
Baroların ve Avukatların 
Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI EĞİTİMİ



Tanışma

Hakkında:
Türkiye Cumhuriye-, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi 
tara;ndan birlikte finanse edilen ve Türkiye Barolar Birliği’nin 
nihai yararlanıcısı olduğu “Baroların ve Avukatların Avrupa 
İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi“

Eği+m: Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Eği-mi

Eğitmen:

Dikkat Etmeniz İstenenler:
◦ Eği%mlere kendi isminiz ile Ad, Soyad ve Bulunduğunuz Şehir 

bilgisi ile bağlanınız.
◦ Eği%me ka?ldığınızda sesinizi mikrofon simgesinden kapa?nız ve 

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

paylaşmanız gereken hususları eği%m süreci başlamadan önce, 
eği%m süreci içinde ise sohbet alanı içinde yazılı olarak ile%niz.

• 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 15 dk.

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

https://padlet.com/


Ön test

Ön Test Hakkında:
◦ Eği5min 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 

anonimleş5rilmiş ham verileriniz proje ekibinin 
dışında kimselerle paylaşılmayacakDr.

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 Cumhuriye-, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi 
tara;ndan 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 10 dk.



Modül 1 
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR



Eğitimin Hedefleri
◦ AİHS’de düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile Anayasa’da

düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği haklarına ilişkin düzenlemeleri
ifade edebilmek.

◦ AİHS’nin 5. Maddesinin kapsamının ve sistematiğini açıklayabilmek.
◦ AİHS’nin 5. maddesinden yer alan güvencelerin bir kısmının somut bir

dava örneği üzerinde tartışabikmek.

◦ Adil yargılanma hakkı AİHS’nin 6. maddesinden düzenlene, özgürlük ve
güvenlik hakkından bağımsız bir hak olduğunu açıklayabilmek.



Eğitim Modülünün Bölümleri
Süresi

Bölüm 1.1:
Özgürlük ve Güvenlik Hakkının AİHS ve Bireysel Başvuru Sistemi İçerisindeki Önemi Nedir? 

15 dk.

Bölüm 1.2:
AİHS’nin 5. Maddesinin Sistematiği ve Bünyesinde Barındırdığı Haklar

20 dk.

Bölüm 1.3:
Pratik Çalışma

30  dk.

Bölüm 1.4:
Tutukluluk Muhakemesi Bağlamında Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ile Adil Yargılanma Hakkı 
Arasındaki İlişki

30 dk.



Bölüm 1.1
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKININ AİHS VE BİREYSEL BAŞVURU 
SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?



Büyük Grup 
Tar;şması ”Özgürlüğün kısıtlanması” 

denilince aklınıza ne 
geliyor?

Söz alıp sesli olarak katılım 
gerçekleştirebilirsiniz.

Süre 2 dk.



B.T. BAŞVURUSU, Genel Kurul, 30/11/2017, §32 ve 33 
32.Sözleşme’nin 5. maddesi, temel bir insan hakkı olan bireyin özgürlüğünün
devletin keyfî saldırılarından korunmasını konu almaktadır (Aksoy/Türkiye, B. No:
21987/93, 18/12/1996, § 76).

33.AİHM’e göre Sözleşme'nin 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasında geçen
"özgürlük" kavramı, kişinin fiziksel özgürlüğünü kapsamaktadır (Engel ve
diğerleri/Hollanda, B. No: 5100/71 vd., 8/6/1976, § 58). AİHM, özgürlükten
yoksun bırakmanın nesnel ve öznel iki unsurunun bulunduğunu belirtmektedir.
Buna göre nesnel unsur kişinin göz ardı edilemeyecek uzunlukta bir süre
boyunca sınırları belli bir yere kapatılması, öznel unsur ise bu kapatılmanın
geçerli bir rızaya dayanmamasıdır (Storck/Almanya, B. No: 61603/00,
16/6/2005, § 74).
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Tutuklama



Avrupa genelinde her 100 bin kişiye düşen mahkum sayısı 2016 ve 2018 yılları 
arasında yüzde 6,6 azalarak 109,7'den 102,5'e geriledi.

Merkezi Strazburg'da bulunan Lozan Üniversitesi taraIndan hazırlanan ve Avrupa 
Konseyi'nin yayınladığı rapora Türkiye de kaMldı fakat verilerdeki tutarsızlıklar 
raporun yayına hazırlanma tarihine kadar giderilemediği için Ankara'nın talebi 
üzerine rapordan çıkarıldı.

Mahkum sayısındaki azalma ile birlikte aynı dönemde hapishanede geçirilen 
ortalama sürede yüzde 6,8 gerileyerek 8,8 aydan 8,2 aya düştü. Fakat yargılama 
öncesi tutuklu bulunan mahkum sayısının toplam sayıya oranı ise yüzde 17,4'ten 
yüzde 22,4'e yükseldi.

Mahkumiyet oranı en fazla düşen ülkeler sıralamasında başı yüzde 16'lık gerileme ile 
Romanya çekerken onu yüzde 15 ile Bulgaristan, yüzde 11,6 ile Norveç izledi. 2016-
2018 arasında yüz bin kişiye düşen mahkum sayısı artan ülkeler arasında ilk sırayı 
yüzde 25,4 ile İzlanda, ikinci sırayı yüzde 7,5 ile İtalya ve üçüncü sırayı yüzde 5,9 ile 
Hollanda aldı.

Nüfusa oranla en yüksek mahkumiyet oranı Rusya'da

Nüfusa oranlandığında mahkum sayısının yüksek olduğu ülkeler önceki yıllarda 
olduğu gibi yüz bin kişi başına 418,3 mahkumla Rusya, 252,2 mahkumla Gürcistan ve 
235 ile Azerbaycan oldu. En düşük mahkumiyet oranına ise 300 binden az nüfusu 
olan ülkeler çıkarıldığında 46,8 ile İzlanda, 51,1 ile Finlandiya ve yüzde 9,7 ile Kuzey 
Makedonya sahip oldu.

03.04.2019



TÜİK Verilerine Göre Tutuklu ve Hükümlü Sayısı 



AİHM tarafından 1959-2020 yılları arasında tüm hak ve ülkeler ilişkin verilen ihlal kararları 
içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve özgürlük ve güvenlik hakkının bunlar arasındaki yeri



AİHM tarafından 
Türkiye hakkında 
2003 yılından 
itibaren verilen 
özgürlük ve güvenlik 
hakkına ilişkin ihlal 
kararları



1959-2019 yılları 
arasında 
Türkiye Cumhuriyeti 
hakkında AİHM 
tarafından verilen 
ihlal karalarının 
haklara göre 
dağılımı ve özgürlük 
ve güvenlik hakkının 
ikinci sırada oluşu



Anayasa Mahkemesi 
Anayasada yer alan 
terimi kullanmaktadır:

Kişi Hürriyeti ve 
Güvenliği Hakkı

• Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru yolunda 
verilen ihlal kararlarının haklara 
göre dağlımı ve özgürlük ve 
güvenlik hakkının ihlal 
yoğunluğu

• 23.09.2012 – 31.12.2020 arası



B.T. BAŞVURUSU, Genel Kurul, 30/11/2017, §35
AİHM'e göre kişilerin fiziksel özgürlüğünün konu edildiği Sözleşme'nin 5.
maddesinin (1) numaralı ikrasının amacı hiç kimsenin özgürlüğünden keyj bir
biçimde mahrum bırakılmamasını güvence al4na almak4r. Yalnızca seyahat
özgürlüğüne ilişkin kısıtlamalar ise bu maddenin değil Sözleşme'ye ek 4 No.lu
Protokol'ün 2. maddesinin kapsamına girmektedir. Fakat özgürlükten mahrum
bırakma ve özgürlüğün kısıtlanması arasındaki fark esasa ya da niteliğe ilişkin
olmayıp bir derece ya da yoğunluk farkıdır. Bir kimsenin 5. madde anlamında
özgürlüğünden mahrum bırakılıp bırakılmadığının değerlendirilmesinde somut
olayın özelliklerinin yanı sıra uygulanan tedbirin çeşidi, süresi, etkileri ve
uygulanma şekli gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekir (Guzzardi/İtalya, B.
No: 7367/76, 6/11/1980, §§ 92, 93).
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Bölüm 1.2
AİHS’NİN 5. MADDESİNİN SİSTEMATİĞİ VE BÜNYESİNDE 
BARINDIRDIĞI HAKLAR



Gayri resmi çeviri (İngilizce metin esaslı)



Küçük Grup 
Çalışması 
Birinci Görev

1. Sınırlama sebeplerinin 
(kimlerin bu madde uyarınca 
özgürlüğünden yoksun 
bırakılmasına cevaz 
verildiğinin) bir listesini 
çıkar@lması ve 

2. Güvenceler kapsamına giren 
birer örnek bulunması

Bir arada çalışma ve ortak ürün 
geliş<rme 

• Eği]min Panosu (padlet.com) 
Uygulamasındaki “Küçük Grup 
Çalışması Birinci Görev” 
sütununu kullanacağız.

• Tespit eeğiniz bir hususu bu 
sütun alMna katkınız olarak 
ekleyin.

Süre 5 dk.

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

https://padlet.com/


Anayasa m. 19 Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şekil ve şartları kanunda gösterilen:

◦ Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi;
◦ Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması

veya tutuklanması;
◦ Bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine

getirilmesi;
◦ Toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya

hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara
uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi;

◦ Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme
kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması;

halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.





Küçük Grup 
Çalışması 
İkinci Görev

Maddenin iki ila beşinci bentleri 
arasında hangi hakların 

düzenlendiğine dair bir liste 
çıkar@lmasıBir arada çalışma ve ortak ürün 

geliş<rme 

• Eği]min Panosu (padlet.com) 
Uygulamasındaki “Küçük Grup 
Çalışması İkinci Görev” sütununu 
kullanacağız.

• Tespit eeğiniz bir hususu bu 
sütun alMna katkınız olarak 
ekleyin.

Süre 5 dk.

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

https://padlet.com/


Bölüm 1.3
PRATİK ÇALIŞMA



OLAY
X ülkesi vatandaşı olan A, Türkiye’ye bir Türk vatandaşıyla evlidir. Kolluk görevlileri 
tarafından yapılan rutin araç kontrolünde başvurucu hakkında G-87 tahdit kodu 
(yurda giriş yasağı) olduğu anlaşılmış, ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kararıyla 
kişinin sınır dışı edilmesine ve idari gözetim altına alınmasına karar verilmiştir. 
Kişinin sınır dışı edilme sebebi 6458 sayılı Kanun’un 54. maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (d) bendi uyarınca başvurucunun “kamu düzeni veya kamu güvenliği ya 
da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar” kapsamında olmasıdır.

Kişi idari gözetim altındayken 6458 sayılı Kanun’un 54. maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (b), (d) ve (k) bentlerinde sınır dışı edilmelerine karar verilen kişiler için 
dava açma süresi boyunca ve dava açıldığı takdirde de yargılama süresince -
değişiklikten önceki durumdan farklı olarak- sınır dışı etme işleminin durmayacağı 
hüküm altına alınmıştır.

X’in eşi size gelerek eşinin idari gözetim altında olduğunu, sınır dışı edileceği 
ülkeden kaçarak Türkiye’ye geldiğini, daha önce bu ülkede işkence gördüğünü ve 
bu ülkeye sınır dışı edilmesi halinde eşinin hayatının tehlike altında gireceğini, 
yetkili idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talebiyle bir dava açtıklarını ancak 
taleplerinin reddedildiğini ve X’in sınırdışı edilmesine yönelik işlemlerin devam 
ettiğini anlatmıştır.

Bu etkinlikte gerçek bir Anayasa 
Mahkemesi kararından 
hareketle pratik çalışma 
yapacaktır.

Bu tartışmada katılımcılardan 
beklenen soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Eğitim panosu (Padlet.com) 
“Pratik Çalışma” sütünü altından 
dosyaya erişebilirsiniz.

PraGk Çalışma

Süre 20 dk.



Mevzuat
◦ 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun “Sınır dışı etme kararı” kenar başlıklı 53/3.

maddesi 676 sayılı KHK ila değişene kadar (daha sonra 7070 sayılı Kanun’la kanunlaşmıştır) şöyleydi:
(3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün
içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da
başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş
olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna
başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.”

◦ Söz konusu hüküm önce 676 sayılı KHK ile ve ardından 7070 sayılı Kanun'la değişerek şu hali almıştır:
(3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün
içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da
başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş
olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması
hâlinde ‘54 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç’ yargılama
sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez. ”
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Mevzuat
6458 sayılı Kanun’un 54/1. maddesinin (b), (d) ve (k) bentlerinde hakkında sınır dışı etme kararı
verilecek yabancılar sayılmaktadır. Söz konusu bentlerde şu haller yer almaktadır:
◦ b) Terör örgütü yöne+cisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöne+cisi, üyesi

veya destekleyicisi olanlar
◦ d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
◦ k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar taraLndan tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu

değerlendirilenler.

Aynı Kanun’un 54/2 maddesi şöyledir:
◦ “Bu maddenin birinci Lkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen

uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında
uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir. ”
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Hukuki Yardım Talebi
X’in eşi size gelerek eşinin idari gözetim altında olduğunu, sınır dışı edileceği ülkeden kaçarak 
Türkiye’ye geldiğini, daha önce bu ülkede işkence gördüğünü ve bu ülkeye sınır dışı edilmesi 
halinde eşinin hayatının tehlike altında olduğunu, yetkili idare mahkemesine yürütmeyi 
durdurma talebiyle bir dava açtıklarını ancak taleplerin reddedildiğini ve X’in sınırdışı edilmesine 
yönelik işlemler devam ettiğini anlatmıştır.

Sonuç olarak X’in eşi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapma konusunda kendisine 
hukuki yardımda bulunmanızı talep etmektedir.

Kendisine aşağıdaki sorulara cevap verecek şekilde hukuki yardımda bulunabilir misiniz?
◦ X’in tutulması AİHS’nin 5. maddesi uyarınca hukuka uygun mudur?
◦ Başvurunuzu hangi haklara dayandırmalısınız?
◦ İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddettiğine göre, başka etkili bir iç hukuk yolu 

kalmamıştır. Anayasa Mahkemesi’ne bu bağlamda söyleyecek bir şeyiniz var mı?

30



AYM İçtüzüğü Madde 75
Pilot Karar Usulü
(1) Bölümler, bir başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun başka başvurulara da yol
açtığını tespit etmeleri ya da bu durumun yeni başvurulara yol açacağını öngörmeleri hâlinde, pilot karar
usulünü uygulayabilirler. Bu usulde, konuya ilişkin Bölüm tarafından pilot bir karar verilir. Benzer nitelikteki
başvurular idari mercilerce bu ilkeler çerçevesinde çözümlenir; çözümlenmediği takdirde Mahkeme
tarafından topluca görülerek karara bağlanır.

(2) Bölüm, pilot karar usulünü resen, Adalet Bakanlığının ya da başvurucunun istemi üzerine başlatabilir.

(3) Pilot karar uygulaması için seçilen başvuru, gündemin öncelikli işleri arasında sayılır.

(4) Bölüm pilot kararında, tespit ettiği yapısal sorunu ve bunun çözümü için alınması gereken tedbirleri
belirtir.

(5) Bölüm pilot kararla birlikte, bu karara konu yapısal soruna ilişkin benzer başvuruların incelenmesini
erteleyebilir. İlgililer erteleme kararı hakkında bilgilendirilirler. Bölüm, gerekli gördüğü takdirde ertelediği
başvuruları gündeme alarak karara bağlayabilir.



İhlalin Kanundan Kaynaklanması Sebebiyle 
Kararın Yasama Organına Gönderilmesine
74. Somut olayda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence alMna alınan yaşam hakkı ve kötü muamele yasağıyla bağlanMlı olarak
40. maddesinde güvence alMna alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmışMr. İhlalin ise 6458 sayılı
Kanun'un 53. maddesinde yapılan ve 29/10/2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikten kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Başka bir ifadeyle söz konusu düzenleme idari mercilere, hakkında sınır dışı etme kararı alınan kişiyi mahkemeye
başvurmasına olanak tanımadan ülke dışına çıkarma imkânı tanımaktadır. Bu düzenleme, anılan Kanun’un 54. maddesinin (1)
numaralı Ikrasının (b), (d) ve (k) bentlerine is]naden sınır dışı edilmelerine karar verilen kişilerin tamamı bakımından
uygulanmaktadır. Buna göre ihlalin bir yasama işlemi olan kanun hükmünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

75. İlgili kanun hükmü yürürlükte olduğuna göre idare mahkemeleri taraXndan yeniden yargılama yapılması yoluyla ihlalin
giderimi mümkün olmayacakYr. Dahası Anayasa Mahkemesi taraIndan mevcut başvuru ve diğer derdest başvurular
bakımından ihlal kararı verilerek sınır dışı etme kararları ortadan kaldırılsa bile bu durum benzer başvuruların yapılmasını
önlemeyeceği gibi benzer durumda olan kişilerin Anayasa'ya aykırı olarak sınır dışı edilmesini de engellemeyecek]r. Dolayısıyla
ihlalin ve sonuçlarının giderilebilmesi, benzer nitelikteki diğer başvuruların idari mercilerce bu yolla çözülmesi ve benzeri yeni
ihlallerin önüne geçilebilmesi için ihlale yol açan kanun hükmünün gözden geçirilmesi gerek<ği anlaşılmaktadır.

76. Yasama organı taraIndan 6458 sayılı Kanun'un 53. maddesinin (3) numaralı Ikrasının değişiklikten önceki hâle ge]rilmesi
ya da hakkında sınır dışı etme kararı alınan kişilerin bu karara karşı dava açma süresi içinde ve dava açılması hâlinde yargılama
boyunca kendiliğinden ülkede kalmalarını sağlayacak başka bir düzenleme yap2ı2lması bu konudaki yapısal sorunu ortadan
kaldıracak ve benzer nitelikte yeni başvurular yapılmasını engelleyecek]r. Bu nedenle kararın bir örneğinin yasama organına
bildirilmesi gerekir.



Kararın Göç İdaresine Gönderilmesine
77.Bununla birlikte yasama organı tara;ndan yapılacak düzenleme yeni başvuruları engelleyecek
olsa da Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen ve sayısı giderek artan şimdilik 1.545 başvurunun
çözümü için yeterli olmayacak^r. Bu konuda mevcut başvurulara çözüm sağlayan geçici bir
hüküm ge+rilmesi veya idare taraLndan daha önce alınan sınır dışı etme kararlarının
kaldırılması/geri alınması/yeniden değerlendirilmesi ya da başkaca bir çözüm bulunması
gerekmektedir. Bu nedenle kararın bir örneğinin ve mevcut başvurular listesinin bilgi ve takdiri
için Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

78. Bu çerçevede 29/10/2016 tarihinden 8/4/2019 tarihine kadar yapılmış 1.545 başvuru ile bu
tarihten sonra gelmeye devam edecek aynı mahiyeaeki yeni başvuruların İçtüzük'ün 75.
maddesinin (5) numaralı ;krası uyarınca bir yıl süreyle incelemesinin ertelenmesine ve ilgililerin
bu hususta bilgilendirilmesine karar verilmesi gerekir.

79. Başvuruların incelenmesinin ertelenmesi Anayasa Mahkemesinin 6216 sayılı Kanun'un 49. ve
İçtüzük'ün 73. maddesi uyarınca temel hakların ve özgürlüklerin korunması için alınması gerekli
tedbirleri alma ve bu kapsamdaki başvuruları kabul etme konusundaki yetki ve yükümlülüklerini
ise ortadan kaldırmamaktadır.



Kararın Yargılamayı Yenilemek Üzere 
İdare Mahkemesine Gönderilmesine
79. Son olarak kararın bir örneğinin yasama organına gönderilmesi somut başvuru bağlamında
başvurucunun ihlalden kaynaklanan mağduriyetini bütünüyle gidermemektedir. Buna göre ihlalin
sonuçlarının ortadan kaldırılması ve başvurucunun ülkesinde kötü muameleye maruz
kalabileceği yönündeki iddialarının araştırılıp değerlendirilmesi amacıyla yeniden yargılama
yapılması için dosyanın Bursa 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

81. Somut olayda, idare mahkemelerinde yapılacak yeniden yargılamalar sırasında
başvurucuların sınır dışı edilmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır (Y.T. [TK], B.
No: 2016/22418, 1/11/2016). Başvurucunun geri gönderileceği ülkede gerçek bir kötü muamele
riski altında olup olmadığının araştırılacağı süreçte sınır dışı edilmesi hâlinde maddi veya manevi
bütünlüğü bakımından ciddi bir tehlike ortaya çıkabilecektir.

82. Bu durumda yeniden yargılama kararı verilmesinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması
için yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca başvurucunun yeniden yapılacak yargılamanın
sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilmemesine de karar verilmesi gerekir.



Bölüm 1.4
TUTUKLULUK MUHAKEMESİ BAĞLAMINDA ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK 
HAKKI İLE ADİL YARGILANMA HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİ



Büyük Grup 
Tartışması

Bildiğiniz üzere adil yargılanma hakkının, 
yargılanmakta olan kişilere tanıdığı bağımsız ve 
tarafsız bir mahkemede yargılanma, dosyanın 
içeriğini öğrenme, müdafi yardımından 
faydalanma vb. pek çok hak var. 

Peki, tutuklanmak üzere hâkim 
önüne çıkar5lan kişiler, adil 

yargılanma hakkının sağladığı 
teminatlardan faydalanabilir mi? 

Bu tar^şmada ka^lımcılardan 
beklenen soruya yönelik 
olarak paylaşımda 
bulunmalarıdır.

Süre 5 dk.



Görüş Geliştirme
Paylaşımda bulunmak 
isteyenler söz alıp sesli 
olarak görüşlerini dile 
getirebilir.

Süre 15 dk.

◦ Bu etkinlikte gelecek sorulara katılımcılardan 
uygun gördükleri görüşü 
◦ “Katılıyorum”, 
◦ “Kararsızım” ya da 
◦ “Katılmıyorum” 
girdilerinden birini sohbet ekranından iletmeleri 
beklenmektedir.

◦ Her sorunun ardından katılımcılar görüş 
değiştirebilir. 

◦ Katılımcılar söz alıp birbirlerini ikna etmek 
için görüşlerini dile getirebilir.



Soru 1
AİHS uyarınca tutulması

istenilen kişi avukat
yardımından faydalanma
hakkına sahip değildir?

Paylaşılan soru bağlamında
• “KaMlıyorum”, 
• “Kararsızım” ya da 
• “KaMlmıyorum”

Görüşlerinden size uygun olanı 
sohbet ekranından paylaşınız. 

Her sorunun ardından görüş 
değiş]rebilirsiniz. 

Söz alıp bizleri ikna etmek için 
görüşlerinizi dile ge]rebilirsiniz.



Soru 2 AİHS uyarınca tutulması
istenilen kişi dosya
içeriğini öğrenme

imkânına sahip değildir?

Paylaşılan soru bağlamında
• “Katılıyorum”, 
• “Kararsızım” ya da 
• “Katılmıyorum”

Görüşlerinden size uygun olanı 
sohbet ekranından paylaşınız. 

Her sorunun ardından görüş 
değiştirebilirsiniz. 

Söz alıp bizleri ikna etmek için 
görüşlerinizi dile getirebilirsiniz.



Soru 3
AİHS uyarınca tutulması
istenilen kişinin önüne

çıkacağı hâkimin
bağımsız ve tarafsız

olması zorunlu değildir.

Paylaşılan soru bağlamında
• “Katılıyorum”, 
• “Kararsızım” ya da 
• “Katılmıyorum”

Görüşlerinden size uygun olanı 
sohbet ekranından paylaşınız. 

Her sorunun ardından görüş 
değiştirebilirsiniz. 

Söz alıp bizleri ikna etmek için 
görüşlerinizi dile getirebilirsiniz.



SCHÖPS/ALMANYA, 13.02.2001,§44.
Aynı yönde diğer kararlar için bkz. 
GARCIA ALVA/ALMANYA, 13.02.2001, §39
FODALE/İTALYA, 01.06.2006, §41 ve 42
BECCIEV/MOLDOVA, 04.01.2006, §68-72

AİHS’nin 6. maddesi kapsamında yer alan çelişmeli muhakeme hakkından türe-lmiş olan bu
gereklilikler bir ceza davasında, savcılığa ve savunmaya, karşı tarafça sunulan görüşler ve delilleri bilme
ve bunlar hakkında yorum yapma imkânı verilmesini zorunlu kılar. Mahkemenin iç-hat hukukuna göre,
6. maddenin lafzı ve özellikle suç isnadı kavramına verilen özerk anlam nedeniyle, bu hüküm yargılama
öncesi işlemlerde de uygulanır (bkz. Imbrioscia/İsviçre, 24 Kasım 1993, Seri A no. 275, s. 13, §36).

Kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yaraoğı yıkıcı etkiler dikkate alındığında, AİHS’nin 5/4
maddesi uyarınca yapılan yargılamada, kural olarak yürütülmekte olan soruşturmanın durumu
ölçüsünde mümkün olduğunca geniş çerçevede adil yargılanma hakkının temel gereklerinin, örneğin
çelişmeli muhakeme, karşılanması gerekir. Ulusal hukuk bu gereklilikleri çeşitli şekillerde sağlayabilir,
seçilen yöntem her ne olursa olsun karşı taraLn dosyaya giren görüşlerden bilgi sahibi olması ve
bunlar hakkında etkili bir biçimde görüş bildirme imkânına sahip olmasını teminat al^na almalıdır.
(bkz. uyduğu ölçüde Brandsteaer/Avusturya, 28 August 1991, Seri A no. 211, s. 27-28, §67).



MEHMET HABERAL BAŞVURUSU
04.12.2013, §123
Serbest bırakılmak amacıyla yetkili yargı merciine yapılması gereken başvurudan söz
edildiğinden anılan hakkın talep halinde uygulama bulabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
tutuklama kararı, tahliye talebinin reddi, tutukluluk halinin devamı kararlarına karşı yapılan
itirazların incelenmesi sırasında uygulamaya giren bir güvencedir. Fıkrada tanınan bu
prosedürde adil yargılanma hakkının bütün güvencelerini sağlamak mümkün değilse de, iddia
edilen tutmanın koşullarına uygun somut güvencelerin yargısal nitelikli bir kararla sağlanması
gerekir (benzer yöndeki AİHM kararları için bkz. Assenov ve Diğerleri/Bulgaristan, B.No.
90/1997/874/ 1086, 28/10/1998, §§101-102; Erişen ve Diğerleri/Türkiye, B.No. 7067/06,
3/4/2012, §51).



Modül 2 
ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILAN KİŞİLERİN AİHS’NİN 

5. MADDESİ BAĞLAMINDA FAYDALANDIĞI GÜVENCELER



Eğitimin Hedefleri
◦ İsnadın öğrenilmesi hakkının ve kapsamının ifade edebilmek.

◦ Tutuklanması talep edilen kişinin hâkim önüne çıkma hakkı, tutuklama
nedenleri, tutuklulukta gerekçe ve makul süre konularını açıklayabilmek.

◦ Tutuklanması talep edilen kişinin dosya inceleme ve tutuklanmasına esas olan
delilleri görme haklarının CMK ve AİHS uyarınca dayanaklarını açıklayabilmek.

◦ Özgürlükten yoksun bırakmaya karşı başvuru hakkını ifade edebilmek.

◦ CMK’nın 141. maddesinde düzenlenen uyarınca Koruma tedbirlerinden
kaynaklanan zararlara ilişkin tazminat davasının etkili bir iç hukuk yolu olduğu
açıklayabilmek.



Eğitim Modülünün Bölümleri
Süresi

Bölüm 2.1:
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişinin Tutulma Sebebini Öğrenme Hakkı

15 dk.

Bölüm 2.2:
Tutuklanması Talep Edilen Kişinin Hâkim Önüne Çıkartılması, Tutuklama Nedenleri, 
Tutuklulukta Gerekçe ve Makul Süre

40 dk.

Bölüm 2.3:
Tutuklanması Talep Edilen Kişi Bakımından Dosya İnceleme Hak ve Yetkisi 

30 dk.

Bölüm 2.4:
Özgürlükten Yoksun Bırakmaya Karşı Başvuru Hakkı 

40 dk.

Bölüm 2.5:
Tazminat İsteme Hakkı ve CMK’nın 141. Maddesinin Bir İç Hukuk Yolu Olarak Önemi 

25 dk.



Bölüm 2.1
ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILAN KİŞİNİN TUTULMA SEBEBİNİ 
ÖĞRENME HAKKI



Joseph K., otuz yaşında bir gençti.

Sabahın erken saatinde henüz, yataktayken kapısı çalındı.

Gelen iki kişi onu tutuklayacaklarını söyledi.

Joseph K.’yı tutuklamaya gelenler Joseph K’nın ne suç işlediğini ve 
kanunun hangi maddesine göre tutuklanacağını ve yargılanacağını 
bilmiyorlardı.

Joseph K. : 
Benden ne istiyorsunuz?

X : 
Tutuklusunuz

Joseph K.   : Neden ?
X : 

Nedenini söylemek bize düşmez. 

Soruşturma başladı.

Vakti gelince her şeyi öğreneceksiniz



Büyük Grup 
Tartışması

“Özgürlüğünden yoksun 
bırakılan kişinin, tutulmasının 

sebebini öğrenmesini 
sağlayan hukuki düzenlemeler 

nelerdir?”

Bu tartışmada 
katılımcılardan beklenen 
soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Süre 2 dk.



CMK 90/4

Yakalanan kişiye, suç ayrımı
göze.lmeksizin yakalama sebebi ve
hakkındaki iddialar ile susma ve
müdafiden yararlanma, yakalanmaya
i.raz etme hakları ile diğer kanunî
hakları ve i.raz hakkını nasıl
kullanacağı, herhâlde yazılı, bunun
hemen mümkün olmaması hâlinde
sözlü olarak derhâl bildirilir.

Yakalama, Gözaltına Alma ve 
İfade Alma Yönetmeliği 6/4

Yakalanan kişiye, suç ayrımı
gözetilmeksizin yakalama sebebi ve
hakkındaki iddialar ile susma ve
müdafiden yararlanma, yakalanmaya
itiraz etme hakları ile diğer kanunî
hakları ve itiraz hakkını nasıl
kullanacağı, herhâlde yazılı, bunun
hemen mümkün olmaması hâlinde
sözlü olarak derhâl bildirilir.



NE FARK VAR?

AİHS 5/2 AİHS 6/3-A

Gayri Resmi Tercümesi Gayri Resmi Tercümesi



Büyük Grup 
Tar;şması

1. İsnadın bildirilmesinden sizce ne 
anlamalıyız?

2. İsnadın bildirilmesinin amacı nedir? 
3. Sizce bu aşamada şüpheliye hakkındaki 

delillerin bildirilmesi gerekli midir?
4. Pratikte isnadın bildirilmesi konusunda 

hangi durumlarla karşılaştınız ve şu ana 
kadar öğrendikleri bilgilerle bir ihlal 
durumunda iç hukukta hangi yollara 
başvurabilirsiniz?

Bu tartışmada 
katılımcılardan beklenen 
soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Süre 7 dk.



B.T. BAŞVURUSU 
Genel Kurul, 30/11/2017, §37
37.Sözleşme’nin 5. maddesinin 2. fıkrası, yakalanan her kişinin özgürlükten yoksun bırakılma
nedenini bilmesi gerektiğine ilişkin temel bir güvence içermektedir. Bu hüküm, 5. madde
tarafından sağlanan korumanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu madde gereğince, yakalanan her
kişiye yakalama nedenleri ve kendisine yöneltilen her türlü suçlama sade ve teknik olmayan
bir dille bildirilir ki bu suretle söz konusu kişi -anılan maddenin 4. fıkrası uyarınca- uygun görmesi
hâlinde özgürlük kısıtlamasının yasaya uygunluğu hakkında mahkemeye başvurabilir. İletilen
bilginin içeriğinin ve çabukluğunun yeterliliği her davanın özel koşullarına göre
değerlendirilmelidir (Abdolkhani ve Karimnia/Türkiye, § 136).



Bölüm 2.2
TUTUKLANMASI TALEP EDİLEN KİŞİNİN HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARTILMASI,  
TUTUKLAMA NEDENLERİ,  TUTUKLULUKTA GEREKÇE VE MAKUL SÜRE



Gayri Resmi Tercüme (İngilizce metin esaslı)



Gayri Resmi Tercüme (İngilizce Metin Esaslı)

1.



Büyük Grup 
Tartışması Sizce bu iki hükmün kapsam 

bakımından 
farkı ve konunun 

5/3. maddeyle ilişkisi nedir? 

Bu tartışmada 
katılımcılardan beklenen 
soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Süre 3 dk.



B.T. BAŞVURUSU 
Genel Kurul, 30/11/2017, §62
62. Sözleşme’nin 5. maddesinin (3) numaralı ikrasında belir.len yakalandıktan
sonra en kısa zamanda bir yargıç önüne çıkarılma ve makul bir süre içinde
yargılanma veya serbest bırakılma güvenceleri ancak suç işlediği hakkında geçerli
şüphe bulunan veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel
olmak zorunluluğu inancını doğuran makul nedenler bulunan kişiler açısından
öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle söz konusu güvence, hakkında bir ceza
soruşturması açılan ve soruşturması devam eden kişiler bakımından geçerlidir.



Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 19/4 ve 5. Maddeleri
Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini
veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda
gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak
suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun
gösterir.
“(Değişik birinci cümle: 3/10/2001-4709/4 md.) Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırk sekiz saat ve toplu olarak
işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra
hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal ve savaş
hallerinde uzatılabilir.”

• Sizce hakim önüne çıkma hakkının varlık gerekçesi ve işlevi nedir?
• Habeas Corpus muhakemesi nedir?



Büyük Grup 
Tartışması

CMK uyarınca tutuklamanın 
şartları nelerdir?

Bu tartışmada 
katılımcılardan beklenen 
soruya yönelik olarak 
paylaşımda bulunmalarıdır.

Süre 3 dk.



TUTUKLAMANIN ŞARTLARI
m. 100 ve 101/2

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİ 
GÖSTEREN DELİLLERİN VARLIĞI 

(6526)
ORANTILILIK

BİR TUTUKLAMA NEDENİNİN 
OLMASI

KAÇMA  
CMK m. 100/2-a

DELİL KARARTMA VE KİŞİLER 
ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMA

CMK m. 100/2-b

Tutuklama nedenini varsayılabileceği bir suç işlenmesi
CMK m. 100/3

ve

veya

ve

ve
ya



Küçük Grup 
Tartışması

1. Tutuklulukta makul sürenin başlangıcı nedir?

2. Yerel mahkemenin tutuklulukta gerekçe gösterme 
yükümlülüğü, tutukluluk sürdükçe farklılaşır mı?

3. İtiraz merciinin, tutukluluğa ilişkin gerekçe gösterirken, 
ayrıntılı gerekçe ortaya koyması gerekir mi?

4. “Sizce Anayasa Mahkemesi ve AİHM kuvvetli suç şüphesini 
gösteren olguların yokluğunu gerekçe göstererek, bir 
tutukluluğun özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal ettiğine 
karar verebilir mi? Böyle bir yetkisi var mıdır? Böyle 
yaparsa kendisini ilk derece yargı yerinin yerine koymuş 
olur mu?” 

Bir arada çalışma ve ortak ürün 
geliştirme 

• Her grup bir «sözcü» seçmelidir.

• Sunumda bu kişi grubu temsil 
edecektir.

• Eğitimin Panosu (padlet.com) 
üzerinden «Küçük Grup 
Tartışması Soruları» sütunundaki  
sorulara ulaşabilirsiniz.

Süre 15 dk.

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

https://padlet.com/


SERDAR ZİRİĞ BAŞVURUSU
Genel Kurul (Oybirliği), 02.07.2015
36. Bir kişinin gerekçeden tamamen yoksun bir yargı kararıyla tutuklanması ve tutukluluğunun uza8lması kabul edilemez. Bununla beraber
tutukluluğu meşru kılan gerekçeler gösterilerek bir zanlı ya da sanığın tutuklanmasının key; olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak aşırı
derecede kısa gerekçelerle ve hiçbir yasal hüküm gösterilmeden tutuklama kararı vermek ya da tutukluluğu devam e@rmek bu çerçevede
değerlendirilmemelidir (Kemal Aktaş ve Selma Irmak, B. No: 2014/85, 3/1/2014, § 46).
37. İ&raz veya temyiz merciinin, i&raz veya temyiz incelemesine konu mahkeme kararına ve bu karardaki gerekçelere ka>ldığı durumlarda
buna ilişkin kararını ayrın>lı olarak gerekçelendirmemesi, kural olarak gerekçeli karar hakkına aykırılık teşkil etmez (Kemal Aktaş ve Selma
Irmak, § 47). (…)
41. Makul sürenin hesaplanmasında sürenin başlangıcı; başvurucunun, daha önce yakalanıp gözal8na alındığı durumlarda gözal8na alındığı
tarih, doğrudan tutuklandığı durumlarda ise tutuklanma tarihidir. Sürenin sonu, kural olarak kişinin serbest bırakıldığı tarihUr. Ancak tutuklu
olarak yargılanmakta olduğu davada kişinin mahkumiye&ne karar verilmiş ise mahkûmiyet tarihi i&barıyla da tutukluluk hâli sona erer
(Ahmet Soysal, B. No: 2012/237, 2/7/2013, § 66-67). Somut olayda başvurucunun tutukluluk süresi, gözal8na alındığı 15/11/2008 tarihi ile
serbest bırakıldığı 9/3/2014 tarihi arasında geçen 5 yıl 3 ay 22 gündür.
42. Kişinin suç işlediği yönünde kuvvetli belirU ve tutuklama nedenlerinin varlığı devam e@ği sürece ilke olarak tutukluluk belli bir süreye kadar
makul kabul edilebilir ise de bu süre geçUkten sonra tutukluluğun devamına karar verilirken davanın genel durumunun yanında serbest
bırakılmayı talep eden kişinin özel durumunun dikkate alınması ve bu anlamda tutukluluk gerekçelerinin kişiselleş&rilmesi bir zorunluluktur
(Mustafa Balbay, B. No: 2012/1272, 4/12/2013, § 116).
43. Somut olayda derece mahkemelerince verilen tutukluluğun devamına dair kararların gerekçeleri incelendiğinde başvurucunun tahliye
taleplerini inceleyen mahkemelerin, bu talepleri reddederken gerekçelerini yeterince kişiselleş&rmemiş, başvurucunun kaçacağına ya da
delilleri karartacağına dair inandırıcı somut olgular ortaya koymamış oldukları anlaşılmaktadır. Derece mahkemelerince gösterilen
gerekçelerin, tutukluluğun devamının hukuka uygunluğunu ve ve tutulmanın meşruluğunu haklı gösterecek nitelikte olmadıkları ve aynı
hususların tekrarı niteliğinde oldukları görülmektedir.



MEHMET MURAT SABUNCU
Genel Kurul, 02.05.2019
6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yalnızca bir ceza soruşturması veya kovuşturması çerçevesinde
kişinin suç işlediğine dair şüphenin bulunması hâlinde yetkili adli makamın huzuruna çıkarılması amacıyla
tutuklanabileceği yönündeki içtihadını (Jecius/Litvanya, B. No: 34578/97, 31/7/2000, § 50; Wloch/Polonya,
B. No: 27785/95, 19/10/2000, § 108) yakın dönemde verdiği Buzadji/Moldova ([BD], B. No: 23755/07,
5/7/2016, §§ 92-102) kararında daha da genişleterek ilk tutuklama kararından itibaren suçun işlendiğine
ilişkin makul şüphenin varlığı yanında tutuklamaya ilişkin nedenlerin bulunduğunun ilgili ve yeterli
gerekçelerle ortaya konması gerekliliğine karar vermiştir.

7. AİHM’e göre ilk tutuklama için yeterli görülen makul şüphenin varlığı, elde edilen deliller ve somut
olayın kendine özgü koşulları da dikkate alındığında olaylara dışarıdan bakan, tamamen objektif bir
gözlemciyi ikna edecek yeterlilikte olmalıdır. Toplanan deliller, objektif bir gözlemciye sunulduğunda
şüpheli ya da sanığın atılı suçu işlemiş olabileceği yönünde gözlemcide kanaat oluşturmaya yeterli ise
somut olayda makul şüphe vardır (Fox, Campbell ve Hartley/Birleşik Krallık, B. No: 12244/86, 30/8/1990, §
32; O'Hara/Birleşik Krallık, B. No: 3755544/97, 16/10/2001, § 34).



ERDEM GÜL ve CAN DÜNDAR BAŞVURUSU 
25.2.2016 
67. Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tutuklama kararı verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin
bulunmasının yanı sıra bir "tutuklama nedeni"nin de bulunması gereklidir. Anılan fıkrada tutuklama nedenleri "suçluluğu
hakkında kuvvetli belirti bulunan kişilerin kaçmasını, delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek" veya "bunlar gibi
tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hâller" olarak gösterilmiştir. Tutuklama tedbirinin düzenlendiği 5271 sayılı
Kanun'un 100. maddesinde de tutuklama nedenlerinin neler olduğu belirtilmiştir. Buna göre (a) şüpheli veya sanığın kaçması,
saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa (b) şüpheli veya sanığın davranışları; 1) delilleri yok etme,
gizleme veya değiştirme 2) tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli
şüphe oluşturuyorsa tutukluluk kararı verilebilecektir. Kuralda ayrıca işlendiği konusunda kuvvetli şüphe bulunması hâlinde
tutuklama nedeninin varsayılabileceği suçlar bir liste hâlinde belirtilmiştir (Ramazan Aras, § 46). Kanunun tutuklama
nedenlerine ilişkin bir karine öngörmesi durumunda bile kişi özgürlüğüne müdahaleyi gerektiren somut olguların varlığının
objektif bir gözlemciyi ikna edecek biçimde ortaya konulması gerekir (Engin Demir [GK], B. No: 2013/2947, 17/12/2015, §
66).

71. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin anayasal denetimin, öncelikle Anayasa’nın 19.
maddesinin üçüncü fıkrasında tutuklama tedbirine başvurmanın zorunlu koşulları arasında sayılan suçun işlendiğine dair
"kuvvetli belirti" bulunup bulunmadığı hususunda yapılması gerekir. Anayasa Mahkemesi bu denetimi, başvurunun konusunun
tutuklama tedbiri olduğunu ve başvurucular hakkında hâlen devam eden bir yargılama bulunduğunu gözeterek, tutuklama
kararının gerekçesinde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların gösterilip gösterilmediğiyle sınırlı olarak yapacaktır



ERDEM GÜL ve CAN DÜNDAR BAŞVURUSU 
25.2.2016 
79. Diğer taraftan tutuklama tedbirinin Anayasa'nın 13. maddesindeki ölçütlerden biri olan ölçülülük ilkesi kapsamında "gerekli"
olup olmadığının da değerlendirilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi, bu hususlara ilişkin anayasal denetimi, başvurucular hakkında
hâlen devam eden bir yargılama olduğunu göz önünde tutarak sadece tutuklamaya ilişkin süreç ile tutuklama gerekçeleri
üzerinden yapacaktır.
80. Başvuruculardan Can Dündar tarafından 29/5/2015 tarihinde başvuruya konu ilk haber yayımlanmıştır. Aynı gün İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haberle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kamuoyuna bildirilmiş, millî güvenliğe ilişkin olduğu
ve yayımlanmasının silahlı terör örgütüne yardım niteliği taşıdığı değerlendirilen haberin içeriğine internet üzerinden erişimin
engellenmesi talebinde bulunulmuş, Hâkimlik tarafından bu talep kabul edilmiştir (bkz. §§ 16-17). Daha sonra 12/6/2015 tarihinde
diğer başvurucu Erdem Gül'ün hazırladığı haber gazetede yayımlanmıştır. Başvurucular 26/11/2015 tarihinde ifadeleri alınmak
üzere telefonla çağrılmışlar ve aynı gün tutuklanmışlardır. Soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu tarih ile başvurucuların
ifadeleri alınmak üzere çağrıldıkları tarih arasında geçen yaklaşık altı aylık sürede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
başvurucuların ifadeleri alınmamış, başvuruculara yönelik olarak gözaltı ya da tutuklama gibi tedbirlere başvurulmamıştır. Anılan
süre içinde başvurucuların atılı suçları işlediklerine dair -yayımlanan haberler dışında- hangi delillere ulaşıldığı da ifade sırasında
sorulan sorulardan ve tutuklama gerekçelerinden anlaşılamamıştır.
81. Bu bağlamda kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan bir olaya ilişkin benzer haberlerin aylar önce yayımlanmış olduğu
gözetilmeksizin, başvuru konusu haberler üzerine soruşturma başlatılmasından da yaklaşık altı ay geçtikten sonra başvurucular
hakkında tutuklama tedbirinin uygulanmasının neden "gerekli" olduğu, somut olayın özelliklerinden ve tutuklama kararının
gerekçelerinden anlaşılamamaktadır.



Tutuklamamaya İlişkin Bireysel Başvuru Kararları

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı dışında ihlal
tespit edilen karar

Mustafa Ali Balbay (2012/1272) başvurusu ve
diğer milletvekillerine ilişkin kararlar

Seçme ve seçilme hakkıyla
ilişki kurarak ilk derece

mahkemesinde 4,5 yılı aşan
süre makul tutukluluk değil

Makul süreyi aşan gerekçesiz tutukluluk

Yaşar Kaya Başvurusu 3 yıl 5 ay (2013/8694, 
23/07/2014), 2. bölümden 3’ karşı 2 İHLAL

Serdar Ziriğ Başvurusu GK, oybirliği, 5 yıl 3 ay 
22 gün 2/7/2015, İHLAL

İHLAL
13 e karşı 4

Engin Demir Başvurusu
GK,2013/2947, siyasi
par? üyesi olmasını

dikkate alıyor
2 yıl 2 ay 28 gün

İHLAL YOK
12 ye karşı 5

Ali Sarıpınar Başvurusu
GK, 2 yıl 3 ay 19 gün,

Kuvvetli suç şüphesinin yokluğu sebebiyle
gerekçesiz tutukluluk

Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu
GK, 25.2.2016 

Ahmet Hasan Altan Başvurusu
GK, 11.01.2018



Bölüm 2.3
TUTUKLANMASI TALEP EDİLEN KİŞİ  BAKIMINDAN DOSYA İNCELEME 
HAK VE YETKİSİ



Küçük Grup 
Tar;şması

Soruşturma evresinin başlarındayız.

Şüpheli kasten insan öldürme suçuyla suçlanıyor.

Dosya üzerinde inceleme yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin karar var.

Dosyada erişebildiğiniz belgeler (kanun gereği incelenmesinin kısıtlanması 
yasak olan belgeler) şunlar:

◦ Kollukta ve savcılıkta sizin eşliğinizde alınan beyanlar
◦ Müvekkilinizin evinde bir bıçak bulunduğunu ifade eden (cinayet silahı 

olduğu düşünülmektedir) arama tutanağı

Müvekkiliniz aleyhine ifade veren bir takım tanıkların olduğu size söylendi, 
ancak kim oldukları ve ne yönde beyanda bulundukları hakkında hiçbir 
fikriniz yok.

Dosyada başka deliller de olabileceğini tahmin ediyorsunuz

Şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bir arada çalışma ve ortak 
ürün geliş+rme 

• Her grup bir «sözcü» 
seçmelidir.

• Sunumda bu kişi grubu 
temsil edecek-r.

Süre 10 dk.
Nasıl savunma yapacaksınız?



SCHÖPS/ALMANYA, 13.02.2001, §44
Aynı yönde diğer kararlar: 
GARCİA ALVA/ALMANYA, 13.02.2001, §39
FODALE/İTALYA, 01.06.2006, §41 VE 42
BECCİEV/MOLDOVA, 04.01.2006, §68-72

“(…) Tutuklamaya yönelik başvuruyu inceleyen mahkeme, yargısal bir usulün
güvencelerini sağlamak zorundadır. Yargılama çelişmeli olmalı ve her zaman taraflar
arasında, savcı ve tutulan kişi, silahların eşitliğinin gereklerini sağlamalıdır. Eğer
müdafi soruşturma dosyasında yer alan ve müvekkilinin tutulmasının hukuka
uygunluğuna etkili bir biçimde karşı çıkmak için gerekli olan belgelere ulaşamazsa,
silahların eşitliğinin sağlandığından söz edilemez. Kişinin tutulması Sözleşme’nin
5/1- c, bendi kapsamına girdiği takdirde, duruşma yapılması gerekmektedir. (çok
sayıda karar arasında bkz. Lamy/Belçika, 30 Mart 1989, Seri A no. 151, s. 16-17, §29,
ve Nikolova/Bulgaristan [Büyük Daire], no. 31195/96, §58, AİHM 1999-II).



LİETZOW/ALMANYA, 13.2.2001, §47
MİGON/POLONYA, 25.06.2002, §80
“AİHM bir soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesinin, soruşturma süresince
toplanan bazı bilgilerin, şüphelilerin delilleri etkilemeye ve adale.n işleyişini sekteye
uğratmaya yönelik çabalarını önlemek amacıyla gizli tutulabileceğini kabul etmektedir.
Ancak, bu meşru amaç, savunma haklarının esaslı bir şekilde kısıtlanmasına gerekçe
teşkil etmez. Bu nedenle, tutuklamanın hukukiliğini değerlendirmek için gerekli olan
belgeler, uygun bir şekilde şüphelinin avukaWnın kullanımına sunulmalıdır.”



YAVUZ PEHLİVAN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU 
Genel Kurul, 04.06.2015, §80 ve 87

80. Somut olayda başvuruculara isnat edilen suçlamalara dayanak olarak gösterilen deliller,
başvurucularda bulunan deliller değil, üçüncü kişilerde ele geçirilen dijital materyaller olup, soruşturma
ve kovuşturma sürecinde yargılama makamlarının tutuklu yargılanan başvuruculara tutuklu bulundukları
süre boyunca bu delilleri incelemelerine ve teknik inceleme yap^rmalarına izin vermedikleri
görülmektedir. Başvurucuların, tutukluluğun yasallığına etkili bir şekilde i-raz edebilmek için temel
öneme sahip dijital materyaller ve belgelerin içeriği ile ilgili yeterli bilgiye ve ayrıca ilgili dijital materyaller
hakkında teknik inceleme yapma imkânına sahip olmadıkları ve bu nedenle de silahların eşitliği
ilkesinin ihlal edildiği sonucuna varılmış^r. (….)

87. Üçüncü kişilerden ele geçirilmiş ve suçlamanın temelini teşkil eden esaslı delillere ulaşılamaması belli
bir süreye kadar makul karşılanabilir. Bununla birlikte böyle durumlarda, diğer tutukluluk durumlarına
kıyasla tutukluluğun devam exrilmesi yönünden daha özenli davranılması gerekir. Zira, suçlamaya
dayanak olgulardan yeterince bilgi sahibi olunmadığı ve bunları sorgulama imkânı bulunmadığında,
başvurucuların serbest bırakılmayı isteme haklarını etkili bir şekilde kullanmaları oldukça zorlaşacak^r.”



Büyük Grup 
Tar;şması

Bugüne kadar Cumhuriyet 
savcılığının soruşturma 

dosyasının inceleme yetkisinin 
kısıtlanması kararına yönelik 
talebinin, sulh ceza hakimliği 
taraDndan reddedildiğine hiç 

tanık oldunuz mu?

Bu tar^şmada ka^lımcılardan 
beklenen soruya yönelik 
olarak paylaşımda 
bulunmalarıdır.

Süre 10 dk.



CMK M.153
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi

Madde 153 –(Değişik: 2/12/2014-6572/44 md.)
Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini
inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız
olarak alabilir.

(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden
örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye
düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine
hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan
suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:

◦ a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda yer alan;

1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
2. Cinsel saldırı (birinci zkra hariç, madde 102),
3. Çocukların cinsel is%smarı (madde 103),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve %care% (madde
188),
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),

6. Devle%n Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304,
307, 308),

7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
(madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327,
328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).

◦ b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı
(madde 12) suçları.

◦ c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160
ıncımaddesinde tanımlanan zimmet suçu.

◦ d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununda tanımlanan suçlar.

◦ (3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile
bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları
diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci Ikra hükmü
uygulanmaz.

◦ (4) Müdafi, iddianamenin mahkeme taraIndan kabul edildiği
tarihten i]baren dosya içeriğini ve muhafaza alMna alınmışdelilleri
inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak
alabilir.

◦ (5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de
yararlanır.



Avukatlardan 
vekaletname veya 
görevlendirme 
yazısı istenilmesi

* hIps://www.barobirlik.org.tr/  
haberler/duyuru-201923-80544



Bölüm 2.4
ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMAYA KARŞI BAŞVURU HAKKI



MEHMET HABERAL BAŞVURUSU, §121-122
121. Anayasa’nın 19. maddesinin sekizinci ikrası şöyledir:

“Her ne sebeple olursa olsun, hürriye5 kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu
hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen
serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma
hakkına sahip5r.”

122. Anayasanın bu hükmü uyarınca hürriye. kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu
hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen
serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma
hakkına sahip.r. Fıkrada kısıtlama sebebi bakımından bir ayrım yapılmadığından,
başvuru hakkı kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedeniyle özgürlüğünden
yoksun bırakılma ile sınırlı değildir.



MEHMET HABERAL BAŞVURUSU, §123-124
123. Serbest bırakılmak amacıyla yetkili yargı merciine yapılması gereken başvurudan söz edildiğinden anılan hakkın
talep halinde uygulama bulabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tutuklama kararı, tahliye talebinin reddi, tutukluluk
halinin devamı kararlarına karşı yapılan i]razların incelenmesi sırasında uygulamaya giren bir güvencedir. Fıkrada tanınan
bu prosedürde adil yargılanma hakkının bütün güvencelerini sağlamak mümkün değil ise de, iddia edilen tutmanın
koşullarına uygun somut güvencelerin yargısal nitelikli bir kararla sağlanması gerekir (benzer yöndeki AİHM kararları için
bkz. Assenov ve Diğerleri/Bulgaristan, B.No. 90/1997/874/1086, 28/10/1998, §§ 101-102; Erişen ve Diğerleri/Türkiye,
B.No. 7067/06, 3/4/2012, § 51)

124. Sözleşme iki dereceli bir incelemeyi öngörmemekle birlikte, kanun iki dereceli incelemeyi öngörmekte ise ikinci
derecedeki incelemede çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği gibi güvencelerin sağlanması gerekir. Bu anlamda ilk
derecede duruşma yapılmış ve sanık dinlenmiş ise ikinci derecede duruşma yapılma zorunluluğu yoktur (benzer yöndeki
AİHM kararı için bkz. Saghinadze ve Diğerleri/Gürcistan, B.No. 18768/05, 27/5/2010, § 150). Çünkü her incelemede
duruşma yapılması yargı sistemini işlemez hale ge<rebilir (benzer yöndeki AİHM kararı için bkz. Al+nok/Türkiye, B.No.
31610/08, 29/11/2011, §§ 49, 54-55). Dolayısıyla, kişinin dinlenilmesi makul aralıklarla yapılmalıdır (benzer yöndeki
AİHM kararları için bkz. Jurjevs/Letonya, B.No. 70923/01, 15/6/2006, § 57; Knebl/Çek Cumhuriye?, 28/10/2010,§ 88).
Ancak, savcı incelemede hazır bulunur, sanık ya da en azından temsilcisi bulunmazsa silahların eşitliği ilkesi ihlal edilebilir.
Savcılık görüşünün tutukluya veya vekiline bildirilmeden karar verilmesi de çelişmeli yargılama ilkesini ihlal edebilir (benzer
yöndeki AİHM kararı için Bkz. Çatal/Türkiye, B. no. 26808/08, 17/4/2012, §§ 34 ve 35, §§ 43-45).



Küçük Grup 
Tar;şması

Mehmet Haberal Başvurusundan Çıkan Sorular:

1. Kararda geçen Anayasa’nın 19/8. maddesi AİHS’nin 5. 
maddesinde hangi hükme denk gelmektedir?

2. Aşağıdaki ifadeler ne anlama gelmektedir?
◦ Fıkrada kısıtlama sebebi bakımından bir ayrım yapılmadığından, 

başvuru hakkı kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedeniyle 
özgürlüğünden yoksun bırakılma ile sınırlı değildir.

◦ Serbest bırakılmak amacıyla yetkili yargı merciine yapılması 
gereken başvurudan söz edildiğinden anılan hakkın talep halinde 
uygulama bulabileceği anlaşılmaktadır.

◦ Sözleşme iki dereceli bir incelemeyi öngörmemekle birlikte, 
kanun iki dereceli incelemeyi öngörmekte ise ikinci derecedeki 
incelemede çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği gibi 
güvencelerin sağlanması gerekir. Bu anlamda ilk derecede 
duruşma yapılmış ve sanık dinlenmiş ise ikinci derecede duruşma 
yapılma zorunluluğu yoktur.

Bir arada çalışma ve ortak ürün 
geliş<rme 

• Her grup bir «sözcü» seçmelidir.

• Sunumda bu kişi grubu temsil 
edecek]r.

Süre 10 dk.



ADEM SERKAN GÜNDOĞDU/TÜRKİYE, §41
İ.raz kanun yolunda duruşma açılmaması, taraflardan hiçbiri muhakemeye sözlü
olarak ka4lmadığı takdirde silahların eşitliği ve çelişme ilkelerini ihlal etmez. Bu
nedenle, Sözleşme’nin 5/4. maddesi uyarınca yürütülen usulün özel niteliği ve hızlı
olması gerek.ği dikkate alındığında, Mahkeme i.raz başvurusunu karara bağlayan 11.
Asliye Ceza Mahkemesi önünde duruşma açılmasını gerek.rmediği düşüncesindedir.
Buna ek olarak, başvurucunun i.raz incelemesinde duruşma açılmasını gerekZren
özel bir durumun var olduğu veya başvurucuya ilişkin ceza muhakemesinde yeni
hususların ortaya çıkWğı ileri sürülmemiş veya ispat edilmemişZr.



KOLOMENSKİY/RUSYA
13.12.2016, §98
Mahkeme işaret etmektedir ki, kişinin bölge mahkemesi önüne son çıkışı 7 Mayıs 2007’de, 24 Mayıs
2007 tarihli kararın alınmasından 17 gün ve bu başvuruya konu edilen is-naf duruşmasından bir ay
önce gerçekleşmiş-r. Bu zaman zar;nda, muhakemede dosyanın usuli eksiklikler nedeniyle yeni bir
karar verilmesi ve bu işte yeni bir karar verilmesi gibi başvurucuyu ilgilendiren bir takım gelişmeler
ortaya çıkmış^r. Mahkeme, Hüküme-n 20 Nisan 2007 tarihinde başvurucu hakkında usulüne uygun
verilen tutukluluğun devamına yönelik yap^ğı i-raz başvurusunun dayanaksız olduğu yönündeki
görüşünü paylaşmamaktadır. Tam aksine, mahkeme başvurucunun tutukluluk süresi de dahil olmak
üzere, muhakemede ortaya çıkan gelişmeler ışığında, i+raz başvurusu için yapılan 7 Haziran 2007
tarihli duruşmada şahsen bulunmasının tutukluluğun hukukiliğinin denetlenmesine makul aralıklarla
ka^lma hakkına saygı gösterilmesi bakımından gerekli olduğu kanaa+ndedir.

Not: Başvurucunun ileri sürdüğü gerekçelerden biri de başvurucunun tutukevinde sigara içilmesinden
dolayı pasif içici durumunda kalmasının sağlık durumunu ağırlaş^rdığıdır. Başvurucu bu nedende
dahil olmak üzere pek çok nedenle güvence karşılığında tahliyesini talep etmiş-r. (§ 30)



On dördüncü Ek Protokol’ün 2010’da
yürürlüğe girmesinden sonra AİHM,
başvurucunun önemli bir zarara maruz
kalıp kalmadığını başvurularda dikkate
almaktadır. Bu çerçevede ihlal edildiği
ileri sürülen hakkın doğası, ihlal
iddiasının ciddiye. ve/veya ihlalin
başvurucunun kişisel durumu üzerinde
oluşturacağı potansiyel sonuçlar, AİHM
taraindan tar4lmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve
Yargılama Usulleri Hakkında 6216
sayılı Kanun'un 48. maddesinin (2)
numaralı ikrasında anayasal ve kişisel
önemi düşük olan veya bulunmayan
başvuruların esastan incelenmeksizin
reddedilebileceği hüküm al4na
alınmış4r.

Önemli Zarar (AİHM) Anayasal ve Kişisel Önem (AYM)



Büyük Grup 
Tar;şması

Varsayalım
Sulh ceza hakimliği veya mahkeme müvekkilinizin 
tutukluluğunun devamına karar verdi. Tutukluluğa i.raz 
ezniz, Cumhuriyet savcılığından mütalaa talep edildi. 
Savcılık taraindan kalemle, talep yazısı üzerine yazılan 
mütalaa şu şekildedir:

“Talebin reddi ve tutukluğun devamı mütalaa olunur”Bu tar4şmada 
ka4lımcılardan 
beklenen soruya yönelik 
olarak paylaşımda 
bulunmalarıdır. • Bu kararın size tebliği gerekir mi? Neden?

• Yoksa içerikten yoksun, dolayısıyla ceza 
verilmesi gereken herhangi bir şey ileri 
sürmeyen bu görüş, önemsiz ve ihmal 
edilebilir midir? Neden?

Süre 5 dk.



DEVRAN DURAN BAŞVURUSU
Genel Kurul
“118. Başvurucunun iddiasında dile ge-rdiği 15/5/2014 tarihli duruşmada verilen tutukluluğun devamı
kararına yönelik i-razı inceleyen Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesine Cumhuriyet Savcısı tara;ndan
bildirilen yazılı görüşün içeriği, yalnızca "talebin (i+razın) reddedilmesi" şeklindedir.
119. Anılan görüş yazısında, başvurucunun ayrıca cevap vermesini gerek-ren daha önce ileri
sürülmemiş herhangi yeni bir olgudan bahsedilmemiş haga hiçbir olguya veya gerekçeye yer
verilmemiş+r. Öte yandan başvurucu; anılan görüş yazısında, cevap vermesini gerekli kılan ve daha
önceden haberdar olmadığı yeni bir olgunun bulunduğunu ileri sürmediği gibi bu hususta herhangi
bir açıklama da yapmamış^r. Son olarak i-razın reddine ilişkin Mahkeme kararında, hükmün
Cumhuriyet Savcısı'nın görüşüne uygun olduğu belir+lmişse de Savcılık görüşünde yer alan herhangi
bir olguya a^f yapılması veya bu görüşe dayanılması söz konusu değildir.
120. Tutukluluğa ilişkin i-raz incelemesi sırasında alınan Savcılık görüşünün kendisine bildirilmemesi
nedeniyle ciddi anlamda zarar gördüğü, bu görüşün kendisi için ne denli önemli olduğu hususunda
başvurucunun herhangi bir açıklamasının bulunmadığı da göze-ldiğinde başvurunun bu kısmı açısından
önemli bir zararın olmadığı kanaa+ne varılmış^r.”



Görüş GelişGrme
Adım 1
Paylaşımda bulunmak 
isteyenler söz alıp sesli 
olarak görüşlerini dile 
ge.rebilir.

Az önce ifade edilen görüşte 
kimler ısrar ediyor?

◦ Bu etkinlikte gelecek sorulara ka@lımcılardan 
uygun gördükleri görüşü 

◦ Hala aynı görüşteyim 
◦ Kararsızım
◦ Anayasa Mahkemesi kararı fikrimi değiş;rdi

girdilerinden birini sohbet ekranından iletmeleri 
beklenmektedir.

◦ Ka@lımcılar söz alıp görüşlerini dile 
geTrebilir.



Görüş GelişGrme
Adım 2
Paylaşımda bulunmak 
isteyenler söz alıp sesli 
olarak görüşlerini dile 
ge.rebilir.

Devran Duran kararı hakkında 
olumlu veya olumsuz fikriniz 
nedir?

◦ Bu etkinlikte gelecek sorulara ka4lımcılardan 
uygun gördükleri görüşü 

◦ Hala aynı görüşteyim 
◦ Kararsızım
◦ Anayasa Mahkemesi kararı fikrimi değiş;rdi

girdilerinden birini sohbet ekranından iletmeleri 
beklenmektedir.

◦ Ka4lımcılar söz alıp görüşlerini dile geArebilir.



ADEM SERKAN GÜNDOĞDU/TÜRKİYE
16.01.2018, §31. 
Aynı yönde bkz. 
Mustafa Avcı/Türkiye, §91-93; Al_nok/Türkiye, §57-61

30. Başvuranın, Cumhuriyet savcısının görüşünün ile%lmemesinden şikâyet etmesi nedeniyle, Hükümet, Sözleşme’nin
35. maddesinin 3. zkrasının b) bendi anlamında önemli bir zararın bulunmadığına dair iTrazda bulunmaktadır.
Hükümet, i%razın incelemesi kapsamında Cumhuriyet savcısının görüşünün ile%lmemesi konusunun, 30 Nisan 2013
tarihinde yürürlüğe giren 6459 Sayılı Kanunun kabul edilmesinin ardından iç hukukta çözüme kavuştuğunu
belirtmektedir. Söz konusu tarihten bu yana CMK’nın 270. maddesi, i%razın sunulduğu mahkemeyi, Cumhuriyet
savcısının görüşünün talep edilmesi için i%razı incelenmeye zorunlu kılmamaktadır ve söz konusu mahkemenin, bu tür
görüşlerin alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, yalnızca cevaben, tutukluya veya tutuklunun avuka?na
Cumhuriyet savcısının görüşlerini iletmesi gerekmektedir.
31. Mahkeme benzer bir is%snayı Hebat Aslan ve Firas Aslan/Türkiye başvurusunda (no 15048/09 §§ 68-82,28 Ekim
2014) da incelediğini ve redde{ğini tekrar etmektedir. Mahkeme bu sonuca varırken, savcılığın görüşünün iTraz
başvurusunun reddinde bir ağırlığa sahip olma olasılığının göz ardı edilemeyeceğini dikkate almışUr. Aynı zamanda
Mahkeme i%raz muhakemesinin konusunu ve başvuru sonucunun başvuru sahibi için sahip olduğu büyük önemi
dikkate almakta ve demokra%k bir toplumda özgürlük hakkının önemine dikkat çekmektedir. Bu nedenle, mevcut
davada farklı bir sonuca yol açabilecek herhangi bir iddia veya vakıanın bulunmaması dolayısıyla, HükümeTn iTrazı
reddedilmelidir.



Bölüm 2.5
TAZMİNAT İSTEME HAKKI VE CMK’NIN 141. MADDESİNİN BİR İÇ 
HUKUK YOLU OLARAK ÖNEMİ



Koruma Tedbirlerine İlişkin Tazminat 
Talep Etme Konusunda Genel Esaslar
◦ Yetkili Mahkeme Zarara Uğrayanın Oturduğu Yer Ağır Ceza Mahkemesi
◦ Eğer O Yer Ağır Ceza Mahkemesi Tazminat Konusu İşlemle İlişkili İse Ve Aynı 

Yerde Başka Bir Ağır Ceza Dairesi Yoksa, En Yakın Yer Ağır Ceza Mahkemesi
◦ Davalı Devlet Hazinesi
◦ Tazminat Hukukunun Genel İlkelerine Göre Karar Verilir
◦ Maddi ve Manevi Tazminat İstenebilir
◦ Dava Açma Süresi: Tebliğden İ.baren Üç Ay, Her Halde Bir Yıl
◦ AİHM’de ihlal kararları verilmesine yol açan mülga 466 sayılı Kanun’un aksine 

çelişmeli ve duruşmalı bir muhakeme usulü benimsenmiş.r.



Büyük Grup 
Tar;şması Aramızda daha önce 

CMK’nın 141. maddesi uyarınca 
tazminat talebinde 

bulunan var mı?

Bu tar^şmada ka^lımcılardan 
beklenen soruya yönelik 
olarak paylaşımda 
bulunmalarıdır.

Süre 3 dk.



Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar 
veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen  bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.

DURUM
Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında

Dava açma 
süresinin 
başlangıcı

a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,

b) Kanunî gözalM süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,

c) Kanunî hakları haMrlaMlmadan veya haMrlaMlan haklarından yararlandırılma isteği yerine ge]rilmeden tutuklanan,
d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında 
hüküm verilmeyen,
e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine
karar verilen,
f) Mahkûm olup da gözalM ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda 
öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,
g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı 
hâllerde sözle açıklanmayan,
h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler 
alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,

k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan,



Küçük Grup 
Tartışması

◦Elinizdeki tabloda dava açma 
süresinin başlangıcını tespit edebilir 
misiniz? 

◦“Sizce her olayda bu olaylarda 
yargılamanın sonunun beklenmesine 
gerek var mıdır?Bir arada çalışma ve ortak ürün 

geliştirme 

• Her grup bir «sözcü» seçmelidir.

• Sunumda bu kişi grubu temsil 
edecektir.

• Eğitimin Panosu (padlet.com) 
üzerinden «Tablo Çalışması» 
sütununda katkılarınızı 
paylaşabilirsiniz.

Süre 10 dk.

Eği.min Panosu 
haps://padlet.com/[panonuzun paylaşım adresi]

Gruptan belirlenecek bir kişi tabloyu 
doldurmak için al4na ekleme yaparak 
katkıda bulunabilir.

https://padlet.com/


Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 1/7/2015 Tarihli 2015/12265 Sayılı Kararı
(AYM Kararında A_f Verilen Karar)
5271 sayılı CMK’nın; 'Tazminat istemi' başlıklı 141. maddesi incelendiğinde, bir kısım tazminat nedenleri konusunda karar verilmesi
için, davanın esasıyla ilgili bir kararın verilmesi zorunluluğunun bulunmadığı dolayısıyla bu nedenlere dayalı istemlerde, davanın
sonuçlanmasına gerek bulunmadığı yasal düzenlemeden açıkça anlaşılmaktadır.
Örneğin, gözalM süresi yasada açıkça belir]lmiş olup, yasadaki bu süre içinde hakim önüne çıkarılıp, çıkarılmadığının saptanmasının
davanın esasıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığı gibi bu konudaki talepler hakkında karar verilmesi için davanın esası hakkında
karar verilmesine de gerek bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde, kanunî hakları haYrlaYlmadan veya haYrlaYlan haklarından
yararlandırılma isteği yerine ge<rilmeden tutuklanan, kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii
huzuruna çıkarılmayan, yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen
olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan, yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen, ya da hakkındaki
arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleş<rilen, kişilerin tazminat istemleri konusunda, asıl davada hüküm verilmesini veya verilen
hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır. Zira bu talepler, asıl davanın sonucunu etkileyici veya asıl davanın
sonucuna bağlı talepler değildir.
Ancak asıl davanın sonucuna bağlı veya asıl davada verilecek kararları etkileyici talepler yönünden mutlaka davanın esasıyla ilgili
verilen karar veya hükmün kesinleşmesi zorunludur. Örneğin, kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen, yine mahkûm olup da gözalY ve tutuklulukta geçirdiği
süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması
nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılanlar hakkında, mutlaka davanın esasıyla ilgili olarak verilen kararın kesinleşmesini
beklemek zorunluluğu bulunmaktadır. Belir]len bu halde Davacının tazminat isteme hakkı verilen karar veya hükmün
kesinleşmesiyle doğacakMr.



METİN ÖZKARA BAŞVURUSU
17/7/2019
44.Anılan hüküm gereğince, uygulanan koruma tedbirinin niteliğine göre asıl davada hüküm
verilmesine gerek bulunmayan hâllerde yargılamanın sonucu beklenmeksizin (Hikmet Kopar
ve diğerleri [GK], B. No: 2014/14061, 8/4/2015, § 68), asıl davada hüküm verilmesini
gerektiren hâllerde ise verilecek hükmün kesinleşmesinin ardından 5271 sayılı Kanun'un 141.
maddesi hükümlerine göre tazminat talep edilmesi mümkündür.

45.5271 sayılı Kanun'un 141. maddesinde belirtilen dava yolunun başvurucunun ihlal iddialarını
telafi kabiliyetini haiz, etkili bir hukuk yolu olduğu, başvurucunun anılan yolu tükettiğine yönelik
herhangi bir bilgi ya da belge sunmadığı anlaşıldığından anılan şikâyetlerin incelenmesinin
ikincillik ilkesi gereği mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

46.Açıklanan gerekçelerle başvurunun bu kısmının diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden
incelenmeksizin başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar
verilmesi gerekir.



Büyük Grup 
Tartışması “Peki CMK’nın 141. maddesi 

halen tutuklu olan kişiler için de 
etkili bir başvuru yolu mudur?”

Bu tar^şmada ka^lımcılardan 
beklenen soruya yönelik 
olarak paylaşımda 
bulunmalarıdır.

Süre 3 dk.



ALİ EFENDİ PEKSAK BAŞVURUSU
17/7/2019

65.Bireysel başvuru yolunun ikincil niteliği gereği Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmek için öncelikle
olağan kanun yollarının tüke]lmesi zorunludur (Ayşe Zıraman ve Cennet Yeşilyurt, B. No: 2012/403, 26/3/2013, §§ 16, 17).
66.Anayasa Mahkemesi, tutukluluğun kanunda öngörülen azami süreyi veya makul süreyi aşMğı iddiasıyla yapılan bireysel
başvurular bakımından bireysel başvurunun incelendiği tarih i]barıyla ilk derece mahkemesince mahkûmiyet hükmü
verilmiş ise hüküm kesinleşmemiş olsa da 5271 sayılı Kanun'un 141. maddesinde öngörülen tazminat davası açma imkânının
tüke]lmesi gereken etkili bir hukuk yolu olduğu sonucuna varmışMr (Ahmet Kubilay Tezcan, B. No: 2014/3473, 25/1/2018,
§§ 24-27; Ekrem AMcı, B. No: 2014/15609, 8/3/2018, §§ 27-30).
67. Bireysel başvuruda bulunduktan sonra başvurucunun 17/1/2019 tarihinde mahkûmiye<ne karar verilmiş<r. Ayrıca
başvurucunun ek beyan dilekçesiyle sunduğu karar incelendiğinde başvurucunun uzun tutukluluk şikâye]yle ilgili olarak
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açMğı davanın Mahkemece, esasa ilişkin davanın derdest olduğu ve bu aşamada
tazminat konusunda karar verilemeyeceği, davanın esasa ilişkin kararın kesinleşmesinden i]baren bir yıl içinde açılabileceği
belir]lerek is]naf kanun yolu açık olmak üzere reddedildiği anlaşılmaktadır. Bu i<barla başvurucunun tutukluluğunun
makul süreyi aşYğına ilişkin iddiası, 5271 sayılı Kanun'un 141. maddesi kapsamında açılacak davada incelenebilir. Bu
madde kapsamında açılacak dava sonucuna göre tutukluluğun makul süreyi aşYğının tespi< hâlinde görevli mahkemece
başvurucu lehine tazminata da hükmedilebilecek<r. Buna göre 5271 sayılı Kanun'un 141. maddesinde belir<len dava
yolu, başvurucunun durumuna uygun, telafi kabiliye<ni haiz, etkili bir hukuk yoludur ve bu olağan başvuru yolu
tüke<lmeden yapılan bireysel başvurunun incelenmesi bireysel başvurunun ikincillik niteliği ile bağdaşmamaktadır.
68. Açıklanan gerekçelerle başvurunun bu kısmının başvuru yollarının tüke<lmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna
karar verilmesi gerekir.



RESUL DARAMA BAŞVURUSU 
18/7/2019
30. Yapılan yargılama sonucunda Mahkemenin 5/3/2019 tarihli kararıyla başvurucunun silahlı terör örgütüne üye olma
suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir. Aynı kararla başvurucunun tahliyesine de karar
verilmiştir. 31. Hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup bireysel başvurunun incelendiği tarih itibarıyla davanın istinaf
incelemesi devam etmektedir.
68. Anayasa Mahkemesi, tutukluluğun kanunda öngörülen azami süreyi veya makul süreyi aştığı iddiasıyla yapılan bireysel
başvurular bakımından bireysel başvurunun incelendiği tarih itibarıyla başvurucu tahliye edilmiş ise asıl dava sonuçlanmamış
da olsa -ilgili Yargıtay içtihatlarına atıf yaparak- 5271 sayılı Kanun'un 141. maddesinde öngörülen tazminat davası açma
imkânının tüketilmesi gereken etkili bir hukuk yolu olduğu sonucuna varmıştır (Erkam Abdurrahman Ak, B. No: 2014/8515,
28/9/2016, §§ 48-62; İrfan Gerçek, B. No: 2014/6500, 29/9/2016, §§ 33-45).
69. Somut olayda bireysel başvuruda bulunduktan sonra 5/3/2019 tarihinde tahliyesine karar verilen başvurucunun
tutukluluğun makul süreyi aştığına ilişkin iddiası, 5271 sayılı Kanun'un 141. maddesi kapsamında açılacak davada
incelenebilir. Bu madde kapsamında açılacak dava sonucuna göre başvurucunun tutukluluğunun makul süreyi aştığının
tespiti hâlinde görevli mahkemece başvurucu lehine tazminata da hükmedilebilecektir. Buna göre 5271 sayılı Kanun'un 141.
maddesinde belirtilen dava yolu, başvurucunun durumuna uygun telafi kabiliyetini haiz, etkili bir hukuk yoludur ve bu olağan
başvuru yolu tüketilmeden yapılan bireysel başvurunun incelenmesi bireysel başvurunun ikincillik niteliği ile
bağdaşmamaktadır.
70. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasına ilişkin olarak yargısal başvuru yolları
tüketilmeden bireysel başvuru yapıldığı anlaşıldığından başvurunun bu kısmının başvuru yollarının tüketilmemiş olması
nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.



Büyük Grup 
Tartışması

Peki ağır ceza mahkemesince 
verilen tazminat miktarı azsa, 
istinaf ve açıksa temyiz kanun 

yolu tüketildikten sonra, 
tazminat miktarının az olduğu 
gerekçesiyle bireysel başvuru 

yapılabilir mi?

Bu tar^şmada ka^lımcılardan 
beklenen soruya yönelik 
olarak paylaşımda 
bulunmalarıdır.

Süre 3 dk.



M.E. BAŞVURUSU, 2018/696, 9/5/2019
48.Derece mahkemelerinin tazminat için somut olayın koşullarına göre takdir yetkisi bulunmakla birlikte
meydana gelen ihlalle oranUlı olmayan önemsiz miktarda bir tazminat Anayasa'nın 19. maddesinin
dokuzuncu Zkrasına aykırı olacakUr. Öte yandan tazminat miktarı Anayasa Mahkemesinin benzer
davalarda verdiği tazminat miktarına göre kayda değer ölçüde düşük olmamalıdır. Bununla birlikte
hükmedilen miktarın Anayasa Mahkemesinin benzer durumlarda verilmesine hükme\ği tazminat
miktarından düşük olması tek başına Anayasa'nın 19. maddesinin dokuzuncu Zkrasının ihlal edildiği
anlamına gelmez. Tazmina?n Anayasa'nın 19. maddesinin dokuzuncu zkrasıyla uyumlu olup olmadığını
değerlendirirken somut olayın kendine özgü koşullarının dikkate alınması gerekir.
49. Somut olayda başvurucu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir gün gözal?na alınmış
soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş%r. Başvurucu bunun üzerine haksız olarak
gözal?na alınması nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini için 5271 sayılı Kanun uyarınca
tazminat talebinde bulunmuştur. Mahkeme başvurucunun haksız olarak gözal?na alındığını kabul etmiş ve
başvurucuya 39,24 TL maddi, 150 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermiş%r. Dolayısıyla burada
yapılacak inceleme tazminat miktarının yeterli olup olmadığının belirlenmesiyle sınırlı olacak?r.



M.E. BAŞVURUSU, 2018/696, 9/5/2019
50. (…)Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda on altı yaşından büyükler için öngörülen net asgari ücret üzerinden
asgari geçim indirimi düşülerek hesaplanan 39,24 TL maddi tazminatın ödenmesine karar vermiş, başvurucunun
soruşturmada vekil ile temsil edilmesi nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanan 600 TL
vekâlet ücretini de maddi zarara eklemiştir (bkz. § 11). Derece mahkemesince toplanan deliller doğrultusunda
belirlenen maddi tazminat miktarının davanın koşullarında orantısız olduğu söylenemeyecektir.
51. Ancak 150 TL'lik manevi tazminat, Anayasa Mahkemesinin benzer davalarda belirlediği tazminat miktarına
göre kayda değer ölçüde düşüktür. Anayasa Mahkemesi, gözaltının hukuka aykırı olması nedeniyle bugüne kadar
bir ihlal kararı vermemiştir. Ancak Mehmet Baydan (B. No: 2014/16308, 12/4/2018, § 84) kararında başvurucu,
herhangi bir suç isnadı olmaksızın polislerce karakolda kısa bir süre (36 dakika) tutulmuştur. Anayasa
Mahkemesi başvurucunun şikâyete konu tutulma hâlinin Anayasa'nın 19. maddesi kapsamında kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkına müdahale edilmesine imkân tanınan durumların hiçbirine girmediği sonucuna varmış ve
başvurucuya 5.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir. Dolayısıyla bu kararın somut olay
bakımından ölçü alınabileceği anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin benzer durumlarda verilmesine
hükmettiği tazminat miktarıyla aynı olması gerekmemekle birlikte tazminat miktarının somut olayın
koşullarında - başvurucunun çocuk olması da göz önünde bulundurulduğunda- tazminat hakkının özünü
zayıflatacak kadar düşük olduğu anlaşılmaktadır.
52. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 19. maddesinin dokuzuncu fıkrasının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.



• Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru yolunda 
verilen ihlal kararlarının haklara 
göre dağlımı ve özgürlük ve 
güvenlik hakkının ihlal 
yoğunluğu

• 23.09.2012 – 31.12.2020 



Kapanış
EĞİTİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ



Son test

Son Test Hakkında:
◦ Eği5m faaliye5yle amaçlanan bilgi ve beceri arDşı 

hedefine ulaşılıp ulaşılamadığı test edilecek5r.
◦ Soruları son derece samimi bir biçimde 

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

anonimleş5rilmiş ham verileriniz proje ekibinin 
dışında kimselerle paylaşılmayacakDr.

Başlangıçtaki bilgi 
seviyeniz ve eği.m 
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 hazırlanmış4r.

◦ Aşağıdaki değerlendirme formunu 
kullanarak görüşlerinizi iletebilirsiniz.

EĞİTİMİN SÖZLÜ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

◦ Gönüllü ka4lım esas4r. 

Eğitim Değerlendirme Formu
https://docs.google.com/forms/[formun paylaşım adresi]

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


Baroların ve Avukatların 
Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI EĞİTİMİ


