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15.03.2021 İNSAN HAKLARI MYK RAPORU 

Adil Yargılanma Hakkı ve Türkiye 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesi ile güvence altına 

alınan adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de 6. maddesi olarak düzenlenmiştir. 

Söz konusu madde Sözleşme’nin 5. ve 8. maddelerinden sonra en kapsamlı maddesidir.  

Adil Yargılanma Hakkı gerek bölgesel düzlemde, gerekse uluslararası düzlemde yapılmış birden çok 

sözleşme ile korunması bakımından temel ve evrensel bir haktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

önüne gelen davaların neredeyse yarısı bu hakkın ihlalinden kaynaklanmaktadır.  

Adil Yargılanma Hakkı’nın unsurları 

• Kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede 

• Makul sürede  

• Hakkaniyete uygun ve aleni bir şekilde yargılamanın yapılmasıdır. 

Ancak AİHM bazı kararlarında da belirttiği üzere adil yargılanma hakkı sadece bu unsurlar ile sınırlı 

değildir. Mahkeme’ye göre adil yargılanma hakkının kapsamına 

• Dava hakkı/mahkemeye ulaşma hakkı (Hak arama özgürlüğü) 

• Taraflar arasındaki “silahların eşitliği” ilkesi 

• Yargılamada çelişiklik 

• Mahkeme kararlarının gerekçeli olması gibi  

bazı unsurlar da bu hakkın kapsamında olarak değerlendirilmiştir.  

Adil yargılanma hakkı “davanın makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, 

hakkaniyete uygun bir biçimde ve kamuya açık olarak görülmesi” olarak tanımlanmaktadır.  
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Madde metninde açıkça yer almasa da duruşmada hazır bulunma hakkı da madde kapsamında 

değerlendirilmektedir. Duruşmada bulunma hakkı sadece “varolma” anlamına gelmemekte aynı 

zamanda yargılamaya etkili olarak katılma anlamına da gelmektedir.  

Masumiyet karinesi, suçlama hakkında bilgilendirilme, yeterli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakkı, 

kendini bizzat ya da hukuki yardım alarak savunma hakkı, tanık dinletme ve çapraz sorgu hakkı, 

çevirmen hakkı da adil yargılanma güvencesine dahildir. 

AİHM tarafından yayınlanan istatistikler incelendiğinde 1959 – 2020 yılları arasında 5.276 kez adil 

yargılanma hakkı ihlaline karar verildiği görülmektedir. İstatistiklerde Türkiye karnesine bakıldığında 

2020 yılında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilen dava sayısı 21 olarak gerçekleşmiş 

ve 61 yıllık dönemde ise bu rakam 953 olmuştur. 

Adil yargılanma hakkı ihlaline en yakın örnek olarak AİHM tarafından 9 Mart 2021 günü açıklanan 

Eminağaoğlu v. Türkiye kararı örnek gösterilebilir. Eminağaoğlu başvurusunda; Yargıtay cumhuriyet 

Başsavcılığı yaptığı dönemde telefonlarının dinlendiğini, Ergenekon ve Hrant Dink cinayet davaları ile 

adalet politikaları konusunda yaptığı eleştirel açıklamalar nedeniyle 2012 yılında Hakimler ve Savcılar 

Kurulu (HSK) tarafından haksız ve usülsüz bir şekilde İstanbul Hakimliğinden Çankırı’ya sürüldüğünü 

iddia etmişti. AİHM konu ile ilgili verdiği kararda Eminağaoğlu'na yönelik disiplin cezasını, "ifade 

özgürlüğü hakkı”nın ihlali olarak değerlendirmiştir. Oybirliğiyle alınan kararda Türkiye’nin AİHS’nin 

adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesini, özel ve aile yaşamına saygıyla ilgili 8. maddesini ve 

düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Eminağaoğlu'nun 

telefonlarının dinlenmesi ve bu kayıtların disiplin cezası sürecinde kanıt olarak gösterilmesi de ihlal 

sayıldı. Kararın açıklamasında Eminağaoğlu'nun YARSAV Başkanlığı yaptığını; YARSAV’ın hukukun 

üstünlüğü ve yargı mensuplarının çıkarlarının korunması için faaliyet gösterdiğine işaret edilerek; 

Eminağaoğlu'nun bu kuruluşun başkanı olarak yargının işleyişine dair görüşlerini açıklamasının sadece 

bir hak değil, aynı zamanda bir görev olduğu kaydedildi. 

Adil Yargılanma Hakkı ihlaline yakın tarihli bir başka örnek olarak 15.12.2020 tarihli Pişkin v. Türkiye 

kararıdır. Davada başvurucunun iddiaları şu şekildedir; Başvurucu Hamit Pişkin Ankara Kalkınma 

Ajansında 2010 yılından beri İş Kanunu hükümlerine tabii olarak çalışmaktaydı. 15 Temmuz darbe 
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girişimi sonrası Kalkınma Ajansı yönetim kurulu; çalışanlarının durumlarını incelemek üzere toplanmış 

ve Pişkin’in iş akdi 26 Temmuz 2020 tarihinde 667 sayılı OHAL KHK’sına dayanılarak sona erdirilmiştir. 

Hamit Pişkin’in iş akdinin sonlandırılma gerekçesi ise “milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılara üye, bu 

yapılarla irtibatlı ya da iltisaklı” olmasıdır. Pişkin daha sonra İş Mahkemesine başvurmuş ve; fesih 

kararının kaldırılmasını, usüle uygun fesih yapılmadığı, açık ve net bir fesih sebebi gösterilmediği 

gerekçelerini göstermiş ve işe iadesi ile tazminat talep etmiştir. İş mahkemesi ve istinaf yollarından 

sonuç alamayan Pişkin’in AYM’ye olan başvurusu da 10 Mayıs 2018 tarihinde “kabul edilemez” 

bulunmuştur.  

İç hukuk yollarından sonuç alamayan Pişkin 6 Temmuz 2018 tarihinde AİHS’nin “adil yargılanma hakkı 

başlıklı 6. maddesi ihlali ve terör örgütleriyle bağlantılı olarak damgalandığı şikayetiyle AİHM’e 

başvurmuştur. AİHM dosyayı “Adil Yargılanma Hakkı” başlıklı 6. ve “özel ve aile hayatına saygı hakkı” 

başlıklı 8. maddesi kapsamında incelemeye almıştır. 15 Aralık 2020 günü verilen kararda; 

- Devlet ile görevlileri arasında çekişmeler adil yargılanma hakkı kapsamındadır, 

- OHAL süreçlerinde devletlerin AİHS güvencelerini haklı nedenlerde kısıtlaması/askıya alması kabul 

edilebilir olsa da hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının temel ilkelerinden uzaklaşılamaz 

- AİHM darbe girişimi sonrası işe son verilmesi durumlarını ancak etkin yargı denetimi sağlanması 

koşuluyla kabul edebilir 

- Yargı organlarının, başvurucunun görevine son veren idarenin değerlendirmesini ve bu 

değerlendirmeye dayanak oluşturan KHK hükmünü yeterli görerek, uygulamanın nedenleri ve 

olgularla ilgili etkin denetimden kaçınmaları, başvurucuyu dezavantajlı bir konuma soktuğu için, 

adil yargılanma hakkına aykırıdır.  

- Etkin denetim yapmamış ve yeterli güvence sağlayamamış olan yargı denetiminin AİHS’deki 

güvenlerin kısıtlanması/askıya alınması açısından haklı görülebilecek bir yanı yoktur. 

Başvurucunun adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. 

- Başvurucunun görevine, ulusal güvenlik açısından tehlike yaratan bir örgütle bağlantısı olduğu 

değerlendirmesine dayanarak son verilmiş olması ve bu doğrultuda ulusal yargı organlarının 

yeterli araştırma yapmamış olması, neden ve olgular ortaya konamamış ve bu durum AİHS 

açısından “kesin gereklilik” ilkesine uymadığından dolayı “özel ve aile hayatına saygı hakkı başlıklı” 

8. maddesi ihlal edilmiştir. 

Karar 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iş akdi benzer sebeplerle sonlandırılan kişiler açısından 

önemlidir. Sonuç olarak görülmektedir ki AİHM sadece son 4 aylık sürede Türkiye’nin 2 kez adil 

yargılanma hakkını ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Bu kararlar zaman geçtikçe daha fazla artacaktır. 
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Kuracağımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle; evrensel hukuk ilkelerine dayalı bir hukuk devleti 

anlayışının ve yargı bağımsızlığının bütün koşullarıyla sağlanması hedefimizdir. Hukuk ve yargı sistemi, 

hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı kuralları çerçevesinde yeniden yapılandırılacaktır. Yargı 

bağımsızlığı ve yargıç güvencesi koşulsuz olarak sağlanacaktır.   

Başta milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması olmak üzere Anayasamızın çağdaş hukuk 

devletlerindeki temel anlayışla bağdaşmayan hükümlerinin değişmesi temel önceliğimizdir 

Adalet Bakanlığı, adaletin yönetiminde değil, adaletin hizmetinde olacaktır: Adalet Bakanlığı’nın 

kuruluş kanunundaki yetkileri dışında doğrudan veya dolaylı olarak kullanmakta olduğu, çağdaş 

hukuk devleti normlarıyla bağdaşmayan ve yargı üzerinde büyük bir baskı unsuru oluşturan yetkileri 

kaldırılacaktır.  

Yargıyı siyasallaştırmaya yönelik her türlü müdahalenin önünü tıkayan ve mevcut yargı sistemini 

iyileştirici çözümler içeren çok yönlü bir ulusal hukuk reformu gerçekleştirilecektir. Yargı hiçbir koşul 

altında yasama ve yürütmenin etkisine, siyasetin kuşatmasına sokulmayacak; yargıda siyasallaşma 

kesinlikle engellenecektir.  

• Sağlıklı bir yargısal denetim için kişilere savunma, hak arama ve adil yargılanma konularında 

tüm olanakların sağlanması, idarenin her kademesinde yargı kararlarına eksiksiz olarak uyulması 

hedef alınacaktır.  

• Yargının suç saymadığı hallerde de mülki amirlerinin alacakları kararların hukuk devleti 

anlayışının temel ilkeleriyle bağdaşması sağlanacaktır.  

• Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir 

ve talimat veremeyeceği ileri bir Hukuk Devleti anlayışı ülkede etkin kılınacaktır.  

• Adalet Bakanının Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından, Bakanlık Müsteşarının da bu 

kurulun üyeliğinden çıkartılması sağlanacaktır. Kurul üyelerinin yargı organları tarafından seçilmeleri 

temin edilecektir.  
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• Hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında soruşturma başlatma yetkisi Adalet Bakanlığından 

alınarak Hâkimler ve Savcılar Kuruluna verilmesi için gerekli anayasa değişikliği yapılacaktır.  

• Hâkim ve savcılarla ilgili olarak alınacak tayin, terfi ve disiplin cezası ile meslekten çıkarma 

cezası aleyhine yargıya gitme yolu açılacaktır.  

• Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adli Yargı Kurumu ve İdari Yargı Kurumu olmak üzere iki alt 

kuruldan oluşacak ve bu iki kurulun birleşmesinden de Hâkimler ve Savcılar Kurulu meydana 

gelecektir.  

• Adli Yargı Kurulu Yargıtay tarafından kendi üyeleri arasından, İdari Yargı Kurulu da Danıştay 

tarafından kendi üyeleri arasından seçilecektir.  

• Hâkimler ve Savcılar Kurulu kendi başkanını kendisi seçecektir.  

• Adalet müfettişleri Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bağlanacak, inceleme ve soruşturma izni 

verme yetkisi Hâkimler ve Savcılar Kurulu başkanına verilecektir.  

• Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun kendi sekretaryasına sahip olacaktır. Bütçesi Adalet 

Bakanlığından ayrılacaktır.  

• Yargı mensuplarının tamamını kapsayan bir Yargı Etiği Kanunun çıkarılacaktır.  

• Kamu gücünü haksızca kullananların, kamu kaynaklarından kendisi ve yakınları için 

zenginleşme amaçlı faydalananların, yolsuzluk yapanların bu uygulamaları ile halkı kandırarak 

sistematik soygun yapanların, zincirleme şekilde dolandırıcılık ve sahtecilik suçunu işleyenlerin bu 

suçlardaki zaman aşımı kaldırılacaktır.  

• Yargıçlık ve Savcılık mesleklerine nitelikli adayların alınması için üniversitelerdeki hukuk 

eğitiminin daha ileri düzeye yükseltilmesine çalışılacak, mesleğe giriş sınavlarının 

değerlendirilmesinde yürütme organının yetkisi kaldırılacaktır.  

• Türkiye Adalet Akademisi; bilimsel, akademik, mali ve idari açılardan Adalet Bakanlığı’ndan 

ayrılıp tamamen bağımsız ve özerk bir bilim kurumu haline getirilecektir.  
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• Yargıç ve savcıların görevlerini yerine getirmelerinde ve özlük haklarında tam güvenceye 

kavuşturulmaları sağlanacaktır.  

• CHP; Adil Yargılanma, İddia ve Savunma, Dilekçe Haklarının ve Hak Arama özgürlüğünün 

özenle korunmasını sağlamak için tüm hukuk düzenimizde hak arama savunma ve adil bir biçimde 

yargılanma olanaklarını genişletecek düzenlemeler yapacaktır. 

• Mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan tüm engeller kaldırılacak, yargılama sürecini 

hızlandıracak yapılanma sağlanacaktır. Mahkeme masraflarının vatandaşın hak arama özgürlüğünü 

engellemesi önlenecektir.  

• Sorgulama sürecinin adil, etkin, güvenilir olması, soruşturmanın gizliliği ilkesine uyulması ve 

çağdaş tutuklu haklarına saygı gösterilmesi için her türlü önlem alınacaktır  

• Savunma dayanağından yoksun olanlara devletin savunma hakkı sağlamak görevi eksiksiz 

yerine getirilecektir.  

• İddianame oluşturulmadan tutukluluk halinin devamına ileri demokrasiler standardında 

sınırlamalar getirecek mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.  

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak keyfi gözaltına almaları önleyecek yasal 

düzenlemeler yapılacak, tutuklamaların da sadece yasaların zorunlu kıldığı hallerle sınırlanması 

sağlanacaktır.  

• Ceza Muhakemesi Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılarak tutuklama süresi asliye cezalık 

suçlarda 4 ay ile diğer tüm durumlarda ise en çok 6 ay ile sınırlandırılacaktır. Bu süre zarfında şüpheli 

hakkında kamu davası açılmaz ise, şüpheli salıverilecektir.  

• Yargı sisteminin etkinliğinin artırılması için fiziki altyapı, bilgi teknolojilerinin tüm 

olanaklarından da yararlanılarak geliştirilecektir.  

• Çocuk Mahkemeleri, kuruluş amacına uygun olarak yeniden örgütlenecektir. Çocukların suç 

işleme ortamlarından korunmaları ve kurtulmaları hedef alınacaktır. Suça sürüklenen çocukların ceza 

infaz sistemi çocuk dostu şekilde düzenlenecektir. 
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• Hazırlık tahkikatlarının, karakollara bağlı Olay Yeri Polisi ve Jandarması yerine çağdaş Adli 

Kolluk birimleri tarafından yapılması sağlanacaktır disiplin yönünden Cumhuriyet Savcılıklarına 

bağlanacak; soruşturmalar adli kolluk katkısı ile Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yürütülecektir.  

• CHP, cezaevlerini, suçluyu infaz sonrasında topluma kazandırma amacı ile üretime ve eğitime 

yönelik bir uygulamaya açık, çağdaş kurumlara dönüştürecektir.  

• İnfaz sisteminin yeniden yapılandırılmasında uluslararası kuralların uygulanması 

sağlanacaktır.  
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