması temel hakkını da bünyesinde
barındıran adil yargılanmanın özelliklerinden biri olduğunu
belirtmektedir.
Silahların eşitliği ilkesi, her bir tarafa davasını sunmak için, diğer
tarafa karşı ciddi bir şekilde dezavantajlı durumda kalmayacağı
şekilde makul bir Ersat verilmesini gerekFrir
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Beyin Fır^nası
Bu etkinlikte katılımcılardan, tüm 
fikirlerini çekinmeden, akıllarına 
geldiği gibi sunmaları 
beklenmektedir.

Paylaşımda bulunmak isteyenler söz 
alıp sesli olarak görüşlerini dile 
getirebilir.

Süre 3 dk.

Silahların eşitliği kavramının bir kenara
bırakarak “Çelişme” kavramını tartışalım.
◦ Çelişme İlkesi
◦ Çelişmeli Muhakeme/Yargılanma Hakkı
◦ Çelişme Yöntemi



CEVAT SOYSAL/TÜRKİYE
23.09.2014, §64
Bir ceza davasında çelişmeli muhakeme hakkı , hem savcılık hem de
savunmaya, karşı tarafça sunulan görüşler ve gösterilen deliller
hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar hakkında yorum yapma imkânı
tanınması anlamına gelir . Buna ek olarak 6/1. madde , soruşturma
organlarının ellerinde bulunan sanığın lehindeki ve aleyhindeki tüm
maddi delilleri savunmaya açmasını gerekFrmektedir (bkz. Rowe ve
Davis/ Birleşik Krallık (Büyük Daire) § 60 ve Natunen Finlandiya, § 39,
31 Mart 2009).
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Küçük Grup 
Çalışması

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 
tarafların bilme ve tarOşma haklarını 
güvence alOna almak için yer verilen 

kural ve kurumlar nelerdir?
Bir arada çalışma ve ortak ürün 
geliştirme 

• Eğitimin Panosu (padlet.com) 
Uygulamasındaki “Küçük Grup 
Çalışması” sütunundaki Ceza 
Muhakemesi Kanunu  inceleyin.

• Tespit ettiğiniz bir hususu bu 
sütun altına katkınız olarak 
ekleyin.

Süre 10 dk.

Eğitimin Panosu 
https://padlet.com/[panonuzun 
paylaşım adresi]

https://padlet.com/


FAİK GÜMÜŞ BAŞVURUSU, §47
ARZU EKİCİ TİREKİ BAŞVURUSU, §20
Silahların eşitliği ilkesinin tamamlayıcısı olan çelişmeli yargılanma
hakkı, kural olarak bir hukuk ya da ceza davasında tüm taraflara,
gösterilen kanıtlar ve sunulan görüşler hakkında bilgi sahibi olma ve
bunlarla ilgili görüş bildirebilme imkânı vermektedir.
Benzer yöndeki AİHM kararları için bkz:
◦ J.J./Hollanda, B.No: 9/1997/793/994, 27/3/1998, § 43;
◦ Vermeulen /Belçika , B.No : 19075/91, 20/2/1996, § 33
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ABDULGADIROV/AZERBAYCAN
20.06.2013,§37
Mahkeme, silahların eşitliği ilkesinin geniş kapsamlı bir kavram olan ve ceza
muhakemesinin çelişmeli olması temel hakkını da bünyesinde barındıran
adil yargılanmanın özelliklerinden biri olduğunu belirtmektedir.

Silahların eşitliği ilkesi, her bir tarafa davasını sunmak için, diğer tarafa
karşı ciddi bir şekilde dezavantajlı durumda kalmayacağı şekilde makul bir
;rsat verilmesini gerek=rir. (bkz Nideröst Huber İsviçre, 18 Şubat 1997 § 23
Raporlar 1997 I) Çelişmeli yargılama hakkı, bir ceza davasında, savcılığa ve
savunmaya diğer tarafça sunulan görüş ve deliller hakkında bilgi sahibi
olma ve yorum yapma imkânı tanınması anlamına gelir (bkz. Brandste[er
Avusturya 28 Ağustos 1991 §§ 66-67).
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Silahların Eşitliği
◦ Silahların eşitliği bir karşılaştırma aracıdır. Bu nedenle kapsamı çelişmeden

daha geniş olabilir.
◦ Konu bilme ve tartışma hakkıyla ilgili olduğunda bir tarafın bu haklarının

kısıtlanması hem silahların eşitliği ilkesini hem de çelişme ilkesini ihlal eder.
◦ Buna karşın iki tarafın da bilme veya tartışma hakkı kısıtlandığında yalnızca

çelişme ilkesi (çelişmeli muhakeme hakkı)ihlal edilmiş olur. Zira burada iki
taraf da dezavantajlıdır ancak birbirlerine göre daha avantajlı konumda olan
yoktur. (Örneğin mahkeme re’sen bir delil bulur ve bunu hem savcılıktan hem
de savunmadan saklarsa, durum böyledir)

◦ Silahların eşitliği ilkesi taraflara aynı yetkilerin tanınmasını zorunlu kılmaz.
Karşıt yetkilerle dengeleme de mümkündür. (bkz. savcılıkla sanığın karşılıklı
durumu)
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Bölüm 1.5
ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN İHLALLERİN YARGILAMANIN 
BÜTÜNÜ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ



GARCÍA RUİZ /İSPANYA, § 28
AİHS taraHndan korunan temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir
müdahaleye yol açmadığı sürece, AİHM’nin görevi ulusal
mahkemeler taraHndan maddi veya hukuki soruna ilişkin
olarak yapılan hataları ele almak değildir.



AHMET GÖKHAN RAHTUVAN BAŞVURUSU
20.06.2014, § 71
Genel anlamda hakkaniyete uygun bir yargılamanın yürütülebilmesi
için silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleri ışığında taraflara
iddialarını sunmak hususunda uygun olanakların sağlanması şardr.
Taraflara tanık delili de dâhil olmak üzere delillerini sunma ve
inceletme noktasında uygun imkânların tanınması gerekir Bu
anlamda delillere ilişkin dengesizlik veya hakkaniyetsizlik iddialarının
yargılamanın bütünü̈ ışığında değerlendirilmesi gerekir (B.No:
2013/1213,4/12/2013 § 27)
Bkz. “Bilirkişi atanması talebinin reddi bağlamında aynı paragraf için
bkz. Hülya Doğan başvurusu § 18 05 2016 § 27.



MUSTAFA BAYRAM BAŞVURUSU
20.04.2017, §30
Başvuru konusu olayda, Mahkemenin 28/2/2013 tarihli kararında
başvurucunun bozma kararı sonrasında Mahkemede savunma
yapSğının belirjldiği (bkz § 1 O), başvurucunun karşı taraln sunduğu
deliller ve görüşlerle ilgili bilgi sahibi olma, bunlara karşı etkili bir
şekilde ijraz etme, kendi delillerini ve iddialarını sunma konularında
bir sorunla karşılaşSğına dair bir bulguya rastlanmadığı gibi maddi
olayın niteliğine, yargılamanın bütününe ve gerekçeli karara
bakıldığında savunma hakkının kısıtlandığı, silahların eşitliği ve
çelişmeli yargılama ilkelerine riayet edilmediği ileri sürülen yargılama
işlemlerinde adil yargılanma hakkına yönelik açık ve görünür bir ihlal
saptanmamışSr



Büyük Grup 
Tar^şması Sizce bu durumda 

savunmaya düşen 
yükümlülük nedir?

Bu tartışmada 
katılımcılardan beklenen bu 
içtihatlardan adil yargılanma 
hakkının ihlali konusunda ne 
sonuç çıkarttıklarını 
paylaşmalarıdır.

Süre 5 dk.



LOBODA/UKRAYNA
17.11.2016, §37

a)Başvurucunun özellikle kırılgan olup olmadığı, örneğin yaşı ve akıl sağlığı.
b)Yargılama öncesine ve delillerin kabul edilebilirliğine ilişkin yasal çerçeve, bunlara uyulup uyulmadığı. Özellikle bir

dışlama kuralının uygulandığı hallerde yargılamanın bir bütün olarak adaletsiz olduğu şeklinde bir değerlendirme
yapmak mümkün değildir.

c) Başvurucunun delilin gerçekliğini sorgulama ve kullanımına karşı çıkma PrsaQ olup olmadığı.
d)Delilin niteliği ve elde edildiği koşulların, herhangi bir zorlamanın varlığı halinde zorlamanın doğası ve derecesi hesaba

kaQlarak, delilin güvenilirliği ve gerçekliği konusunda şüphe uyandırıp uyandırmadığı.
e)Delilin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği hallerde, söz konusu hukuka aykırılığın ve hukuka aykırılığın kaynağının

başka bir Sözleşme hükmünün ihlaline yol açıp açmadığı, bulunan ihlalin niteliği.
f) Bir beyan söz konusu olduğunda, beyanın niteliği ve derhal geri alınıp alınmadığı veya değişTrilip değişTrilmediği.
g)Delilin kullanımı ve özellikle delilin, hükmün dayandığı olayı ispatlayan delillerin önemli veya bütünleyici bir parçası olup

olmadığı, davadaki diğer delillerin kuvveT.
h)Suçluluk konusundaki değerlendirmenin profesyonel hâkimlerce mi yoksa hukukçu olmayan jüri üyeleri taraPndan mı

yapıldığı ve jüri taraPndan karar verilen hallerde jüriye verilen talimatların içeriği.
i) Söz konusu suçun soruşturmasında ve cezalandırılmasındaki kamu yararının ağırlığı.
j) İç hukukta ve uygulamada sağlanan diğer usuli güvenceler.



Modül 2 
SUÇ İSNADI ALTINDAKİ KİŞİLERE TANINAN ASGARİ GÜVENCELER



EğiEmin Hedefleri
◦ Sözleşmenin ilk _krasında genel kuralın, ikinci ve üçüncü _krasında ise

suç isnadı al`ndaki kimselere tanınan kimselerin düzenlendiğinin
hakkında farkındalığını ar`rmak. 

◦ Müdafi yardımından faydalanma hakkı konusunda derinlemesine
açıklayabilmek.

◦ Adil yargılanma hakkına ilişkin güvencelerden vazgeçmenin ne şekilde
gerçekleşmesi gerekcğini ifade edebilmek.



Eğitim Modülünün Bölümleri

Süresi

Bölüm 2.1:
6. Maddenin Birinci Fıkrasıyla İkinci ve Üçüncü Fıkraları Arasındaki İlişki 

15 dk.

Bölüm 2.2:
Müdafi Yardımından Faydalanma Hakkı 

40 dk.

Bölüm 2.3:
Adil yargılanma hakkına ilişkin somut güvencelerden vazgeçmek mümkün mü? 

20 dk.



Bölüm 2.1
6. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASIYLA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 



AİHS m. 6 Adil Yargılanma Hakkı
1.Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle
ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine
yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek
olan kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir
mahkeme tarafından, davasının makul bir makul
bir süre içinde hakkaniyete uygun ve açık olarak
dinlenilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak,
demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu düzeni
veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları
veya bir davaya taraf olanların özel hayatlarının
gizliliği gerektirdiğinde ve yahut, aleniyetin adil
yargılamaya zarar verebileceği kimi özel
durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz
olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu
tüm dava süresince veya kısmen basına ve
dinleyicilere kapatılabilir.

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar
masum sayılır.

3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahipTr:
a) Kendisine karşı yönelTlen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa

sürede, anladığı bir dilde ve ayrınQlı olarak haberdar edilmek;
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak;
c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından

yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun
ise ve adaleTn yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak
bir avukaQn yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çekTrmek, savunma tanıklarının
da iddia tanıklarıyla aynı koşullar alQnda davet edilmelerinin ve
dinlenmelerinin sağlanmasını istemek;

e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir
tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanmak.



Büyük Grup 
Tar^şması AİHS’nin 6. maddesinin ilk 

Ckrasıyla iki ve üçüncü 
Ckraları arasındaki ilişki 

nedir?

Bu tartışmada 
katılımcılardan beklenen 
soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Süre 5 dk.



Büyük Grup 
Tartışması Sizce üçüncü Ckrada 

sayılan haklar arasında en 
kapsayıcı olan (ana hak) 

hak hangisidir?

Bu tartışmada 
katılımcılardan beklenen 
soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Süre 3 dk.



Bölüm 2.2
MÜDAFİ YARDIMINDAN FAYDALANMA HAKKI 



Savunma ve 
Müdafi 
Yardımından 
Faydalanma Hakkı

Bir suç ile itham edilen herkes 
aşağıdaki asgari haklara sahiptir:

AİHS 6/3-(c) Kendisini bizzat savunmak 
veya seçeceği bir müdafinin yardımından 
yararlanmak; eğer avukat tutmak için 
gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve 
adaletin yerine gelmesi için gerekli 
görüldüğünde, resen atanacak bir 
avukatın yardımından ücretsiz olarak 
yararlanabilmek.



Büyük Grup 
Tartışması

◦Müdafiin gözal-ndaki 
şüpheliye hukuki yardımda 
bulunmasıyla ulaşılmak 
istenilen amaçlar nelerdir?

◦Müdafi daha sonra yalnızca 
duruşmada hukuki yardımda 
bulunsa aynı amaca varılamaz 
mı?

◦Sanığa müdafi yardımından 
faydalanma hakkı tanınması 
hangi ilkenin bir gereğidir?

Bu tartışmada 
katılımcılardan beklenen 
soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Süre 7 dk.



SAMİ ÖZBİL BAŞVURUSU, §64
ALİGÜL ALKAYA VD. BAŞVURUSU,GENEL KURUL,§135
(…) soruşturma aşamasında bir avukat yardımından yararlanma en az kovuşturma
aşaması kadar önemlidir. Çünkü bu aşamada elde edilen deliller, yargılama
sırasında söz konusu suçun hangi çerçevede ele alınacağını belirlemektedir.
Özellikle delillerin toplanması ve kullanılması aşamasında cezai yargılamaya ilişkin
mevzuat giderek daha karmaşık hâle geldiğinden sanık, kovuşturmanın bu
aşamasında kendisini savunmasız bir durumda bulabilir ve ancak bu savunmasızlık
ya da kendini suçlamaya karşı koruma hakkı bir avukafn yardımı ile gereği gibi
telafi edilebilir.
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DAYANAN/TÜRKİYE
13.10.2009, §32.
Mahkemenin kabul ehği ve onun içihat hukukunun çerçevesini çizen, genel
kabul gören uluslararası normlara uygun olarak, isnat alfndaki kişi, yalnızca
ifadesi alınırken değil, gözalTna alınır alınmaz avukat yardımından faydalanma
hakkından yararlanabilmelidir (ilgili uluslararası hukuki belgeleri için bkz. Salduz
§37-44). Muhakemenin adil olması esas olarak, isnat alfndaki kişinin özellikle
hukuki yardımla bağlanflı olan kapsamlı tüm hizmetleri almasını gerekirir. Bu
bağlamda avukat, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın kişinin
savunmasının temel unsurlarını güvence alTna alabilmelidir. Bunlar; davanın
tarfşılması, savunmanın organize edilmesi, lehte olan delillerin toplanması,
sorguya hazırlık, endişe alfnda olan şüpheliyi/sanığı desteklemek ve tutulma
şartlarını denetlemekir.
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SALDUZ/TÜRKİYE, §55. 
Aynı yönde bkz. FİDANCI/TÜRKIYE, 17.2.2012, §38.

(…) Sözleşme’nin 6/1. maddesinin kural olarak, isisnai olayın özel şartları
ışığında avukata erişim hakkının kısıtlanmasını gerekli kıldığı gösterilmediği
sürece, kollukta şüpheli olarak ilk ifade alma anından iVbaren avukata erişimi
gerekVrmektedir. Zorlayıcı nedenlerin avukata erişim hakkının kısıtlanmasını
isisnai olarak haklı gösterdiği hallerde dahi, nedeni her ne olursa olsun sanığa
6. madde uyarınca tanınan haklar gereğinden fazla kısıtlanmamalıdır (uygun
olduğu ölçüde bkz. Magee §44) Kolluk ifadesinde kişi avukata erişimi
olmaksızın kendisini suçlayan ifadeler kullandığı takdirde ilke olarak savunma
hakları, telafi edilmez biçimde zarar görür.
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Büyük Grup 
Tartışması

Avukat (müdafi) yardımına ilişkin 
hak, görüldüğü üzere suç isnadı 
alOnda olan kimselere tanınan 

haklardan biridir. Peki bu durumda 
AİHS’nin, diğer yargı kollarında 

avukat yardımı sağlanmasına ilişkin 
bir teminat içermediğini 

söyleyebilir miyiz?

Bu tartışmada katılımcılardan 
beklenen soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Süre 10 dk.



CMK

(2) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/3 md.; Aynen
kabul: 1/2/2018-7070/3 md.) Türk Ceza
Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile
örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu
ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları
bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile
görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının istemi
üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle
kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade alınamaz.

İnfaz Kanunu

2016 yılında 676 sayılı KHK ile yapılan ve 2018
yılında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 59.
maddesine taşınan düzenlemelerle Kanun’un
59/5. maddesinde uygulanması mümkün olan
kısıtlamalar şunlardır:
“görüşmelerin teknik cihazla sesli veya
görüntülü olarak kaydedilmesi, görüşmeyi
izlemek amacıyla bir görevlinin görüşmede
hazır bulunması; tarafların birbirlerine
verdikleri belge veya belge örnekleri, dosyalar
ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tucukları
kayıtlara el konulması veya görüşmelerin gün
ve saatlerinin sınırlandırılması”



Küçük Grup 
Tartışması

Sizce hakim tara_ndan yapılan duruşma 
salonunu terk ederek SEGBIS’le görüşme 
sağlama uygulaması, adil yargılanma hakkı 
bakımından müdafi yardımından faydalanma 
hakkı bağlamında yerinde midir?

Bir arada çalışma ve ortak ürün 
geliş4rme 

• Her grup bir «sözcü» seçmelidir.

• Sunumda bu kişi grubu temsil 
edecek<r.

• Atanacağınız odada kendi aranızda  
tarAşmaları şu soru ekseninde 
gerçekleş<riniz.

Süre 15 dk.



SAKHNOVSKİY/RUSYA
Büyük Daire,02.11.2010,§104
Başvurucu kendisine yeni 
atanan avukatıyla 15 dakika ve 
video konferans sistemi 
üzerinden görüşebilmiştir.

Bu başvuruda Mahkeme, 
Marcelo Viola/ İtalya 
başvurusunda ihlal kararı 
vermediğini ancak Sakhnovskiy
başvurusunun iki noktada farklı 
olduğunu ve ihlal kararı verdiğini 
ifade etmektedir.

◦ Bu noktalardan ilki, sanığın müdafiiyle duruşma 
sırasında, mahrem bir şekilde görüşme imkânının 
olmamasıdır. Mahkeme burada sanıkla müdafiin
iletişimini sağlayan sistemin, video konferans 
sisteminin bir parçası olduğunu, devlet tarafından 
işletildiğini ve tarafların dinlenme endişesi 
olmaksızın iletişim kuramadıklarını ifade 
etmektedir.

◦ İkinci nokta, sanığın hem duruşma salonunda hem 
de duruşmaya videobağlantısı yoluyla bağlandığı 
yerde müdafi yardımından faydalanması gereğidir.
Bu yardım, sanığın bulunduğu yerde baskı altında 
olmadığını ispat etmek bakımından da büyük önem 
taşımaktadır.



AİHM MARCELLO VİOLA/İTALYA
5 EKİM 2006

72.Yukarıda bahsedilenler kapsamında, Mahkeme başvuranın duruşmalara video konferans yöntemiyle
katılımının sağlanmasında kargaşanın ve suçun önlenmesi, mağdur ve tanıkların yasam, özgürlük ve
güvenlik haklarının korunması ve adli işlemlerde “makul süre” gerekliliklerine uyulması gibi hususlar
sebebiyle Sözleşme uyarınca meşru bir amaç güdüldüğü kanaatindedir. Geriye yargılama sürecinde
savunmanın haklarına saygı gösterilip gösterilmediği hususunun tespit edilmesi gereği kalmaktadır.
74. Kabul edilmektedir ki teknik sorunlar sebebiyle duruşma salonu ile tutuklu bulunulan yer arasındaki
ses-görüntü bağlantısının mükemmel olmayabileceği olasılık dâhilinde olup bu sebepten ötürü ses ve
görüntü iletiminde zorluklar yaşanabilir. Ancak, mevcut davada başvuran ya da avukatı ses ve ya görüntü
sorunlarına ilişkin hususları temyiz yargılamasının hiçbir aşamasında gündeme getirmemişlerdir (bkz
mutatis mutandis, Stanford, yukarıda belirtilen, § 27).
75. Mahkeme son olarak başvuranın avukatının müvekkilinin bulunduğu yerde hazır olan ve onunla bir
mahremiyet içerisinde görüşme hakkının bulunduğunu belirtmektedir. Bu, duruşma salonunda hazır
bulunan savunma avukatının da kanuni hakkıdır (bkz Ceza Usul Kanunu uygulama hükümleri madde 146
fıkra 3 bis). Mevcut davada başvuranın avukatıyla üçüncü kişiler tarafından dinlenilmeden görüşmesi
hakkının ihlal edildiğine işaret eden hiçbir husus bulunmamaktadır.
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İTALYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

146 BİS

4. Savunma avukatı veya onun yerine gelen avukat her 
zamansanığınbulunduğuyerdehazırbulunmak
zorundadır. Savunma avukatı veya onun yerine gelen 
avukat duruşma salonundabulunduğuhaldesanık
gerekliteknikvasıtalarile avukatıyla özel ve gizli 
olarak konuşma imkanına sahip olacaktır.

5. Sanığın görsel ve işitsel sistem ile duruşma salonuna 
bağlandığı yer duruşma salonunun bir uzantısı olarak
kabul edilecektir [è equiparato all'aulad'udienza].

6. Bir mahkeme yetkilisi sanığın bulunduğu yerde hazır 
bulunacak ve sanığın kimliği ile hak ve yetkilerini 
kullanmakta hiç bir şekilde kısıtlamaya maruz 
kalmadığını tasdik edecektir. Mahkeme yetkilisi aynı 
zamanda 3. Paragraf ile 4. Paragrafın 2. Cümlesinde 
düzenlenen hususlara uyulmasını temin ederek 
ifade alınması halinde bunun kanunlara uygun bir
şekilde alınmasını sağlamak ile görevlidir....

SEGBİS YÖNETMELİĞİ

Ceza infaz kurumunda bulunanlar
MADDE 14 – (1) Teknik altyapının hazır olması durumunda ceza infaz kurumunda 
bulunan kişi SEGBİS ile dinlenebileceği gibi, SEGBİS üzerinden duruşmalara da
katılabilir.

(2) Talep eden makam, dinleme yapacağı kişinin kimlik bilgilerini, dinleme zamanını ve 
dinlemeiçinyapılmasıgerekenhazırlıklarıilgilicezainfazkurumuyönetiminebildirir.

(3) İlgili ceza infaz kurumu görevlisi, ikinci fıkrada belirtilen talimatlar doğrultusunda, 
dinlenecek kişiyi, dinleme odasında hazır eder.

(4) Talep eden makam ayrıca belirtmediği sürece, dinlenecek kişinin dinleme talebinde
belirtilen kişi olduğuna dair bir tutanak, ceza infaz kurumu görevlisince düzenlenir
veimzalanır.

Dinleme sırasında hazır bulunacaklar 
MADDE 18 – (1) Dinleme sırasında dinlenecek kişinin bulunduğu yerde Cumhuriyet 
savcısı veya hâkimin hazır bulunması, talep eden makamın isteğine bağlıdır.



ŞEHRİVAN ÇOBAN BAŞVURUSU 
AYM Genel Kurul, 06.02.2020
101. İlk oturumda bizzat hazır bulundurularak sonraki oturumlarda sesli ve görüntülü iletişim tekniği kullanılmak
suretiyle duruşmaya katılımı sağlanmaya çalışılan, ancak değişik tarihlerde yazılı dilekçelerle duruşmalara bizzat
katılmak istediğini ısrarla belirten başvurucunun yokluğunda Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü
bildirmiş ve Mahkemece hüküm verilmiştir. Diğer bir ifadeyle Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın okunduğu ve
başvurucu hakkında hüküm verildiği, yani esaslı işlemlerin yapıldığı oturumlara başvurucunun katılma taleplerini
reddetmiştir. İlk derece mahkemesinin güvenlik gerekçesi makul görülmekle birlikte örneğin duruşmanın daha
uygun başka bir günde yapılabilmesi önünde herhangi bir engel olup olmadığı araştırılmamıştır. Başvurucunun
duruşmaya katılmasını mümkün kılmayan olaya özgü koşulların varlığı gösterilmemiş ve yeni bir duruşma günü
verilmesi dâhil başka alternatiflerin de sonuçsuz kaldığı ortaya konulmamıştır. Başvurucu anılan hakkından
feragat de etmemiştir. Mahkemenin, başvurucunun duruşmaya katılmasını sağlamak için herhangi bir alternatif
yöntemi denemeden ve bunun mümkün olmayıp SEGBİS yönteminin kullanılmasının zorunlu olduğunu
göstermeden başvurucunun talebini reddettiği görülmektedir.

102. Bu çerçevede derece mahkemelerince diğer alternatifler değerlendirilmeden ve olaya özgü somut gerekçeler
sunulmadan doğrudan başvurucunun duruşmada hazır bulunma talebinin reddedilmesi, en uygun aracın
seçilmemesi sebebiyle müdahalenin gerekli olmadığı sonucuna yol açmaktadır. Dolayısıyla başvurucunun esas
hakkında işlemlerin yapıldığı duruşmada hazır bulunma talebinin reddedilmesinin zorunlu olduğu derece
mahkemelerince somut bir biçimde ortaya konulamadığı için müdahalenin gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır.

103. Müdahalenin gerekli olmadığı sonucuna varıldığından ölçülülük açısından ayrıca orantılılık incelemesi
yapılmamıştır.

104. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı
kapsamındaki duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.



Bölüm 2.3
ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN SOMUT GÜVENCELERDEN 
VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?



Küçük Grup 
Çalışması

Sizce şüpheli veya sanık adil yargılanma hakkına ilişkin
olarak kendisine tanınan güvencelerden vazgeçebilir
mi? 

◦ Cevabınız evetse bu vazgeçme hem iç hukuka hem de 
insan hakları hukukuna uygun olur mu? 

◦ Vazgeçmenin hukuka uygun olması için ne şekilde
gerçekleşmesi gerekir?”

◦ 1. Grup: Müdafi yardımından faydalanma hakkı
◦ 2. Grup: Duruşmaya bizzat katılma hakkı
◦ 3. Grup : Tanıklara soru sorma hakkı
◦ 4. Grup: Kendi kendini savunma hakkı
◦ 5. Grup: Tercüman yardımından faydalanma hakkı

Atandığınız çalışma 
gruplarında haktan vazgeçme 
bakımından belirtilen 
hakkı sorular çerçevesinde 
tartışınız.

Her bir grup, araştırmasının 
sonuçlarını tüm katılımcılarla 
paylaşacak.

Süre 15 dk.
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SEJDOVİC/İTALYA, Büyük Daire, §86
HERMİ/İTALYA, Büyük Daire, §73
DVORSKİ/HIRVATİSTAN, Büyük Daire, §100
TALAT TUNÇ/TÜRKİYE, 27.03.2007, §59
SAKHNOVSKİY/RUSYA, Büyük Daire,02.11.2010, §90

Sözleşme’nin ne sözü ne de ruhu, adil yargılanma hakkına ilişkin güvencelerden
kişinin özgür iradesiyle açık veya zımni olarak vazgeçmesini önlemektedir. Ancak bu
vazgeçmenin Sözleşme önünde geçerli olabilmesi için, vazgeçme tar*şmaya yer
bırakmayacak şekilde gerçekleşmeli ve önemi ile oran?lı asgari güvenceler
sağlanmalıdır. Buna ek olarak vazgeçme, herhangi bir kamu menfaaC ile
ça?şmamalıdır.
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TALAT TUNÇ/TÜRKİYE, §59,
PİSHCHALNİKOV/RUSYA, §77.
Aynı yönde bkz. SALDUZ/TÜRKİYE, Büyük Daire, §59
Bazı hallerde vazgeçme zımni de olabilir ancak sanığın davranışlarının AİHS’nin 6.
maddesinin koruması altında olan bu haktan zımnen vazgeçtiğini gösterdiğini
söylemeden önce, kişinin davranışının sonucunu makul bir biçimde öngördüğünün
ortaya konulması gerekir.



ABDÜLSELAM TUTAL BAŞVURUSU 
Genel Kurul, §72.
“Bu çerçevede, suçlamanın niteliği ve cezanın ağırlığı ile gözaltı sonrası savunmalar 
ve beyanlar dikkate alındığında, başvurucuların dört günlük gözaltı sırasında bilinçli 
ve anlayışlı bir biçimde avukat yardımı istemeyerek ifade vermeyi kabul ettikleri her 
türlü şüpheden uzak görünmemektedir. Başvurucuların bu vazgeçmenin sonuçlarını 
makul olarak öngörebildikleri somut olarak ortaya konulamamıştır.”

78



Modül 3 
DELİLLERİN ORTAYA KONULMASINDA HAK EŞİTLİĞİ



Eğitimin Hedefleri
◦ Deliller konusunun insan hakları hukuku bakımından ne şekilde ele

alınması gerektiğini ifade edebilmek.



Eğitim Modülünün Bölümleri

Süresi

Bölüm 3.1:
Delillerin Ortaya Konulmasında Hak Eşitliği

30 dk.



Bölüm 3.1
DELİLLERİN ORTAYA KONULMASINDA HAK EŞİTLİĞİ



AİHM’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı
Söylemez/Türkiye, 21.09.2006, §121. (pek çok karar arasında örnek olarak)
“İç hukuk mahkemelerinin maddi soruna veya hukuki soruna ilişkin olarak yap5ğı hataları denetlemek, bu hatalar AİHS kapsamında
korunan hak ve özgürlüklere müdahale niteliğinde olmadıkça, AİHM’nin görevi değildir.”
Yankı Bağcıoğlu vd. başvurusu (Genel Kurul), §68 ve 69.
68. Anayasa Mahkemesinin görevi herhangi bir davada bilirkişi raporunun gerekli olup olmadığına karar vermek değildir. Savunma
makamının tanık dinletme talebinin gerekliliği ya da bilirkişi raporu benzeri delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi hususları
derece mahkemelerinin yetkisi dâhilindedir (Aynı yönde AİHM kararı için bkz. S.N./İsveç, B. No: 34209/96, 2/7/2002, §44).
69. Buna karşın Anayasa Mahkemesi, başvurucu taraWndan savunma kapsamında talep edilen suçlamaya konu dijital delillerin
imajlarının verilmesi veya bu belgeler üzerinde bilirkişi raporu alınması talebinin reddi kararının da sanığın haklarını koruma
amacına yönelik yeterli güvenceleri içeren bir usul çerçevesinde verilip verilmediğini inceleme yetkisine sahipYr.”
Yaşar Yılmaz başvurusu, 19.11.2014, §48.
“Bireysel başvuruya konu davadaki olayların kanıtlanması, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması, yargılama sırasında
delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi ile kişisel bir uyuşmazlığa derece mahkemeleri taraWndan geYrilen çözümün esas
yönünden adil olup olmaması, bireysel başvuru incelemesinde değerlendirmeye tabi tutulamaz. Anayasa’da yer alan hak ve
özgürlükler ihlal edilmediği sürece ve açıkça keyfilik içermedikçe derece mahkemelerinin kararlarındaki maddi ve hukuk6i2 hatalar
bireysel başvuru incelemesinde ele alınamaz. Bu çerçevede, derece mahkemelerinin delilleri takdirinde bariz takdir hatası veya açıkça
keyfilik bulunmadıkça Anayasa Mahkemesinin bu takdire müdahalesi söz konusu olamaz (B. No: 2012/1027, 12/2/2013, §26).”
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Büyük Grup 
Tartışması

Sizce yerel mahkemelerin maddi 
soruna (delillerin 

değerlendirilmesine) ve hukuki 
soruna ilişkin yaptığı hataları 

denetlemek neden bu 
mahkemelerin görevi değildir? 

Bu yaklaşım sizce doğru mudur?

Bu etkinlikte söz alıp sesli 
olarak katılım 
gerçekleştirebilirsiniz.

Süre 10 dk.



Canlandırma Çalışması
ŞIMDI BURADA KÜÇÜK BIR MAHKEME KURACAĞIZ



Büyük Grup 
Tartışması

a. Savunma her bir delilin ispata 
etkisini ortaya koyabildi mi?

b. Hakimin kararları yerine miydi? 
(özellikle gerekçeli karar hakkı 
bakımından)

c. Savunma yerel mahkeme ve 
kanun yollarında ne yapabilir?

d. Savunma Anayasa 
Mahkemesi’ne ve AİHM’ye 
bireysel başvuruda neler 
yapabilir?

Bu etkinlikte söz alıp sesli 
olarak katılım 
gerçekleştirebilirsiniz.

Süre 5 dk.



AİHM’nin 
Yaklaşımı 

“sanığın mahkûmiyeC belirli bir zamanda belirli bir
yerde olduğuna yönelik kabule dayanıyorsa silahların
eşitliği ilkesi ve daha genel olarak adil yargılanma
hakkının, sanığa kabulün aksini ispatlama yönünde
makul imkânlar sunulmasını gerekCrdiğine(...) “

POPOV/RUSYA § 183; 
POLYAKOV/RUSYA , § 34 37;
KASPAROV VE DİĞERLERİ/RUSYA , § 63;
FRUMKİN/RUSYA , § 160



Anayasa 
Mahkemesi’nin 
Yaklaşımı 

Delil sunmak veya bazı belgeleri istemek gibi davanın
tarafının inisiyatifin bırakılan konularda dahi
mahkemenin, gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için
Sözleşme’nin 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki
hakları güvence altına alma pozitif yükümlülüğü
bulunmaktadır.

ALIGÜL ALKAYA VD. BAŞVURUSU
Genel Kurul, §153.
Benzer yönde AİHM kararı için bkz. 
BARBERA, MESSEGUE ve JABARDO/İSPANYA 
Genel Kurul, §75
KEROJARVI/FINLANDIYA, §42.



Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 
Ahmet Zeki Üçok Başvurusu, 25.03.2015, §81 ve 82.

81. Belirli bir davaya ilişkin olarak delilleri değerlendirme ve mevcut başvurudakine benzer
şekilde bazı tanıkların dinlenmesi, keşif yapılması, bilirkişi dinlenmesi gibi gösterilmek istenen
delilin davayla ilgili olup olmadığına karar verme yetkisi kural olarak yargılamayı yürüten
mahkemeye ait olmakla birlikte, somut olayda, Mahkemenin, mahkûmiyet kararına gerekçe
gösterdiği olguların varlığı yönünden sadece müşteki beyanlarını ve iddia makamının gösterdiği
delilleri dikkate alması, buna karşılık başvurucunun aynı olguların aksini ispat için gösterdiği
tanıkları dinlememesi ve diğer delilleri toplamaması, onu, müştekiler ve iddia makamı
karşısında önemli ölçüde dezavantajlı duruma düşürmüştür. Bu durum, yargılamayı bir bütün
halinde adil olmaktan çıkarmıştır.

82. Açıklanan nedenlerle, adil yargılanma hakkının güvenceleri arasında yer alan “silahların
eşitliği ilkesi” ve “savunma tanıklarının davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanması hakkı”
ihlal etmiştir.



Anayasa 
Mahkemesi’nin 
Yaklaşımı 

Genel anlamda hakkaniyete uygun bir yargılamanın yürütülebilmesi için
silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleri ışığında taraflara iddialarını
sunmak hususunda uygun olanakların sağlanması şarsr. Taraflara, tanık delili
de dâhil olmak üzere delillerini sunma ve inceletme noktasında da uygun
imkânların tanınması gerekir. Bu anlamda delillere ilişkin dengesizlik veya
hakkaniyetsizlik iddialarının da yargılamanın bütünü ışığında
değerlendirilmesi zorunludur (Yüksel Hançer, §19). Ancak bu noktada dikkat
edilmesi gereken önemli bir husus, tarafların tanık ve bilirkişi incelemesi de
dâhil ortaya koydukları delillerin değerlendirilmesi ve özellikle bu taleplerin
reddi hâlinde yargılama makamınca bu karara ilişkin tutarlı şekilde gerekçe
gösterilmesi gereğidir (Benzer yöndeki AİHM kararları için bkz. Vidal/Belçika,
B. No: 12351/86, 22/04/1992, §34; Tamminen/Finlandiya, B. No: 40847/98,
15/06/2004, §§40-42).

Ramazan Ayhan Başvurusu, §34
Ahmet Zeki Üçok Başvurusu, §61.
Emine Yıldız Başvurusu, 01.02.2017, §34. 
(Hukuk Muhakemesi Bağlamında)
16. CD., E. 2016/7026, K.2017/3341 
(Aynı Yönde Yargıtay Kararı)



RUHŞEN MAHMUTOĞLU BAŞVURUSU
15/1/2020 
Aynı yönde bkz. MURAT POLAT VE SEBAHATTİN ÜNLÜ BAŞVURUSU, 7/11/2019
67. Sonuç olarak derece mahkemesi, başvurucunun mahkûmiyet kararının dayanağı olan A.U. ile şifreli bir şekilde
haberleştiği ve silahlı terör örgütü talimatıyla İ.T.nin öldürülememesi üzerine devreye giren kişi olduğu iddialarına esas alınan
delillerin doğruluğu ve uygunluğu yönünden ileri sürülen itirazları gerekçeli kararında tartışmamış; bu iddialar yönünden
soruşturmanın genişletilmesi talebi hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır.

Belirli bir davaya ilişkin olarak delilleri değerlendirme ve gösterilen delilin davayla ilgili olup olmadığına karar verme yetkisi
kural olarak yargılamayı yürüten mahkemeye aittir. Ayrıca yine hem bu aşamada ve hem de bu bağlamda suçlu-suçsuz kararı
vermek ya da daha hafif veya ağır ceza belirlemek de Anayasa Mahkemesinin görevinde bulunmadığı gibi Anayasa
Mahkemesince burada varılacak olan sonuç başvurucunun mutlaka beraat ettirilmesi veya mahkûm edilmesi gerektiği
anlamına da gelmemektedir. Burada belirtilen eksikliklerin derece mahkemesince giderilmesi suretiyle yapılacak inceleme ve
değerlendirme sonucuna göre bir karar verileceği tabiidir. Bununla birlikte somut olayda, derece mahkemesinin
mahkûmiyete gerekçe gösterdiği olguların varlığı yönünden sadece iddia makamının gösterdiği delilleri dikkate alması,
başvurucunun aynı olguların aksini ispat için gösterdiği delillerle ilgili gerekli ve yeterli bir inceleme/değerlendirme
yapmaması başvurucuyu iddia makamı karşısında usule ilişkin imkânlardan yararlanma noktasında önemli ölçüde
dezavantajlı konuma düşürmüştür.

Başvurucunun iddialarını kendi imkânlarıyla ispat etmesi olanaklı değildir. Bu koşullarda Mahkemece izlenen yöntemin
çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin gereklerine uygun olmadığı ve başvurucunun menfaatlerini koruyan
güvenceler içermediği açıktır. Bu durum, yargılamanın bir bütün hâlinde adil olmaktan çıkmasına neden olmuştur.

68. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki çelişmeli
yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.



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 eğiim 
sonrasındaki bilgi 
seviyeleriniz arasındaki 
farkı görebilmeyi 
hedefliyoruz.

Süre 15 dk.

Son Test Uygulaması
hSps://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. 

EğiVm Değerlendirme Formu
hsps://docs.google.com/forms/[formun paylaşım adresi]

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


Baroların ve Avukatların 
Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
ADİL YARGILANMA HAKKI EĞİTİMİ


