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YENİ ANAYASA YOLUNDA İLK ADIM:
İNSAN HAKLARI EYLEM PLÂNI
YÖNETİCİ ÖZETİ
Anayasalar özgürlük ve otorite arasında denge sağlamaktadırlar. Bazı
anayasalarda bu denge özgürlüğün daha ağır basacağı şekilde kurulurken bazı
anayasalarda ise otoritenin daha ağır basacağı şekilde düzenlenmektedir. 1982
Anayasası ile Türkiye’de bu denge otoritenin lehine bozulmuş durumdadır. Türkiye’de
insan hakları alanında yaşanan sorunlar dikkate alındığında bunların kaynağında bu
dengenin otorite lehine bozulmuş olmasının önemli bir etkisinin bulunduğu söylenebilir.
Bununla birlikte yaşanan sorunların en önemli nedenleri arasında uygulamadan kaynaklı
ortaya çıkan durumlar da yer almaktadır. Bu bakımdan etkili bir insan hakları koruma
mekanizmasının kurulması hem mevzuatın hem de uygulamanın iyileştirilmesine
bağlıdır.
İnsan

Hakları Eylem Plânının hazırlanmasında toplumun hemen her kesimiyle

görüşülmüş olması oldukça önemlidir. Ayrıca Eylem Plânının hazırlanması esnasında
uluslararası sözleşmelerin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
kararlarının dikkate alınması insan hakları konusunda belli bir standartın oturtulması
bakımından önemlidir. Eylem Plânının esas itibariyle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile
projelendirilmiş projeler kapsamında hazırlanmış olması ayrıca dikkat çekmektedir.
Eylem Plânı, Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan Batı Balkanlar ve Türkiye’ye
Yönelik Yatay Destek-II programıyla ilişkili olup Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi
tarafından finanse edilen bu programın bakanlık tarafından duyurulan Eylem Plânını
doğuran ayağı İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını
Destekleme Projesidir. Avrupa Konseyinin projeye dair bilgilendirme içeren erişim
adresinde de belirtildiği üzere, projenin paydaşları arasında Adalet Bakanlığının ilgili
birimleri, Adalet Akademisi, İçişleri Bakanlığı, yargı organları ve diğer yetkili makamlar ile
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avukatlar, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. Oysa
bakanlık tarafından kamuoyuna sunulan Eylem Plânının böyle bir zeminde hazırlandığına
dair bilgilendirme olmamıştır. Dolayısıyla çalışmanın hazırlık süreci bakımından
şeffaflığın sağlanmadığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Bu nedenle Eylem Plânında
vurgulanan şeffaflık ilkesinin henüz plân hazırlanırken dikkate alınmamış olduğunu tespit
etmek gerekmektedir.
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin finanse ettiği bu yatay destek projesinin ne
sağladığına dair kurum tarafından ilan edilen bilgilendirmede dikkat çekilen hususlardan
birisi de ayrımcılıkla mücadele bakımından “hassas gruplar” olarak adlandırılanların
haklarının korunmasına ilişkindir. “Hassas gruplar” olarak anılanlar ise tahdidî bir şekilde
“LGBTI bireyler, azınlıklar ve Romanlar” olarak ifade edilmiştir. Bakanlığın sunduğu eylem
plânı metninde projenin bu kısmının izdüşümü olarak yer alan kırılgan kesimler
ifadesinin kapsamı ise bu sayılanlardan farklıdır. Ancak söz konusu Eylem Plânının bu
proje kapsamında hazırlandığı ve projenin paydaşlarından olması sebebiyle
Türkiye Cumhuriyeti bakımından öngördüğü yükümlülükler dikkate alındığında
LGBTI bireyler, azınlıklar ve Romanları da içine alacak şekilde genişletileceği
kuvvetle muhtemeldir. Gerçekten de eylem plânında yer alan amaç ve hedefler
incelendiğinde ve sizlere sunduğumuz raporda yeri geldikçe ifade ettiğimiz üzere çok
da açık olmayan, belirsiz ve muğlak öngörüler sunulduğundan söz konusu
düzenlemelerin ilerleyen zamanlarda Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından
öngörülen yükümlülükler bağlamında detaylandırılıp genişletilebileceği açıktır. Böylesi
bir durum ise özellikle LGBTI bağlamında toplumda hâlihazırda var olan tartışmaların
derinleşmesine sebep olacaktır. Bu anlatılanlar dolayısıyla denilebilir ki kamuoyuna
sunulan Eylem Plânı doğuracağı muhtemel sorunlar bakımından eleştiriye açıktır.
İnsan Hakları Eylem Plânının hemen her alana dokunduğu görülmektedir.
Özellikle hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesinin amaçlanıyor olması büyük bir önem
arz etmektedir. Yargı bağımsızlığının ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi için
atılacak adımlar toplumun yargı organlarına güven tesis etmesine yardımcı olacaktır.
Fakat Anayasa Mahkemesi ve AİHM tarafından verilen kararların yerel mahkemeler
tarafından uygulanmaması problemi hukuk devleti bakımından olumsuz bir duruma
karşılık gelmektedir. Eylem Plânı ile amaçlanan hukukî öngörülebilirlik ve şeffaflığın
sağlanması yargının etkililiğini arttıracak ve yargılama süreçlerinin kalitesini
yükseltecektir.
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Eylem Plânıyla öngörülen ifade ve örgütlenme özgürlüklerine ilişkin
düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile keyfî uygulamalar önlenebilecektir. Ayrıca din ve
vicdan özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanmasına yönelik öngörülen düzenlemeler
de dikkate alındığında yaşanan sorunların nisbeten giderilebileceği söylenebilir. Fakat
COVID-19 pandemisinin ilk başladığı aylarda Sağlık Bakanlığı nezdinde kurulan Bilim
Kurulunun herhangi bir tavsiyesi bulunmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından camilerin ibadete kapatılmasının Anayasanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu
dikkate alındığında uygulamanın ne kadar önemli olduğu fark edilecektir. Bu noktada
öngörülen ilgili düzenlemelerin özellikle gayrimüslimlere yönelik iyileştirmeler içeriyor
olması, halkın büyük çoğunluğunu oluşturan Müslümanların din ve ibadet özgürlükleri
bakımından kayda değer bir iyileştirmeden bahsedilmemesi ve eğitim hakkı bakımından
kılık kıyafet serbestîsinin herhangi bir anayasal ya da kanunî dayanağının bulunmaması
da dikkate alındığında ulaşılması istenen hedeflerin eksik olduğu görülmektedir. Bu
nedenle ihtiyaçların dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz
olduğu vurgulanmalıdır. Bu amaç kapsamında yer verilen nefret söylemi ve ayrımcılıkla
mücadelede etkinliğin artırılması hedefi çerçevesinde özellikle dinî kavramların
kullanılmasının ve dinin emirlerinin aktarılmasının nefret söylemi ve nefret suçunun
unsurlarını oluşturmayacağının kanunî düzenlemeye konu edilmesi gerektiği
belirtilmelidir.
Eylem Plânı kapsamında yer verilen kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi
amacına yönelik hedefler arasında yer alan özellikle katalog suçların kapsamlarının
daraltılması ve somut delile dayanma şartı getirilecek olması keyfîlikleri önleyerek
tutuklama koruma tedbirinin yerinde ve hakkaniyet çerçevesinde uygulanmasına katkı
sağlayabilecektir.
Kişinin maddî ve manevî bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması
başlıklı amaca ilişkin aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadelenin etkinliğinin
artırılması hedefinin hayata geçirilmesi büyük bir önemi haiz bulunmaktadır. Bu
kapsamda daha önce çıkarılan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanuna karşı yapılan
sayısız eleştiriye rağmen, bu iki düzenlemenin uygulamaya dökülmesi ile ilgili kararlılığa
vurgu yapılmıştır. Kamuoyunda ciddî tartışmaların merkezinde bulunan 6284 sayılı
Kanun ile İstanbul Sözleşmesinin gündemin ilk sıralarında kendilerine yer bulmaktadır.
Kamuoyu ve siyasî çevrelerdeki bu tartışmaların çözüme kavuşabilmesi için öncelikle
ülkemizde yaşanan bu şiddet sorununun çözümlenebilmesi konusunda samimi ve etkili
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu anlamda İstanbul Sözleşmesinden çekilen ya
da bu sözleşmeyi imzalamalarına rağmen onaylamayan devletler bulunduğunun ve bu
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devletlerin söz konusu yaklaşımlarının nedenlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
İstanbul Sözleşmesinin kamuoyunda tartışmalara neden olan maddeleri bakımından
yorum bildirimi yapılması meselenin daha sağlıklı bir zeminde tartışılmasına ve ortaya
çıkan ve çıkması muhtemel sorunların engellenmesine yardımcı olabilecektir. Bu
nedenle şiddet olaylarının ve İstanbul Sözleşmesinden kaynaklı ortaya çıkan sorunların
dikkate alınarak daha makul bir yaklaşımın tercih edilmesi Anayasanın 41. maddesinde
güvence altına alınan ailenin korunması hedefine daha fazla katkı sağlayacaktır. Ayrıca
bu amaç altında son aylarda çıplak arama meselesi kamuoyunda tartışılmaktadır. Bu
mesele ile ilgili olarak İnsan Hakları Eylem Plânında herhangi bir düzenlemeye yer
verilmemiş olması dikkat çekmektedir. Bu meseleye ilişkin Eylem Plânında herhangi bir
düzenlemeye yer verilmemiş olması büyük bir eksikliktir. Eylem Plânından bu konuda
beklenen öncelikle söz konusu iddiaların araştırılacağı ve konuya ilişkin derinlikli bir
soruşturma yapılacağıydı. Fakat buna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi
tali meselelere odaklanıldığını göstermektedir.
Mülkiyet hakkının daha etkin korunmasına ilişkin hayata geçirilmesi amaçlanan
hususlar arasında yer alan kamu yararı kararının açık, öngörülebilir ve anlaşılır olmasını
sağlama hedefinin gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Kırılgan kesimlerin korunması
ve toplumsal refahın güçlendirilmesi başlıklı amaç altında soyut atıflar yoğunlukta
olmakla birlikte isabetli somut düzenlemelere de işaret edildiği ve yeni nesil hakların
çoğunlukta olduğu bir amaç olması sebebiyle genellikle sosyal bilincin arttırılması ve
farkındalık bakımından çalışmalar öngörüldüğü gözlemlenmiştir.
İnsan hakları konusunda üst düzey idarî ve toplumsal farkındalık sağlamayı
amaçlayan kısımda hedeflenenlerin gerçekleştirilmesi yargılama süreçlerinin
iyileştirilmesine ve insan hakları ihlâllerinde görece bir azalmaya katkı sağlayabilecektir.
Bununla birlikte özellikle hukuk fakültelerinde öğrenim süresinin 5 yıla çıkarılmasının
pratikte ders yükünün yıllık olarak azalmasına, dolayısıyla hukuk fakültesi öğrencilerinin
daha sağlıklı bir süreç içerisinde bilgiye ulaşmalarına ve edindikleri bilgiler ile
kazandıkları formasyonu özümsemelerine yardımcı olacağının belirtilmesi
gerekmektedir. Fakat hukuk fakültelerindeki öğrenim süresinin uzatılması, avukatlık
stajının da 1 yıl sürmesi ile birlikte düşünüldüğünde hukuk fakültesi öğrencilerinin hukuk
pratiğiyle tanışmalarını ve özellikle avukatlık mesleğine başlamalarını geciktireceğinin ve
bu nedenle avukatlık stajının daha etkin ve etkili hâle getirilmesinin, stajyer avukatların
maddî olarak kazanç sağlayabilmelerinin önünün açılmasının faydalı olacağının
vurgulanması gerekmektedir.
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İnsan Hakları Eylem Plânının “yeni anayasa” söylemi ile tutarlı olduğu
görülmektedir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Eylem Plânının nihai amacının
“yeni ve sivil bir anayasa” olduğu vurgulanmıştır. Bu bakımdan İnsan Hakları Eylem
Plânının “yeni anayasa yolunda ilk adım” olarak değerlendirilmesi yanlış olmayacaktır.
Nitekim Eylem Plânında yer alan “Demokratik katılımı güçlendirmek için siyasî partiler ve
seçim mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacaktır” şeklindeki ifade bu belgenin “yeni
anayasa” söylemiyle tutarlı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu kapsamda
özellikle seçim barajının sıfırlanması ve seçim çevrelerinin daratılmaması gerektiğinin
vurgulanması önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulü ile
seçim sisteminin iki unsurundan biri olan yürütmede istikrar sağlanmış olduğundan
seçim mevzuatı değişikliğinde temsilde adaletin öncelenmesi gerekmektedir. Temsilde
adaletin tam anlamıyla gerçekleşmesi de ancak “sıfır barajlı bir seçim sistemi” ile söz
konusu olabilecektir. Ayrıca seçim çevrelerinin daraltılmasının seçim barajının
kaldırılması veya düşürülmesi ile ulaşılmak istenen temsilde adalet ilkesinin
gerçekleştirilmesi amacını pratikte anlamsızlaştıracağının belirtilmesi gerekmektedir.
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YENİ ANAYASA YOLUNDA İLK ADIM:
İNSAN HAKLARI EYLEM PLÂNI
1. AMAÇ: DAHA GÜÇLÜ BİR İNSAN HAKLARI KORUMA SİSTEMİ KURULMASINA
İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.1. İnsan Haklarına Dayalı Hukuk Devleti Anlayışının Güçlendirilmesi
İnsan Hakları Eylem Plânında, daha güçlü insan hakları koruma sistemlerinin tesisi
yoluyla insan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışının güçlendirilmesi ilk amaç olarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda Eylem Plânı ile Avrupa Birliği uyum sürecinin kararlılıkla
devam ettirilmesi ve bu şekilde müzakerelerin hızlandırılmasının hedeflendiği
görülmektedir.
•

İnsan hakları koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde önemli bir
adım olarak TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’ndan ilgili kurumlara
gönderilen talep ve tespitlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasının
sağlanması yönünde adımlar atılacağı belirtilmiştir.

•

2010 Anayasa değişikliği ile hukuk sistemimize girmiş olan bireysel başvuru
sisteminin bugüne kadarki uygulamasının değerlendirilmesi ve sisteme işlerlik
kazandırılması öngörülmüştür. Bu yaklaşım hukukumuzda yeni sayılabilecek
olan bireysel başvurunun etkinliğini, uygulamadaki olumlu ve olumsuz
durumların tespiti için yerindedir.

•

İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışının güçlendirilmesine yönelik
öngörülen son adım ise demokratik katılımı güçlendirmek ve halkın her
kesiminin temsilini sağlamak amacıyla siyasî partiler ve seçim mevzuatında
gerekli değişikliklerin yapılmasıdır. Demokratik toplumun temellerinden biri
olan temsil yetkisinin sınır ve barajlara takılmadan yasama organında karşılık
bulabilmesi bir hukuk devletinde vazgeçilmez olduğundan bu adım oldukça
önemli olup ivedilikle yapılacak somut düzenlemelerin şart olduğunun
belirtilmesi gerekmektedir. Seçim mevzuatında yapılması gereken
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değişikliklerle ilgili olarak çeşitli önerilere bu çalışmanın son kısmında yer
verilmiştir.
1.2. İnsan Hakları Kurumlarının Etkinliğinin Artırılması
İnsan Hakları Eylem Plânında yer alan bu başlık altında hâlihazırda düzenlenmiş
olan koruma mekanizmalarının etkinliğinin artırılması ve yeni mekanizmalar kurulması
gerekliliği belirtilmiştir.
•

Bu kapsamda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun yapısının Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Kurumlarının Statüsüne İlişkin İlkeler ile uyumlu hâle
getirilmesi ve İnsan Hakları Kurumları Küresel akreditasyonunun alınması
hedeflenmiştir.

•

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
kararlarının gerekli hukukî önlemlerin alınması suretiyle kamuya açılacağı
belirtilmiştir.

•

Koruma mekanizmalarının etkinliğinin artırılması başlığı altındaki en önemli
düzenlemelerden biri kolluk kuvvetlerinin eylemlerine ilişkin şikâyetlerin etkili,
hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Kolluk Gözetim
Komisyonunun etkinliğinin artırılmasının öngörülmesidir. Türkiye’de kamu
gücüyle donatılmış olan kolluk kuvvetlerinin insan hakları ilkeleriyle
bağdaşmayan eylemleri bir vakıa olduğundan bu konuda bir iyileşme
öngörülmesi önemlidir.

•

İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca uzun yargılamadan kaynaklanan
zararların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya gerek kalmaksızın kısa
sürede giderilmesinin sağlanması hedeflenen bir diğer husustur. Bu hedefin
gerçekleştirilmesi hâlinde adil yargılanma hakkının makul süre boyutunun
ihlâlinden kaynaklı bireysel başvurulara olan ihtiyaç nisbeten azalacak ve
Anayasa Mahkemesinin iş yükünün de azalması sağlanacaktır. Ayrıca Anayasa
Mahkemesi tarafından belli aralıklarla açıklanan bireysel başvuru istatistiklerine
göre en fazla ihlâl kararı verilen hakkın adil yargılanma hakkı olduğu dikkate
alındığında Eylem Plânı ile söz konusu hak ihlallerinin giderilmesine yönelik
olarak İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca inceleme yapılmasının olumlu
katkılar vereceği söylenebilir.
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•

İl ve ilçe insan hakları kurullarının yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin
artırılmasının Eylem Plânı ile öngörülmüş olması halkın koruma
mekanizmalarına erişiminin kolaylaşması ve insan hakları koruma
mekanizmalarının daha erişilebilir hâle getirilmesi bakımından oldukça
önemlidir.

•

Ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlâllerinin denetiminin ve takibinin
uluslararası standartlarda daha etkili bir şekilde yapılabilmesi için barolar, sivil
toplum kuruluşları ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla oluşturulacak
bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu
ö n g ö r ü l m ü ş t ü r. A y n ı z a m a n d a k a d ı n k a t ı l ı m ı n ı n g ö z ö n ü n d e
bulundurulmasıyla kurulların yapısı gözden geçirilecek ve kurum dışındaki
tutulma yerlerinin koşulları da denetime tâbi tutulacaktır. Ceza İnfaz
Kurumlarının insan haklarına yaklaşımı konusunda pek iyi bir sınav veremeyen
ülkemiz açısından bu düzenlemenin hayata geçirilip etkin bir şekilde tatbik
edilmesi hayatî önem taşımaktadır.

•

Denetimli serbestlik hizmetlerinin kurumlar arası işbirliğiyle insan hakları
temelli olarak geliştirilmesi ve kişilerin topluma entegrasyonunun gerektiği
şekilde sağlanabilmesi için politikalar üretecek Denetimli Serbestlik Hizmetleri
Danışma Kurulunun yeniden yapılandırılması hedef olarak belirlenmiştir. Ceza
infaz sistemimizin çok önemli bir kurumu olmakla beraber faydalı hâle
getirilmesi gereken denetimli serbestlik kurumu için atılacak bu adımlar
önemlidir.

1.3. Mağdur Haklarının Korunması
İnsan Hakları Eylem Plânında yer alan bu başlık altında hem kırılgan
kategorilerdeki suç mağdurlarının hem de bu grubun dışında kalan mağdurların
korunması, hak korumalarının daha etkin hâle getirilmesi ve bu etkinliğin sağlanmasında
psikososyal şartların göz önünde bulundurulması öngörülmüştür.
•

Kırılgan kategoriler başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psikososyal
destek ve bilgilendirme hizmetlerinin etkinliğinin artırılması gündeme
alınmıştır. Bu tür hizmetlerin etkinliğinin arttırılması özellikle suç mağdurlarının
yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi bakımından katkı sağlama potansiyelini
haizdir.
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•

Çocuklar başta olmak üzere mağdurların adlî süreçlerde bir kere daha mağdur
duruma düşürülmemesi için adlî görüşme odaları ve çocuk izleme
merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına
yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Aynı
zamanda suç mağdurlarının adlî süreçlerde kendilerini yalnız hissetmemeleri
için bu kişilere süreç boyunca yardımcı olacak Adlî Destek ve Mağdur
Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin yaygınlaştırılması da hedeflenmiştir.

•

Adlî süreçlerden psikolojik olarak daha çok etkilenmesi beklenen kırılgan
kesimlerin iş ve işlemlerinde yardımcı olması için adliyelerde uzmanlar
görevlendirilecektir.

Suç mağdurlarının içinde bulunduğu psikolojik durum ve ruh hâlleri yeterince zor
olduğundan adlî süreçlerin bu kişiler üzerindeki baskısı ve zorlayıcılığının azaltılmasına
yönelik atılması öngörülen yukarıda yer verilmiş olan düzenlemeler olumlu olmakla
birlikte hâlihazırda çoğu uygulama kâğıt üzerinde var olmakla beraber etkinliği yok
denecek kadar az olduğundan burada dikkat çekilmesi gereken nokta etkin mağdur
hakları koruma mekanizmalarının oluşturulması gerekliliğidir.
Sonuç olarak, hukuk devleti anlayışının insan haklarına dayalı olarak gelişmesi ve
ilerlemesi için hak arama ve koruma mekanizmalarının etkin ve hızlı bir süreç içinde
işlemesi gerektiği açıktır. Bu nedenle sistemlerin yerinde ve uygun çalışıp çalışmadığının
denetlenmesi ve tespitler doğrultusunda iyileştirme çalışmalarının gerekli mevzuat
düzenlemeleriyle hayata geçirilmesi gerektiğinden İnsan Hakları Eylem Plânında
öngörülen bu hedeflerin somut adımlara desteklenmesi faydalı olacaktır.
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2. AMAÇ: YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE ADİL YARGILANMA HAKKININ
GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN
DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığının Güçlendirilmesi
2017 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile Anayasanın 9. maddesinde yargının
tarafsızlığına yer verilmiş olmakla birlikte yargının tarafsızlığına ilişkin kamuoyunda süren
tartışmalar son bulmamıştır. Bu başlık altında yargı bağımsızlığının en önemli
ayaklarından olan hâkim ve savcılara ilişkin düzenlemelere ve teminatlara yer verilerek
yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.Hâkim ve
savcılara yönelik birtakım teminatlar öngörülerek mesleği korku yahut endişe
yaşamadan ifa edebilmeleri ve bu yolla bağımsız bir yargının oluşması
hedeflenmektedir. Bunlardan biri sık hâkim değişikliğini önlemek amacıyla esas bölge
sisteminin yeniden düzenlenmesi bir diğeri ise üst derece mahkemelerine atanan hâkim
ve savcıların belirli bir süre ilk derece mahkemelerine atanamayacaklarına ilişkin
düzenlemelerdir. Yine Adalet Bakanlığının hâkimleri geçici olarak başka bir yer yargı
çevresine yetkilendirebilmesine ilişkin hükmün kaldırılacağı belirtilmiştir. Hâkim ve
savcılar için coğrafî teminatın sağlanacağı, hâkimlik teminatının güçlendirileceği açıkça
belirtilmiştir. Coğrafî teminatın sağlanması hâkim ve savcılar bakımından olumlu sonuçlar
doğurabilecektir.
•

Hâkim ve savcılara yönelik disiplin suç ve cezaları objektiflik, öngörülebilirlik ve
orantılılık ilkeleri dikkate alınarak gözden geçirilecektir. Böylelikle hâkim ve
savcıların mesleklerini yerine getirmeleri esnasında kendilerini herhangi bir tehdit
altında hissetmemeleri sağlanmaya çalışılacaktır.

•

Hâkim ve savcıların terfi sistemlerinin, hedef süreye uyum, kararların yeterli
açıklıkta gerekçeli olarak yazılıp yazılmadığı, isabet oranı ve insan haklarına
duyarlılık gibi objektif performans kriterlerine göre yeniden yapılandırılacağı
isabetli olarak hedeflenmiştir.

•

Yargının tarafsızlığının objektif bir şekilde tahkim edilebilmesi için teftiş sisteminin
etkinliğinin artırılması öngörülmüştür.
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•

Son olarak Türkiye Adalet Akademisinin, çoğulculuk, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri
doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve bu yolla bağımsızlığının
güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yargılamanın en önemli süjelerinden olan hâkim ve savcılara yönelik bu teminatlar

yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı için önemli olup bunların somut adımlarla desteklenmesi
gerekmektedir. Hâkimlerin üst mahkemenin varlığına güvenerek alelâde kararlar
vermesinin önüne geçilebilmesi açısından kararların gerekçelerinin ve isabet oranlarının
terfilerde kriter olarak değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
2.2. Gerekçeli Karar Hakkının Güçlendirilmesi
Anayasanın 141. maddesinin 3. fıkrasında “Bütün mahkemelerin her türlü kararları
gerekçeli olarak yazılır.” şeklinde ifade edilen gerekçeli karar hakkının güçlendirilmesi
başlığı altında adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olan hâkim ve
savcıların gerekçeli kararlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
•

Mahkeme ve savcılık kararlarının, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında
belirlenen standartları haiz olarak yeterli, ikna edici ve anlaşılabilir olması için
gerekli meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetleri yapılması sağlanacaktır.

•

Yargının sürüncemede bırakılması ve gerekçesizlik sebeplerine dayalı istinaf ve
temyiz süreçlerindeki tespitlerin terfi ve disiplin incelemelerinde dikkate alınmak
üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bildirilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Hâkim ve
savcıların keyfî kararları ile üstünkörü verilen yargı kararlarının önüne geçmesi
açısından hâkim ve savcıların terfii sistemi ile entegrasyon yerinde görülmektedir.

•

İstinaf ceza dairelerine, kararların açıkça gerekçesiz olduğu ve savunma hakkını
kısıtladığı durumlarda da bozma yetkisi tanınması hedeflenmiştir.
2.3. Masumiyet Karinesinin Uygulanmasına İlişkin Standartların

Güçlendirilmesi
Masumiyet karinesinin uygulanmasına ilişkin standartların güçlendirilmesiyle ilgili
düzenlemeler ise; suç ve cezaların şahsîliği ve masumiyet karinesinin gerek adlî ve gerek
idarî iş ve işlemlerde temel esas olarak kabul edilerek uygulanması, lekelenmeme
hakkının kapsamının genişletilmesi, yapılacak kamuoyu bilgilendirmelerinde masumiyet
karinesinin çiğnenmemesi adına kamu görevlileri ve basın-yayın organlarına yönelik
farkındalık artırıcı çalışmaların yapılması şeklindedir. Basın ve özellikle son yıllarda sosyal
medya yoluyla masumiyet karinesini hiçe sayan yaklaşımlar yayılmakta olduğundan
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kamu görevlileri ve basın haricinde toplumun bütüncül olarak masumiyet karinesi
hakkında bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.
2.4. Makul Sürede Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi
Eylem Plânında hukuk sistemimizin en temel sorunlarından birisi olan makul
sürede yargılanma hakkına ilişkin de düzenleme ve iyileştirmeler öngörülmüştür. Bu
kapsamda önemle ele alınan konu “Yargıda Hedef Süre” uygulamasının etkin hale
getirilmesidir. Uygulamanın istinaf yargılamasını da kapsayacak şekilde genişletilmesi
öngörülmektedir.
•

Makul sürede yargılamayı geciktiren sebeplerden birisi olan mahkemeler
arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarının giderilmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir.

•

Mahkeme hakiminin mazereti sebebiyle katılamayacağı bir adli sürecin önceden
avukatlara haber verilmesi ve yeni tayin edilecek tarihte bir üst sınır belirlenmesi
gerekliliği öngörülmüştür. Ki bu, avukatların savunma görevini layığıyla yerine
getirmesi noktasında hayati önem taşımaktadır.

•

Adlî yargıda olduğu gibi idarî yargıda da gerekçeli kararların 30 gün içinde
yazılması kuralının getirileceği belirtilmiştir.

•

Makul sürede yargılamanın önündeki en büyük engellerden birisi olan tebligat
problemlerinin giderilmesi için elektronik tebligatın yurtdışında yaşayanlar dahil
yaygınlaştırılacağı ve usulsüz tebligatların önüne geçmek için personele düzenli
eğitim verileceği ifade edilmiştir.

•

Ceza yargılamalarındaki seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin
genişletilmesiyle hızlı ve etkin bir şekilde adlî sürecin işletilmesinin sağlanacağı
belirtilmiştir.

•

Yargılama süresince kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi ve belgelerin ilgililer
tarafından en kısa sürede yerine getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacağı
öngörülmüştür.

•

Davaların daha hızlı sonuçlandırılması adına, iş davalarında hâkimlerin dava
konusuyla sınırlı olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm kayıtlarına bilişim
sistemi üzerinden erişebilmesine yönelik düzenlemeler yapılacağı belirtilmiştir.
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•

Üst mahkemece bozma kararı verilerek mahkemesine gönderilen dosyaların
öncelikli olarak ve ivedilikle görülmesinin sağlanacağı da bu başlık altındaki
düzenlemelerdendir.
Geç gelen adaletin, adaleti ne kadar sağladığı konusu hukuk sistemimiz açısından

önemle irdelenmesi gereken bir konudur. Sistemin kendi içerisinde ne kadar adaleti
temin edebildiği bir yana Türkiye’de makul sürede yargılanma konusunda ciddi
problemlerin olduğu açıktır. Yukarıda da belirtildiği üzere Anayasa Mahkemesi
tarafından verilen ihlâl kararlarının oransal dağılımında en fazla ihlâl edilen hakkın adil
yargılanma hakkı olduğu görülmektedir. 30 Eylül 2020 tarihli istatistiklere göre Anayasa
Mahkemesi tarafından verilen 10.652 ihlâl kararının %55.2’sine karşılık gelen 5.884’ü adil
yargılanma hakkına ilişkindir. Bu kararların önemli bir kısmının makul sürede yargılanma
hakkının ihlâlinden kaynaklandığı dikkate alındığında Eylem Plânında bu hakka ilişkin
ayrıca bir yer ve önem atfedilmesinin önemli olduğu görülecektir. Bununla birlikte
öngörülen düzenlemelerin tek başına sorunu çözmesi mümkün değildir. Yine de bu
maddelerin hayata geçirilmesi sağlandığı takdirde ilerleme kaydedileceği açıktır.
2.5. İddia ve Savunmanın Eşitliği İlkesine İlişkin Standartların Geliştirilmesi
İddia ve savunmanın eşitliği ilkesine ilişkin standartların geliştirilmesi bir diğer
belirlenen hedeftir. Bu başlık altında gerek ceza yargılamalarında gerekse idarî
yargılamada uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi yoluyla iddia ve savunmanın
etkisizleştirilmesinin önüne geçilme amacıyla düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
2.6. Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin
Artırılması
Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması başlığı
altında daha ziyade avukatlık mesleğine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.
•

UYAP sisteminin etkin ve etkili bir şekilde kullanılamaması sebebiyle avukatların
yaşadığı zaman ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin
alınacağı belirtilmiştir. Avukatlar tarafından yapılacak bireysel başvuruların
elektronik olarak yapılmasına imkânı sağlanacağı da Eylem Plânında da yer
almakta olup teknolojik gelişmelerin yakalanması bakımından önemlidir.

•

Avukatların “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettikleri belgelerin idarî merciler
tarafından işleme esas alınmasının sağlanacağı belirtilmiştir.

ESAM İSTANBUL

13

•

Zorunlu müdafî ücretlerinin artırılması ve ödemelerin zamanında tam olarak
yapılması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı ifade edilmiştir.

•

Başkaca bir mesleği icra ederken avukatlık stajı yapılmasına imkân sağlayacak
düzenlemelerin yapılacağı da ifade edilen bir başka husustur.

Özellikle son yıllarda basın yayın yoluyla zayıflatılan ve itibarsızlaştırmaya çalışılan
avukatlık mesleğine ilişkin düzenlemeler yetersiz olup, uygulamada avukatların
savunmadan kaynaklanan kamu görevini yerine getirirken karşılaştıkları zorlukları
bertaraf edebilecek nitelikte olmayıp talî meselelere yöneliktir. Bu yüzden daha etkili
önlemlerin alınması gerekmektedir. Başkaca bir mesleği ifa ederken avukatlık stajının
yapılabileceğine ilişkin düzenleme ise yine gerçek bir çözüm olmaktan uzaktır. Avukatlık
stajı sırasında stajyerlerin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşulların
düzeltilebilmesi bakımından stajyerlere ödenecek ücretin iyileştirilmesine yönelik
adımların atılması ile barolara ödenen staj kayıt ücretleri ve ruhsat masraflarının yeniden
gözden geçirilmesi gerekmektedir.
2.7. Adalete Erişimin Güçlendirilmesi
İnsan Hakları Eylem Plânının 2. amacı kapsamında ele alınan son madde ise
adalete erişimin güçlendirilmesine ilişkindir. Mahkemelere erişimin kolaylaştırılmasıyla
adalete erişimin herkes için mümkün olduğu bir sistem öngörülmüştür. Bu kapsamda
harçların sadeleştirilmesi, hasta, engelli ve yaşlılar için adliyelere gelmeden adlî
süreçlere katılım imkânı sağlayan sistemlerin geliştirilmesi, maddî durumu elverişli
olmayanlar için adlî yardıma başvurunun kolaylaştırılması, yurtdışında yaşayan
vatandaşlara yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri sunulması, adliyelerde vatandaş
dostu hizmet vermek amacıyla halkla ilişkiler bürolarının kurulması şeklinde usulî ve fizikî
birtakım düzenlemeler yer almaktadır. Aynı zamanda e-duruşmaların yaygınlaştırılarak
zaman ve yoldan tasarrufun tüm hukuk mahkemeleri için mümkün olduğu bir sistem
imkânı da öngörülmüştür.
Görüldüğü gibi Eylem Plânının 2. amacı yargı bağımsızlığı ve adil yargılanmaya
yönelik pek çok farklı düzenleme öngörmektedir. Pek çoğu uygulandığı,
denetlenebildiği ve kâğıt üstünde kalmadığı takdirde yargı sistemini rahatlatacak reform
özelliğini taşımaktadır. Nitekim ülkemiz hukuk sisteminin mevzuat yönünde bir eksiği
çoğunlukla bulunmayıp temel noksan bunların gereği gibi uygulanması ile ilgili olarak
ortaya çıkmaktadır.
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3. AMAÇ: HUKUKÎ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIĞA
İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bürokrasinin azaltılması ve hızlandırılması, yönetimde şeffaflık ve hesap
verilebilirlik, ihtisas mahkemelerinin ve alternatif çözüm yollarının getirilerek adalete hızlı
ve sağlıklı bir şekilde ulaşılmasının sağlanması, bilirkişilik müessesesinin yenilenerek
işlevsel hale getirilmesinin bu başlık altında belirlenen düzenlemeler vasıtasıyla
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. İnsan Hakları Eylem Planının 3. amacı olan “Hukuki
Öngörülebilirlik ve Şeffaflık” bölümü 6 hedef ve 68 faaliyetten oluşuyor. Bu amacı eylem
planının 5. temel ilkesinin açılımı olarak değerlendirilebilmesi mümkündür.
Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı bu amaç kapsamında hukuk güvenliğini ön plâna
çıkarmışlardır. Cumhurbaşkanı; “Bu amacın özünde hukuk güvenliği ilkesi vardır.
Mevzuat hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir tereddüte yer vermeyecek
şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmalıdır.” sözleriyle, Adalet Bakanı ise
“Yatırımcı hukuk güvenliğinin olduğu yere gider. Hukuk istikrarı varsa ekonomik istikrar
doğar.” diyerek bu amacı açıklamışlardır.
3.1. İdarenin İş ve İşlemlerinde Hukukî Öngörülebilirlik ve Şeffaflığın
Güçlendirilmesi
Bu hedefte şeffaflık, bürokrasinin azaltılması ve ülkeye yabancı yatırımcı çekme
amacının ön plânda olduğu görünmektedir.
Şeffaflık temelli hedefler;
•

Şeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele amacıyla konuya ilişkin Strateji
Belgesinin güncellenmesi,

•

Mevzuat düzenlemelerinin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla düzenlenmesi,

•

Kamu İhale Mevzuatı ile sözleşme ve teşebbüs hürriyetine ilişkin mevzuatın
gözden geçirilmesi.
Kamu ihale mevzuatında çok sık değişiklikler yapılmasından dolayı bu durum

kamuoyunun haklı eleştirilerine neden olmaktadır. Bu nedenle kamu ihale mevzuatının
günümüzün şartlarına uygun şekilde güncellenmesi ve korunması yönetimde şeffaflık
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açısından önemlidir. Böylelikle kamuoyunda oluşan yolsuzluk ve adam kayırmacılık
yönündeki algının düzeltilmesi ve bu tür durumların gerçekleşmesinin önlenebilecektir.
Bürokrasinin azaltılması ve hızlandırılması amacıyla ortaya konulan hedefler;
•

İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresinin 60 günden 30 güne
indirilmesi,

•

Noterlik işlemlerinde dijital dönüşümün hızlandırılması ve sahteciliği ortadan
kaldırmak amacıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulamaya
konulması,

•

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının kamu hizmetlerinden yararlanması ile
ilgili sorunların giderilmesi.
Ticarî hayatın gelişmesi ve yatırımcı çekmeye yönelik hedefler;

•

Ticaret şirketlerinin tasfiye yöntemlerinin basitleştirilmesi,

•

Ticari sırların tüm yönleriyle korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata
geçirilmesi,

•

Yabancılara Türk hukuk sistemini anlatan materyaller sunulması hedeflenmektedir.
3.2. Adlî Süreçlerde Hukukî Öngörülebilirlik ve Şeffaflığın Güçlendirilmesi
Yargı yoluyla hak arama yolunun sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik

hedefler;
•

Kanun yollarına başvurma sürelerinin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren
başlaması ve başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi,

•

İdarî para cezalarına ilişkin başvuru ve itiraz yollarının daha etkin hâle getirilmesi,

•

Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine hükmedilen tazminat ve alacakların
gecikmeden ödenmesinin sağlanması hedeflenmektedir.
Uygulamada kafa karışıklığına yol açan kanun yoluna başvuruda bulunmaya

yönelik hükümlerin yeknesaklaştırılması, hak arama özgürlüğünün kullanımının
kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak dikkat
çekmektedir. Ayrıca istinaf yolundaki karar farklılıklarını gidermek amacıyla yüksek
mahkemelerin ilgili daireleri ile birlikte ortak ve düzenli toplantıların yapılması
hedeflenmiştir. Bu hedefin yürürlüğe konulması ile hem eylem plânına özünü veren
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hukukî güvenlik ilkesi hem de yargı kararlarında birliğin sağlanması söz konusu
olabilecektir.
Adlî süreçlerde şeffaflığı sağlamak için bütün yargı kararlarının kişisel veriler
korunarak ve kararı veren hâkim veya heyetin isimleri ile birlikte erişime açılması bu
amaç kapsamında hedeflenmektedir. Bu hedef vatandaşın hak arama düşüncesinin
teşviki ve hukukî bilgi seviyesinin artmasına katkı sağlayabilir. Ülkemizde son yıllarda
özellikle sosyal mecralarda “linç kültürü” yoğun bir şekilde görülmektedir. Genellikle bir
olayın iç yüzüne hâkim olmadan adalet teşkilatını töhmet altında bırakacak söylemlerin
yoğun bir şekilde söz konusu olduğu gözlemlenmektedir. Mahkeme kararlarının
hâkimlerin isimleri ile birlikte yayımlanmasının olumsuz sonuçlar doğurarak linç
kültürünü beslemesi de olasıdır.
Bu hedef kapsamındaki diğer faaliyetler şunlardır;
•

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların genişletilmesi,

•

Vergi suçunun zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi ve vergi suçlarında
etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması.
3.3. Yargının Etkililiği ve Kalitesinin Artırılması
Hedefin özü şunlardır; adalet sistemi ile uygulamaların güncellenerek işlevsel hale

getirilmesi, liyakatin sağlanması ve yargı mensuplarının meslekî birikimlerinin artırılması.
Sistem ve uygulamaların işlevsel hâle getirilmesi için ortaya konulan faaliyetler;
•

Soruşturma, yargılama ve infaz aşamasındaki aksaklıkların takip edilmesi, infaz
hizmetlerinin denetiminin etkinleştirilmesi

•

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ve cezaların ertelenmesine ilişkin
hükümlerin yeniden düzenlenmesi,

•

İstinaf kanun yolu tecrübesinin analiz edilerek verimliliği artırıcı tedbirler alınması,

•

Yargı mensubu sayısının iş yüküyle orantılı olmasını temin edecek çalışmalara
devam edilmesi,

•

Dijital icra takibinin yaygınlaştırılması,

•

Bazı çekişmesiz yargı işleri ile delil tespitinin noterler tarafından yapılmasının
sağlanması hedeflenmektedir.
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Liyakatin sağlanması ve yargı mensuplarının meslekî birikimlerinin artırılması
yönelik faaliyetler;
•

Yüksek mahkeme üyeliğine seçilebilmek için yaş ve kıdem şartı; ilk derece ve
istinaf mahkemelerinde başsavcılık, komisyon başkanlığı, mahkeme başkanlığı
gibi görevlere seçilebilmek için de asgarî meslekî kıdem şartı getirilmesi,

•

Sürekli ve zorunlu eğitim verilmesi,

•

Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdas edilmesi ve adlîye stajlarının “Staj
Eğitim Merkezi” olarak belirlenen adlîyelerde yapılması,

•

Hukuk mesleklerine giriş sınavına yönelik hazırlıkların tamamlanması ve mesleğe
giriş sürecinde iletişim becerileri ile stres yönetimine ilişkin kabiliyetlerin
ölçülmesi hedeflenmektedir.
Yukarıda yer verilen düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi hâlinde yargılama

süreçlerinin ve yargılamanın kendisinin kalitesi artacaktır. Yargılamanın kalitesinin
artması, yargı organlarınca verilecek kararların adil olmasına ve bu şekilde kamuoyu
nezdinde olumlu neticeler vermesine katkı sağlayacaktır.
3.4. İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi
Bu hedef kapsamındaki faaliyetler şunlardır;
•

Finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçları
bakımından ihtisas mahkemeleri belirlenmesi ve ticarî hayatın yoğun olduğu il ve
ilçelerde fikrî ve sınaî haklar mahkemelerinin kurulması,

•

Hâkimlerin ihtisas sahibi olmalarının sağlanması,

•

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren alanlarda mahkeme uzmanı
istihdam edilmesi.
İhtisas mahkemelerinin yaygınlaşması ile ilgili alanlarda verilen kararlar daha

sağlıklı olacak ve teknik bilgi eksikliği nedeniyle yanlış karar verilmesi büyük ölçüde
engellenecektir. Hâlihazırda aile mahkemelerinde mahkeme uzmanları görev yapmakta
ve hâkimlere destek olmaktadır. Eylem planı ile mahkeme uzmanlığı yaygınlaştırmak
istenmektedir. Mahkeme uzmanlığının yaygınlaştırılması ile hâkimlerin verecekleri
kararlarda daha sağlıklı değerlendirmelerde bulunması ve daha sağlıklı kararlar vermesi
söz konusu olabilecektir.
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3.5. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğinin Artırılması ve
Yaygınlaştırılması
Bu hedef altında Arabuluculuk ve tahkim müesseselerinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
•

İdarî sulh usulü getirilerek kişi ile devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için
alternatif yöntem öngörülmesi,

•

Yine yatırımcı odaklı yeni bir kurumsal yapının ihdas edilmesi (yatırım
ombudsmanlığı),

•

Arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi ve ihtisaslaşmanın sağlanması,

•

Arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Özellikle arabuluculukta ihtisaslaşma taraflar arasındaki ihtilâfların çözülmesini

kolaylaştıracaktır. Ayrıca bu noktada özel olarak dikkat çeken husus aile hukukundan
kaynaklı ihtilâflar bakımından “aile arabuluculuğu” müessesesinin öngörülmüş olmasıdır.
Boşanma sürecinde özellikle kadın ve çocukların örselenmelerini önlemek amacıyla
uluslararası sözleşmelerdeki standartlar da dikkate alınarak mahkeme temelli aile
arabuluculuğu müessesesi oluşturulması eylem plânı kapsamında öngörülmüştür. Bu
kapsamda mevzuatta aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuk
müessesesine yer verilmemiş olmasının ailelerin parçalanmasına ve aile mahkemelerinin
iş yükünün artmasına neden olacağı söylenebilir. Aile arabuluculuğunun uygulanmaya
başlanması ile birçok uyuşmazlığın mahkemeye götürülmeksizin giderilmesi
mümkündür. Aile arabuluculuğu ile ulaşılmak istenenin ailenin korunması hedefi olduğu
değerlendirilmektedir. Aile arabuluculuğu, aile mahkemelerinde görülen davaların
sayısının önemli ölçüde azalmasına yardımcı olacağı gibi birçok yuvanın yıkılmasının ve
ö z e l l i k l e ç o c u k l a r ı n b u s ü re ç l e rd e m a ğ d u r o l m a l a r ı n ı n e n g e l l e n e c e ğ i
değerlendirilmektedir. Aile arabuluculuğu müessesesinin kabulü ile Anayasanın 41.
maddesinde öngörülen devletin aileyi koruma yükümlülüğünü yerine getirmesine
önemli bir katkı sağlanacağı öngörülmektedir. Aile arabuluculuğunda sadece
hukukçuların değil; psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları ve
ilahiyatçıların da görev alabilmelerinin sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Aile
arabuluculuğu, öncelikle evliliğin devamının mümkün olması hâlinde taraflara bu yönde
gerekli yardımı sağlamalı, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bu durumun arabulucu
tarafından tespiti ve mahkemenin bu yönde bir kanaate ulaşması sonrasında evlilik birliği
içerisinde yaşanan tüm olumsuzlukların ve isnatların taraflar tarafından ortaya
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konulmasından önce tarafların uzlaşma, arabuluculuk veya sulh yolu ile anlaşmalı
boşanmalarına imkân tanınması şeklinde işletilmesinin faydalı sonuçlar vereceği
değerlendirilmektedir.1
3.6. Bilirkişilik Sisteminin Kalitesinin Artırılması ve Öngörülebilirliğin
Sağlanması
Bilirkişilik müessesesinin kalitesinin artırılarak davaların daha hızlı ve etkin çözüme
bağlanması hedeflenmiş olup bu hedefe ulaşabilmek amacıyla;
•

Bilirkişi performans sistemi getirmek, hatalı ve yetersiz raporların bilirkişilik siciline
işlenmesi ve raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye yeni dosya
verilmemesi,

•

Bilirkişilere raporda yer alması gereken hususlara ilişkin temel eğitim verilmesi,
profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin teşvik edilmesi ve özel hukuk tüzel
kişilerinin bazı alanlarda bilirkişilik yapmasının sağlanması gibi faaliyetler
belirlenmiştir.
Bu hedeflerin yerine getirilmesi il bilirkişilik müessesesinin kalitesinin ve

etkinliğinin artması söz konusu olacaktır.

Hüsnü Koyunoğlu - Batuhan Ustabulut - Ramazan Boyalık, Türkiye’de Nafaka: Uygulama, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri, ESAM İstanbul, s. 8-9.
1

ESAM İSTANBUL

20

4. AMAÇ: İFADE, ÖRGÜTLENME VE DİN ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. İfade ve Basın Özgürlüğüne İlişkin Standartların Yükseltilmesi
İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesine ilişkin
hedefler İnsan Hakları Eylem Plânında yer alan diğer hedeflere nazaran oldukça az ve
soyuttur. Bu kapsamda öngörülen düzenlemeler şunlardır:
•

İfade özgürlüğünün en geniş şekilde teminat altına alınması amacıyla ilgili
mevzuat uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda gözden
geçirilecektir.
Ülkemizde ifade özgürlüğünün korunması bakımından yapılmış en temel

düzenleme Anayasanın 26. maddesinde yer alan düzenlemedir. Temel hak ve
özgürlükler arasında oldukça önemli bir yere sahip olan ifade özgürlüğünün
sınırlandırılabilmesi bakımından amaç ve ölçü Anayasa 26. maddenin 2. fıkra hükmünde
ayrıca ifade edilmiştir. Hakkın sınırlandırılmasına ilişkin söz konusu hüküm hâlihazırda
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasını
düzenleyen 10. maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenleme ile uyumludur. Gerçekten
de ifade özgürlüğü özelinde diğer tüm temel hak ve özgürlükler bakımından esas
sorunun mevzuattan kaynaklanmayıp uygulamadan ileri geldiği görülmektedir. Bu
nedenle ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartların yükseltilmesi bakımından
uygulamada temel hakların sınırlandırılması konusunda Anayasa ve kanunlarla sıkı sıkıya
bağlılığı sağlayacak eğitimlerin öngörülmesinin yerinde olacağını belirtmek
gerekmektedir.
•

Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce
açıklamalarının soruşturma konusu olmaması için hâkim, savcı ve kolluk
görevlilerine düzenli olarak eğitim verilecektir.
Özellikle temel hakların sınırlarının belirlenmesinde yargı kararlarının önemli

olduğu dikkate alınırsa yargı mensuplarının ve kolluğun söz konusu hak bakımından
eğitime tâbi tutulması uygulamada yaşanan sorunları çözmede etkili olabilecektir.
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•

Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda muhakeme şartı olan süreler
hukukî öngörülebilirlik ve ifade özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla yeniden ele
alınacaktır.

•

İnternet sitesinin tamamı yerine sadece ilgili içeriklerin kısıtlanmasının
sağlanmasına ilişkin uygulamadan kaynaklı sorunlara yönelik gerekli tedbirler
alınacaktır.

•

İfade ve basın özgürlüğünün önemli bir parçası olan “gazeteci güvenliğinin” esas
olmasına ve gazetecilerin meslekî faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik
tedbirler alınacaktır.
Basın özgürlüğü demokratik bir hukuk devletinin en önemli unsurlarından

birisidir. Özellikle sorgulanabilirlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin tesisi
bakımından bağımsız gazetecilik müessesesinin varlığı demokrasilerin yaşaması için
büyük bir öneme sahip bulunmaktadır. Bu hususun güçlendirilmesi bakımından
gazetecilerin hazırladıkları içeriklere ve yaptıkları konuşmalara ilişkin güvence
sağlanması bir zorunluluktur. Bu bakımdan alınacak tedbirler büyük bir önem
taşımaktadır.
•

Basın Kanunu uyarınca verilen yayım yasağı kararlarıyla ilgili uygulamaya ilişkin
düzenleyici çerçeve, basın özgürlüğünü güçlendirecek şekilde gözden
geçirilecektir.

•

İfade açıklaması yoluyla işlenen suçlar nedeniyle verildiği anda kesin olan
hükümlere karşı kanun yolu getirilecektir.
Hükmün kurulmasından sonra kanun yolunun açık olmaması adil yargılanma hakkı

bakımından ciddî bir zafiyet oluşturmaktadır. Özellikle sonucunda adlî yaptırımların
uygulandığı yargılamalarda kanun yolunun mutlak bir hak olarak tanınması hukuk
devletinin en temel şartlarındadır. Bu bakımdan hâlihazırda verildiği anda kesin olan
hükümlere karşı kanun yolunun getirilmesi geç kalınmış ve derhal hayata geçirilmesi
gereken bir düzenlemedir.
•

Hükümlü ve tutukluların mektuplarına, avukatları ile yazışmalarına, süreli ve süresiz
yayınlara erişimlerine ilişkin uygulamadan kaynaklı sorunlar giderilecektir.
Özellikle hükümlü ve tutuklarının avukatları ile yazışmaları etkin hukukî

savunmadan yararlanılabilmesi için iç hukuk bakımından tanınmış mutlak bir haktır.
Ancak uygulamada özellikle kolluk tarafından bu hak engellenmekte ve bu mektupların
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içeriğine tedbir amaçlı erişilmektedir. Her ne kadar bunlar yargılamada esas teşkil
edilmese de bu mahremiyetin ihlâl edilmesi hukuka ve adalete olan güvenin
zedelenmesine sebebiyet vermekte ve hukuk devleti anlayışını zedelemektedir.
Dolayısıyla mevzuat bakımından tanınan bu hakkın uygulamada da korunması önemli bir
husustur.
4.2. Toplantı ve Örgütlenme Hakkının Güçlendirilmesi
Eylem Plânının 4. amacının ikinci hedefi olarak belirtilen toplantı ve örgütlenme
hakkının güçlendirilmesi başlığı altında aşağıdaki düzenlemeler öngörülmüştür.
•

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının güçlendirilmesi amacıyla ilgili mevzuat ve
uygulama uluslararası standartlar dikkate alınarak gözden geçirilecektir.

•

Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine müdahaleye ilişkin ikincil
mevzuat, uluslararası standartlar dikkate alınarak gözden geçirilecektir.

•

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının yasaklanması ve müdahale uygulamalarına
ilişkin mülkî idare amirleri ve kolluk görevlilerine yönelik uluslararası standartlar
dikkate alınarak farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir.

•

İnsan haklarının geliştirilmesini amaç edinen ve bu doğrultuda çalışan birey ve
sivil toplum kuruluşlarıyla periyodik görüşmeler yapılacak ve bunların
çalışmalarında her türlü kolaylık sağlanacaktır.

•

Sendikal hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yöneticilerin
farkındalıklarını artırmaya yönelik faaliyetler yürütülecektir.
Genel olarak toplantı ve örgütlenme özgürlüğü kısmında somut anlamda bu

özgürlüğü güçlendirecek bir düzenlemeye işaret edilmemiş, soyut atıflardan ve
farkındalık eğitimlerinden bahsetmekle yetinilmiştir. İdareye hakkın sınırlandırılması
bakımından geniş bir takdir yetkisi tanınan örgütlenme ve toplanma hakkının, bu takdir
hakkının belli şartlara tâbi tutulması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bölümde farkındalık
olarak ifade edilen çalışmaların uygulamada bu hakkın korunması ve kullandırılmasına
nasıl bir katkı sağlayacağı ise belirsizdir.
4.3. Din ve Vicdan Özgürlüğünün En Geniş Anlamda Sağlanması
Eylem Plânının 4. amacının üçüncü hedefi olarak belirtilen din ve vicdan
özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanması başlığı altında aşağıdaki önlemler
öngörülmüştür.
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•

Din ve vicdan özgürlüğünün en geniş şekilde teminat altına alınması için ilgili
mevzuat ve uygulama uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda
gözden geçirilecektir.

•

Kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin hangi inanç sistemine mensup
olduklarına bakılmaksızın kendi inançlarıyla ilgili bayramlarda izinli sayılmalarına
imkân sağlanacaktır.

•

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi inançlarıyla ilgili
bayramlarda açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave imkânlar sağlanacaktır.

•

Kamunun kullanımına tahsis edilmiş bina ve alanlarda, ihtiyaç ve talep durumu
dikkate alınarak, farklı inanç sistemlerine mensup olanların inançlarıyla ilgili
yükümlülüklerini yerine getirebilmesini temin etmek için uygun mekânlar
oluşturulacaktır.

•

Gayrimüslim cemaat temsilcileriyle sorunların tespiti ve çözüm önerileri
geliştirilebilmesi amacıyla düzenli toplantılar yapılacaktır.
Din ve vicdan özgürlüğü Anayasanın 24. maddesi ve AİHS’in 9. maddesi hükmü

ile düzenlenmiştir. Anayasanın ilgili hükmüne göre yalnızca hakkın kötüye kullanılmasını
düzenleyen 14. madde hükmü ile sınırlandırılan bu hak bakımından bunun dışında bir
sınırlandırma öngörülmemiştir. Bununla birlikte söz konusu hakka ilişkin Eylem Plânında
öngörülen düzenlemelerin uygulamada yaşanan sorunların sonucunda ortaya çıktığı
açıktır. Bu yüzden öngörülen bu düzenlemelerin hayat geçirilmesi ile yaşanan sorunların
çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu hâliyle öngörülen tedbirler ve düzenlemelerin
etkin bir şekilde uygulanması yaşanan sorunların çözümü için yerinde görünmektedir.
COVID-19 pandemisinin başladığı ilk birkaç ay boyunca Diyanet İşleri
Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı nezdinde kurulan Bilim Kurulunun bu yönde herhangi bir
tavsiyesi olmamasına rağmen camilerin hem toplu hem de bireysel ibadete kapatılmış
olmasına yönelik sınırlama tedbirinin Anayasanın 13. maddesinde yer alan ölçülülük
ilkesine aykırı olduğu söylenebilir. Din ve vicdan özgürlüğünün en geniş anlamda
sağlanabilmesi için idarenin vatandaşların dinî hassasiyetlerini dikkate almak suretiyle
Anayasada belirtilen çerçeve içerisinde hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle bu
başlık altında yer verilen hedeflerin özellikle gayrimüslimlere yönelik iyileştirmeler
içerdiği, halkın büyük çoğunluğunu oluşturan Müslümanların din ve ibadet özgürlükleri
bakımından kayda değer bir iyileştirmeden bahsedilmediği görülmektedir. Ayrıca eğitim
hakkı bakımından kılık kıyafet serbestîsinin herhangi bir anayasal ya da kanunî
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dayanağının bulunmaması da dikkate alındığında bu yönde bir adımın atılmasının
gerekliliği ve bu konuda geç kalınmış olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.
4.4. Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadelede Etkinliğin Artırılması
Nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadelede etkinliğin artırılması başlığı altında
aşağıdaki düzenlemeler öngörülmüştür.
•

Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri
nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele
edilecektir.

•

Çalışma hayatında ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin politikaların etkinliği
artırılacaktır.

•

İslâm ve yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık gibi ayrımcılık ve nefret
söylemi/suçu teşkil eden ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeler takip
edilecek ve periyodik raporlar hazırlanacaktır.

•

Ayrımcılık ve nefret suçlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek amacıyla
soruşturma kılavuzları oluşturulacaktır.

•

Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanununda yeni bir düzenleme
yapılacaktır.

•

Eğitim materyallerinin objektiflik, tarafsızlık ve çoğulculuk ilkeleri dikkate alınarak
toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlanmasına devam edilecektir.

•

Ayrımcılık ve nefret suçları ile kabahatlere ilişkin veri tabanı oluşturulması ve
istatistiklerin sağlıklı bir şekilde toplanması sağlanacak, bu amaçla kolluk ve
savcılık personeline eğitim verilecektir.

•

Medya çalışanlarına yönelik eğitim ve el kitapçıkları hazırlanması suretiyle nefret
söylemi ve ayrımcılıkla ilgili farkındalık artırılacaktır.
Bu hedeflerle söz konusu problemlere ilişkin etkin tedbirler alınması

öngörülmekte ve sosyolojik olarak ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele edilmek
istendiği görülmektedir. Bu noktada özellikle dinî kavramların kullanılması ve dinin
emirlerinin aktarılmasının nefret söylemi ve nefret suçunun unsurlarını
oluşturmayacağının kanunî düzenlemeye konu edilmesi gerekmektedir. Belirtmek
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gerekir ki bu hedeflerin kurumlar ve kişilerce her hâl ve şartta uygulanması hâlinde
sorunların gerçek bir çözüme kavuşması mümkün olabilecektir.
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5. AMAÇ: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsan Hakları Eylem Plânında yer verilen bu başlık altında “kişi özgürlüğü ve
güvenliğine ilişkin standartların yükseltilmesi”, “adlî kontrol tedbirlerinin uygulanmasına
ilişkin standartların yükseltilmesi” ve “uygulamadan kaynaklı aksaklıklar nedeniyle kişi
özgürlüğünün kısıtlanmasının önlenmesi” şeklinde üç ana hedef üzerinden hareket
edilerek tutuklamanın istisnaî bir koruma tedbiri olarak ele alınması, tutuklamada itiraz
hakkı, savunma hakkının güçlendirilmesi, sulh ceza hâkimliklerinin verdiği kararlara karşı
dikey itiraz usulünün getirilmesi, tutuklama gerekçesinin konuyla “ilgili” ve “yeterli”
açıklamalar yoluyla ikna edici biçimde ortaya konulması, katalog suçların kapsamının
daraltılması, sulh ceza hâkimliğine asgarî kıdem şartının getirilmesi, tutuklamaya
alternatif diğer koruma tedbirlerinin daha da geliştirilmesi, adlî kontrol kapsamında imza
yükümlülüğünün teknolojik imkânlar kullanılarak yerine getirilmesi, konutu terk etmeme
adlî kontrol tedbirinde geçen sürenin, sonuç cezanın infazından mahsubunun
sağlanması ve koruma tedbirlerinin yanlış veya haksız uygulanması nedeniyle mağdur
olan kişiye tazminat ödenmesi konularında aşağıda işaret edilen şekillerde bazı
düzenlemeler öngörmektedir.
5.1. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine İlişkin Standartların Yükseltilmesi
•

Sulh ceza hâkimliklerinin tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin
kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilecektir.

Teoride de uzun tartışmalara konu olan bu durumun dikey itiraz usulü ile ortadan
kaldırılıyor olması olumlu bir durumdur. Bu sayede bir sulh ceza hâkiminin verdiği karara
itirazın başka bir sulh ceza hâkimi tarafından değerlendirilmesi uygulaması sona
erdirilerek itiraza üst mahkemelerin bakmasının sağlanması itiraz hakkının daha etkin
kullanımı sonucunu doğuracak bir gelişme olacaktır.
•

Sulh ceza hâkimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgarî kıdem şartı
getirilecektir.

Bu madde çerçevesinde yapılacak değişikliklerle tutuklama başta olmak üzere kişi
hürriyetini kısıtlayıcı kararlara imza atan hâkimlerin tecrübe bakımından daha ileri bir
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noktada olması hedeflenmiş olup bu hedefin hayata geçirilmesi durumunda olumlu
neticeler doğurması muhtemeldir.
•

Sulh ceza hâkimliklerinin, idarî yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurularda
ihtisaslaşmaları sağlanacaktır.

Bu vesile ile devlet karşısında daha güçsüz durumda bulunan vatandaşların
birbirinden farklı kararlar ile karşılaşmasının ve bunlara ilişkin itiraz yollarının daraltılması
söz konusu olacaktır. Uygulamaya geçmesi durumunda bu hedef vasıtasıyla vatandaş
açısından kolaylık sağlanacak ve davalar açısından da usul ekonomisi ilkesine uygun
hareket edilmiş olacaktır.
•

Kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ilgili mevzuat ölçülülük ve orantılılık ilkeleri
çerçevesinde gözden geçirilecek ve analiz raporu hazırlanacaktır.

Oluşturulacak analiz raporunda tüm taraflar ile istişare edilmesi ilgili rapor üzerinden
kalıcı ve efektif çözüm yolları üretilme imkânın söz konusu olmasına yardımcı olacaktır.
•

“Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık” ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların
kapsamı daraltılacaktır.

•

Tutuklama nedeni olarak düzenlenen katalog suçlar bakımından da “somut
delile dayanma şartı” getirilerek tutuklamanın istisna olduğuna ilişkin ilke
güçlendirilecektir.

Tutuklama ceza hukuku açısından son başvurulacak koruma tedbiridir. Bu sebeple
katalog suçların kapsamlarının daraltılması ve somut delile dayanma şartı değerlendirme
yapmadan hatta bazen keyfîliklere yol açacak derecede uygulanan tutuklama koruma
tedbirinin yerinde ve hakkaniyet çerçevesinde uygulanmasına hizmet edebilir.
•

Müdafîyle görüşme hakkını kısıtlayan kanun hükümleri gözden geçirilecektir.

Müdafî ile görüşme hakkının kısıtlanmasına yönelik kanun hükümlerinin sanık
lehine genişletilmesi savunma hakkının güçlendirilmesini sağlayacak bir gelişme
olacaktır.
•

Tutuklama ve adlî kontrol tedbirlerine ilişkin olarak sulh ceza hâkimleri ve
savcılara düzenli olarak eğitim verilecektir.
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•

Yetkisizlik, görevsizlik ve merci tayini gibi durumlarda tutukluluğa itiraz ve
gözden geçirmeye ilişkin uygulamadan kaynaklı mağduriyet ve belirsizlikler
giderilecektir.

•

Tutuklama ve bazı koruma tedbirlerinin haksız uygulanması nedeniyle
meydana gelen zararların oluşturulacak idarî başvuru yoluyla hızlı bir biçimde
tazmini sağlanacaktır.

Yukarıda ifade edilen ilk iki hedefin ciddiyetle uygulanması durumunda üçüncü
hedefin uygulanma alanı şüpheli/sanık açısından daha daraltılmış olacak ve bu yolla
yargılamadan kaynaklı hatalar en aza indirilerek mağduriyetler azalacaktır. Neticede
ortaya çıkan mağduriyetlerin en hızlı bir biçimde giderilmesi adaletin tesisini sağlayacak
ve vatandaşın hem devlete hem de yargıya olan güvenini sağlamlaştıracaktır.
5.2. Adlî Kontrol Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Standartların
Yükseltilmesi
•

Adlî kontrol tedbiri belirli aralıklarla incelenecek, tedbirlere üst süre sınırı
getirilmesi ile imza yükümlülüğünün teknolojik imkânlar kullanılarak yerine
getirilmesi gibi yenilikler hayata geçirilecektir.

•

“Konutu terk etmeme” adlî kontrol tedbirinde geçen sürenin, sonuç cezanın
infazından mahsubu sağlanacaktır.

•

Adlî kontrol tedbiri ile diğer bazı koruma tedbirlerinin yanlış veya haksız
uygulanması hâlinde bu uygulamadan mağdur olan kişiye tazminat ödenmesi
sağlanacaktır.

Adlî kontrol tedbirine ilişkin beyannameye alınan bu maddeler tedbirin kendisine
uygulandığı bireyler açısından lehe yenilik doğurucu niteliktedir. İlk hedef ele
alındığında adlî kontrolün vermiş olduğu olumsuz etki, üst sınır getirilmesi ve devamlı
surette kolluk veya denetim mekanizmalarına teması azaltması açısından faydalı sonuçlar
doğuracaktır. İkinci hedefte yer alan tedbirde geçen sürenin sonuç cezanın infazında
mahsubunun sağlanması bir şekilde özgürlüğü kısıtlanan bireyin hakkının kaybolmasını
engelleyecektir. Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ile bütün
toplumun acı bir şekilde elde etmiş olduğu tecrübe dikkate alındığında evde zorunlu
kalma durumunun ciddî etkilerinin varlığı ortadadır. Bu cihette bir etki doğuran durumun
sonuç cezanın infazından mahsubu yerinde bir karar olacaktır. Son madde ele
alındığında yanlışların ve eksikliklerin giderilmesine gösterilen çaba ile beraber bu
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maddenin fiilîyatta en az uygulanan madde olması arzu edilmektedir. Ancak madde
içeriğinde ifade edilen hukukî değerlerin ihlâl edilmesi durumunda ise son aşamada
adaletin tesisi ve güvenin sağlanması açısından önemli bir değişiklik söz konusu
olacaktır.
5.3. Uygulamadan Kaynaklı Aksaklıklar Nedeniyle Kişi Özgürlüğünün
Kısıtlanmasının Önlenmesi
•

İfade alınıp serbest bırakılmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında
mesai saatleri dışında yakalanan kişiye, makul bir sürede adlî makamlara
başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla serbest bırakılma imkânı getirilecektir.

•

İfade alma işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılamaması nedeniyle
yakalama kararlarının infazından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek için, bu
işlemlerin adliyelerde 7 gün 24 saat esasıyla yapılması sağlanacaktır.

Bu iki hedef dikkate alındığı takdirde uzun yıllardır özellikle uygulamada çekilen
ciddî sıkıntıların sona erdirilmesi imkân dahilindedir. Sadece ifade alınması maksadı ile
hakkında yakalama kararı çıkarılan bireylerin kolluk ve adliye ile muhatap oluş şekilleri
ciddî problemlere sebep olmakta ve bu durum vatandaşlarda olumsuz duygulara yol
açmaktadır. İkinci madde özelinde bireyin kendisinden değil, tamamen kolluk ve
adliyenin işleyişinden kaynaklı sorunlar söz konusu olmaktadır. 7 gün 24 saat esası ile
çalışacak personelin bu sıkıntıyı gidermesi hem bireylerde olumlu bir algıya sebep
olacak hem de mesai saatleri başlayana kadar kollukta veya adliyede bekletilen
bireylerin kontrolü ile alakalı iş yükü daha aza indirilebilecektir.
•

İddianame ile tanık ve müştekiler hakkında çıkarılan zorla getirme kararları,
ilgiliye telefonla bilgilendirme mesajı yoluyla da bildirilecektir.

Tebligatta yaşanan sıkıntılar sebebi ile haklarında zorla getirme kararı alınan tanık
ve müştekiler bundan çoğu zaman haberdar olamamaktadır. Zira kişilerin kapısına not
bırakmak sureti ile muhtarlığa teslim edilen evraklar başta olmak üzere kişinin kendisine
teslim edilmeyen her türlü tebligat bir şekilde öğrenilmemeye açık hale gelmektedir. Bu
gibi sıkıntıların önüne geçmek için eskide kalan işlevsiz uygulamaların teknolojik
gelişmeler dikkate alınarak geliştirilmesi yerinde olacaktır.
•

Şikâyete bağlı suçlarda, ifadesi alınmak üzere meşruhatlı davetiye tebliğine
rağmen müştekinin duruşmaya mazeretsiz olarak gelmemesi halinde kamu
davasının düşürülmesine ilişkin mevzuat çalışması yapılacaktır.
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Bu hedefe ilişkin olarak mevzuatta yapılan düzenleme iki noktayı dikkate almalıdır.
Bunlardan ilki şikâyet hakkını kullanan müştekinin ilgili davaya gelme durumu ve
kabiliyeti diğeri ise şikâyet edilen bireyin sadece şikâyet neticesinde adliye
koridorlarında sürünmesinin önüne geçilmesidir. Doğrudan düşürülmesine yönelik bir
yaklaşım yerine durumun her olay açısından bireyselleştirilmesine imkân tanınmalıdır.
•

Çağrı üzerine gelmeme durumunda tebligat sürecinin usulüne uygun
şekilde tamamlandığı tespit edilmeden zorla getirme veya yakalama işlemi
yapılmamasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Tebligat aşamasının ülkemizde ne kadar sıkıntılı bir şekilde işlediği fiilî durum
dikkate alındığında net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile sürecin usulüne uygun
olarak tamamlanmadığı durumlarda alınan zorla getirme ve yakalama kararları hem
vatandaşları zor durumda bırakmakta hem de adalete olan güvenleri sarsmaktadır.
Dolayısıyla bu alanda yapılacak değişikliklerin olumlu neticeler doğuracağı söylenebilir.
Genel olarak bakıldığında kişi özgürlüğü ve güvenliği konusunda eksikliklerin
olduğu muhakkaktır. Bu çerçevede ortaya konulan bu çaba büyük bir öneme sahiptir.
Burada en önemli konu ortaya konulan hedeflerin uygulamadaki karşılıklarının doğru ve
uygulanabilir değişikliklerle sağlanmasıdır. Değişikliklerin büyük bir kısmının adliyelerin
iş yükünü artıracağı muhakkaktır. Bu çerçevede yapılan değişiklikler ancak nitelikli ve
eğitimli personel ile karşılanabilme imkanına sahiptir. Bu aşamada adalet bakanlığımızın
gereken önlemleri alarak hizmet kalitesini üst seviyeye çıkaracak yaklaşım içerisinde
olması elzemdir. Sadece yeni personel temini ile değil, kurulacak kurumlar ve bağımsız
denetmenler vasıtası ile denetleme mekanizması güçlendirilmeli, hantal olan yapı efektif
ve esnek bir hâle getirilmelidir. Yapılan incelemelerde görülen en büyük eksiklik
mevzuatın belli bir çerçevede geliştirilmesinin ötesinde uygulayıcıların ve hizmet
sağlayıcıların geliştirilememesi, nitelikli hâle getirilememesi ve uygulamada mevzuatın
öngördüğünün dışında eylemlerin bulunmasıdır. Bu yönüyle bütün tarafları ile aktif
katılımın sağlanması durumunda “İnsan Hakları Eylem Plânı” olumlu sonuçlar doğurmaya
imkân tanıyacak bir yol haritasıdır.
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6. AMAÇ: KİŞİNİN MADDÎ VE MANEVÎ BÜTÜNLÜĞÜ İLE ÖZEL HAYATIN GÜVENCE
ALTINA ALINMASINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsan Hakları Eylem Plânının 6. amacı olarak kişinin maddî ve manevî bütünlüğü
ile özel hayatın güvence altına alınmasına ilişkin çeşitli hedeflere ve bu hedeflerin yerine
getirilmesi kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlere yer verilmiştir.
6.1. İşkence ve Kötü Muameleye Sıfır Tolerans Politikasının Titizlikle
Uygulanmaya Devam Edilmesi
Bu amaç kapsamında ilk hedef, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans
politikasının titizlikle uygulanmaya devam ettirilmesidir. Bu doğrultuda yerine getirilmesi
amaçlanan faaliyetlere bakıldığında özellikle kolluk görevlilerince gerçekleştirilen adlî
işlemler sırasında yaşanan işkence ve kötü muameleyi önlemeye yönelik maddeler
dikkat çekmektedir. Bu çerçevede nezarethaneler, geri gönderme merkezleri, polis
merkezleri, tutukevleri ve ceza infaz kurumları gibi adlî kurumlarda yapısal
iyileştirmelerde bulunulacağı ifade edilmiştir.
6.2. Soruşturmaların Etkili Bir Şekilde Yürütülmesinin Sağlanması
Ceza Muhakemesi Kanununda soruşturma süreçlerinin etkili bir şekilde
yürütülmesine ilişkin birçok düzenleme öngörülmesine rağmen uygulamada bu
düzenlemelerin aksine bir pratiğin benimsenmesi, soruşturma işlemlerinin birçoğunun
geç ve eksik yapılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet savcıları, kolluk
görevlileri, bilirkişilik işini yürütmekle görevli özel ve resmî, gerçek ve tüzel kişilerin
eğitimine yönelik çeşitli faaliyetlere yer verildiği görülmektedir.
6.3. Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadelenin Etkinliğinin
Artırılması
Bu başlık altında aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadelenin etkinliğinin
arttırılması hedef olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda daha önce çıkarılan İstanbul
Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanuna karşı yapılan sayısız eleştiriye rağmen, bu iki
düzenlemenin uygulamaya dökülmesi ile ilgili kararlılık dikkat çekmektedir. Gerek 6284
sayılı Kanunun gerekse sözleşmenin uygulanmasında ısrarcı olunması, bunlar dışındaki
koruyucu ve cezalandırıcı mevzuat hükümlerinin şiddet mağdurlarının maruz kaldıkları
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şiddetin önüne hızlı ve etkin bir şekilde geçilebilmesi bakımından bekleneni
karşılamamasından ileri gelmektedir. Hâl böyle olunca, kamuoyunda ciddî tartışmaların
merkezinde bulunan 6284 sayılı Kanun ile İstanbul Sözleşmesi gündemden
düşmemektedir. Kamuoyu ve siyasî çevrelerdeki bu tartışmaların çözüme kavuşabilmesi
için öncelikle ülkemizde yaşanan bu şiddet sorununun çözümlenebilmesi konusunda
samimi ve etkili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu anlamda İstanbul
Sözleşmesinden çekilen ya da imzalamalarına rağmen onaylamayan devletler
bulunduğunun ve bu devletlerin bu yaklaşımlarının nedenlerinin dikkate alınması
gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesinin kamuoyunda tartışmalara neden olan maddeleri
bakımından yorum bildirimi yapılması meselenin daha sağlıklı bir zeminde tartışılmasına
ve ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunların engellenmesine yardımcı olabilecektir.
Bu nedenle şiddet olaylarının ve İstanbul Sözleşmesinden kaynaklı ortaya çıkan
sorunların dikkate alınarak daha makul bir yaklaşımın tercih edilmesi Anayasanın 41.
maddesinde güvence altına alınan ailenin korunması hedefine daha fazla katkı
sağlayacaktır.
6.4. Adlî İşlemler ve Süreçlerde Bireylerin Onur ve Haysiyetleri ile Özel
Hayatlarının Korunması
Eylem Plânının 6. amacının 4. hedefi adlî işlemler ve süreçlerde bireylerin onur ve
haysiyetleri ile özel hayatlarının korunmasına yöneliktir. Bu hedefin yerine getirilmesi için
“üst ve beden aramalarının, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uygulanmasına
yönelik kararlılık sürdürülerek kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline düzenli
eğitim verilmesine devam” edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda “çıplak arama”
meselesinin tartışılması gerekmektedir.
Çıplak arama sorunu2 son aylarda gündeme gelmiş, yürütme bu iddiayı
reddetmiştir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise konu ile ilgili yapılan tartışmalara
binaen yayınladığı basın açıklamasında, “hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya
bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin
varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde” çıplak aramanın
yapılabileceğine ilişkin mevzuatı hatırlatmış ve bu düzenlemenin iptal edilmesine yönelik
2013 yılında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru talebinin açıkça
dayanaktan yoksun bulunarak reddedildiğini ifade ederek mevcut düzenlemeyi istisnaî

Konuyla alakalı daha detaylı bilgi için bakınız Zekiye Özen İnci, “Türkiye’nin Bir Onur Sorunu Olarak Ceza
İnfaz Kurumlarında Uygulanan Çıplak Arama Üzerine Bir İnceleme”, Terazi Hukuk Dergisi 11/120 (2016);
2
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karakterini vurgulamak suretiyle savunmuştur.3 Burada dikkat edilmesi gereken nokta
çıplak aramanın bütünüyle yapılıp yapılamayacağı ile ilgili değil, aksine temel hak ve
özgürlükleri derin bir şekilde etkileme potansiyeline sahip böylesi bir yetkinin pratikteki
uygulaması ile ilişkilidir. Nitekim AİHM de bir kararında çıplak arama yapmaya sınırlı ve
oldukça sıkı şartlar altında cevaz vermiştir.4 Ancak ceza muhakemesi ve infazı süreci ile
alakalı devlete tanınan birçok yetkide olduğu gibi problem, kanunî düzenlemenin
yapısından değil, bizatihi uygulamadan kaynaklanmaktadır. Oldukça sınırlı şartlar altında
kullanılmasına müsaade edilmiş olan çıplak arama yetkisinin uygulamadaki keyfî pratiği
bu sorunun temelini oluşturmaktadır. Böylesine hassas bir konuda, istisnaî olarak
tanınmış bir yetkinin kullanımının kural hâline getirilmesi şüphesiz hukukun göz göre
göre çiğnendiğinin bir göstergesidir.5
İnsan Hakları Eylem Plânında çıplak arama sorunu ile ilgili olarak herhangi bir
düzenlemeye yer verilmemiş olduğu ve üst ve beden aramasında ceza infaz kurumu
personeline düzenli eğitim verilmesine devam edileceğinin belirtildiği dikkat
çekmektedir. Bir problemi çözmenin ilk yolu, öncelikle gerçekten bir problemin olup
olmadığına ilişkin derinlikli bir soruşturma yapmaktır. Yapılan soruşturma neticesinde
kısmî olarak dahi kamuoyunda tartışılan iddiaların doğruluğuna işaret eden bulgulara
rastlanıyorsa, bu takdirde sorunun sebepleri ve bu sebepleri doğuran kaynakların
hakkıyla tespit edilmesi gerekir. Sonrasında ise problemin çözümü için gerekiyorsa
mevzuat değişikliğine gitmek, ilgili personele eğitim vermek, mümkünse bu konuda
yetkili kadroları yenilemek gibi alternatifler üzerinde durulmalıdır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, “Ceza İnfaz Kurumlarında Uygulanan Arama Prosedürüne İlişkin
Basın Açıklaması” (Erişim 12 Mart 2021), https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infazkurumlarinda-uygulanan-arama-prosedurune-iliskin-basin-aciklamasi21122020050818.
3

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Van Der Ven v. The Netherlands, K. 50901/99 (4 Mayıs 2003), paragraf
60-63, Erişim 12 Mart 2021 https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22fulltext%22:[%22van%20der%20ven%22],
%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:
[%22001-60915%22]}.
4

Türkiye Barolar Birliği, 2017-2018 yılları arasında düzenlediği İnsan Hakları Raporu’nda, Bolu F Tipi Ceza
İnfaz Kurumu (CİK), Silivri L Tipi Kapalı CİK, Kandıra T Tipi CİK, Bandırma CİK gibi kurumlarda çıplak
aramanın yapıldığına ilişkin birçok iddia yer almıştır [Türkiye Barolar Birliği, İnsan Hakları Raporu
(2017-2018), Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2018, Erişim 12 Mart 2021, https://213.14.214.5/
x m l u i / b i t s t re a m / h a n d l e / 2 0 . 5 0 0 . 1 1 7 7 9 / 5 7 3 / i n s a n % 2 0 h a k l a r % c 4 % b 1 % 2 8 2 0 1 8 % 2 9 . p d f ?
sequence=1&isAllowed=y].
5
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6.5. Cezaların İnfazında Bireylerin Onur ve Haysiyetleri ile Özel Hayatlarının
Korunması
Eylem Plânında gerçekleştirilmesi hedeflenen beşinci hedef ise, cezaların
infazında bireylerin onur ve haysiyetleri ile özel hayatın korunmasıdır. Bu doğrultuda,
ceza infaz kurumlarına, hükümlü ve tutukluların hukukî durumuna ve tahliye sonrası
sürece ilişkin birçok faaliyetin gerçekleştirilmesi plânlanmıştır.
6.6. İnsan Hayatının Korunması Amacıyla Gerekli Tedbirlerin Alınması
Kişinin maddî ve manevî bütünlüğünün korunması kapsamında insan hayatının
korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması bu amacın altıncı hedefini
oluşturmaktadır. Bu noktada trafikte, askerlik hizmeti görülürken, doğal afet anlarında,
bizatihi risk barındıran birtakım faaliyetlerin icrası vb. gibi durumlardan kaynaklı ölüm ve
yaralanma olaylarının en aza indirilmesi için birtakım faaliyetler belirlenmiştir.
6.7. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Özel Hayatın Korunması
Bu amaç kapsamında öngörülen son hedef olan kişisel verilerin işlenmesinde özel
hayatın korunması başlığı günümüz bakımından gittikçe daha kıymetli bir statüye erişen
ve birçok ikilemi içinde barındıran kişisel verilere yer vermektedir. Bu kapsamda kişisel
verilerin işlenmesinde özel hayatın korunması gaye edinilmiştir. Hedeflenen amaçların
hayata geçirilmesi özel hayatın korunması bakımından önem arz etmektedir.

ESAM İSTANBUL

35

7. AMAÇ: MÜLKİYET HAKKININ DAHA ETKİN KORUNMASINA İLİŞKİN
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsanın var olması ile ortaya çıkan mülkiyet hakkı, kişiye özgü olan, onun
egemenlik sahasında bulunanla ilgili olup insanın ve toplumun gelişimi bakımından
büyük bir önemi haizdir. Nitekim Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet
hakkı, temel haklar arasında kabul edilip gerek devletlerin anayasalarında gerekse
uluslararası metinlerde koruma altına alınmıştır. Bu metinlerle mülkiyet hakkının gerçek
anlamda varlığını sürdürebilmesi bakımından Devletin hakkı korumanın yanı sıra hakkın
kullanımını da sağlayacak yükümlülükleri öngörülmüştür.
Mülkiyet hakkının başta insan hakları hukuku ve Devletin yükümlülükleri
bakımından kamusal niteliği haiz olmakla birlikte özel hukuk ilişkileri ile hakkın kazanımı
gerçekleştiğinden kişiler arası ilişkileri düzenleyen borçlar hukuku, icra hukuku ile
bağlantılı bir niteliği de bulunmaktadır. Bu yüzden mülkiyet hakkının daha etkin
korunması ve kullanımının sağlanması bakımından öngörülecek önlemler ve araçlar hem
kamu kurumlarını hem de özel hukuk kişilerini ilgilendirecek şekilde geniş kapsamda bir
değerlendirme ve çalışmayı gerektirmektedir. İnsan Hakları Eylem Plânında mülkiyet
hakkı daha çok Devletin koruma ve uygulama yükümlülüğünü etkin şekilde yerine
getirebilmesini sağlamak bakımından ele alınmış, bu çerçevede önlemler ve
düzenlemeler öngörülmüştür.
7.1. Kamulaştırma Uygulamalarından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı İhlallerinin
Önlenmesi
Hukukî dayanağını Anayasadan alan kamulaştırma, özel mülkiyet altında bulunan
taşınmazların, kamu yararının gerektirdiği hallerde tamamen veya kısmen kamuya
tahsisini mümkün kılmaktadır. Zira mülkiyet hakkı kural olarak sınırlandırılabilen temel
haklardandır. Kamulaştırmada önem arz eden, Anayasanın 46. maddesinde
düzenlendiği üzere, kamu yararının bulunması, kamulaştırma bedelinin ödenmesi ve
kanunda belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde gerçekleştirilmesidir. İnsan Hakları
Eylem Plânı kapsamında uygulamada yaşanan ve yaşanması muhtemel olan,
kamulaştırmadan kaynaklı mülkiyet hakkı ihlalleri bakımından birtakım önlemler
öngörülmüştür. Bu önlemler aşağıdaki gibidir:
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•

Mülkiyet hakkının etkili bir şekilde korunması amacıyla acele kamulaştırmaya
ilişkin hükümleri de içerecek şekilde Kamulaştırma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
gözden geçirilecektir.

•

Kamulaştırma bedelinin ödenmesinde gecikilmesi halinde uygulanacak faizin
hesaplanmasında tüketici fiyat endeksindeki değişimlerin dikkate alınması
sağlanacaktır.

•

Kamulaştırmada “kamu yararı” kararının açık, öngörülebilir ve anlaşılabilir bir
şekilde verilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

•

Kamulaştırmasız el atma gibi mülkiyet hakkına yönelik mevzuat ya da
uygulamadan kaynaklı müdahalelere karşı valilikler nezdinde idarî bir başvuru
yolu getirilecek ve kusuru bulunan kamu görevlilerine idarî yaptırım
uygulanacaktır.

•

Kamulaştırmasız el atma eylemlerinden kaynaklı davaların öncelikle görülmesi ve
malikin uğradığı zararların en hızlı şekilde ve gecikmeksizin tazmini sağlanacak,
bu davalarda yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin ilgili idareye
yükletilmesine ilişkin düzenleme yapılacaktır.

•

Kamulaştırmalarda bedel takdir edilirken, taşınmaz kültür varlıklarının enderlik ve
sanat değeri de dikkate alınacaktır.
Eylem Plânında öngörülen bu düzenlemelerle kamulaştırma işlemleri bakımından

esas alınacak hukukî düzenlemelerin hakkın korunmasını sağlayacak şekilde
düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi haline ilişkin düzenleme yapılacağının
belirtilmiş olması mülkiyet hakkı sahibinin hak kaybına uğramamasının amaçlandığını
göstermektedir. Özel mülkiyetin kamu yararına sınırlandırılabilmesi bakımından
kamulaştırma bedelinin önem arz etmesi nedeniyle kamulaştırma bedelinin
ödenmesinde gecikme halinde uygulanacak faizin hesaplanmasında üretici fiyat
endeksinin esas alınacağı belirtilmiştir. Böylelikle kamulaştırma bedeli olarak ödenecek
meblağın, enflasyonla mücadele eden piyasadaki alım gücünün azalmasının önüne
geçilebilecektir.
Mülkiyet hakkının kamulaştırma yoluyla sınırlandırılabilmesi kamu yararının
bulunmasına bağlıdır. Kamu yararı kavramı soyut bir kavram olması sebebiyle
kamulaştırma işleminin hukuka uygun ve mülkiyet hakkını zedelemeyecek ölçüde
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uygulanabilmesi bakımından son derece önemli bir unsurdur. Eylem Plânında, kanunî bir
tanımı da olmadığından gerek öğretide gerekse yargı kararlarında yorumlanarak
anlamlandırılmaya çalışılan kamu yararı kavramının açık, öngörülebilir ve anlaşılır bir
şekilde ortaya konması yönünde önlemler alınacağı ifade edilmiştir. Kavramın dinamik
ve değişken bir faydaya hizmet etmesi sebebiyle tanımlanmasından imtina edilmesi
yerinde olmakla birlikte, her bir somut işlem bakımından varlığından şüphe
duyulmayacak açıklıkta ifade edilmesi gerekmektedir. Zira bir idarî işlem olan
kamulaştırmanın hukuka uygunluğu, işlemin hem sebebi hem de amacı olarak kabul
edilen kamu yararının bulunması hâline bağlanmıştır. Bu yüzden kamu yararı kararının
açık, öngörülebilir ve anlaşılabilir olması bakımından alınacak önlemler yerinde olacaktır.
Mülkiyet hakkını sınırlandıran idarenin kamulaştırma işlemi bakımından
uygulamada yaşanan problemler ise daha ziyade “acele kamulaştırma”, “fiilî el atma” ve
“hukukî el atma” durumlarında kendisini göstermektedir. Başka bir deyişle, kamulaştırma
söz konusu olduğunda bu üç hâl, ki bunlardan ikisi (fiilî el atma ve hukuki el atma)
kamulaştırmasız el atma olarak bilinen hâllerdendir ve genellikle kişilerin anayasal bir
hakkı olan mülkiyet hakkının gaspına sebep olabilmektedir. İnsan Hakları Eylem Plânında
öngörülen bu önlemler de isabetli olmakla birlikte, uygulamada sıkça yaşanan sorunlara
çözüm olmaktan uzak görünmektedir. Bahsedilen sorunların kaynağına temastan uzak
öneriler sorunları çözüme kavuşturmak bakımından etkisiz kalacaktır. Ancak yine de
belirtmek gerekir ki 7. Amacın 1. Hedefi içerisinde d. Bendi ile belirtilen düzenlemelerin
gerçek mânâda uygulanması sağlanırsa fiilî el atmalar sebebiyle yaşanan hak kayıplarının
ve hakkın teslim edilmesi konusundaki gecikmelerin önüne geçilebilmesi söz konusu
olabilecektir. Hukukî el atma olarak bilinen uygulamaların ise kamulaştırma işlemine
dahil olan idareler arası koordinasyonun sağlanamamasından kaynaklandığı dikkate
alınırsa, plânı yapılmakla birlikte yer yer yıllarca ilgili taşınmazın malikinin tasarrufuna
engel olmanın bedelinin ödenmemesi sebebiyle yaşanan uyuşmazlıkların önüne
geçebilmek için de birtakım düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmek
gerekmektedir.
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7.2. İcra Takibi ve Yargılama Süreçlerinden Kaynaklı Mülkiyet Hakkı
İhlallerinin Önlenmesi
Mülkiyet hakkının korunması ve uygulanması bakımından ilgili bir diğer alanın icra
ve iflas hukuku olduğu açıktır. Bu durumun önemi haczedilen, ihale yoluyla satılan veya
müsadereye tâbi tutulan taşınmazlara ilişkin yaşanan süreçten ileri gelmektedir. Bahsi
geçen işlemler bakımından sürecin uzaması, masraf ve maliyetin fazla olması ve değer
kayıplarının yaşanması suretiyle uygulamada yaşanan problemlerin önüne geçebilmek
bakımından ilgili mevzuat hükümlerinde yapılması plânlanan düzenlemeler ve
öngörülen yeni tedbirler, gerçek manada uygulanmaları halinde söz konusu problemleri
çözebilecek kabiliyette görünmektedir. Bakanlığın bu başlık altında açıkladığı önlemler
ise aşağıdaki gibidir:
•

İcra ve İflas Kanunu ile Yönetmeliği mülkiyet hakkının en geniş şekilde
korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

•

Haczedilen malın en üst bedelden satılarak alacaklının alacağına kavuşması ve
borçlunun mevcut borcundan kurtulmasını sağlamak amacıyla icra satışlarının tüm
aşamaları elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

•

Alacaklıların menfaati de gözetilmek suretiyle borçluya haczedilen malını satma
imkânı getirilecektir. İcra takip sürecinde taraflara yansıyan maliyetlerin azaltılması
için ihaleye katılım teminat oranı, muhafaza ücretleri ve diğer masraflar
azaltılacaktır.

•

Organize bir şekilde ve kötü niyetli olarak ihalenin feshi davası açılmasını ve bu
suretle takibin tarafları ile ihale alıcısını mağdur eden uygulamaları ortadan
kaldırmak amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

•

İhalenin feshi davasında talebin reddi halinde hükmolunacak para cezası
ölçülülük ilkesi dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir.

•

İdarî yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı
biçimde çözümü sağlanacaktır.

•

Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda “pilot dava” usulü
getirilecek, bu davanın ivedi bir şekilde görülmesi ile verilecek kararın aynı
konudaki uyuşmazlıklar bakımından bağlayıcı olması sağlanacaktır. Ceza
yargılamasında müsadereye ilişkin mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
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sorunlara yönelik usulî güvenceler güçlendirilecektir. Ceza yargılamasında el
konulan varlıkların değer kaybının önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
7.3. İmar Uygulamalarından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Önlenmesi
Mülkiyet hakkının daha etkin bir şekilde korunması ve uygulanmasının sağlanması
bakımından öngörülen bu başlık altında yer verilen düzenlemeler, kamulaştırma
uygulamalarından kaynaklı mülkiyet hakkı ihlallerinin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri
tamamlar niteliktedir. Bu başlık altında öngörülen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
•

Düzenleme ortaklık payı ve bedelsiz terk uygulamaları bakımından şeffaflık, hesap
verilebilirlik ve objektiflik ilkeleri çerçevesinde uygulama birliği sağlanacaktır.

•

İmar plânı izleme ve denetleme sistemi oluşturulacak ve böylelikle parselasyon
işlemlerine ilişkin İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulamasından kaynaklı olarak
vatandaşların yaşadığı mağduriyetler giderilecektir.

•

Hukukî öngörülebilirlik ve belirliliğin güçlendirilmesi için imar plânlarındaki
değişikliklerden kaynaklı uygulamada yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi
amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

•

İmar plânlarında, kamu hizmetine tahsis amacıyla mülkiyet hakkına getirilen
sınırlandırmalar ile hukukî el atmadan kaynaklı mağduriyetler giderilecektir.
Yukarıda bahsedilen düzenlemeler, özellikle, mülkiyet hakkının sınırlandırılmasını

meşru kılan kamu yararı unsuru bakımından uygulanan kamu yararı kararının açık,
öngörülebilir ve anlaşılır olmasını sağlamak bakımından etkili kabul edilebilecek
önlemlerdendir. Bunun yanı sıra öngörülen bu önlemlerin, hakkın sınırlandırılmasını
meşru kılan bedel unsuru bakımından da uygulamada yaşanmakta olan problemleri
çözme konusunda etkili olabileceği de ifade edilmelidir.
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8. AMAÇ: KIRILGAN KESİMLERİN KORUNMASI VE
TOPLUMSAL REFAHIN GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN
DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
8.1. Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişimlerinin Desteklenmesi
Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi başlığı altında
özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklar, kadınlar ve mültecilere yönelik birtakım
düzenlemelere yer verilmiştir.
Bu amaç kapsamında özellikle ceza süreçlerinde suça sürüklenen çocuk ve
mağdurlara ilişkin olarak birtakım düzenlemeler öngörülmüştür. Düzenlemelerin birçoğu
sosyal farkındalık kapsamında ve sivil toplum kuruluşlarıyla temas kurmak suretiyle
yapılacak çalışmalar olarak zikredilmiştir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen şekilde
somut düzenlemelere de yer verildiği görülmektedir.
• Çevrimiçi çocuk istismarı fiilleri ile daha etkili bir şekilde mücadele edilecek ve
bu nedenle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gerekli tedbirler
alınacaktır.
• Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım
ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için “tüzel kişi vesayet sistemi” hayata
geçirilecektir.
• Adlî süreçlerde çocukların beden muayenesi, “Avrupa Konseyi Çocuk Dostu
Adalete İlişkin Rehber” ilkeleri ile çocuğun talebi veya uzman görüşü dikkate
alınarak bir refakatçi huzurunda yapılacaktır.
• Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonları, çocuk dostu olacak şekilde
tasarlanacak, duruşmalara hâkim, savcı ve avukatların cübbe giymeksizin
katılımına imkân sağlanacaktır. Bu düzenlemenin özellikle mağdur çocukların
adlî süreçlerde psikolojik olarak yıpranmasının engellenmesi için isabetli bir
düzenleme olduğu söylenebilir. Hâlihazırda çocukların ifadelerinin alınması
esnasında pedagogun hazır bulunması çocuğun psikolojik sağlığının korunması
ve maddî olayın aydınlatılması bakımından etkili bir uygulama olarak hayata
geçirilmektedir. Bu kapsamda işaret edilen, hâkim, savcı ve avukatların cübbesiz
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olarak duruşmaya katılmaları ve mahkeme salonlarının bu anlamda
iyileştirilmesinin çocukların psikolojik sağlıklarının korunması ve maddî olayların
aydınlatılması bakımından isabetli olacağı ve daha sağlıklı sonuçlar doğuracağı
değerlendirilmektedir.
• Çocuklar hakkındaki davalar ile bunların istinaf ve temyiz incelemelerinin
öncelikli olarak görülmesi sağlanacaktır.
• Çocuk hükümlü ve tutuklulara aile bireylerinin katılımıyla “aile görüşmesi”
yapma imkânı getirilecektir.
• Ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte bulunan 0-6 yaş grubu çocukların,
dışarıda bulunan yakınlarına teslimi ve yakınlarından da annesine teslimi açık
görüş suretiyle gerçekleştirilecek, böylelikle çocukların yıpranmaları
önlenecektir.
8.2. Çocuk Adalet Sistemine Duyarlı İnfaz Uygulamalarının Geliştirilmesi
Bu başlık altında yer verilen düzenlemeler arasında yer alan beraberinde 0-6 yaş
grubu çocuğu bulunan annelerin denetimli serbestlikten yararlanmasına ve çocuk
hükümlü ve tutukluların aile görüşmesi yapmasına imkân tanınması gibi hususlar
oldukça önemli olup olumlu sonuçlar doğurabilecektir.
8.3. Gençlerin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi
Yine kırılgan kesimlerin korunması kapsamında gençlere ilişkin birtakım
düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir. Gençlere yönelik evlilik yardımının kapsamının
genişletilmesi, staj teşviki, Millî Eğitim Bakanlığı bursundan yurt dışında yerleşik Türklerin
de yararlandırılması gibi doğrudan adalet sistemiyle ilgili olmamakla birlikte teşvik
mahiyetinde ve gençleri destekleyici soyut düzenlemelerden bahsedilmiştir.
8.4. Engelli ve Yaşlıların Kamu Hizmetlerine Erişimlerinin Kolaylaştırılması
Engelli haklarına ilişkin olarak özellikle kamu kurumlarının engelli ve yaşlı dostu
haline getirilmesi, işaret dilinin daha yaygın ve etkin olarak kullanıldırılması, engelli
vatandaşların oy kullanma süreçlerinin kolaylaştırılması gibi yine adalet sistemiyle
doğrudan ilgisi olmamakla birlikte sosyal ve kamusal hayatta, engelli vatandaşların
hayata adaptasyonu ve teşvik edilmeleri hususlarında düzenlemeler öngörülmüştür.
Öngörülen bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesi engelli vatandaşların yaşadıkları
problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacaktır.
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8.5. Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların
Rehabilitasyonu ve Adalete Erişimlerinin Güçlendirilmesi
Ülkemizin en mağdur kesimlerinden bir diğeri olan uluslararası koruma ve geçici
koruma kapsamındaki yabancıların yaşadığı sıkıntılara ilişkin olarak öncelikle kamu
kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkinin geliştirileceği belirtilmiştir. Bu
kapsamdaki düzenlemelerden dikkat çekenler aşağıdaki gibidir.
• Geri gönderme merkezlerindeki barınma koşullarına ilişkin şikayetleri incelemek
üzere etkili bir başvuru yolu oluşturulacaktır.
Geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların bu merkezlerdeki; yaşam
koşulları başta olmak üzere hukukî süreçlerin adil yargılanma bakımından yeterince iyi
işlememesi karşısında iyileştirmelerin yapılması oldukça büyük bir önemi haiz
bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki
yabancıların sayısının fazla olması ve bununla bağlantılı olarak çok sayıda idarî ve adlî
işlemlerin söz konusu olması süreçlerin çok uzamasına, dolayısıyla idarî gözetim
kararlarının tedbirden ziyade bir cezalandırma aracı olmasına sebebiyet vermektedir. Bu
noktada adil yargılanma hakkının sağlanması bakımından gerek idarenin gerekse de adlî
makamların etkili ve hızlı kararlar verebilecekleri bir sistemin hayata geçirilmesi zarurîdir.
• “İdari gözetim”e alternatif tedbirlere ilişkin ikincil mevzuat çalışması yapılacak ve
söz konusu tedbirler etkin bir şekilde uygulanacaktır.
İdarî gözetim kararlarında şikayet ve itiraz yollarının çok uzun sürelerde karara
bağlanması ciddî sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Yukarıda detaylıca izah edildiği üzere
idarî gözetim, bir tedbirden ziyade cezalandırma aracı konumuna gelmiştir. Bu
problemin giderilmesi için yargılama süreçlerinin kısa tutulmasıyla birlikte alternatif
tedbirlere yer verilmesi ve mevzuatta iyileştirme yapılması yerinde bir uygulama
olacaktır. Bu noktada idarî gözetim kararının soruşturma kapsamında tek tercih
olmaması, hatta son tercih olarak uygulanacak bir tedbir olarak düzenlenmesi
gerekmektedir.
• Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında işlem gören yabancıların
avukata erişimlerinin fiilen kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede
tamamlanması amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.
Yine adil yargılanma hakkı bakımından ve silahların eşitliği kapsamında
yabancılara etkin hukuk desteğinden yararlanma imkânı getirilmesi hukuk devleti
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bakımından zarurî bir ihtiyaçtır. Ceza Kanunu bakımından düzenlenen zorunlu müdafîlik
halleri bu noktada idarî gözetim kararlarında da referans alınmalı ve paralel bir
düzenleme idarî gözetim kararı verilen yabancılar bakımından da hayata geçirilmelidir.
Birçok yabancının hukukî savunma yapması bir kenara Türkçe dahi konuşamadığı
düşünüldüğünde, adil yargılanma hakkının ve silahların eşitliği ilkesinin tesisi
bakımından avukatla savunulma hakkının kişilere tanınması bir zarurettir.
• Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara karşı işlenen
suçlarla ilgili veritabanı oluşturulacaktır.
Özellikle suçla mücadele ve sosyal entegrasyon bakımından veritabanlarının
oluşturulması ve intikal eden meselelere adlî vak’a olmaları dışında sosyal bir
perspektifle bakılması olumlu bir ilerleme olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı
bir şekilde bu verilerin değerlendirilmesi ve bu anlamda önleyici çalışmaların
gerçekleştirilerek uyum sağlanması ileride ortaya çıkacak birçok problemin de
engellenmesine katkı sağlayacaktır.
8.6. İnsan Ticaretiyle Etkili Şekilde Mücadele Edilmesi
İnsan ticaretiyle etkili şekilde mücadele kapsamında ihtisas hâkimlikleri ve
savcılıkları öngörülmüştür. Bu düzenleme bir geçiş noktası durumunda olan ülkemiz
bakımından insan ticaretiyle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesine imkân
tanıyacak olmasından dolayı önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
8.7. Sağlıklı ve Yaşanabilir Çevrenin Korunması
“Sağlıklı ve Yaşanabilir Çevrenin Korunması” başlığı altında çevre ve hayvan
haklarına ilişkin sosyal farkındalığın arttırılmasına yönelik kampanyaların yapılacağı ifade
edilmiştir. Bu başlıkta en dikkat çeken kısım hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini
ve hayvanların korunmalarını temin etmek amacıyla onları mal olarak değil, can olarak
gören bir anlayışla mevzuat düzenlemesi yapılacağının ifade edilmiş olmasıdır. Son
yıllarda artan hayvanlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi bakımından bu tür
düzenlemeler gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.
8.8. Gıda ve Su Güvencesinin Sağlanması
Gıda ve su güvencesiyle ilgili soyut birtakım ilkelerden bahsedilmiştir. Bu başlıkta
özellikle gıda ürünlerine ilişkin tüketicinin doğru ve etkin bilgilendirilmesine çalışmalar
yapılacağı söylenmiştir.
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8.9. Toplum Sağlığının Korunması ve Sağlık Hizmetlerine Erişimin
Kolaylaştırılması
Toplum sağlığının korunması bakımından uyuşturucu madde bağımlılarına ilişkin
rehabilite merkezlerinin güçlendirilmesi ve bağımlılara ilişkin rehabilite kapsamında
“bağımlılık takip modeli” öngörülmüştür.
8.10. Dijital Ortamda ve Yapay Zekâ Uygulamalar Karşısında İnsan
Haklarının Korunması
Bu amaç kapsamında son olarak dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarına ilişkin
uluslararası hukukla entegre olmuş mevzuat düzenlemelerinin ve bu alandaki sosyal
farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir.
E-Devlet uygulaması başta olmak üzere yargı sistemi içersinde UYAP sisteminin
kullanılması ve birçok kamu kurumunda yine dijital dönüşümün sağlanması bürokratik
hantallığın önüne geçilmesinde önemli birer araçtır. Dijital dönüşüm ve bununla
bağlantılı olarak özellikle yargı sistemi içerisinde gelişen teknolojilerden faydalanmak
birçok noktada yargıya güveni arttıracak ve yargı sisteminin daha hızlı ve etkili bir şekilde
ilerlemesini sağlayacaktır. Gelişen dünyada internetin ve teknolojinin insan hayatının
birçok safhasını doğrudan etkilemesi yine bu noktadaki regülasyonları ve mevzuat
geliştirilmesini bir zorunluluk haline getirmektedir.
Sonuç olarak “Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi”
bölümünde soyut atıflar yoğunlukta olmakla birlikte isabetli somut düzenlemelere de
işaret edilmiştir. Diğer bölümlere nispeten yeni nesil hakların çoğunlukta olduğu bir
bölüm olması sebebiyle bu aşamada genellikle sosyal bilincin arttırılması ve farkındalık
bakımından çalışmalar öngörülmüştür. Bununla birlikte yeni nesil hakların korunması ve
gelişen küresel değerleri takip ederek uluslararası yaklaşımları iç hukuk bakımından da
etkin hale getirmek noktasında ifade edilen çalışmaların önemli olduğu söylenebilir.
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9. AMAÇ: İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ÜST DÜZEY İDARÎ VE TOPLUMSAL
FARKINDALIK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Eylem planında öngörülen tüm faaliyetlerin sürdürülebilir ve kalıcı olmasının
sağlanması ve verilen taahhütlerin kamuoyu tarafından denetlenebilmesi için insan
hakları alanında bilgi ve farkındalığın üst düzeyde tutulmasının bu başlık altında
belirlenen düzenlemeler vasıtasıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç insan
hakları çemberinin hem başlangıç hem de son halkası olarak değerlendirilebilir. Amacın
gerçekleştirilmesi için 4 hedef altında 30 faaliyet öngörülmektedir. Bu kapsamda
toplumsal farkındalığa ulaşmak için kamu görevlilerinin eğitilmesi ve topluma örnek
olması, vatandaşların insan hakları alanındaki birikimlerinin artırılması neticesinde
kamuoyu denetiminin sağlanması ve ilköğretimden lisansüstü eğitime kadar insan
hakları ile ilgili derslerin verilmesi ile topyekün bir insan hakları bilinci oluşturulması
hedeflenmektedir.
9.1. Kamu Görevlilerinin İnsan Hakları Farkındalığının Artırılması
Kamu görevlilerinin eğitilerek kamu hizmetlerinin görülmesinde insan hakları
düşüncesinin ön planda tutulması amacıyla üst kademe kamu yöneticileri, kolluk
görevlileri ve kamu görevlilerine hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi
düşünülmektedir. İnsan hakları konusunda topluma örnek olması ve bilgilerini aktarması
için din görevlilerine temel insan hakları eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.
İnsan hakları ihlâlleri konusunda göz önünde bulunan ve sık sık ihlâl iddialarına
konu olan cezaevleri için de özel olarak ayrı bir hedefe yer verilmiştir. Buna göre ceza
infaz personeli ve denetimli serbestlik personeline “düzenli” eğitim verileceği hususu
eylem planına eklenmiştir.
Kamu görevlilerinin teşviki amacıyla insan haklarına duyarlı çalışmalarıyla
emsallerine göre daha gayretli olan kamu görevlilerinin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve
esaslar belirlenecek olması insan haklarının tabana yayılması bakımından önem
taşımaktadır.
Bir pozitif ayrımcılık olarak kamuda ve özel sektörde kadın istihdamının artırılması
ve kadınların çalışma hayatına adil şartlarda katılmaları için tedbir ve teşvik
uygulamalarının ortaya konulacağı belirtilmiştir.
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9.2. Hâkim, Savcı ve Avukatların İnsan Hakları Farkındalığının Artırılması
Adalet sisteminin ve yargı mensuplarının insan hakları konusunda daha hassas
olması gerektiği aşikârdır. Bu hedefe ulaşmak için eylem plânı kapsamında hâkim, savcı
ve avukatların eğitilmesine ağırlık veren faaliyetler öngörülmektedir.
Hâkim, savcı ve avukatların eğitimine yönelik;
•

Meslek öncesi ve meslek içi insan hakları eğitimi,

•

Uluslararası insan hakları mekanizmaları nezdinde staj ve çalışma imkânlarının
sağlanması,

•

Hukukî dinlenilme hakkının eksiksiz sağlanabilmesi için vatandaşlarla saygılı ve
nezaketli iletişim eğitimi,

•

Aday hâkim, savcı ve avukatlara Anayasa Mahkemesinde staj imkânı
sağlanması,

•

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitim
Programı” modüllerinin tercüme edilerek hukukçuların istifadesine sunulması
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yukarıda yer verilen hâkim, savcı ve avukatların eğitilmesine ilişkin düzenlemeler
yargılamanın kalitesini arttıracak ve insan hakları ihlâllerinin azalmasına katkı
sağlayacaktır.
Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının; ihlâl başvurularına konu olan kararların
verilmesi aşamasında yer alan hâkim ve savcılara bildirilerek bir öz denetim sağlanması
amaçlanmaktadır. Böylelikle insan hakları ihlâllerinin aynı hâkim ve savcılar tarafından
tekrar edilmesinin engellenmesi söz konusu olabilecek olup özellikle adil yargılanma
hakkı bakımından olumlu sonuçların ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir.
9.3. Kamuoyunun İnsan Hakları Farkındalığının Artırılması
İnsan hakları konusunda toplumsal duyarlılığın, eylem planının mottosu olan
“Daha Demokratik Bir Türkiye” idealine katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu hedef ortaya
konulmuştur. Bu hedef kapsamında;
•

Her yıl “Türkiye İnsan Hakları Raporu” hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması,
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•

Birleşmiş Milletlerin ilgili ilkeleri dikkate alınarak çalışma hayatına ilişkin rehber
ilkeler hazırlanması,

•

İnsan haklarına ilişkin alan araştırmalarının yapılması,

•

“İnsan Hakları ve Adalet” temalı eğitici sinema, tiyatro ve televizyon yapımları
hazırlanması,

•

Kısa film yarışması düzenlenmesi,

•

İnsan hakları alanındaki iyi örneklerin paylaşılması ve teşvik edilmesi,

•

Adlîye basın sözcülerinin yargısal süreçte etkin olmaları faaliyetleri yer
almaktadır.

Yukarıda yer verilen hedefler dikkate alındığında insan haklarının halka yayılması
ve toplumsallaşması hedeflenmektedir. Toplumsal farkındalığın arttırılması yargılama
süreçlerinin iyileştirilmesine ve insan hakları ihlâllerinde görece bir azalmaya katkı
sağlama potansiyelini ihtiva etmektedir.
9.4. İnsan Hakları Eğitiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
İnsan hakları eğitiminin normatif içeriğinin ilköğretimden yükseköğretime kadar
eğitim müfredatında yer alması, bu alandaki lisansüstü programların ve akademik
araştırmaların teşvik edilmesi, insan hakları alanında araştırma merkezlerinin kurulması
ve meslek sınavlarında insan hakları bilgilerinin de ölçülmesi faaliyetleri ile toplumsal
farkındalığın yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılarak kalıcı hâle getirilmesi
hedeflenmektedir.
Faaliyetler arasında yer almayan fakat amacın tanıtım bölümünde yer alan
hedefler ise şunlardır;
•

Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla hukuk fakültelerinde öğrenim
süresinin 5 yıla çıkarılması ve müfredatın zenginleştirilmesi,

•

Hukuk fakültelerine giriş için öngörülen başarı sıralamasının yükseltilmesi ve
kontenjanların yeniden belirlenmesi,

•

Lisansüstü öğrencilere insan hakları araştırma bursu verilmesi,

•

İnsan hakları alanında güncel gelişmelerin takip edileceği teknik altyapının
oluşturulması,
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•

Hukuk Araştırmaları Enstitülerinin kurulması.

Özellikle hukuk fakültelerinde öğrenim süresinin 5 yıla çıkarılması pratikte ders
yükünün yıllık olarak azalmasına, dolayısıyla hukuk fakültesi öğrencilerinin daha sağlıklı
bir süreç içerisinde bilgiye ulaşmalarına ve edindikleri bilgiler ile kazandıkları
formasyonu özümsemelerine yardımcı olacaktır. Fakat hukuk fakültelerindeki öğrenim
süresinin uzatılması, avukatlık stajının da 1 yıl sürmesi ile birlikte düşünüldüğünde hukuk
fakültesi öğrencilerinin hukuk pratiğiyle tanışmalarını ve özellikle avukatlık mesleğine
başlamalarını geciktirecektir. Bu nedenle avukatlık stajının daha etkin ve etkili hâle
getirilmesi, stajyer avukatların maddî olarak kazanç sağlayabilmelerinin önünün
açılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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SEÇİM MEVZUATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ
İnsan Hakları Eylem Plânında “Demokratik katılımı güçlendirmek için siyasî partiler
ve seçim mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacaktır” ifadesine yer verilmiş olup bu
değişikliklerin neler olduğuna ilişkin herhangi bir somut açıklama yer verilmemiştir. Bu
nedenle aşağıda seçim mevzuatında yapılmasının gerekli olduğu düşünülen hususlara
yer verilmiştir.
Seçim Barajının Sıfırlanması Gerektiği6
Anayasanın 67. maddesinin 6. fıkrasına göre “Seçim kanunları, temsilde adalet ve
yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenir”. Bu fıkra hükmünün kabul
edilmesi ile “temsilde adalet” ve “yönetimde istikrar” ilkeleri anayasal bir değere
kavuşturulmuş ve birer pozitif hukuk kuralı hâline getirilmiştir. Hükümet istikrarının
seçmenlerin kullanacakları oylarla garanti edileceğinin belirtildiği yeni hükümet sistemi,
kendisiyle uyumlu bir milletvekili seçim kanununa ihtiyaç duymaktadır.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulü ile seçim sisteminin iki unsurundan biri
olan yürütmede istikrar sağlanmış olduğundan seçim mevzuatı değişikliğinde temsilde
adaletin öncelenmesi gerekmektedir. Yönetimde istikrar ile temsilde adalet ilkelerinin
ters yönde işlemeleri ve bu iki ilkeden birisine ağırlık verildiğinde diğerinden taviz
verilmesi gerektiği düşünüldüğünde, yeni hükümet sisteminin istikrarı garanti edeceği
söylenen fonksiyonu karşısında temsil adaletinin nasıl sağlanacağı bir sorun olarak
ortaya çıkmaktadır.
Temsilde adaletin tam anlamıyla gerçekleşmesi ancak “sıfır barajlı bir seçim
sistemi” ile söz konusu olabilecektir. Ülke seçim barajının sıfırlanması fikrine çok parçalı
bir parlamento aritmetiğinin söz konusu olabileceği söylenerek karşı çıkılabilir. Mevcut
sistemde %10’luk yüksek seçim barajının özellikle 90’lı yıllar boyunca çok parçalı bir
parlamentonun oluşmasını engellemediği göz önüne alındığında ülke seçim barajı
uygulamasının sürdürülmesi hâlinde de aynı tehlike söz konusu olabilecektir. Nitekim 24
Haziran 2018 genel seçimleri sonucunda 8 parti temsil edilmeye başlanmıştır. Bu durum

Seçim barajı ile ilgili değerlendirmeler bazı küçük değişikliklerle Batuhan Ustabulut, “Temsilde Adalet ve
Yönetimde İstikrar İlkeleri Çerçevesinde Türkiye’de Ülke Seçim Barajı Uygulaması”, İnsan ve İnsan Dergisi,
18 (2018), s. 352-355’ten alınmıştır.
6
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üzerinde seçim ittifaklarının etkisi bulunmakla birlikte bunun tamamıyla seçim
ittifaklarıyla ilgili olduğu söylenemez.
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde seçim ittifakı ilk defa uygulanmıştır.
24 Haziran seçimlerine iki farklı ittifak katılmıştır: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Millet
İttifakını oluşturan üç partinin içerisinde yer alan İyi Parti, %9,96 oranında oy almasına
karşılık, dâhil olduğu ittifakın toplam oyu ülke barajı olan %10’u geçtiği için barajı geçmiş
sayılmış ve TBMM’de 43 sandalye kazanmıştır. Bu sonuç da göstermektedir ki 24 Haziran
2018 seçimlerinde seçim ittifakı yapan partiler bakımından ülke seçim barajı fiilen
sıfırlanmıştır. Seçim ittifakı yapan partilerin tamamının toplam oyunun her zaman %10’luk
ülke barajını geçebilmesi mümkün olmayabilir. Fakat seçim ittifakı, ittifaka katılan partiler
bakımından fiilen seçim barajını kaldırma imkanını sağladığı için seçim barajının işlevini
yitirdiği sonucuna ulaşmak gerekmektedir.
Seçim Çevrelerinin Daraltılmaması Gerektiği
Anayasada seçim çevreleri ile ilgili olarak herhangi bir tercihte bulunulmamıştır.
Fakat Türkiye’de yapılan seçimlerde geniş çevre sisteminin uygulandığı görülmektedir.7
Nitekim her il bir seçim çevresi olarak kabul edilmiş, fakat bazı iller çıkardıkları
milletvekili sayısının fazla olması nedeniyle iki veya üç bölgeye ayrılmıştır. 24 Haziran
2018 tarihinde yapılan milletvekilliği genel seçiminde İstanbul üç bölgeye ayrılmış olup
1. bölgeden 35, 2. bölgeden 28 ve 3. bölgeden 35 milletvekili olmak üzere toplam 98
milletvekili ile temsil edilmeye başlanmıştır. Nisbî (orantılı) temsil sisteminin uygulandığı
Türkiye’de çok isimli seçim çevrelerinin olması bu sistemden kaynaklanmaktadır. Seçim
çevrelerinin büyüklüğü sistemin orantılılık derecesinin belirlenmesi bakımından
önemlidir.8 Yapılacak muhtemel bir seçim mevzuatı değişlikliği ile seçim çevrelerinin
daraltılması milletvekili seçilebilmek için alınması gereken oyun artmasına ve seçim
çevresi barajının yükselmesine neden olacaktır. Bu durum oy oranı düşük olan siyasî
partiler bakımından milletvekili çıkarmayı zorlaştıracak ve oy oranı yüksek olan partilere
büyük bir avantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla seçim sonuçları daha orantısız bir hâle
gelecektir.9 Seçim çevrelerinin daraltılması, seçim barajının kaldırılması veya düşürülmesi
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, “Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Seçim Sistemleri”, Anayasa Yargısı
Dergisi, 23 (2006), s. 256.
7

Ergun Özbudun, “Seçim Sistemleri ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 44/I (1995), s.
527.
8

Tanör ve Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, s. 228; Ergun Özbudun, Türk
Anayasa Hukuku, 15. bs., Ankara: Yetkin Yayınları, 2014, s. 292.
9
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ile ulaşılmak istenen temsilde adalet ilkesinin gerçekleştirilmesi amacını pratikte
anlamsızlaştıracaktır.
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SONUÇ
İnsanlığın var oluşuyla birlikte ortaya çıkan insan hakları, bir devletin hukuk devleti
olduğu hakkındaki kanaatleri doğrulamak bakımından önemli bir ayraçtır. İnsan
haklarının gerçek anlamda teminat altına alınması ise yalnızca yasal düzenlemeler
yapmakla değil, aynı zamanda bu yasal düzenlemelerin gerektirdiği şekilde hakkın
korunması ve kullanımını sağlamakla mümkün olacaktır. Bu yüzden hukuk devletinde
insan hakları hem yasalarla teminat altına alınmakta hem de bu hakların kullanımı
bakımından gerekirse devletin iradesi dahi sınırlandırılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası metinlerle korunan insan hakları, insanın tabiatından
kaynaklanmaktadır ve bu yüzden bu hakların kullanılması ve korunması devlet için bir
yükümlülük olarak kabul edilmektedir. Öyle ki hukuk devleti meşruiyetini bu hakların
gerçek anlamda korunması ve kullanımını sağlayarak kazanmaktadır. Bu yüzden özellikle
son zamanlarda gündemden düşmeyen “yeni anayasa” söylemlerinin somutlaşması
bakımından atılan ilk adım, İnsan Hakları Eylem Plânı ismi ile kamuoyuna sunulan ve
yukarıda incelemesi yapılan metin olmuştur. Kamuoyuna yansıyan yüzü bakımından yeni
anayasa yolunda bir adım olarak değerlendirilse de Eylem Plânı esas itibariyle Avrupa
Birliği ve Avrupa Konseyi ile projelendirilmiş bir eylem plânıdır. Her ne kadar Adalet
Bakanlığı tarafından yayımlanan metinden bu yönde herhangi bir ifadeye yer verilmemiş
olsa da Eylem Plânı, Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan Batı Balkanlar ve Türkiye’ye
Yönelik Yatay Destek-II10 programıyla ilişkilidir. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi
tarafından finanse edilen söz konusu programın bakanlık tarafından duyurulan Eylem
Plânını doğuran ayağı İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve
Raporlanmasını Destekleme Projesidir. Avrupa Konseyinin projeye dair bilgilendirme
içeren erişim adresinde11 de belirtildiği üzere, projenin paydaşları arasında Adalet
Bakanlığının ilgili birimleri, Adalet Akademisi, İçişleri Bakanlığı, yargı organları ve diğer
yetkili makamlar ile avukatlar, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları da
bulunmaktadır. Oysa bakanlık tarafından kamuoyuna sunulan Eylem Plânının böyle bir
zeminde hazırlandığına dair bilgilendirme olmamıştır. Dolayısıyla çalışmanın hazırlık
Ayrıntılar için bkz: Avrupa Konseyi (CU), “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II” (17 Mart
2021).
10

Bkz: CU, “İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi” (17 Mart
2021).
11
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süreci bakımından şeffaflığın sağlanmadığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Bu nedenle
Eylem Plânında vurgulanan şeffaflık ilkesinin henüz plân hazırlanırken dikkate alınmamış
olduğunu tespit etmek gerekmektedir.
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin finanse ettiği bu yatay destek projesinin
ne sağladığına dair kurum tarafından ilan edilen bilgilendirmede dikkat çekilen
hususlardan birisi de ayrımcılıkla mücadele bakımından “hassas gruplar” olarak
adlandırılanların haklarının korunmasına ilişkindir. “Hassas gruplar” olarak
anılanlar ise tahdidî bir şekilde “LGBTI bireyler, azınlıklar ve Romanlar” olarak
ifade edilmiştir. Bakanlığın sunduğu eylem plânı metninde projenin bu kısmının
izdüşümü olarak yer alan kırılgan kesimler ifadesinin kapsamı ise bu sayılanlardan
farklıdır. Ancak söz konusu Eylem Plânının bu proje kapsamında hazırlandığı ve
projenin paydaşlarından olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti bakımından
öngördüğü yükümlülükler dikkate alındığında LGBTI bireyler, azınlıklar ve
Romanları da içine alacak şekilde genişletileceği kuvvetle muhtemeldir. Gerçekten
de eylem plânında yer alan amaç ve hedefler incelendiğinde ve sizlere sunduğumuz
raporda yeri geldikçe ifade ettiğimiz üzere çok da açık olmayan, belirsiz ve muğlak
öngörüler sunulduğundan söz konusu düzenlemelerin ilerleyen zamanlarda Avrupa
Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından öngörülen yükümlülükler bağlamında
detaylandırılıp genişletilebileceği açıktır. Böylesi bir durum ise özellikle LGBTI
bağlamında toplumda hâlihazırda var olan tartışmaların derinleşmesine sebep olacaktır.
Bu anlatılanlar dolayısıyla denilebilir ki kamuoyuna sunulan Eylem Plânı doğuracağı
muhtemel sorunlar bakımından eleştiriye açıktır.
Ülkemizin özellikle son 10 yılının insan hakları istatistiklerine12 bakıldığında
görülecektir ki gerçekten de insan haklarına dair iyileştirme yolunda çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Ancak kanaatimizce bu çalışmaların birtakım oluşumların boyunduruğu
altında yapılması yerine, uluslararası standartları da dikkate alarak dillerimize pelesenk
ettiğimiz “yerli ve millî” şekilde yapılması, toplumsal kodlarımıza uygun şekilde
düzenlenmesi yerinde olacaktır.

12

Anayasa Mahkemesi (AYM), “İstatistikler- Bireysel Başvuru” (17 Mart 2021).
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