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İNSAN HAKLARI 
 

 
I. KAVRAM ve TARİHİ GELİŞİM 

 
 

A) İnsan Hakları Kavramı 
 

   
 Hak, hukuken korunan yetkidir. Hak kavramı bu şekilde tanımlanmakla birlikte 

geçmişte başka hak tanımları da yapılmıştır. Hak tanımını yapmak için “irade kuramını” 

ortaya atan Windscheid’dır. Windscheid’a (1817-1892)  göre hak, hukukça bahşedilen irade 

yetkisidir. Jhering (1818-1892) hakka, hukukça korunan menfaat demiştir. Kant (1724-1804) 

ise hakkı, bireyin diğer bireylerle bağdaşabilir özgürlüğü olarak tanımlamaktadır.1  

 

Hukuk ise, bireyin diğer bireylerle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen ve 

uyulmaması halinde maddi yaptırımlar öngören kurallar bütünüdür. Kuşkusuz yaptırımı 

gerçekleştirebilecek olan devletten başkası değildir. Kuralda, hak yaratıcısı ve yaptırım 

kullanıcısı devletten başkası olamaz. Ancak insan hakları kavramı bu çerçeve ile 

sınırlandırılabilecek bir kavram değildir. Çünkü, insan hakları kavramı devlet ve ya 

devletlerle sınırlı olmayıp, evrensel niteliktedir. 

 

 İnsan hakları kavramını bilimsel yolla açıklamaya çalışan ilk düşünür Hugo Grotius: 

(1583-1645) olmuştur.2 Grotius, doğal hukuku insan aklının ürünü olarak gören ilk ve en 

önemli Yeniçağ Hukukçusudur. Aklın bütün insanlarda aynı nitelikler taşıdığını, hukukun da 

aklın özelliklerine uygun olması gerektiğini ileri sürmüştür. Buna göre doğal hukuk -

değişmez olan akıl gibi- değişmezdir. Tanrısal iradeye dayalı hukuk, doğal hukuka aykırıdır. 

Tüm insanlar için ortak olan akıl ürünü olan hukuk, tüm insanlara haklar vermektedir.  

İnsan hakları; bireyin sırf insan olması nedeniyle doğuştan sahip olduğu ve bu sebeple 

hiçbir şekilde ne diğer bireyler ne de devlet tarafından dokunulamayan ve birey tarafından da 

devredilemeyen ve vazgeçilemeyen nitelikteki evrensel haklardır. Bu tanıma göre insan 

haklarının temel özellikleri şunlardır: 

 

1) İnsan hakları sonradan kazanılan değil, doğuştan sahip olunan haklardır. 

                                                
1 Ahmet Mumcu – Elif Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 16. 
2 Mumcu-Küzeci, a.g.e. s.59 
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2) Bu haklara sahip olmak için, insan olmaktan başka hiçbir koşul aranamaz. 

3) Dokunulmaz nitelikte haklardır. 

4) Vazgeçilmez nitelikte haklardır. 

5) Evrensel nitelikte haklardır. 

 

İnsan hakları, doğal hukukun ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Doğal hukuk, pozitif 

hukuk gibi olan hukukla değil, olması gereken hukukla uğraşan hukuktur. Bir başka deyişle, 

hukukta pozitif hukuk (dogmatik hukuk) ve doğal hukuk (tabii hukuk) olmak üzere iki 

yaklaşım bulunmakta ve pozitif hukuk yürürlükte bulunan hukuk kurallarına dayanırken, 

doğal hukuk; yürürlükteki kuralların dışında evrensel nitelikte, adalet duygusundan hareketle 

insan akıl ve vicdanına dayanmaktadır. Bu açıdan doğal hukuk, pozitif hukuku etkileyerek 

onun değişmesine hizmet etmektedir. İşte insan hakları da, pozitif hukukta yer almadan önce, 

doğal hukukun ürünü olarak doğmuş ve zaman içersinde bu haklar hukuk kuralı kimliğini 

kazanmışlardır. 

 

Üçlü Ayrım: Negatif – Pozitif - Aktif Statü Hakları 

Alman hukukçusu Georg Jellinek temel hak ve hürriyetleri üç gruba ayırır: Negatif 

statü hakları, pozitif statü hakları, aktif statü hakları. 

 

1) Negatif Statü Hakları:  Kişi hakları olarak adlandırdığımız negatif statü hakları, 

bireyi devlete karşı koruma altına alan haklar olup, devletin bu haklara müdahalesini 

engellemektedir. Negatif statü hakları, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve 

dokunulamayacak haklarını ifade etmektedir. Örneğin, yaşam hakkı, işkence yasağı 

 

2) Pozitif Statü Hakları:  Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar olarak adlandırdığımız 

pozitif statü hakları ise, bireye, devlete karşı kullanabileceği bir isteme hakkı veren haklardır. 

Pozitif statü hakları, bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme 

imkanını tanıyan haklardır. Örneğin çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik 

hakkı  

 

3) Aktif Statü Hakları: Aktif statü hakları, kişinin devlet yönetimine katılmasını 

sağlayan haklardır. Bu haklara bu nedenle “katılma hakları” da denir. Seçme ve seçilme 

hakkı, siyasi parti kurma hakkı, siyasî faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, 

dilekçe hakkı aktif statü haklarına örnek gösterilebilir. Bu haklara “siyasi haklar” da denir. 
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Negatif konum devletin karışmamasını, pozitif konum bireyin devletten kendi yararına 

bir edim istemesini, aktif konum ise bireyin devlet yönetimine katılmasını ifade etmektedir. 

 

Hak Kuşakları:  

Temel hak ve özgürlükler aynı zamanda birinci kuşak ve ikinci kuşak haklar olarak  da 

ayrılmakta ve kişi hakları ve siyasi haklar (klasik haklar) birinci kuşak haklar arasında yer 

alırken,  ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ikinci kuşak haklar arasında yer almaktadır. Bu 

iki kuşak hak dışında özellikle II. Dünya Savaşından sonra, üçüncü dünya ülkelerinin baskısı 

ile ortaya çıkan ve “dayanışma hakları” olarak adlandırılan haklar üçüncü kuşak haklar olarak 

kabul edilmeye başlanmıştır. Barış hakkı, gelişme hakkı, çevre hakkı ve insanlığın ortak 

malvarlığına saygı hakkı gibi haklar üçüncü kuşak haklar grubunda yer almaktadır.3 

Hak kuşaklarını ortaya atan düşünür Karel Vasak’tır. Fransız Cumhuriyeti’nin mottosu 

olan, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik (Liberté, Egalité, Fraternité) üçlemesine bir yollama da 

yapmıştır. 

 

Birinci Kuşak Haklar: 

Klasik haklar veya medeni ve siyasal haklar olarak da anılırlar. Esas olarak 17. ve 18. 

yüzyıl burjuva devrimleri sırasında normlaştırılmış haklardır. 

 

İkinci Kuşak Haklar: 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar olarak da adlandırılırlar. 19. yüzyıl Sanayi 

Devrimi’nin ve sosyalist öğretilerin yaygınlaşması ile liberal-burjuva öğretinin sosyalleşmesi 

süreçlerinden çıkmıştır. 

 

Üçüncü Kuşak Haklar 

Dayanışma hakları veya halkların hakları olarak da anılırlar. Görece olarak yakın 

tarihte ortaya çıkan haklardır.  

Bu tür haklara örnek olarak; barış hakkı, gelişme hakkı, çevre hakkı, doğal kaynaklar 

üzerinde tam egemenlik hakkı, halkların kendi kaderini tayin hakkı gösterilebilir. 

 

                                                
3 İbrahim Ö Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, Ankara, İmge Kitabevi, 2002, s. 529.   
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Tarihsel süreçte ilk önce birinci kuşak haklar yani klasik haklar ortaya çıkmıştır. Bu 

tür haklara örnek olarak; yaşam hakkı, kölelik yasağı, işkence yasağı, kanun önünde eşitlik, 

özel hayatın korunması, konut dokunulmazlığı, din ve vicdan hürriyeti, adil yargılanma hakkı, 

seyahat hürriyeti, mülkiyet hakkı, toplanma ve dernek kurma hürriyeti, seçme seçilme hakkı 

verilebilir. İkinci kuşak haklara örnek olarak ise; sosyal güvenlik hakkı, çalışma hakkı, ücret 

hakkı, sendika hakkı, tatil hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi haklar verilebilir. 

 

 

B) İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi 

 

    1) Genel Olarak  

   

 İnsan haklarının çıkış noktası olan doğal hukuk anlayışı daha ilk çağlarda kendisini 

göstermiştir. M.Ö. V.yüzyılda sofistler insanı her şeyin ölçüsü olarak kabul ederek o güne 

kadar toplumlara son derece doğal gelen pek çok kuruma karşı çıkmışlardır. Sofistler aklı ön 

plana çıkararak bazı safsataları yıkmaya ve doğa olaylarını açıklamaya çalışmışlardır. Bu 

şekilde düşünce üreten ve olaylara eleştirici yaklaşan sofistler, düşünce özgürlüğünün şaşmaz 

savunucuları olmuşlardır.4  

 

 Sofistlerin kimsenin tanrı tarafından köle olarak yaratılmadığını, bütün insanların 

özgür doğduklarını savunmalarına rağmen, kölelik anlayışı kurumlaşarak 19. yüzyıla kadar 

varlığını devam ettirmiştir. İlk çağın en önemli düşünürleri olan Platon ve Aristo dahi 

köleliğin normal olduğunu insanın devlet karşısında eşit olamayacağını savunmuşlardır.5  

 

 İlkçağda stoacılar özgürlük düşüncesini en fazla etkileyenler olmuşlardır. Stoacı 

okulun kurucusu olan Zenon’a göre, yunanlı, barbar, köle erkek,  kadın, soy ve cinsiyetleri ne 

olursa olsun bütün insanlar kardeştir ve insanlığı oluşturan bireylerdir.6 Cicero da yunan stoa 

düşüncesini Eski Roma’da sürdürmüştür. Cicero, insanların tüm farklılıklarına rağmen eşit 

olduklarını savunmuştur. O’na göre, gerçek hukukun kaynağı sadece insan aklıdır ve insan 

                                                
4 Mumcu – Küzeci, s. 33. 
5 Aristoteles, Politika, çev. Mete Tuncay, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002, s. 25-19. 
6 İlhan F. Akın, Kamu Hukuku, Beta Yayın, İstanbul, 1993, s. 27-28. 
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irade özgürlüğüne sahip olmakla başlı başına bir değer olmaktadır. Roma’daki mevcut 

yönetimi eleştiren Cicero, bu yüzden sürgüne gönderilmiş, sonra da öldürülmüştür.7    

 

 Ortaçağda ise Batı tamamen dini düşüncenin egemenliği altına girmiş ve aklı ve akla 

dayalı sonuçları reddetmiştir. İlk çağda birey yalnızca devletin malı iken, ortaçağda hem 

devlet hem de kilise insanın sahibi durumuna gelmiştir.8 Hıristiyanlık ve onun temsilcisi olan 

kilise herşeye egemen olarak, tek gerçeğin din olması sebebiyle akla ve düşünceye zincir 

vurdu. Toplumsal eşitsizlikler ve sınıf faklılıkları artarak tam bir karanlık çağ ortaya çıktı.  

 

 Ortaçağın insan hakları açısından en önemli olayı 1215 yılında ilan edilen ‘Magna 

Carta Libertatum’dur (İngiliz Büyük Şartı). Magna Carta, kralın yetkilerini sınırlandıran, 

bireyin hak ve özgürlüklerini genişleten ilk belgedir. İngiltere’de Kral ile feodal beylerin 

çekişmesi sonucu ilan edilen ferman ile, İngilizler Krala karşı can ve mal güvencesine sahip 

olmuşlardır. Siyasal keyfiliğin önlenmesini sağlayan ferman aynı zamanda yargının 

bağımsızlığının sağlanmasına hizmet etmiştir.  

 

 Magna Carta’nın insan hakları açısından asıl önemi, öngördüğü hükümlerden çok 

insan hakları alanında yeni bir dönem başlatmasıdır. Magna Carta kendisinden sonraki insan 

hakları temelli metinlerin hazırlayıcısı olmuştur. Özellikle XVII. yüzyılda İngiltere’de Magna 

Carta’nın devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde başka birtakım kanunlar kabul edilmiştir. 

Bunlar arasında en önemlileri 1628 tarihli Petition of Rights (Haklar Dilekçesi), 1679 tarihli 

Habeas Corpus Act, 1689 tarihli Bill of Rights ve 1701 tarihli Act of Settlement’dır.  

 

 1628 tarihli haklar dilekçesi ile vergi koyma işi Kral’dan alınarak parlamentoya 

bırakılmıştır. Keyfi olarak vergi alımı bu şekilde kaldırıldığı gibi, Parlamentonun aldığı bu 

kararla, keyfi tutuklamalar ve hapsedilmeler de yasaklanmıştır. 1679 tarihli Habeas Corpus 

Act ile ise, yargılanma ve cezalandırma ilgili konuları düzenlenmiş ve kişi dokunulmazlığı 

yargıç güvencesine bağlanmıştır.  

 

 1689 tarihli Bill of Rights da diğer belgeler gibi parlamento tarafından çıkartılarak 

Kral’a kabul ettirilmiştir. Yasa yapma yetkisinin parlamentoya ait olduğunu belirten belge, 

                                                
7 Enver Bozkurt, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Asil yayın, Ankara, 2006, s. 29. 
8 Said Vakkas Gözlügöl, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza Etkisi, Yetkin yayınları, Ankara,  
   2002, s. 40. 
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aynı zamanda Kralın da kanunlarla bağlı olduğunu ifade etmektedir. Bir başka deyişle, 

kanunlar (dolayısıyla parlamento) Kral’ın da üstünde yer almaktadır. Ayrıca, parlamenterlerin 

meclisteki düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulmalarını engelleyen mutlak 

dokunulmazlık (yasama sorumsuzluğu) müessesesi ilk kez bu belge ile getirilmiş ve dilekçe 

hakkı kabul edilmiştir. 1701 tarihli Act of Settlemet ile yargı bağımsızlığı sağlamlaştırılarak, 

Kralın hakimiyetinin azaltılmasına devam edilmiştir.  

 

 İngiltere’deki bu gelişmeler zamanla ABD. ve Fransa’yı da etkilemiş ve bu iki ülkede 

de insan hakları alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. ABD.’nin kuruluşu insan hakları 

açısından başlı başına önemli bir olaydır. ABD.’nin İngiliz sömürgeciliğine karşı verdiği 

savaş, aynı zamanda insanların baskıcı yönetimlere ve keyfiliklere karşı mücadelelerini 

oluşturmaktadır.   

 ABD.’deki gelişmelere baktığımızda insan haklarıyla ilgili olarak üç temel metin 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlar 12 Haziran 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirgesi, 4 Temmuz 

1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1787 tarihli Amerikan Anayasasıdır. 

 

 İngiltere ile savaş yapan 13 Amerikan kolonisinin bir anayasa yapmak üzere 

Virginia’da bir araya gelmeleriyle oluşan Virginia Haklar Bildirgesi, bütün insanların 

doğuştan eşit ve özgür olduklarını, gerçek iktidarın halk olduğunu, kuvvetler ayrılığının, kişi 

güvenliğinin esas olduğunu ifade etmiştir. 4 temmuz 1776 tarihli Bağımsızlık Beyannamesi 

de, insanların eşit yaratıldıklarını herkesin yaşam hakkı, özgürlük gibi vazgeçilmez haklarının 

bulunduğunu ortaya koymuştur.  

 

1787 Anayasası başlangıçta temel hak ve özgürlükleri kapsamlı bir şekilde 

düzenlememiş ancak 1791’de bu konuda oldukça ayrıntılı hükümler getirmiştir. Bu şekilde 

oluşturulan haklar listesi içersinde; din özgürlüğü, ifade hürriyeti, basın özgürlüğü, toplanma 

ve dilekçe hakkı ve adil yargılanma hakkı… yer almıştır.  

 

Bu düzenlemelerin dışında ABD. Anayasası’nda 1865’te yapılan 13. değişiklikle 

“kölelik” kaldırılmış, 1868’de yapılan 14. değişiklikle, “Yasaların korumasından eşit biçimde 

yararlanma hakkı” getirilmiştir. 1870’de yapılan 15. değişiklikle; ırk,ve renk durumuna göre 

oy kullanma hakkının kaldırılamayacağı ve kısıtlanamayacağı kuralı getirilmiş ve 1920 tarihli 
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19. değişiklikle de, cinsiyet nedeniyle oy kullanma hakkının kısıtlanması ya da kaldırılması 

yasaklanmıştır.9  

 

Avrupa’da insan hakları alanında yaşanan en önemli olayların başında 1789 Fransız 

İhtilali gelmektedir. İhtilal sonunda kabul edilen “Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”;  

insanların eşit doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini, insanların zulme karşı direnme hakkı 

olduğunu, her türlü egemenliğin esasının millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenliğin bir 

kişi ya da grubun elinde bulunamayacağını, devleti idare edenlerin esas olarak millete karşı 

sorumlu olduğunu, hiç kimsenin dini ve sosyal inançları yüzünden kınanamayacağını ortaya 

koymuştur.  

 

 

   2) Eşitlik İlkesi 

 

Eşitlik ilkesinin kabulü ile hayata geçirilmesi oldukça yakın zamanlara dayanmaktadır. 

20. yüzyıla gelinceye kadar, insanların eşitliği fikri tam olarak yerleştirilememiş, beyaz - 

siyah, zengin - fakir, köle - özgür ve kadın - erkek gibi ayırımlarla hep birileri diğerlerine 

üstün kılınmıştır. Bu ayırımda kaybedenler tarafında kalanlar ise, genellikle insanlık dışı 

muamelelerle karşı karşıya kalmışlardır. Eşitlik düşüncesiyle bağdaşması imkansız olan 

kölelik kurumu, insana insanlığının unutturulduğu bir sistem olarak yüzyıllar boyu varlığını 

devam ettirmiştir. Hıristiyan öğretisi içerisinde zaten günahkar olarak nitelenen kadın, 

aydınlanma çağı içerisinde dahi cadı sayılarak yakılmıştır.10         

 

İnsanı insanlığından çıkaran kölelik ve köle ticareti, yüzyıl öncesine kadar 

kurumsallaşmış bir şekilde varlığını sürdürmekteydi. Öyle ki köklerinde insan sevgisi 

barındıran dinlerde bile kölelik doğal kabul edilmekteydi. Papa V. Nikolaus 1452’de 

Portekizlilere, dinsizlerin köleleştirilmesi iznini vermişti. Batı’da aydınlanma çağı kendini 

iyice göstermeye başlarken, Papa III. Paul 1548 yılında, kilise mensubu olan yüksek mevki 

sahiplerinin dahi köle kullanmasını doğal karşılamıştı. Katolikliğin bağnazlığına karşı bir 

tepki olarak doğan Protestanlık da bu konuda farklı değildi. Luther, dünya düzeninin bir 

parçası olan her şeye, bu arada köleliğe de katlanmayı öğütlemekteydi. Acı ama gerçek olan 
                                                
9 Yılmaz Aliefendioğlu, “Eşitlik İlkesi”, Prof. Dr. İlhan Akın!a Armağan, İÜHF. Yayını, No: 717, İstanbul,       
   1999, s. 85. 
10 Ahmet Mumcu, “Türk Kadınının Hukuksal Kimliğini Kazanması Sorunu”, Farklı Cinslerin Eşitliği  
    Sempozyumu, D.E.Ü.H.F. Yayınları, No: 86, İzmir, 1998, s. 89.  
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ise; Katolik kilisesinin ancak 1965 yılında “insanın özündeki eşitlik ile bağdaşmadığı” 

gerekçesiyle, köleliği lanetlediğini bilmektir.11      

 

İç hukuk açısından köleliğin ilk olarak İngiltere’de hoş karşılanmadığı 

anlaşılmaktadır.12 Ancak köle ticaretini ilk yasaklayan 1792’de Danimarka olmuş, 

Danimarka’yı, 1807’de İngiltere izlemiştir. Avrupa devletleri, 9 Haziran 1915’te Viyana 

Kongresinde aldıkları kararla köle ticaretini kaldırmışlardır.13 Kölelik statüsünün bütünüyle 

yasaklanması ise, 25 Eylül 1926’da Köleliğe karşı uluslararası sözleşmenin imzalanması ile 

mümkün olmuştur.14 

 

 

26 Haziran 1945’te imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması,15 insan haklarına ve 

temel hürriyetlere inanç, saygı ve bağlılığı ilan ederken, Antlaşma ile insan hakları ilk kez 

resmen uluslararası hukukun konusu haline gelmiştir.16 Antlaşma, insan haklarına ve temel 

hürriyetlerine ırk, cinsiyet, din veya dil ayırımı yapılmaksızın, her koşulda saygı 

gösterilmesini ve uyulmasını sağlamak amacı ile devletleri uluslararası bir işbirliğine 

zorlayarak yeni bir dönem başlatmıştır.17   

 

21 Aralık 1965’te “Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme” 

BM. Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve sözleşme 4 Ocak 1969 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.18 Sözleşme ile, ırka dayalı ayırımcılık tamamen yasaklanmış ve insanlar arasında 

yaratılan ırksal eşitsizlik ortadan kaldırılmıştır. Irksal ayırımcılığın ortadan kaldırılabilmesini 

pekiştirmek amacıyla bu sözleşmeyi, 1973’te kabul edilip, 1976’da yürürlüğe giren “Irk 

Ayırımı Suçunun Ortadan Kaldırılmasıyla İlgili Milletlerarası Sözleşme” ve 1985’de “Sporda 

Irk Ayırımına Karşı Milletlerarası Sözleşme” izlemiştir.19  

 
                                                
11 Mumcu – Küzeci, s. 79-80. 
12 Arthur Henry Robertson, Human Rights in the World, Manchester Universty Press, New York, 1996, s. 18.  
13 Mumcu – Küzeci, s. 80.  
14Sözleşme metni için bkz. Muzaffer Sencer, Belgelerle İnsan Hakları, İstanbul, 1988, s. 196.  
15Türkiye Antlaşmayı, 15.08.1945 tarih ve 4801 sayılı Kanun uyarınca onaylamış ve bu kanun 24.08.1945’te  
    yürürlüğe girmiştir. Ancak anlaşma diğer kurucu devletler için de geçerli olduğu gibi, 24.10.1945’te yürürlüğe  
    girmiş ve toplam 51 devlet Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olmuştur.  
16Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, AÜHF. yayınları, Ankara, 1981, s. 42-43; Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan  
   Hakları Hukukunun Genel teorisine Giriş, Beta yayıncılık, İstanbul, 2003  s. 326.     
17Gözlügöl, s. 88; Bozkurt, s. 66. 
18 Mesut Gülmez, İnsan Haklarının Uluslararası Korunması, TODAİE Yayınları, Ankara, 1996, s. 9. 
19 Jean-Luc Mathıeu, Uluslararası Alanda İnsan Hakları, çev. Galip Üstün, İletişim yayınları, İstanbul, 1994, 
    s. 30. 
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Kadın - erkek  arasındaki eşitsizlik ise, eski toplumlardan başlayarak yakın zamana 

kadar devam ettirilmiştir. Eski toplumların20 hemen hemen hepsinde kadına hak tanınmamış, 

kadın aşağılık bir yaratık olarak görülerek, eşya gibi alınıp satılmıştır. Sadece İslamiyetten 

önceki Türk tarihinde kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olabilmiş ve toplum hayatında 

erkeklerle yan yana yer alabilmiştir.21  Hıristiyanlıkta ve Batı’da kadın yüzyıllar boyu erkeğe 

bağlı olarak yaşamış, erkeğin yanında her zaman ikinci sınıf kabul edilmiştir. Kilise de 

kadının yanında olmamış, daima erkeği önde tutmuştur. Kadın kötü ve günahkar olarak kabul 

edilmiş ve bu nedenle bir çok kötü muamele ile karşı karşıya kalmıştır.22   

 

Günümüzde artık, cinsiyete dayalı ayırımcılık yasaklanmış durumdadır. Kadın hakları 

insan hakları içerisinde yer almıştır.23 1967’de BM. Genel Kurulu tarafından “Kadınlara Karşı 

Ayırımcı Davranışların Kaldırılması Bildirisi” kabul edilmiş, 3 Eylül 1981’de ise, Kadınlara 

Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan kaldırılmasına Dair BM. Sözleşmesi ile cinsiyete 

dayalı ayırımcılığın tamamen yasaklanması amaçlanmıştır.24 

 

Ülkemiz açısından baktığımız da ise, Türk kültür ve medeniyet tarihindeki önemli 

yerine rağmen Türk kadınının hak ettiği gerçek değeri ve saygıdeğer statüyü Cumhuriyet 

dönemiyle birlikte kazandığını görmekteyiz. 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Türk Kanunu 

Medenisi özel hukuk alanında kadını erkeğe eşit kılmıştır. İlk kez 1930’da Belediye Kanunu 

ile kadına oy hakkı tanındıktan sonra, 1934’te kadına seçme seçilme hakkının tanınması 

önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. Böylece, Türk kadınına da siyasi haklar tanınmış ve 

Türk Devleti kadın ve erkek arasında siyasal ve sosyal eşitlik prensiplerini tam anlamıyla 

hayata geçirmiştir. İsviçre’nin kadınlara oy hakkını 1971’de tanıdığı düşünüldüğünde, o 

dönemde Türkiye’nin çoğu Batı ülkesinin çok daha ilersinde yer aldığı unutmamak gerekir.25 

 

 Eşitliği sağlamaya yönelik  olarak adı geçen bu özel sözleşme ve düzenlemelerin 

öncesinde, eşitlik ilkesi ilk olarak Amerika’da, Virginia Haklar Bildirgesinde (1776) yer almış 

ve bu bildirgeyle, tüm insanların yaratılıştan eşit ve özgür… oldukları belirtilmiştir. 1789 

                                                
20 Hintliler, Hititliler, Sümerler, Amazonlar, Yunanlılar, Eski Araplar gibi.  
21 Mumcu, s. 84-85.  
22 Halil Cin, “Tarih Bayunca Kadının Hukuki Statüsü Açısından Türk Kadınının Durumuna Kısa Bir Bakış”,  
    Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armağan, S.Ü.H.F. Yayınları, Kayna, 1991, s. 7-8. 
23 Fatmagül Berktay, “Kadınların İnsan Hakları: İnsan Hakları Hukukunda Yeni Bir Açılım”, İnsan Hakları,  
    Yapı Kredi Yayınları Cogito, İsatanbul, 2000, s. 357.  
24 Bozkurt, s. 83-84. 
25 Cin, s. 19-25. 
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Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde insanların hukuken özgür ve eşit haklara sahip 

olarak doğdukları ve öyle kalacakları ilan edilmiştir.26 1795 tarihli Fransız Anayasası’nda ise, 

söz konusu eşitlik, yasa önünde eşitlik kuralı ile tamamlanmıştır.27 

 

 

 3) İnsan Haklarının Gelişim Sürecinde Önemli İsimler28 

 

         a) Thomas Aquinas (1225-1274) 

Ortaçağ karanlığına ışık tutmuş Hıristiyan düşünürdür. İnsan aklını ön plana 

çıkarmıştır. Ancak bu akıl tanrısal akıldır. İnsan ancak tanrının lütfu ile gerçek mutluluğa 

ulaşabilecektir.  

 

         b) Niccola Machieveli (1469-1527)  

Rönesans’ın bir ürünü olan Machieveli, merkezi otoritenin güçlenmesini ve böylelikle 

güçlü bir devlet yapısının ortaya çıkmasını amaçlamıştır. Güçlü bir devlet yanında, bu devlet 

içerisinde özgürlüklerinde korunması gerektiğini savunmuştur. 

 

         c) Jean Bodin (1530-1596) 

Egemenlik kavramını ilk olarak ortaya atıp inceleyen düşünürdür. En iyi yönetim 

biçiminin monarji olduğunu savunan Bodin, aynı zamanda monarkı din kurallarıyla bağlı 

tutmuştur. 

 

         d) Hugo Grotius (1583-1645)         

Laik ve insan aklına dayalı doğal hukuku savunan ilk ve en önemli yeniçağ 

düşünürüdür. Devletler hukukunun da kurucusu sayılan düşünür, hukukun aklın ölçülerine 

uygun olması gerektiğini ileri sürerek, bütün insanları kucaklayan evrensel bir hukukun 

öncüsü olmuştur. Grotius’a göre; doğal hukuk, tanrının iradesi değil, insan aklının emrettiği 

kurallar dizisidir. Bu açıdan Grotius, kilise hukukunu doğal hukuka aykırı saymaktadır. 

 

 

                                                
26 Zafer Gören, Temel Hak Genel Teorisi, D.E.Ü. Yayınları, İzmir, 2000, s. 10-12. 
27 Bülent Serim, “Yazılı Kurallarda ve Uygulamada Eşitlik İlkesi” Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C. XVIII, S. 174,  
    Ankara, 1994, s. 35.  
28 www.wikipedia.org; Bozkurt, 30-40; Gemalmaz, s. 50-52; Mumcu – Küzeci, s. 40-56; Şeref Ünal, Devletler 
   Hukukuna Giriş,Yetkin yayınları, Ankara, 2003, s. 32.  
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         e) Thomas Hobbes: (1588-1679)  

Toplumsal sözleşmeci diğer düşünürler gibi devlet öncesinde doğal durumun 

varolduğunu varsaymıştır. En ünlü eseri Leviathan olan İngiliz düşünür, doğa durumunun tüm 

kişilerin düşünce gücüne ve her çeşit özgürlüğe sahip olması nedeniyle, herkesin kendi 

özgürlüğünü kendi çıkarı için kullanması nedeniyle bir güvensizlik hali olduğunu kabul eder. 

Hobbes’a göre insan doğuştan kötüdür. (homo homini lupus) İnsanların tabiat halinde 

güvensizlik içinde yaşamaları, çıkarları gereği bir hükümdarın beliip onunla sözleşme 

yapılmasını gerektirmiştir. Her şeyin üstünde bir güç olan devletin en iyi belirdiği şekil, 

monarşidir. İktidarı elinde tutan hükümdar insanları her türlü yola başvurarak sözleşmeye 

uygun davranmaya zorlar.  

Hobbes’a göre “Kendi gücü ve aklı ile başarabileceği şeylerden alıkonulamayan kimse”ye 

özgür denir. Özgürlük esas itibarıyla toplum sözleşmesinin sınırları içindedir, yani devletin 

koyduğu kalıplar özgürlüğü belirler. 

 

          f) John Locke (1632 – 1704)   

Reform hareketleri neticesinde ortaya çıkan aydınlanma çağının temellerini atan en 

önemli isimlerden biri İngiliz Düşünür Locke’dur. Locke da Hobbes gibi, doğa halinden ve 

toplumsal sözleşmeden hareket etmektedir. Ancak Locke, Hobbes’un aksine insanların 

doğuştan kötü oldukları ve doğal halde savaş ve mücadele içerisinde bulundukları görüşünde 

değildir. Akıl sahibi olan insan her durumda en mutlu yaşam biçimini bulur. Ancak tabiat 

halinde mutlu yaşamın temel öğeleri olan yaşama hakkı ve mülkiyet tehlikeye girebilmekte ve 

ayrıca insanlar suç işleyenleri kendileri cezalandırmaktadır. İnsanlar bu sakıncaları gidermek 

için (yaşama ve mülkiyet hakkını korumak için) devleti kurmuşlardır.   İnsanlar doğal 

ortamda başta yaşam ve özgürlük olmak üzere bir takım doğal haklara sahiptirler. İnsanların 

bu doğal haklarını koruyacak bir sistem olarak da toplumsal bir sözleşme sonucu ortaya çıkan 

devlete ihtiyaç vardır. İnsan, devlete bu doğal haklarını teslim etmemekte, sadece bu haklarına 

müdahale halinde, cezalandırma yetkisini devlete bırakmaktadır. Locke yapılan sözleşmeyi 

her iki taraf için de uyulması zorunlu hükümler taşımakta ve sözleşmeye aykırılık halinde 

feshedilebilecek gerçek bir sözleşme gibi düşünmektedir. Locke, bireye her bakımdan değer 

veren, devletin görev ve faaliyetlerini özgürlükler çerçevesinde düşünen bir düşünür olarak 

liberalizmin de öncüleri arasında yer almıştır. 
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    g) Montesquieu (1689-1755) 

Anayasa hukukunun kurucularından sayılan Montesquie temel eseri olan Kanunların 

Ruhu Üzerine’de kuvvetler ayrılığı ilkesini savunmuştur. Farklı politik toplumlardaki farklı 

pozitif hukuk sistemlerinin çok çeşitli faktörlere, örneğin, halkın karakterine, ekonomik 

koşullarla iklime, vb., göreli olduğunu söylemiştir. İşte bütün bu temel koşullara, "yasaların 

ruhu" adını vermiştir. Montesquieu bu bağlamda, üç tür yönetim tarzını birbirinden ayırmış ve 

bu devletlere uygun düşen yönetici ilke, iklim ve topraktan söz etmiştir. Buna göre her toplum 

kendine uygun yönetim biçimini seçmelidir. Toplum sözleşmesini kabul etmeyen 

Montesquieu bir gerçekçidir. İnsan toplulukları devleti oluşturmuştur. Devlet yönetiminde 

tüm güçlerin tek elde toplanması zorbalığa yol açacağından kuvvetlerin ayrılığı ilkesini 

savunmuş; böylelikle farklı erklerin birbirlerini kontrol edip dengelemesini öngörmüştür. 

Böylelikle de özgürlükler korunmuş olacaktır.  

 

         h) Voltaire (1694-1778) 

Montesquieu’nun çağdaşı olan düşünür, din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan 

hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazınları ile ünlenmiştir. Eserlerinde Kilise 

dogmalarını ve döneminin Fransız müesseselerini ağır bir şekilde eleştirmiştir. Laik 

düşüncenin en önemli isimlerinden biri olarak özgürlük ve hoşgörüyü ön plana çıkarmıştır. 

 

         ı) Jean Jacques Rousseau ( 1712-1778)  

Hobbes ve Locke gibi toplumsal sözleşme kuramından hareket eden Rousseau, tıpkı 

Locke gibi insanların doğal hallerinde iyi ve mutlu olduklarını savunmuştur. Doğa durumunda 

tüm insanlar birbiri ile eşit bulunmaktadır. İnsanların yardımlaşma ihtiyacı toplumu 

doğurmuştur. Bu şekilde ortaya çıkan devletin eşitlikçi bir yapıda olması için bir toplum 

sözleşmesi gerekmiştir. Rousseau’ya göre özgür ve eşit olan halkın bütün bireyleri egemenlik 

üzerinde söz ve hak sahibidir. Bireyler içlerinden bazılarına kendilerini yönetme yetkisini 

kendi rızaları ile devrederler. Buna karşılık yönetim yetkisini alanlar eşitlik ve adalete uygun 

hareket etmek zorundadırlar. Halkın bu irade beyanı “genel irade”dir ve en üstün gücü 

oluşturmaktadır. Yönetimdekiler genel iradenin tersine hareket edecek olurlarsa sözleşme 

bozulacaktır. Rousseau, “halk egemenliği” ve “genel irade” kuramlarını ortaya atması 

nedeniyle oldukça önemli bir yere sahiptir.    
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II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE İNSAN HAKLARI 

       

  Birleşmiş Milletler, insan haklarının ortaya çıkıp evrensel nitelik kazanmasında ilk ve 

bu yönden belki de en önemli uluslararası kuruluş olmuştur. Bu açıdan Birleşmiş Milletleri                                   

insan hakları hukukunun yaratıcısı olarak kabul etmek de doğru olacaktır.    

 

   A) BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KURULUŞ SÜRECİNDE İNSAN HAKLARI 

                          

 İkinci Dünya Savaşı ve bu savaş sırasında yaşananlar insanlığa öylesine büyük bir 

ders vermiştir ki, savaş sonunda bu tür bir yıkımın bir daha yaşanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması fikri genel olarak herkes tarafından kabul görmüştür. İnsanlığın bu 

dramının tekrar yaşanmaması ve insan haklarının evrensel düzeyde korunması amacı ile atılan 

en önemli adım kuşkusuz Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmuştur. İnsanlar arasında eşitliği 

reddeden görüşün yeniden ortaya çıkmaması ve insan haklarına saygılı bir düzenin kurulması 

zorunluluğu, Birleşmiş Milletler’in doğuşunda etkili olmuştur.29 Bu noktada Birleşmiş 

Milletler Antlaşması, insan haklarının korunması doğrultusundaki girişimler için güçlü bir 

hukuksal dayanak fonksiyonu görmüştür.30   

 

Henüz bu noktaya gelmeden önce, insan hakları konusunda yaşanan bir takım olumlu 

gelişmeler, insan haklarının evrensel bazda  korunmasına hizmet etmiş ve sistemin işlerliğine 

katkıda bulunmuştur. Daha savaş devam ederken ABD. Başkanı Franklin D. Roosevelt’in, 6 

Ocak 1941 tarihinde Amerikan Kongresi’ne hitaben yaptığı “Dört Özgürlük Üzerine 

Konuşması”31 dünyada geniş yankı uyandırmıştır.32 Bu konuşmada 1) düşünce ve ifade 

özgürlüğü, 2) din özgürlüğü, 3) maddesel gereksinimlerden kurtulmuş olma hakkı,                 

4) korkunun olmadığı bir yaşam güvencesi, şeklinde ortaya çıkan dört özgürlük, gelmekte 

olan yeni düzenin ilk adımları olmuştur.33  Bunu 14 Ağustos 1941’de ABD. Başkanı 

Roosevelt ile İngiliz Başbakanı Winston Churchill arasında gerçekleştirilen Atlantik Şartı34 

                                                
29Feyyaz Gölçüklü – Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan yayınevi,  
  Ankara, 2002, s. 4.     
30Bozkurt, s. 63;  Gemalmaz,  s. 320. 
31 Konuşma için bkz. Gemalmaz,, s. 320-321. 
32 Mehmet Emin Çağıran, Uluslararası Alanda İnsan Hakları, Platin yayınları, Ankara,2006, s. 60. 
33Cahit Talas, “İnsan Hakları Üzerine Düşünceler”, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin XXXV. Yılı İçin  
   Armağan, Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Ankara, 1983, s. 5.   
34 Türkçe metin için bkz., Anıl Çeçen, İnsan Hakları Rehberi, Bilim yayıncılık, Ankara, 1999, s. 31-32.  
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izlemiştir. Esasen bu iki ülkenin savaşta izleyecekleri stratejiyi belirlemek üzere bir araya 

gelmeleri sonucu ortaya çıkan bu şarta daha sonra başta Sovyetler Birliği ve Çin olmak üzere 

47 devlet katılmıştır.35 Toplam 8 maddeden oluşan Atlantik şartı bir yandan faşizmin 

yenilgiye uğratılmasına yönelik ortak mücadele kararını açıkça ortaya koyarken, bir yandan 

da Roosevelt’in konuşmasındaki düşünceleri uluslararası alanda teyit ederek, gelecekte 

kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın habercisi olmuştur.36   

    

Atlantik Şartı’ndan sonra 1 Ocak 1942’de, Almanya’ya karşı savaşan 26 devlet 

tarafından Birleşmiş Milletler isminin ilk defa resmen kullanıldığı “Birleşmiş Milletler 

Bildirisi” Washington’da imzalanmış ve bu bildiride Atlantik Şartının esasları aynen 

benimsenmiştir. Daha sonra savaş sürecinde 21 ülkenin de imza attığı bu bildiriye Türkiye, 24 

Şubat 1945 tarihinde imza koyarak katılmıştır.37 Bildiriye imza koyan devletler, “kendi 

topraklarında olduğa kadar diğer topraklarda da insan hakları ve adaleti korumak için 

düşmanlara karşı tam bir zafer kazanılmasının zorunlu olduğunu”38 ortaya koyarak insan 

haklarının uluslararası alanda korunması düşüncesini açıkça ifade etmişlerdir. 

 

1941 tarihli Birleşmiş Milletler Bildirisinden sonra, sırasıyla, 1943 Moskova, 1944 

Dumbarton Oaks, 1945 Yalta ve 1945 San Francisco toplantıları yapılmış ve ardından 26 

Haziran 1945’te Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanmıştır.39 Dumbarton Oaks’ta yapılan 

toplantıya ABD., İngiltere, Sovyetler Birliği ve Çin (Büyük Dörtler) katılmış ve uluslararası 

güvenlik teşkilatının kurulması planlanmıştır. 40 Oldukça kapsamlı bir metin olan “Dumbarton 

Oaks Önerileri”41 Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın bir taslağı niteliğinde olup, öneriler 

metninin hemen başında adı Birleşmiş Milletler olan bir uluslararası örgütün kurulması 

zorunluluğu vurgulanmıştır.42 Burada üzerinde anlaşılamayan bazı konuların Yatla ve San 

Francisco Konferansları ile çözüme kovuşturulması sonucunda 26 Haziran 1945 tarihinde 

Birleşmiş Milletler Antlaşması  San Francisco’da kabul edilmiştir.     

 

                                                
35 Çağıran, s. 62. 
36 Çağıran, s.62; Gemalmaz,, s. 321-322.  
37 Bozkurt, s.64; Çağıran, s. 62; Gemalmaz, s. 322-323.  
38 Bildiri hükmü için bkz. Gemalmaz,, s.323. 
39Ayhan Döner, İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, Seçkin yayıncılık,  
    Ankara, 2003, s. 23. 
40 Howard Tolley, The U.N. Commission on Human Rights, Westwiew Press, Boulder and London, 1987, s. 3.  
41 Metnin tam adı: “Bir Genel Uluslararası Örgüt Kurulması için Öneriler” dir.  
42 Gemalmaz,, s. 324. 



657 YAYINEVİ 
 

                         www.657yayinevi.com / www.657kpss.com /  www.657satis.com  

Birleşmiş Milletler Antlaşması,43 insan haklarına ve temel hürriyetlere inanç, saygı ve 

bağlılığı ilan ederken, Antlaşma ile insan hakları ilk kez resmen uluslararası hukukun konusu 

haline gelmiştir.44 Antlaşma, insan haklarına ve temel hürriyetlerine ırk, cinsiyet, din veya dil 

ayırımı yapılmaksızın, her koşulda saygı gösterilmesini ve uyulmasını sağlamak amacı ile 

devletleri uluslararası bir işbirliğine zorlayarak yeni bir dönem başlatmıştır.45   

 

Birleşmiş Milletler Antlaşması daha giriş bölümünde insan haklarına yer vermiş ve 

insan haklarının korunması Birleşmiş Milletler Örgütü’nün temel amaçlarından biri olarak 

kabul edilmiştir. Nitekim, nerede olursa olsun insan haklarına saygısızlık ve bu hakların ihlali 

dünya barışı için büyük tehlike oluşturacaktır.46 Giriş bölümünde “İnsanın ana haklarına, 

şahsın haysiyet ve değerine, erkek ve kadınlar için olduğu gibi büyük ve küçük milletler için 

de hak eşitliğine iman”  öngören antlaşmanın başka 6 maddesinde daha doğrudan insan 

haklarına yer verilmektedir.  

 

İnsan hakları ile ilgili Antlaşma hükümlerinde kullanılan terimler (geliştirmek, 

kolaylaştırmak, teşvik etmek vb. gibi) nedeniyle, Antlaşma hükümlerinin etkisi konusunda 

farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fakat her ne kadar Antlaşma’da üye devletlere karşı, insan 

haklarının korunmasına ilişkin yetkili bir organ öngörülmemiş olsa da, Antlaşmayı hüküm 

doğuracak şekilde yorumlamak gerekir.47 Kaldı ki Antlaşmanın 56. maddesi ile devletlere 

gerek tek başlarına, gerek müştereken Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile birlikte işbirliği içinde 

insan haklarına saygı görevi yüklenmiştir. Maddede kullanılan “taahhüt” (pledge) ifadesinden 

yükümlülük sonucu çıkarılmalıdır.48     

   

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, kuruluşundan itibaren insan haklarının uluslararası 

alanda korunması konusunda çalışmalara başlamış ve bu amaçla günümüze kadar pek çok 

bildiri, antlaşma ve kararlarla insan haklarının uluslararası alanda kurumsallaşmasında önemli 

rol oynamıştır.49  

                                                
43Türkiye Antlaşmayı, 15.08.1945 tarih ve 4801 sayılı Kanun uyarınca onaylamış ve bu kanun 24.08.1945’te  
    yürürlüğe girmiştir. Ancak anlaşma diğer kurucu devletler için de geçerli olduğu gibi, 24.10.1945’te yürürlüğe  
    girmiş ve toplam 51 devlet Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olmuştur.  
44Kapani, s.42-43; Gemalmaz, s. 326.     
45Gözlügöl, s. 88; Bozkurt, s. 66. 
46Refik Korkusuz, Uluslararası Belgelerde ve Türk Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler, Özrenk  
    Matbaacılık, İstanbul, 1998, s.44  
47 Bozkurt, 67; Çağıran, s. 66-67.  
48 Bozkurt, 67; Döner, s. 36. 
49 Döner, s. 23. 
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B) BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE  İNSAN HAKLARI KORUMASI 

 

1) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

 

Birleşmiş Milletler antlaşması ile, insan haklarının uluslararası alana taşınması ve 

koruma altına alınması yolu açılmış ise de, Antlaşmada sözü edilen insan haklarının neyi 

ifade ettiğinin, bu hakların kapsamının ne olduğunun belirlenmesi gerekmiştir. Bir başka 

deyişle, Birleşmiş Milletler Antlaşması bir insan hakları kataloguna sahip bulunmamakta ve 

bu durum insan haklarının amaçlanan şekilde korunmasına engel teşkil etmektedir. Bu 

nedenle Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 68. maddesi ile 

kendisine verilen yetki doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında insan hakları 

alanında öngörülmüş amaçları, uluslararası işbirliği çerçevesinde gerçekleştirmek üzere 

1946’da “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu” ve “Kadınların Statüsüne Dair 

Komisyon” adlarıyla iki komisyon kurmuştur.50      

 

Zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayan İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi’nin taslağını hazırlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunmuş 

ve Genel Kurul bu taslağı 10 Aralık 1948’de 48 olumlu ve 8 çekimser oy ile kabul etmiştir.51  

 

Çağımızın Manga Carta’sı olarak nitelendirilen beyannamenin önsözünde, insan 

haklarının doğal hukuk görüşüne dayalı evrensel niteliği vurgulanmıştır.52 Önsöz ve 30 

maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne bakıldığında, (klasik haklar olarak 

adlandırdığımız) “medeni ve siyasi haklar” ile “ekonomik, sosyal ve kültürel haklar” olmak 

üzere iki grup hakkı bünyesinde barındırdığı görülmektedir. Böylece, Beyanname birinci ve 

ikinci kuşak olarak adlandırdığımız hakları uluslararası alana taşıyan temel ve öncü belge 

olma niteliğine sahip olmaktadır.53  

 

Beyannamenin 1. maddesinin ilk cümlesi “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar 

bakımından eşit doğarlar.”54  hükmünü taşımakta ve böylece beyannamenin insan hakları 

                                                
50 Bozkurt, s. 68; Döner, s. 37. 
51 Sovyetler Birliği, Polonya, Beyaz Rusya, Yugoslavya, Ukrayna, Çekoslovakya, Suudi Arabistan ve Güney  
    Afrika çekimser kalan devletlerdir.   
52 Şeref Ünal, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 1997, s. 115.  
53 Gemalmaz, s. 336. 
54 Beyannamenin Türkçe çevirisi Birleşmiş Milletler  Teşkilatı’nın resmi internet sitesinden alınmıştır. Bkz.   
    http://www.unhchr.ch/udhr/lang/trk.htm (13.11.2006) 
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açısından ne denli önemli olduğu apaçık ortaya çıkmaktadır. Eşitliğin sonucu olan tüm 

insanlar arasında ayırım yapmama kuralı ise 2. madde ile ifade edilmiştir.55   

 

Beyannamenin 3. maddesi ile 22. maddesi arasında ise 18. yüzyıldan itibaren tekrar 

edilen klasik haklar yer almıştır. Bunların başlıcalarını;  yaşam hakkı, kölelik yasağı, işkence 

yasağı, kanun önünde eşitlik, özel hayatın korunması, konut dokunulmazlığı, din ve vicdan 

hürriyeti, adil yargılanma hakkı, seyahat hürriyeti, mülkiyet hakkı, toplanma ve dernek kurma 

hürriyeti, serbestçe seçilmiş temsilciler ile ülke yönetimine katılma hakkı, genel ve eşit oy 

ilkesi şeklinde sıralamak mümkündür. 

      

İkinci grup haklar olarak adlandırdığımız ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ise, 22. 

madde ile başlayıp 27. madde ile son bulmaktadır. Görüleceği üzere birinci grup haklar 

toplam 21 maddede düzenleme alanı bulurken, ikinci grup haklara sadece 6 maddede yer 

verilmiştir. Bu durum dönemin insan hakları anlayışının doğal bir yansımasıdır. 20. Yüzyılın 

başlarından itibaren yeni yeni ulusal düzenlerde yerini almaya başlayan ekonomik ve sosyal 

haklar, beyannamenin hazırlandığı dönemde henüz klasik haklar düzeyinde kabul 

görmemektedir. Beyannamede yer almaları da daha çok siyasi nedenlere dayanmış ve bu 

hakların ikinci plana itilmeleri sosyalist devletlerin tepkilerine yol açmıştır.56 Belirtilen 

maddeler arasında yer alan ekonomik ve sosyal haklar ise; sosyal güvenlik hakkı, çalışma ve 

işsizlikten korunma hakkı, ücret hakkı, sendika hakkı, tatil hakkı, sağlık hakkı, öğrenim ve 

eğitim görme hakkı, şeklinde sıralanabilir. Bu hakların Beyannamede yer alması ile, insanlık 

onuruna yakışır bir hayat için sadece klasik hakların yeterli olmadığı, bunun ötesinde bireyin 

ekonomik ve sosyal haklarının da güvence altına alınması gerektiği tarzındaki çağdaş görüş 

benimsenmiş olmaktadır.57        

 

Beyannamenin 28. maddesi, “Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve 

hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.”  

hükmünü içermekte ve böylelikle evrensel nitelikteki bu hakların uygulamasında ve 

korunmasında uluslararası bir sistemin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. 29. maddede, 

bireyin de topluma karşı görevlerinin bulunduğu, hak ve özgürlüklerin sınırsız olmadığı 

belirtilmekte ve bu hak ve özgürlüklerin Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerine aykırı olarak 

                                                
55 Mathıeu,  s. 23. 
56 Çağıran,, s. 92. 
57 Kapani, Kamu Hürriyetleri, s. 63-64. 
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kullanılamayacağı kabul edilmektedir. 30. madde ise açıkça, beyannamenin hiçbir hükmünün, 

gerek devlet gerek bireylerce özgürlükleri yok etme özgürlüğü şeklinde yorumlanamayacağını 

ortaya koymaktadır.  

 

Aksine görüşler58 bulunmakla beraber, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

hukuki açıdan hiçbir bağlayıcılığı bulunmamakta, beyannameyi tanıyan devletlere herhangi 

bir hukuki mükellefiyet yüklememektedir.59 Beyanname BM Genel Kurulunun bir kararı 

niteliğindedir ve bu kararlar tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılıkları bulunmamaktadır.60 Bu 

nedenle Beyanname BM. üyesi devletlerce kolayca kabullenildiği gibi,61 devletler, 

Beyannamenin işaret ettiği herhangi bir insan hakları ihlali kendilerine yöneltildiğinde, 

beyannamenin bu hukuki karakterini kullanmaktadırlar.62          

 

Her ne kadar hukuki bağlayıcılığı bulunmasa da Beyannamenin gerek ulusal, gerekse 

uluslararası alanda sahip olduğu manevi (moral) ve siyasi etki açıkça ortadadır. Bu özelliği ile 

Beyannamenin insan hakları alanında bir dönüm noktası olduğunun kabulü gerekmektedir. 

Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere insan hakları alanında yapılan birçok 

ulusal ve uluslararası düzenlemeye kaynaklık eden Beyanname insanlık tarihinde yeni bir 

çığır açmıştır.63 Günümüzde de içerisinde beyannamenin kabul edildiği tarih olan 10 Aralık 

gününün bulunduğu hafta “İnsan Hakları Haftası”, 10 Aralık günü de “İnsan Hakları Günü” 

olarak kabul edilmektedir.64     

 

 

2) Sözleşmeler ve Sözleşme Dışı Usuller 

 

     2.1. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri  

     a) 1966 İnsan Hakları  Sözleşmeleri (İkiz Sözleşmeler) 

 

                                                
58 Bkz. Gemalmaz, s. 338-341. 
59 Tunç, s. 66.   Bağlayıcılık ve Jus Cogens kavramı ile ilgili olarak ayrıca bkz., Mahmut Göçer,  
    Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması, Seçkin yayınları, Ankara, 2002, s. 170-176.  
60 Bozkurt, s. 70; Çağıran,, s. 95; Döner, s. 38; Matheieu, s. 25. 
61 Tunç, s. 66.   
62 Döner, s. 38. 
63 Bozkurt, s. 71; Döner, s. 39; Kapani, İnsan Hakları, s. 28-29. 
64 Tunç, s. 66. 
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Her ne kadar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiş olsa da bu 

beyannamenin bağlayıcı nitelikte olmaması Birleşmiş Milletleri insan haklarını koruyucu 

başka tedbirler almaya yöneltmiştir. Bu amaçla Beyanname ilan edilirken BM Genel Kurulu, 

İnsan Hakları Komisyonuna üzerinde devletlerin anlaşabileceği hak ve özgürlüklerden oluşan 

ve taraflara yükümlülük yükleyen bir sözleşme hazırlama görevini vermiştir.65 Komisyonun 

bu görevi yerine getirmesi kolay olmamış ve Sözleşmelerin hazırlanıp kabulü oldukça uzun 

zaman almıştır. Sözleşmeler diyoruz çünkü, Komisyon daha başlangıçta, klasik medeni ve 

siyasi haklarla, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların İHEB.’nde olduğu gibi tek bir metin 

içinde mi yoksa ayrı iki metin halinde mi hazırlanacağı sorunuyla karşılaşmış ve çözüm 

olarak ikinci yolu tercih etmiştir.66    

  

Devletler arasında uzun yıllar süren tartışmalardan sonra, nihayet Genel Kurulun 16 

Aralık 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayılı kararı ile her iki sözleşme de kabul edilmiş ve 

devletlerin imza ve onaylarına sunulmuştur. Ancak her iki sözleşmenin de yürürlüğe 

girebilmeleri için 35 devletin onay ve katılma belgelerini BM Genel sekreterliğine 

sunmalarından itibaren 3 ay geçmesi öngörüldüğü için, Sözleşmelerin yürürlüğe girmeleri 

yaklaşık on yıl almıştır. Bu şarta göre; Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 23 Mart 1976’da, 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ise 23 Ocak 1976’da yürürlüğe girmiştir.   

  

     aa) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi67 esas olarak İHEB.’nde yer alan klasik hak ve 

temel özgürlükleri kapsamakta ancak Beyannameden farklı olarak, içerdiği bu hak ve 

özgürlükleri koruma amaçlı bir denetim mekanizması getirmektedir. Yaşam hakkı, işkence 

yasağı, kölelik yasağı, cinsler arası eşitlik, kişi güvenliği, savunma hakkı, kanun önünde 

eşitlik, seyahat özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, kanunilik ilkesi, ifade özgürlüğü, din ve 

vicdan özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı gibi 

Evrensel Beyanname’de yer alan hak ve özgürlüklerin yanında Sözleşmenin 1. maddesi ile 

halkların kendi kaderlerini tayin hakları (self-determinasyon) hüküm altına alınmıştır. Bunun 

yanı sıra, savaş propagandasını ve düşmanlığı savunma yasağını düzenleyen 20. madde ve 

azınlıkların korunmasına ilişkin 27. madde Sözleşmenin getirdiği yeni hükümlerdir.  
                                                
65 Döner, s. 40. 
66 Kapani, İnsan Hakları, s. 31. 
67 Sözleşmenin İngilizce metni için bkz. http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (14.11.2006) Sözleşmenin    
    Türkçe metni için bkz. http://www.belgenet.com/arsiv/bm/bmsiyasihak.html (14.11.2006) 
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Türkiye’nin Sözleşmeyi imzalaması ve yürürlüğe koyması ise oldukça yakın bir 

zamanda gerçekleşmiştir. Aralık 1999’da yapılan Helsinki Zirvesinde adaylık statüsü 

kazanıldıktan sonra, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile birlikte 15 Ağustos 

2000’de imzalanmıştır. TBMM’nin 4 Haziran 2003 tarih ve 4668 sayılı Yasa ile onaylanması 

uygun bulunan Sözleşme, Bakanlar Kurulunun 2003/5851 sayılı kararı ile 7 Temmuz 2003 

tarihinde onaylanmıştır.68 Türkiye, bireylerin de sözleşme de yer alan hakların ihlali nedeniyle 

bildiride bulunmalarını öngören 1. Ek Protokolü69 3 Şubat 2004’te, ölüm cezalarının 

kaldırılmasını öngören 2. Ek Protokolü70 ise 9 Nisan 2004’te imzalamıştır.    

 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin getirdiği en büyük yenilik, Sözleşmede 

tanınan hakları koruyucu bir denetim mekanizması öngörmesidir. Bu amaçla Sözleşmenin 28. 

maddesi ile Sözleşmede düzenlenen hak ve özgürlüklere uygun hareket edilip edilmediğini 

denetleyen bir İnsan Hakları Komitesi oluşturulmuştur.71 18 üyeden oluşan Komite için her 

ülke en fazla iki aday gösterebilir ve bir devletin birden fazla vatandaşı Komiteye üye olamaz. 

Üyeler 4 yıllık bir dönem için seçilip, aday gösterilmeleri halinde yeniden seçilebilirler.72 

Sözleşmenin 39. maddesine göre; Komitenin toplantı yeter sayısı 12 olup, salt çoğunluk ile 

karar vermektedir. 

 

Komitenin Sözleşme ve Ek 1. Protokol uyarınca yerine getirdiği görevleri şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

 Sözleşmenin 40. maddesi uyarınca taraf devletlerin vermeyi taahhüt ettikleri raporları 

incelemek. (devlet raporu usulü) 

 Taraf bir devletin diğer bir taraf devlet aleyhine Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 

ihlal ettiği iddiası ile yaptığı başvuruları kabul etmek ve incelemek. (41. madde ile 

düzenlenen devletlerarası başvuru yolu) 

 Sözleşme ile tanınan hakların ihlali nedeniyle zarar gören bireylerin 1. Ek Protokole 

göre yapacakları başvuruları kabul etmek ve incelemek. (Bireysel başvuru yolu) 

                                                
68 Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Türkiye Barolar Birliği yayınları,  
    Ankara, 2004, s. 200. 
69 Ek Protokol için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/75-78.pdf (16.11.2006) 
70 Ek Protokol için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/79-82.pdf (16.11.2006) 
71 Komite kararları için bkz. Raija Hanski – Martin Scheinın, İnsan Hakları Komitesinin Emsal Kararları, çev.  
    Defne Orhun, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2005.  
72 Komiteye üye seçimleriyle ilgili olarak MSHS.’nin 29-34. maddelerine bakınız. 
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 Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna kendi 

faaliyetleri hakkında yıllık bir rapor sunmak. (Madde: 45) 

 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin tanımış olduğu haklar, Komitenin üstelenmiş 

olduğu görevlerden de anlaşılacağı üzere, 3 farklı yoldan Komite tarafından korunmaktadır: 

 

 İlk koruma, Sözleşmenin 40. maddesi uyarınca taraf devletlerin Komitenin istemesi 

halinde, Sözleşmede tanınan hakları uygulamaya geçirmek ve bu hakların kullanılmasında 

ilerleme sağlamak için aldıkları tedbirler hakkında rapor verme zorunluluğundan 

kaynaklanmaktadır. Taraf devletler tarafından BM. Genel Sekreterine yollanan raporlar 

incelenmek üzere Komiteye gönderilir. Komite kendisine sunulan rapor hakkındaki genel 

görüşlerini içeren kendi raporunu taraf devlete ve gerekli görürse Ekonomik ve Sosyal 

Konseye gönderir. Bu noktada taraf devletin de Komite raporuna ilişkin görüşlerini Komiteye 

bildirme hakkı vardır. Komitenin genel görüşlerini içeren bu raporların bir bağlayıcılıkları 

yoktur ancak buna rağmen bu raporlar, taraf devletlerde Sözleşmenin birlik ve uyum 

içerisinde uygulanmasına yardım etmektedir.73 

 

 İkinci koruma yolu ise “devletlerarası başvuru” yoludur. Sözleşmenin. 41.maddesine 

göre, Sözleşmeye taraf devletlerden biri, diğer bir taraf devlet aleyhine her zaman Sözleşme 

ile getirilen hakları ihlal ettiği iddiası ile Komiteye başvurabilecektir. Ancak bunun için yine 

aynı madde uyarınca, şikayet eden ve edilen her iki taraf devletin de Komite’nin bu konudaki 

yetkisini kabul etmiş olması ve iç hukuk başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekmektedir. 

  

 Sözleşmenin 41 ve 42. maddeleri uyarınca devletlerarası başvuruda izlenecek usul 

kısaca şöyledir: Taraf devletlerden biri, diğer bir taraf devletin sözleşme hükümlerini 

uygulamadığını düşündüğünde, durumu yazılı olarak ilgili devlete bildirir. Şikayeti alan 

devlet konuyla ilgili olarak 3 ay içinde yazılı biçimde açıklamada bulunur. Eğer ilk şikayetin 

alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde devletler karşılıklı olarak anlaşamazlarsa, her iki devlet 

de, durumu karşı devlete de bildirerek, olayı Komiteye taşıyabilir. Komite ilk olarak sorunun 

dostane çözümü için girişimlerde bulunur. Girişimlerin sonuçsuz kalması halinde, Komite 

önüne gelen sorunu kapalı oturumda inceler ve sorunun kendisine havale edilmesinden 

itibaren 12 ay içerisinde bir rapor hazırlar. Sorunun dostane çözümü halinde Komite 

                                                
73 Bozkurt, s. 75; Döner, s. 44. 
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raporunda sadece olayların kısa bir özeti ve varılan sonuç yer alır. Böyle bir dostane çözüme 

varılamaması halinde, konunun özetinin yer aldığı komite raporuna taraf devletlerin yazılı ve 

sözlü beyanları eklenir. Her halükarda Komite raporu ilgili taraf devlete gönderilir.     

    

 Eğer Komiteye sunulan sorun iki tarafı da tatmin edecek bir çözüme bağlanmamış ise, 

Sözleşmenin 42. maddesinde düzenlenen uzlaşma yoluna gidilebilir. Buna göre, tarafların 

önceden rızalarını almak şartıyla, Komite tarafından 5 kişiden oluşan bir “Ad Hoc Uzlaşma 

Komisyonu” kurulur. Komisyon en çok 12 ay içerisinde sorunu inceleyerek, dostça bir 

çözüme ulaştırmaya çalışır ve başarılı olursa kısaca olayları özetleyerek çözümü raporunda 

belirtir. Başarısız olması halinde ise, raporunda olay hakkındaki gözlemlerini ve dostça çözüm 

olanaklarını belirtir. Eğer Komisyon raporu dostça çözüme ulaşılamadığı şeklinde verilmişse, 

ilgili taraf devletler raporu almalarından başlayarak 3 ay içinde Komisyon raporunu kabul 

edip etmediklerini İnsan Hakları Komitesi Başkanına bildirirler. 

 

 Uzlaştırma Komisyonunun devletlere tavsiye gönderme yetkisi bulunmadığı gibi, taraf 

devletlerin Komisyonca önerilen sonucu kabul etme zorunlulu yoktur. Uzlaşma girişiminin 

sonuçsuz kalmış olması, İnsan Hakları Komitesinin yıllık raporunda Genel Kurula bildirilir.74    

         

Üçüncü ve son koruma yolu ise Ek 1. Protokol ile getirilen “bireysel başvuru” 

yoludur. Bu yolla devlet aleyhine başvuru yapılabilmesi için Protokol’ün taraf devletçe 

kabulü gerekmektedir.75 Ek Protokolün 2. maddesi’ne göre, “Sözleşmede belirtilen 

haklarından birinin ihlal edildiği iddiasında bulunan ve bütün iç hukuk yollarını tüketen 

bireyler, inceleme yapması için Komiteye yazılı şikayette bulunabilirler.”  Görüleceği üzere 

başvuru sadece bireyler tarafından yapılabilir. İnsan Hakları Komitesinin içtihatlarına göre, ne 

şahıs grupları (milli azınlıklar gibi) ne de birlikler (sendikalar ve tüzel kişiler gibi) başvuruda 

bulunabilir.76  Ayrıca başvurunun, devlet bakımından Ek protokolün yürürlüğe girdiği tarihten 

sonraki olaylarla ilgili bulunması ve ihlalin halen mevcut bulunması gerekmektedir.77 

  

Şartları sağlayan başvuruları kabul ederek incelemeye başlayan Komite, ilgili 

devletten başvuru ile ilgili görüşlerini ister. İlgili devlet, şikayeti alışından itibaren 6 ay içinde 

                                                
74 Gülmez, s. 216. 
75 Bkz. Ek. Protokol md. 1. 
76 Döner, s. 46.  
77 Bozkurt, s. 76; Döner, s.47. 
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soruna ilişkin görüşlerini ve varsa bu konuda almış olduğu tedbirleri Komiteye sunar.78 Eğer 

ilgili devlet sessiz kalırsa Komite bunu kararına temel olarak alabilir ve Komite incelemesini 

dosya üzerinden yapar.79 İnceleme sonucundaki kararını taraf devlete ve başvuruda bulunan 

bireye, BM. Genel Sekreteri aracılığı ile iletir. Komitenin almış olduğu kararlar BM. Genel 

Kuruluna sunmak zorunda olduğu yıllık raporlar kapsamında yayınlanır ve böylelikle 

kamuoyuna duyurulmuş olur. Komitenin verdiği bu kararlar diğer kararları gibi hukuken 

bağlayıcı olmayıp, uyulması zorunlu değildir.80 Ancak Komite bizzat kendisi “izleme usulü” 

olarak adlandırılan ve kararlarının (görüşlerinin) uygulanmasının denetimini amaçlayan bir 

yöntem geliştirmiştir. Buna göre Komite, inceleme sonucunda vermiş olduğu kararda, 

devletlere Komite kararlarının uygulandığına dair bilgi vermeleri için bir süre belirlemektedir. 

1990 yılında izleme usulünün etkinliğinin sağlanması amacıyla “özel raportörlük kurumu” 

oluşturulmuştur. Raportör, başvuranların şikayetleri hakkındaki gelişmeleri takip etmekte ve 

konu hakkında Komiteye bilgi vermektedir. Diğer taraftan Özel Raportör, kararların 

uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili devletlerle ilişki kurmaktadır.81    

 

Ek Protokolün 12. maddesi Protokolden çıkma usulünü düzenlemiştir. Buna göre taraf 

devletler her zaman, BM. Genel Sekreterine yapacakları bildirimle Protokolden çıkabilirler. 

Çekilme bildirimi ise, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasında itibaren 3 ay sonra 

yürürlüğe girecektir. Ancak, Protokolden çıkma, bildirimin yürürlüğe girmesinden önce 

yapılan başvuruların incelenmesini engellememektedir. 

 

     ab) Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 

 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesinde yer alan ekonomik, sosyal ve kültürel haklar daha geniş ve ayrıntılı bir 

şekilde düzenlenmektedir. İlk maddesinde MSHS.’ndeki gibi self determinasyon hakkını 

tanıyan Sözleşmenin diğer maddelerinde çalışma hakkı, sendika ve grev hakkı, eğitim hakkı, 

sosyal güvenlik hakkı, adil ücret hakkı, tatil ve izin hakkı, eğitim hakkı gibi haklar yer 

almaktadır.82     

 

                                                
78 Ek Protokol md. 4/2. 
79 Bozkurt, s. 76. 
80 Bozkurt, s.76; Döner, s. 48. 
81 Döner, s. 48-49; Gülmez, s. 222-223. 
82 Sözleşme metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/83-93.pdf  (17.11.2006) 



657 YAYINEVİ 
 

                         www.657yayinevi.com / www.657kpss.com /  www.657satis.com  

Sözleşme uyarıca, Sözleşmeye taraf her devlet, kendi ülkesinde bulunan ve yargı 

yetkisine tabi tüm bireylere hiçbir ayırım gözetmeksizin Sözleşmede tanınan hakları sağlamak 

ve bunlara saygı göstermekle yükümlüdür. Ancak yine Sözleşmeye göre, her ülke bu 

yükümlülüğünü “kendi imkanları ölçüsünde” aşamalı olarak yerine getirecektir. Buradan 

hareketle, Sözleşmenin devletlere bireyler açısından doğrudan doğruya kullanılabilir olan 

hukuki yükümlülükler yüklemediği görüşü savunulmaktadır.83 Ancak kanımızca Sözleşmenin 

(işin doğası gereği) “her ülkenin kendi imkanları ölçüsünde” koruma sağlanmasını 

öngörmesini, Sözleşmenin hukuki yükümlülük taşımadığı şeklinde yorumlamak, Sözleşmenin 

varlık amacı ile bağdaşmamaktadır. Yok eğer, Sözleşmenin denetim mekanizmasının zayıf 

olması nedeniyle böyle bir görüş savunuluyor ise de, unutmamak gerekir ki, yükümlülük 

getirmek farklı, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak denetim mekanizmalarını 

kurmak farklıdır.     

 

Buradan anlaşılacağı üzere Sözleşme oldukça zayıf bir denetim mekanizması 

öngörmüştür. Sözleşmenin 16. maddesi uyarınca taraf devletler, Sözleşmede tanınan haklarla 

ilgili olarak aldıkları önlemler ve gösterdikleri gelişmeler hakkında Ekonomik ve Sosyal 

Konseye rapor sunmak durumundadırlar. Ancak bu raporlar hakkında bağlayıcı karar 

alınamamakta, sadece genel tavsiyelerde bulunulabilmektedir.84  

 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Sözleşme tarafından kendisine verilen görevleri yerine 

getirirken kendisine yardımcı olması için 1985 yılında “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Komitesi”ni kurmuştur.85 Görev süreleri 4 yıl olan 18 bağımsız uzmandan oluşan Komite, 

Sözleşme uyarınca gönderilen raporları incelemekte ve değerlendirmelerini Ekonomik ve 

Sosyal Konsey’e sunmaktadır.86  

 

b) Diğer Sözleşmeler 

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1966 tarihli İkiz Sözleşmeler dışında 

Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bugüne kadar ortaya çıkardığı bir çok sözleşme ile insan 

haklarının yerleşmesinde ve korunmasında önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Birleşmiş 

                                                
83 Bu yöndeki görüşler için bkz. Bozkurt, s. 78; Döner, s. 49. 
84 Bozkurt, s. 78; Döner, s. 50 
85 Komite kararları için bkz. Lema Uyar, Birleşmiş Milletlerde İnsan Hakları Yorumları, İstanbul Bilgi  
    Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2006. 
86 Döner, s. 50; Gemalmaz, s. 354.   
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Milletler yapısı içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulan başlıca uluslararası sözleşmeler 

şunlardır: 

Her Türlü Irk Ayırımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme,87 İşkence ve 

Diğer Zalimane Gayri İnsani veya Küçültücü Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme,88 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme,89 Çocuk 

Hakları Sözleşmesi,90 Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin 

Sözleşme,91 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme,92 Kadınların Siyasal Haklarına 

İlişkin Sözleşme,93 Apartheid Suçunun Cezalandırılması ve Kaldırılması Sözleşmesi, Tüm 

Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme.      

 

Her ne kadar kendi düzenleme alanlarıyla ilgili olarak evrensel hak ve özgürlükleri 

ortaya koymakta iseler de, Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan tüm uluslararası insan 

hakları sözleşmelerinin aynı derecede koruma sağladığını söylemek mümkün değildir. Bu 

sözleşmelerden bir kısmı taraf devletler açısından bir denetleme mekanizması öngörmediği 

gibi, her Sözleşmenin de öngördüğü koruma ve denetim sistemi birbirinden farklı 

niteliktedir.94 Örneğin, Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi, Irk Ayırımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Komite kurarak, 

zorunlu devlet raporu usulü, devletlerarası başvuru usulü ve bireysel başvuru usulü olmak 

üzere üç yönlü bir denetim öngörmektedir. Buna karşın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi, Çocuk Hakları Komitesi adında bir komite kurmakta fakat sadece, zorunlu devlet 

raporu usulünü düzenlemektedir. Ancak her ne olursa olsun Sözleşmelerin varlığı insan 

haklarının korunması açısından son derece önemlidir. 

 

2.2. Sözleşme Dışı Usuller 

 

Sözleşme dışı usuller, imzalanıp yürürlüğe konulan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Sözleşmelerinin sağladığı koruma alanının yanı sıra, Birleşmiş Milletler sözleşmelerinden 

                                                
87 Sözleşmenin Türkçe metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4750.html (18.11.2006) 
88 Sözleşmenin Türkçe metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/37-51.pdf 
89 Sözleşmenin Türkçe metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/111-125.pdf 
90 Sözleşmenin Türkçe metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/137-160.pdf 
91 Sözleşmenin Türkçe metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/33-36.pdf 
92 Sözleşmenin Türkçe metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/179-199.pdf 
93 Sözleşmenin Türkçe metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/133-135.pdf 
94 Turgut Tarhanlı, “Birleşmiş Milletler Örgütü ve İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Başlıca Usuller” İnsan  
    Hakları, Yapı Kredi yayınları – Cogito, İstanbul, 2000, s. 418.  
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bağımsız olarak işleyen, kişilere, kişi gruplarına ve hükümet dışı kuruluşlara insan hakları 

ihlalleri ile ilgili olarak başvuruda bulunma imkanı sağlayan usullerdir.  

       

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 1235 ve 1503 sayılı kararları ile varlık bulmaları 

nedeniyle “1235 Usulü” ve “1503 Usulü” olarak adlandırılan usullerle, İnsan Hakları 

Komisyonunca oluşturulan özel (konusal) usuller,  sözleşme dışı usullerdir. 

 

Ekonomik Sosyal Konsey’in 1967 tarih ve 1235 sayılı kararı ile İnsan Hakları 

Komisyonu açık insan hakları ihlallerini incelemekle yetkili kılınmıştır. Bu tür durumlara 

örnek olarak da Güney Afrika’daki apartheid uygulamaları ve Güney Rodezya’daki ırk 

ayırımcılıkları gösterilmiştir.95 Komisyon kendisine yapılan başvurular hakkında araştırma 

yaptıktan sonra durumu kendi görüşünü de ekleyerek Ekonomik ve Sosyal Konseye 

bildirmektedir. Komisyon değerlendirmelerinin kamuya açık olması ise devletler üzerinde 

genel bir baskı oluşması sonucunu doğurmaktadır.96 Bundan dolayı 1235 usulü özellikle 

seksenli yıllardan itibaren etkinlik kazanmış olsa da, bu usulde hiçbir zaman tek tek olaylar 

hakkında inceleme yapılıp karar alınmamaktadır.97    

 

1503 Usulü ile, İnsan Hakları Komisyonuna bir devlet içerisinde “genel olarak 

birbiriyle ilişkili, delillere dayanan, ağır ve sistematik insan hakları ihlallerini içeren 

şikayetleri araştırma”  yetkisi verilmiştir.98 Bu usule, bireylerin, birey gruplarının ve hükümet 

dışı örgütlerin99 başvurmaları mümkündür. Başvuruların, bir devlet hakkında sistematik ve 

ağır insan hakları ihlallerini işaret etmesi halinde Komisyon konuyu incelemeye 

başlayacaktır.100 Başvuruların Komisyon tarafından kabulü için, başvuruların imzasız ve 

siyasi nitelikte olmaması, iç hukuk yollarının tüketilmiş olması, söz konusu olayın diğer bir 

uluslararası araştırma ve çözüm mekanizması tarafından incelenmiş ya da inceleniyor 

olmaması ve açık ve sistemli insan hakları ihlallerini ortaya koyar nitelikte olması 

                                                
95 Gülmez, s. 165. 
96 Döner, s. 63. 
97 Tekin Akıllıoğlu, İnsan Hakları -I- Kavram Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, A.Ü.S.B.F. yayınları, Ankara,  
    1995, s. 377; Tahranlı, a.g.m., s. 412. 
98 Jack Donnelly, Teori ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, çev. Mustafa Erdoğan – Levent Korkut, Yetkin  
    yayınları, Ankara, 1995, s. 218. 
99 Hükümet dışı örgütler, insan haklarının gelişiminde önemli pay sahibidirler. Öyle ki, hükümet dışı örgütlerin  
   girişimi olmadan, Birleşmiş Milletler’in kurulduğu yıllarda ortaya çıkan insan hakları hukukunun varolmasının  
    düşünülemeyeceği ileri sürülmüştür. Bu konuda bkz. Kemal Başlar, Uluslararası Hukukta Hükümet Dışı  
    Kuruluşlar, Nobel yayınları, Ankara, 2005, s. 57 vd.   
100 Bozkurt, s. 89; Döner, s. 64. 
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gerekmektedir. Ayrıca başvuruda Evrensel Beyannamede yer alan haklardan hangisinin veya 

hangilerinin ihlal edildiği gösterilmeli ve alınması istenen önlemler belirtilmelidir.101   

2006 yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey’e bağlı olan, İnsan Hakları Komisyonu 

kaldırılarak yerine, doğrudan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na bağlı olan İnsan Hakları 

Konseyi kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, insan haklarının daha güvenilir bir 

şekilde korunması ve ihlallerin daha güvenilir bir şekilde ortaya çıkartılabilmesi için, İnsan 

Hakları Konseyi’ne, 1yıl içerisinde Komisyon tarafından yapılan tüm çalışmaları ve 1503 

usulü dahil olmak üzere tüm usulleri gözden geçirme ve bunları daha işler kılma görev ve 

yetkisini vermiştir.102 

  

Bu kapsamda 1503 usulünü gözden geçiren İnsan Hakları Konseyi, 2007 yılında 

‘Şikayet Usulü’ adında yeni bir usul kabul etmiştir. Yeni usulün insan hakları korumasında 

daha etkili, tarafsız, objektif ve zamanında işlem yapabilen nitelikte olması amaçlanmıştır. 

Yeni şikayet usulü, biri İnsan Hakları Konseyi Danışma Kurulu’nun kendi üyeleri arasından 

Kurulca 3 yıl için seçilen beş bağımsız uzmandan, diğeri ise Konsey üyesi ülkeler tarafından 1 

yıl için seçilen beş bağımsız uzmandan oluşan iki çalışma grubu öngörmüştür. Her iki çalışma 

grubu da yılda 2 kez toplanarak 5 gün boyunca faaliyet göstermektedir. 

 

 İlk çalışma grubu bireylerin ya da sivil toplum örgütlerinin, belli bir ülkedeki 

sistematik insan hakları ihlali iddialarından ciddi ve kabul edilebilir nitelikte olanları 

incelemeye alır. Ve bunlarla ilgili olarak şikayet edilen devletin görüşünü alır. İkinci grup ise, 

ilk grubun çalışmalarını da değerlendirerek durumla ilgili olarak İnsan Hakları Konseyi’ne 

kendi tavsiyelerini de içeren bir rapor sunar. Konu ile karar vermek ise, İnsan Hakları 

Konsey’inin görev ve yetkisindedir. 

 

Yapılan şikayet başvurularının ilk çalışma grubun tarafından kabulü için, tıpkı 1503 

usulünde olduğu gibi başvuruların imzasız ve siyasi nitelikte olmaması, iç hukuk yollarının 

tüketilmiş olması, söz konusu olayın diğer bir uluslararası araştırma ve çözüm mekanizması 

tarafından incelenmiş ya da inceleniyor olmaması ve açık ve sistemli insan hakları ihlallerini 

ortaya koyar nitelikte olması gerekmektedir. Ayrıca başvuruda Evrensel Beyannamede yer 

                                                
101 Akıllıoğlu, s. 379; Gülmez, s. 388-389; Tarhanlı, s. 413. 
102  Yeni şikayet usulü ile ilgili olarak bkz. http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm  
       (15.09.2011) 
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alan haklardan hangisinin veya hangilerinin ihlal edildiği gösterilmeli ve alınması istenen 

önlemler belirtilmelidir.  

 

 

Bu usullerin dışında, konu bakımından veya ülke bakımından inceleme yapılan özel 

usuller bulunmaktadır. Konusal özel usullerde, tüm insan haklarına ilişkin ihlal iddiaları için 

değil, belirli bir insan hakkına ilişkin ihlal iddiasıyla sınırlı olarak ancak tüm ülkeleri 

kapsayan bir inceleme söz konusu iken, ülkesel özel usullerde, belirli bir ülkeye yönelik 

olarak ileri sürülen tüm insan hakları ihlallerinin incelenmesi söz konusudur.103       

 

Bu kapsamda BM İnsan Hakları Konseyi, BM üyesi her ülkenin insan haklarının 

korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu performansı incelemek 

ve bu yolla insan hakları durumunu dünyanın her köşesinde iyileştirmek amacıyla ‘Evrensel 

Periyodik İnceleme’ adıyla yeni bir izleme mekanizması oluşturmuştur. Bu mekanizma 

aracılığıyla Birleşmiş Milletler üyesi 193 Devlet, dört yıllık dönemler halinde incelemeye tabi 

tutulmaktadır.104 

 

Özel usullerde, İnsan Hakları Konseyi oluşturulan çalışma grupları veya bağımsız 

uzmanlar tarafından hazırlanan raporlarla, insan hakları ihlallerinin açığa çıkarılması ve 

önlenmesi amaçlanmaktadır. Uzmanlarca hazırlanıp Konseye sunulan raporların açık olması, 

kamuoyunun ihlaller konusunda duyarlılık göstermesini sağlamaktadır.  

 

 

3) Organlar 

 

Sözleşmeler ve sözleşme dışı usullerin yanında, genel anlamda insan haklarının 

koruma altına alınmasında Birleşmiş Milletler Organlarının fonksiyonlarını gözden 

kaçırmamak gerekir.  Örgütün temel organları olan, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, 

Ekonomik ve Sosyal Konsey,  Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreterliğin, insan haklarının 

güvence altına alınmasında pay sahibi oldukları kesindir.   

 

                                                
103 Gülmez, s. 409, 415. 
104 http://www.ihop.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=42 (15.09.2011)  
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Genel Kurul, bütün üye devletlerin temsil edildiği ve her üye devletin bir oyunun 

bulunduğu bir organdır. Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarda bulunan 

Genel Kurul, BM. Antlaşmasının 13. maddesi uyarınca; “ekonomik, sosyal, kültürel 

alanlarda, eğitim ve sağlık alanlarında uluslararası işbirliğini geliştirmek ve ırk, cinsiyet, dil 

ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan hakları ile temel özgürlüklerden 

yararlanmasını kolaylaştırmak için araştırmalar yapılmasına önayak olur ve bu amaçla 

tavsiyelerde bulunur.”105  

 

Her ne kadar Genel Kurul’un bir devlete dayatma yapması mümkün olmayıp, kararları 

tavsiye niteliğinde106 ise de, Kurul, kurmuş olduğu alt organlar ve çıkarmış olduğu antlaşma 

ve bildiriler ile insan haklarının gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Genel Kurul tarafından 

kurulan organlara en son örnek ise, Kurulun 15 Mart 2006 tarih ve 60/251 sayılı kararı ile 

kurulan “İnsan Hakları Konseyi”dir.107 Merkezi Cenevre’de bulunan İnsan Hakları Konseyi, 

İnsan Hakları Komisyonunun yerine, Genel Kurula bağlı bir alt organ olarak kurulmuştur.108 

İnsan haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde daha etkin olunması amacıyla oluşturulan 

Konsey, ilk toplantısını 19 Haziran 2006’da yapmıştır.109 Konseyin kurulmasının ardında,    

İnsan Hakları Komisyonu'nun, kötü insan hakları siciline sahip ülkeleri koruduğu suçlamaları 

nedeniyle güvenilirliğini kaybetmesi yatmaktadır. Bu nedenle, Konseyin daha demokratik 

biçimde, siyasi baskılardan etkilenmeden insan haklarını ön plana çıkarak çalışması 

beklenmektedir.110 47 üyeden oluşan Konsey, Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile 

seçilmektedir. Üç yıl için seçilen üyeleri en fazla birbirini takip eden iki dönem görev 

yapabilmektedirler. Altı haftalık çalışma dönemleri halinde toplanan Komitenin aksine 

Konsey sürekli görev yapan bir organdır. 

 

Güvelik Konseyi, Birleşmiş Milletlerin esas görevi olan uluslararası barış ve 

güvenliğin korunmasında, başlıca sorumlu organdır. Bu kapsamda Konsey’in, uluslararası 

uyuşmazlıkların çözümünde tavsiyelerde bulunmak, barış ve güvenliği korumak, bir saldırıyı 

önlemek ya da sona erdirmek için üye devletleri ekonomik yaptırımlar uygulamaya çağırmak, 

bir saldırgana karşı yeni önlemler almak gibi görev ve yetkileri vardır.111 Konseyin, barışın 

                                                
105 Antlaşma metni için bkz. http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/bmsarti-04.html (19.11.2006) 
106 Gülmez, s. 3 
107 Karar için bkz. http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf (18.11.2006) 
108 http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf  s. 2. (18.11.2006) 
109 Bkz. http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/1session/ (18.11.2006) 
110 http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2006/06/060619_new_uncouncil.shtml (18.11.2006)  
111 Çağıran, s.72; gülmez, s. 4. 
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tehdit edildiğini tespit ederek yaptırımlara başvurduğu durumlara bakıldığında ise, alınan 

kararlarda, doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarının söz konusu edildiği 

görülmektedir.112       

 

BM. Antlaşması ile kurulan Ekonomik ve Sosyal Konsey ise, kendi çalışmaları 

yanında BM. Antlaşması’ndan aldığı yetkiye dayanarak kurduğu alt Komisyonlar ve bu alt 

Komisyonların çalışmaları ile, herkesin insan haklarına saygı göstermesini sağlamak yönünde 

hizmet vermeye devam etmektedir.     

 

Uluslararası Adalet Divanı,113 BM.’nin temel yargı organıdır. 1945’te BM. Antlaşması 

ile kurulan Divanın, devletlerce getirilen hukuksal nitelikli uyuşmazlıkları uluslararası hukuka 

uygun olarak çözmek ve yetkili organ yada kuruluşlarca kendisine sunulan hukuksal sorunlar 

hakkında görüş bildirmek şeklinde iki ana görevi vardır.114  Bu görevlerden hareketle, 

UAD.’nin insan hakları konusunda tamamen etkisiz olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Divan 

verdiği kararlar ve bildirdiği görüşlerle insan hakları hukukunun gelişmesine katkıda 

bulunabilmektedir. Örneğin, değerlendirmelerinde azınlık hakları, soykırım ve ırk ayrımcılığı 

konularına değinmiş ve bu konularda insan hakları hukuku için yol gösterici bir rol 

oynamıştır. Ayrıca, BM. tarafından görevlendirilen insan hakları gözlemci ve raportörlerinin 

belirli imtiyaz ve muafiyetlerden yararlanma hakkının bulunduğunu belirten, doğrudan insan 

haklarıyla ilgili denetim mekanizmalarını ilgilendiren kararlar da vermiştir.115      

 

BM. Sekreterliği, başında örgütün en üst seviyedeki memuru olan Genel Sekreter ile, 

BM. Örgütünün ihtiyaç duyacağı personelden yani uluslararası memurlardan oluşan bir 

organdır.116 BM. Genel Kurulu, 20 Aralık 1993 tarih ve 48/141 sayılı kararıyla, BM. Genel 

Sekreterliği içinde, bir İnsan Hakları Yüksek Komiserliği kadrosu oluşturmuştur. Genel 

Sekreterce 4 yıllık bir süre için atanan Yüksek Komiser, insan hakları alanındaki etkinliklerin 

başlıca sorumlusudur ve bu etkinlikler hakkında her yıl Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı 

ile Genel Kurula rapor sunmak zorundadır.117   

                                                
112 Çağıran, 73. 
113 UAD. hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer ilhan Akipek, Milletlerarası Adalet Divanı, AÜHFY. No:343,  
    Ankara, 1974; Oliver J. Lissitzyn, The International Court of  Justice, United Nations Studies: 6, New York   
    1951. 
114 Gülmez, s. 6. 
115 Çağıran, s. 80-82. 
116 Çağıran, s. 82; Gülmez, s. 8. 
117 Gülmez, s. 8-9. 
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III. AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 

 

A) AVRUPA KONSEYİ 

 

II. Dünya savaşı sonrası, 5 Mayıs 1949’da kurulan Avrupa Konseyi, bölgesel bir örgüt 

olarak insan haklarının korunup geliştirilmesinde son derece etkili olmuştur. Türkiye’ninde 

1949’da üye olduğu Konsey, İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Davranış ve 

Cezaların Önlenmesi Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına 

Dair Çerçeve Sözleşme gibi düzenlemeler kapsamında da insan haklarıyla ilgili çalışmalar 

yürütmekte ise de; ana sözleşme İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair 

Sözleşme (AİHS)'dir.118 

 

Avrupa Konseyinin siyasal karar organı üye devletlerin dış işleri bakanlarından oluşan 

Bakanlar Komitesidir. Diğer bir organı olan Parlamenterler Meclisi ise, bir Danışma 

Meclisidir. Ayrıca Parlamenterler Meclisi Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 22. maddesi 

uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıçlarını seçmektedir. 

 

İnsan Hakları Komiseri 

1999’da Avrupa Konseyi tarafından İnsan Hakları Komiserliği kurulmuştur. İnsan 

Hakları Komiserliği yargısal nitelik taşımamaktadır. Komiser, Konseyin insan hakları 

sözleşmeleriyle kurulan organları destekleyici ve insan hakları ihlallerini önleyici bir role 

sahiptir. Bireysel başvuruları kabul etme yetkisi yoktur. 119   

 

Komiserin başlıca görevleri şunlardır: 

 

 Üye ülkelerde insan hakları eğitimini ve bilincini geliştirmek 

                                                
118 Namık Kemal Ergani, “Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları”, Danıştay Dergisi, S. 106, Ankara, 2003 
119 Çağıran, s. 186-187 
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 Üye devletlerin insan hakları alanındaki mevzuat ve uygulamalarındaki eksiklikleri 

saptamak 

 İnsan haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi üzerine bilgi edinmek ve 

tavsiyelerde bulunmak 

 Üye ülkelerde Konseyin insan hakları standartlarının etkin uygulanmasına yardımcı 

olmak 

 İnsan haklarının kullanımı ve geliştirilmesi için diğer uluslararası kurumlarla 

işbirliğine girmek 

 

İnsan hakları Komiseri görevlerini yerine getirirken, Konsey üyesi devletlerin 

hükümetleriyle doğrudan ilişki kurma yetkisine sahiptir. Komiserliğin çalışmaları neticesinde 

ortaya çıkan görüş ve raporlar, Bakanlar Komitesi’nin izni üzerine yayınlanabilir. 

 

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi120 

Avrupa Konseyine üye devletlerce kabul edilen İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da 

Onur Kırıcı Davranış ve Cezaların Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca oluşturulan komitedir.  

 

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi bir yargı organı değildir. Ancak, denetim 

ziyaretleri sırasında mevcut uygulamaları değerlendirir. Komite, sözleşmeyi onaylamış 

bulunan devletlerde insanların yetkili bir kamu makamınca özgürlüklerinden yoksun 

bırakıldıkları veya bırakılabilecekleri her yeri denetlemekle yetkilidir. Bunların arasında ceza 

ve ıslah evleri, polis karakolları, yabancı uyruklu göçmenlerin tutuldukları yerler, psikiyatri 

hastaneleri ile yaşlı ve özürlü yurtları sayılabilir. 

 

Komitenin ziyaretleri periyodik veya ad hoc olabilir. Periyodik denetim ziyaretleri, 

Komitenin yıllık olarak belirlenen bir program çerçevesinde düzenli aralıklarla Devletleri 

denetlemesine imkan verir. Koşullar gerektirdiği takdirde ad hoc denetimlerde yapılabilir. Bu 

sayede belli bir konu veya gözetim yeri hakkında acil girişimde bulunulması yolunda bilgi 

alındığında Komite derhal devreye girebilir. Ayrıca ad hoc denetimler yoluyla Komite 

önceden yapmış olduğu önerilerin ne ölçüde yerine getirildiğini saptayabilir.  

 

                                                
120 http://www.cpt.coe.int/lang/tur/tur-booklet-p.pdf  (04.05.2007) 
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Sözleşme gereği Devletler, yetki alanına giren ve kişilerin bir kamu makamınca 

özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları herhangi bir yere girmek ve burada serbestçe dolaşmak 

üzere Komite denetim heyetlerine izin vereceklerdir. Ayrıca komite özgürlüklerinden yoksun 

bırakılan kişilerle ve ilgilendikleri konuda kendilerine bilgi verebilecek olanlarla özel 

görüşme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra Komite’nin görevini yaparken gerekli göreceği her 

türlü bilgiyi sağlama konusunda Devletlerin genel bir yükümlülükleri vardır. Komite ise, 

bilgilere ulaşırken ulusal hukuk ve mesleki ahlak kurallarını gözetme sorumluluğu altındadır. 

 

Komite her denetimden sonra bir rapor hazırlar. Raporunda saptadığı bulguları ve 

tavsiyelerini belirtir. Gizli olan bu rapor ilgili devlete gönderilir. Raporla birlikte ilgili 

Devletten Komitenin tavsiyelerinin yerine getirilmesi için, alınacak önlemleri açıklayan, ileri 

sürülen görüşlere ilişkin tepkileri belirten ve bilgi istenilen konuları yanıtlayan yazılı bir 

cevap istenir.  

 

Komite raporlarının gizli olmasının iki istisnası vardır: 

 1) İlgili devlet raporu yayınlayabilir. 

 2) ilgili devlet işbirliği yapmayı ya da özgürlüklerinden yoksun tutulan kişilerin 

durumunu Komitenin tavsiyeleri ışığında iyileştirmeyi reddederse, Komite (üyelerinin üçte 

ikisinin onayı ve ilgili devlete görüş bildirme fırsatı verdikten sonra) raporu kamuoyuna 

açıklayabilir.   

 

B) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 

 

Avrupa Konseyince hazırlanan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair 

Sözleşme, 20.03.1950 tarihinde Roma’da imzalanmış ve 03.09.1953 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin ortak malvarlığı ve demokratik bir rejimin 

temeli sayılmaktadır. Sözleşme’ye taraf olan devletler, Sözleşmedeki hak ve özgürlükleri, 

egemenlikleri altındaki kişilere tanımayı kabul etmişlerdir. 

Türkiye’nin Sözleşmeyi onaylamasına dair 6366 Sayılı Kanun, 10.03.1954 tarihinde 

kabul edilmiş, 19.03.1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış, onay belgesinin Genel 

Sekreterliğe sunulması suretiyle Sözleşme, Türkiye açısından yürürlüğe girmiş ve iç 

hukukumuzun parçası haline gelmiştir. 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri ile koruma altına alınan temel hak 

ve özgürlükleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Yaşama hakkı (Sözleşme md. 2) 

 İşkence, insanlık dışı ve küçültücü muamele yasağı (Sözleşme md: 3) 

 Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı (Sözleşme md. 4) 

 Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı (Sözleşme md. 5) 

 Adil yargılanma hakkı (Sözleşme md. 6) 

 Suç ve cezaların kanuniliği (Sözleşme md. 7) 

 Özel hayatın ve aile hayatının korunması (Sözleşme md. 8) 

  Düşünce vicdan ve din özgürlüğü (Sözleşme md. 9) 

 İfade özgürlüğü (Sözleşme md.10) 

 Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü (Sözleşme md.11) 

 Evlenme hakkı (Sözleşme md.12) 

 Etkili başvuru hakkı (Sözleşme md.13) 

 Ayrımcılık yasağı (Sözleşme md.14) 

 Mülkiyet hakkı (1. Ek Protokol md.1) 

 Eğitim hakkı (1. Ek Protokol md.2) 

 Serbest seçim hakkı (1. Ek Protokol md.3) 

 Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı (4. Ek protokol md.1) 

 Ölüm cezası yasağı (6. Ek Protokol md.1) 

 Adli hata halinde tazminat hakkı (7. Ek Protokol md.3) 

 Aynı suçtan ötürü iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı (7. Ek Prt. md. 5) 

 

 

Sözleşmenin Kapsamı (Uygulanma Alanı) 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanma alanını yer, zaman, kişi ve konu 

bakımından değerlendirmek gerekir: 
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1) Yer Bakımından: Sözleşme öncelikle sözleşmeci devletlerin ülkelerinde geçerlidir. 

Ancak sözleşme sadece ilgili taraf devletin ülkesinde değil, o devletin meşru veya meşru 

olmayan fiili hakimiyetinin olduğu her yerde geçerli olacaktır.121  

 

2) Zaman Bakımından: Sözleşme, ilgili taraf devlet açısından, sözleşmeyi kabul 

ederek yürürlüğe koyduğu tarihten itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Bir başka deyişle kural 

olarak sözleşme geriye etkili olarak uygulanamaz. Ancak bir ihlal, Sözleşmeye taraf devlet 

bakımından Sözleşme yürürlüğe girmeden önce gerçekleşmiş olsa dahi, ihlalin sonuçları 

sözleşme yürürlüğe girdikten sonra da devam ediyorsa, sorun sözleşme kapsamında 

değerlendirilebilir.122 

 

3) Kişi Bakımından: Sözleşmenin 1. maddesi uyarınca, Sözleşmeyi onaylayan 

devletler yargı yetkileri (egemenlik alanları) içindeki “herkes” için Sözleşmede sayılan hak ve 

özgürlükleri güvence altına alma yükümlülüğündedir. “Herkes” ifadesi, Sözleşmenin insan 

haklarının evrenselliği ilkesini benimsediğinin kanıtıdır. Sözleşmeden yararlanmak için 

vatandaşlık koşulu getirilmemiştir. Bu sebeple yalnız vatandaşlar değil, yabancılar ve 

vatansızlarda sözleşmeden yararlanacaklardır.123 

 

Sözleşmeden yararlanabilecek olanlar sadece gerçek kişiler değildir. Hükümet dışı her 

kuruluş veya kişi grupları da sözleşme kapsamındadır. Sivil toplum örgütleri, gönüllü 

kuruluşlar veya hükümet dışı kuruluşlar olarak adlandırılan bu tür yapılanmalar devlet örgütü 

dışında tüzel kişilikleri olan dernek, vakıf, siyasi parti ve sendikalar gibi kuruluşlardır.124 Bu 

açıdan kamu tüzel kişileri sözleşme kapsamında değildirler. 

 

4) Konu Bakımından: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin konu bakımından 

uygulanma alanına, Sözleşme ve ek protokollerindeki hak ve özgürlükler girmektedir. 

Sözleşme güvence altına aldığı hak ve özgürlükleri sınırlı olarak saydığı için, bu hak ve 

özgürlüklere yorum yoluyla yenilerini eklemek ve sözleşmenin kapsamını genişletmek 

mümkün değildir. Protokollerle Sözleşmeye eklenen haklar ise, yalnız bu protokolleri 

onaylayan devletler bakımından yükümlülük doğurmaktadır. Konu bakımından Sözleşmenin 

                                                
121 Gemalmaz, s. 369. 
122 Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi,  
     Ankara, 2005, s. 55.  
123 Yasemin Özdek, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE, Ankara, 2004, s. 33. 
124 Döner, s. 84; Bozkurt, s. 231. 
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kapsamı saptanırken taraf devletlerin koydukları çekincelere de dikkat etmek gerekir. 

Sözleşme, koruma altına aldığı hak ve özgürlüklere çekince koyma yolunu da tanıyarak, taraf 

devletlere sözleşmenin uygulanma alanını daraltma olanağı vermiştir. 125 

 

Getirilen çekincenin Sözleşmenin bir maddesi ile uyumlu olmayan ulusal bir yasadan 

kaynaklanması gerekmektedir. Ayrıca, ancak sözleşmenin belirli bir hükmüne çekince 

getirilebilir. Bir başka deyişle; genel nitelikte çekince konması mümkün değildir.126   

 

Sözleşmenin Temel Özellikleri 

 

 Sözleşme, bireyi de uluslararası hukukun sujesi ve hak sahibi yapmıştır. 

 Bireysel başvuru Sözleşme ile kurulan denetim mekanizmasının en önemli parçasıdır. 

 Devlet başvurusu ortak güvence teşkil etmektedir. (Her taraf devlet Sözleşmede yer 

alan hak ve özgürlüklerinin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.) 

 Sözleşme ikincil nitelikte bir koruma sağlamaktadır. 

 Evrensel nitelikte olduğu için karşılıklılık aranmaz ve yabancılar ile vatansızlar da 

Sözleşmeden yararlanabilirler. 

 Sözleşmeye genel nitelikte çekince koymak mümkün değildir. 

 Sözleşme, olağanüstü hallerde belli şartlara uygun olarak sözleşmenin askıya 

alınmasını kabul etmektedir. 

 

 

Sözleşmenin Türk Hukukundaki Yeri 

 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası 

ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” 2004 Anayasa değişikliği ile 90. maddenin son 

fıkrasına şu hüküm eklenmiştir: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” 

                                                
125 Özdek, s. 37. 
126 AİHS. md.57. Örneğin Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 Protokolü onaylarken, Protokolün 
eğitim ile ilgili 2. Maddesine çekince koyarak, Tevhid-i Tedrisat Kanununun hükümlerini saklı tuttuğunu 
belirtmiştir. 
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Görüleceği üzere Anayasa temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan milletlerarası 

antlaşmalar ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin olmayan milletlerarası antlaşmalar arasında 

bir ayırım yaratmış durumdadır. Bu ayrım uyarınca belli bir konuda kanunlarımızla temel hak 

ve özgürlüklere ilişkin olan AİHS. arasında bir çatışma olması halinde doğrudan AİHS. 

uygulanacaktır. Tabii ki böyle bir durumda AİHS. ile çatışan kanun hükmü iptal edilmiş 

olmamakta sadece ihmal edilmiş olmaktadır. Normlar hiyerarşisinde anayasanın en üste 

bulunduğunu bu anlamda AİHS.’nin de kesinlikle anayasanın üstünde yer almadığını 

unutmamak gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



657 YAYINEVİ 
 

                         www.657yayinevi.com / www.657kpss.com /  www.657satis.com  

 

 

 

 

 

IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 

 

A) MAHKEMENİN YAPISI127 

 

 Daha öncesinde Komisyon ve Divandan oluşan denetim mekanizması 1 Kasım 

1998’de yürürlüğe giren 11. Protokol ile değiştirilerek “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” 

olarak adlandırılan tek yapılı bir sistem kabul edilmiştir. AİHM. AİHS.’ni ve Ek Protokolleri 

kabul eden devletlerin bundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için 

oluşturulmuş, devamlı görev yapan bir yargı organıdır. 

 

 Yeni sistemle birlikte oluşturulan Mahkeme, Avrupa Konseyi’nin çok önemli bir 

parçası olarak Strazbourg’da kurulmuştur. Mahkeme eski sistemde yer alan Komisyon ve 

Divan’ın sorumluluk ve yetkilerini tek başına üstlenmiş durumdadır. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi devamlı görev yapar.(md:19) Mahkeme; Genel Kurul, tek yargıç, komiteler, 

Daireler ve Büyük Daire halinde çalışır. Normal çalışma düzeni Daire düzeyindedir.  

 

 Yargıçlar  

 Mahkeme Sözleşmeci devlet sayısına eşit sayıda yargıçtan oluşur. (md. 20) 

   

Görev için aranan koşullar  

1. En üstün ahlaki vasıflarla donanmış olması gereken yargıçlar, yüksek yargısal görevleri 

icra için gerekli niteliklere sahip veya alanında uzmanlığı herkesçe malum hukukçu 

olmalıdırlar.  

2. Yargıçlar Mahkeme'ye kendi adlarına katılırlar.  

3. Yargıçlar görev süreleri içinde bağımsızlık, tarafsızlık ve tam gün çalışma esasına dayalı 

bir görevin gerektirdiği hazır bulunma koşulları ile bağdaşmayan hiçbir görev üstlenemezler; 

                                                
127 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yapısında değişiklik getiren son Protokol olan 14. Protokol 
01.06.20120 tarihinde  yürürlüğe girmiştir.  
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Sayılan şartların uygulanmasından doğabilecek her sorun Mahkeme’ce karara bağlanır. (md: 

21) 

 

 Yargıçlar, her Yüksek Sözleşmeci Taraf için, o Yüksek Sözleşmeci Taraf tarafından 

gösterilen ve üç aday içeren bir liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 

tarafından oy çokluğu ile seçilirler. (md.22) 

 

Görev süreleri ve görevden alınma  

1. Yargıçlar dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir. (md 23) 

2. Yargıçların görev süreleri 70 yaşına ulaştıklarında sona erer.  

3. Yargıçlar, yerlerine başkası seçilinceye kadar görevlerini sürdürürler. Buna karşılık, daha 

evvelce katılmış oldukları davalara, görevleri sona erdikten sonra da bakmaya devam ederler.  

4. Bir yargıç, diğer yargıçlar tarafından üçte iki çoğunluk ile alınmış ve yargıçlık için gerekli 

koşulları artık taşımadığına dair bir karar olmadıkça, görevden alınamaz. (md 23) 

 

 Mahkeme Genel Kurulu  

Mahkemeye üye tüm hakimlerden oluşur. Yargısal bir görevi yoktur, sadece idari görevleri 

bulunmaktadır. Mahkemenin Genel kurul şeklinde çalışabilmesi gövde olan seçilmiş 

yargıçların 2/3’ünün hazır bulunması şartına bağlıdır. Kararlar toplantıya katılanların 

çoğunluğu ile  alınmaktadır. (Mh.İçtzk. 20/2-3,23) 

Sözleşmenin 25. maddesi uyarınca Genel Kurul; 

 Üç yıllık bir süre için başkanını ve bir veya iki başkan yardımcısını seçer; bu kişilerin 

tekrar seçilmeleri mümkündür;  

 Belirli süreler için Daire’ler oluşturur;  

 Daire başkanlarını seçer; bu kişilerin tekrar seçilmeleri mümkündür;  

 Mahkeme içtüzüğünü kabul eder;  

 Yazı İşleri Müdürü’nü ve bir veya birden fazla Müdür yardımcısını seçer;  

Bakanlar Komitesinden Daire yargıçlarının sayısını belirli bir süre için beşe düşürmesini 

isteyebilir. Bakanlar Komitesinde bu kararın oybirliği ile alınması zorunludur. (md. 26) 

 

Tek Yargıç: 
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Tek yargıç, Mahkeme’ye yapılan bir başvurunun kabul edilemez olduğuna veya 

işlemden kaldırılmasına KESİN olarak karar verebilir. (md. 27) 

Ancak başvurunun kabul edilemez olduğu konusunda verilecek kararın ek inceleme 

gerekmeksizin alınabilecek durumda olması şarttır. Eğer ek inceleme gerekiyorsa, 

başvurunun kabul edilmez olduğuna veya işlemden kaldırılmasına karar verilmez ve 

Tek Yargıç ek inceleme için bunu bir komite ya da Daire’ye gönderir.  

Tek yargıç düzeninde görev alan yargıç, adına seçilmiş bulunduğu Yüksek Sözleşmeci 

Taraf aleyhine yapılmış hiçbir başvuruyu inceleyemez. (md. 26) 

 

 

 

Komiteler 

 

Daireler tarafından kurulan ve üç yargıçla görev yapan Komiteler 12 ay için 

oluşturulurlar. Bir Komite üyesi olmayan Dairedeki yargıçların, Komitede bulunamayan 

üyelerin yerine görev yapmaları istenebilir. (İçtzk md. 27) 

 

Komite, oybirliği ile olmak şartıyla, önüne gelen bir bireysel bir başvurunun,  

a) kabul edilemez olduğuna veya işlemden kaldırılmasına, eğer böyle bir karar ek 

inceleme gerekmeksizin alınabilecek ise, karar verebilir; veya  

b) davadaki temel sorun, Sözleşme ve Protokollerinin uygulanması veya 

yorumlanması ile ilgili olup, zaten Mahkeme’nin yerleşik içtihadının konusu ise, davayı kabul 

edilebilir bulabilir ve aynı zamanda davanın esasına ilişkin karar verebilir. (md. 28)  

Uyuşmazlığın tarafı olan Yüksek Sözleşmeci Taraf adına seçilmiş yargıç, eğer 

komitenin üyesi değilse, komite, usulün her aşamasında, o yargıcı üyelerinden birinin yerine 

geçmek üzere bünyesine davet edebilir. (md.28) 

 

Daireler 

 

Her Daire 7 asıl ve 3 yedek yargıçtan oluşur. Yargıç sayısının beşe düşürülmesi 

mümkündür. (md. 26) Daireler, Genel Kurul’un farklılık gösteren hukuk sistemlerinin 
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yansıtılmasını ve yargıçların coğrafi dağılım ve cinsiyet açısından dengeli bir şekilde temsilini 

göz önünde bulundurarak 3 yıllık süre için oluşturduğu 4 farklı bölüm içinden kurulur.128 

 

 Uyuşmazlığa taraf olan Yüksek Sözleşmeci Taraf adına seçilen yargıç Dairenin doğal 

üyesidir. Bu yargıcın yokluğunda veya görev almasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili 

Taraf’ın önceden sunacağı listeden Mahkeme Başkanı’nca seçilen bir kişi yargıç sıfatıyla 

görev alır. (md. 26) 

Tek yargıç veya Komitenin herhangi bir karar veremediği durumlarda, bir Daire yapılan 

bireysel başvuruların kabul edilebilirliği ve esası hakkında kararı verir.  

Kabul edilebilirlik konusundaki karar ayrı olarak da alınabilir. (md. 29)  

Daireler ayrıca devlet başvurularının kabul edilebilirliği ve esası hakkında kararı verir. 

Mahkeme, istisnai durumlarda aksine karar vermedikçe, devlet başvurularında kabul 

edilebilirliğe ilişkin kararlar ayrı olarak alınır. 

 

Daireler Mahkemenin genel yetkili karar organıdır.129 

 

Daire tarafından kabul edilebilirlik kararı verilmesi halinde dairenin diğer bir önemli 

fonksiyonu olan Dostane çözüm arayışları gündeme gelir. Daire dostane çözümü 

kolaylaştırmaya yarayacak uygun görünen her türlü tedbiri alır. (İçtzk. md.62) Dostane çözüm 

süreci gizlidir.(AİHS. md. 38) Dostane çözüme varmak için yapılan herhangi bir yazışmaya 

veya sözlü açıklamaya yargılamanın diğer bölümlerinde atıflarda bulunulamaz veya bunlara 

dayanılamaz. (İçtzk. md.62)  

 

Taraflar dostane çözüm konusunda anlaşırlarsa, Daire, olaylarla ve varılan çözümle 

sınırlı bir açıklama yaparak, ulusal çözümün Sözleşme ve Protokollerde belirlenen insan 

haklarına saygı esasına dayanan bir çözüm olduğunu tespit ederek başvurunun kayıttan 

düşmesine karar verir.(AİHS. md.39) Bu karar Daire Başkanı tarafından dostane çözüme 

bağlanmış olan taahhütlerin yerine getirilmesinin takip edilebilmesi amacıyla Bakanlar 

Komitesi’ne gönderilir. (İçtzk. md. 44) Dostane çözüm kesin kararla aynı sonuçları doğurarak 

                                                
128 Bozkurt, s. 242. 
129 Döner, s. 163. 
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taraflar arasındaki ihtilafı sona erdirir. Tarafların dostane çözüme varması, yargılamanın her 

aşamasında mümkündür.130   

  

Büyük Daire lehine dosyadan elçekme  

Eğer Daire önünde görülmekte olan dava, Sözleşme ve Protokollerinin yorumu 

konusunda ciddi bir sorun doğuruyorsa ya da bir sorunun çözümü Mahkeme tarafından daha 

önceden verilmiş bir karar ile çelişme yaratabilecekse, Daire, daha karar vermemiş olmak 

kaydıyla, ve taraflardan birinin itirazı olmamak koşuluyla başvurudan elçekerek dosyayı 

Büyük Daire’ye gönderebilir. (md. 30)  

 Büyük Daire 

 

 Büyük Daire onyedi yargıçtan oluşur. Büyük Daire’de Mahkeme başkanı, başkan 

yardımcıları, Daire başkanları ve Mahkeme içtüzüğüne göre belirlenecek diğer yargıçlar yer 

alırlar. Bir dava Büyük Daire’ye gönderildiğinde, kararı veren Dairenin başkanı ile ilgili 

Yüksek Sözleşmeci Taraf adına yer almış yargıç dışındaki hiçbir Daire yargıcı Büyük 

Daire’de yer alamaz.  

Büyük Daire, 33. madde uyarınca yapılan başvurular (devlet başvuruları) ve bir Daire 

tarafından 30. madde uyarınca kendisine gönderilen (büyük daire lehine çekilme yoluyla) 

veya 43. madde gereği önüne gelen başvurular hakkında karar verir; ayrıca Bakanlar Komitesi 

tarafından kendisine sunulan sorunlar konusunda karar verir; ve 47. madde uyarınca önüne 

gelen görüş bildirme taleplerini inceler. (md. 31)  

 

 İstisnai durumlarda dava taraflarından her biri Dairenin hükmünü açıklamasından 

itibaren 3 ay içerisinde davanın Büyük Daire’ye gönderilmesini isteyebilirler. (AİHS. md.43) 

İstisnai durum ise; davanın Sözleşmenin ve Ek Protokollerinin yorumu konusunda ciddi 

sorunlar doğurması ya da sorunun çözümü Mahkemece önceden verilmiş bir karar ile çelişkili 

olmasıdır.Bu yolla gelen davalarda oluşturulan Büyük Daire’de ise, Daire Başkanı ve Ulusal 

yargıç dışında, ilk kararı veren yargıçlardan hiçbiri yer almaz.131  

  

 Davanın tarafların başvurusu ile Büyük Daire önünde incelenebilmesi için öncelikle 5 

yargıçtan oluşan “Alt Kurul” tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Alt Kurul, Mahkeme 

başkanı ve Daire Başkanlarından oluşur. Davalı Daire başkan ve üyeleri ile davalı 
                                                
130 Döner, s. 172. 
131 Gözübüyük – Gölcüklü, s. 28-29.  
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mahkemenin ulusal yargıcı Alt Kurul’da yer alamaz. Alt Kurul, davanın, Sözleşme ve 

Protokollerin uygulanmasına ve yorumuna ilişkin ciddi bir sorun ya da genel anlamda ciddi 

bir sorun teşkil edip etmediğine göre, kabul ya da red kararı verir. (İçtzk. md. 24, 73)     

 Alt kurulun davayı kabul etmesi üzerine Büyük Daire davaya bakar. Büyük Dairenin 

verdiği kararlar kesindir. 

 

 

 

 

Hükmün Kesinleşmesi 

 

 AİHS.’nin 44. maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde karar kesinleşir: 

 

1. Büyük Dairenin kararı kesindir. 

2. Bir Dairenin kararı aşağıdaki durumlarda kesinleşir: 

    a) Taraflar davanın Büyük Daireye gönderilmesini istemediklerini beyan ederlerse.        

     b) Karardan üç ay içerisinde davanın Büyük Daireye gönderilmesi istenmezse. 

     c) Alt Kurul,  tarafların davanın Büyük Daire’de tekrar görülmesi istemini reddederse. 

 

 Kesinleşen kararlar yayınlanır ve Bakanlar Komitesi’ne gönderilir. Kesinleşen kararlar 

taraf devletler ve uluslararası hukuk bakımından bağlayıcıdır. Bakanlar Komitesi kesinleşen 

kararın gereği gibi yerine getirilip getirilmediğini takip eder. 

 Sözleşme’nin 27. ve 28. maddesi uyarınca tek yargıç veya komiteler tarafından verilen 

kabul edilemezlik kararları da kesindir.  

 

 

 B) MAHKEMEYE BAŞVURU  

 

 Mahkeme önüne gelecek başvurular, başvuranın niteliğine göre Devletlerarası 

başvurular (md. 33) ve bireysel başvurular (md. 34) olarak ikiye ayrılır. AİHM.’nin yargılama 

yetkisi zorunludur; taraf devletler sözleşmeyi imzaladıktan sonra ayrıca bir irade beyanına 

gerek bulunmamaktadır.132  

                                                
132 Çağıran, s. 222. 
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Başvuru Yolları 

       

   Devlet Başvurusu          Bireysel Başvuru 

 

 

 

 

 

 Devlet Başvurusu 

 

 Sözleşme uyarınca, sözleşmeye taraf her devletin, Sözleşme ve Protokol hükümlerinin 

başka bir Sözleşmeci taraf tarafından ihlal edildiği iddiası ile Mahkemeye başvurması 

mümkündür. (AİHS. md.33) 

 

 AİHS.’nin güvenceye aldığı hak ve özgürlüklerin korunması, taraf devletlerin 

ortaklaşa üstlendikleri bir yükümlülüktür. Sözleşme, güvenceye aldığı hak ve özgürlüklerin 

korunmasından devletleri de sorumlu tutmaktadır. Devlet başvurusu da devletlerin 

Sözleşmeyi onaylamakla üstlendikleri bu yükümlülüğü gerçekleştirmenin bir aracı olarak 

kabul edilmiştir. Bu nedenle bu başvuru yoluna ortaklaşa “güvence sistemi” de 

denilmektedir.133 

 

 Uluslararası hukukta devletler ancak kendi haklarını korumak için harekete geçerler. 

Savcı gibi kamu düzenini, hatta suçladığı devletin vatandaşını koruma amacı ile hareket 

etmezler. Ancak Devlet Başvurusu yolu bu ana kuraldan sapma teşkil etmektedir. Sözleşme 

ile, ulusal çıkarları koruma yerine, Avrupa Konseyi’nin amaç ve ideallerini gerçekleştirmek 

için, ortak bir kamu düzeni oluşturma yoluna gidilmiştir. Bu nedenle Devlet Başvurusu yolu, 

taraf devletlerin öznel haklarına ya da karşılıklılık ilkesine dayanmamakta ve bu yolla taraf 

devletler nesnel bir sorumluluk altına girmektedirler.134     

  

 Mahkemeye sadece Sözleşme’ye taraf bir devlet, başka bir taraf devlet aleyhine 

başvurabilir. Bir devletin Mahkemeye başvuruda bulunabilmesi için mutlaka kendisinin 
                                                
133 Özdek, s. 50. 
134 Gözübüyük – Gölcüklü, s. 30. 
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doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmez. Devlet başvurusunda somut bir 

menfaat ihlali aranmaz. Taraf devletin Sözleşmeye saygı göstermediğinin ileri sürülmesi 

yeterlidir.135 Devlet başvurusunda ulusal yasaların, Sözleşme ile bağdaşmadığı da ileri 

sürülebilir. Böylece devlet başvurusu, taraf devletlerin ulusal mevzuatlarının Sözleşmeye 

uygunluğunun soyut olarak incelenmesine olanak verir.136 Devlet başvurusu yoluna az 

gidilmekte ve bu yol esasen siyasi baskı aracı olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 Bireysel Başvuru 

 

 Bireysel başvuru hakkı, bireyin Sözleşmeye taraf olan devletin Sözleşmeyi ihlal 

ederek bu ihlali ile kendisine zarar verdiği iddiası ile Mahkemeye başvurmasıdır. 11. 

Protokolden önce bu hakkın kullanımı taraf devletin bu hakkı bireye tanımasına bağlı iken 11. 

Protokolle bireysel başvuru hakkı Sözleşmeye taraf tüm devletler için zorunlu hale gelmiştir. 

Örneğin Türkiye 1987’ye kadar bireysel başvuru hakkını kabul etmemiştir. Ancak bu hak 

artık Sözleşmeye taraf tüm devletler açısından zorunlu olarak tanınmış durumdadır. Bu 

Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının Yüksek Sözleşmeci Taraflar’dan biri 

tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet 

dışı kuruluş veya kişi grupları da Mahkeme'ye başvurabilir. Buna da bireysel başvuru adı 

verilir.  

 

 

 Başvuru Kimin Aleyhine Yapılır?  

 Başvuru ancak Sözleşmeci Devlet aleyhine yapılabilir. Kişilere karşı başvuruda 

bulunulması mümkün değildir. 

 

 Kimler Bireysel Başvuruda Bulunabilir? 

 Sözleşmenin 34. maddesi uyarınca bireysel başvuruda bulunabilecek olanlar şunlardır: 

1) Gerçek Kişiler 

2) Hükümet Dışı Kuruluşlar 

3) Kişi Toplulukları 

 
                                                
135 Bozkurt, 249. 
136 Özdek, s.51. 
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Buradaki kişi kavramının kapsamına “herkes” girmektedir. Sözleşmeye taraf bir 

devletin yargı yetkisinde bulunan bütün kişiler, başvuru hakkına sahiptir. Başvuruda 

bulunabilmek için, şikayet edilen devletin vatandaşı olmak gerekmediği gibi, iç hukuka göre 

tam ehliyetli olmak da gerekli değildir.137 

  

 Tüzel kişiliğe sahip hükümet dışı kuruluşların ve kişi topluluklarının da bireysel 

başvuru hakkı vardır. Buna göre; dernekler, vakıflar, siyasi partiler, sendikalar, ticari şirketler 

bireysel başvuru hakkından yararlanırlar. Ancak bu tür tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, 

üyelerinin haklarını korumak için değil, fakat, yasal temsilcileri eliyle, tüzel kişi olarak bizzat 

kendi haklarını korumak amacıyla başvuruda bulunabilirler.138  

 

  Tüzel kişiliği olmayan kişi topluluklarının başvurusu için; ya topluluğu oluşturan 

kişilerin başvuruyu imzalaması ya da kişi topluluğu adına başvuran kişinin adına başvurduğu 

kişilerden temsil yetkisi almış olması gerekir.  

 

Kamu tüzel kişileri bireysel başvuruda bulunamazlar! 

 

 Bireysel başvuru hakkının kullanılabilmesi için, Sözleşme hükmünün ilgili devlet 

tarafından başvurucu aleyhine somut bir şekilde ihlal edilmiş olması gerekir. Bir başka 

deyişle, başvurucu, sözleşme ile kendisine tanınan hakların taraf devletçe ihlal edildiğini ve 

bu nedenle mağdur olduğunu ileri sürmek zorundadır.139 Devlet başvurusu ile bu noktada fark 

bulunmaktadır. Devlet başvurusunda somut bir mağdur aranmazken, bireysel başvuru için 

hakkı ihlal edilen ve bu nedenle mağdur olan bir kişiye ihtiyaç vardır.140  

  

 

 Kişinin mağdur sayılması konusunda şunları söylemek mümkündür:141 

 

 Menfaatin kişisel olması gerekir. (Bireyin işlemden bizzat etkilenmesi gerekir) 

 Menfaatin doğrudan olması gerekir. (Yapılan işlem ile ortaya çıkan ihlal arasında 

nedensel bağ olmalıdır.)  

                                                
137 Özdek, s.53. 
138 Gözübüyük – Gölcüklü, s. 39. 
139 Bozkurt, s. 252. 
140 Gözübüyük – Gölcüklü, s. 40. 
141 Bozkurt, s.252; Gözübüyük – Gölcüklü, s. 42-43. 
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 Dolaylı mağdurluk da söz konusu olabilir. (Gerçek mağdurun ölüm veya başka bir 

nedenle başvuru yetkisini bizzat kullanamaması halinde, anne, baba, eş, kardeş vb. 

yakınlarının hem gerçek mağdur adına hem de iddia konusu ihlalin kendilerini de 

mağdur ettiği gerekçesi ile Mahkemeye başvurmaları mümkündür.) 

 Menfaatin doğmuş ve güncel olması gerekir. (Başvurunun incelenmesi süresince de 

ihlal devam ediyor olmalıdır. İleride doğması muhtemel ihlaller için bireysel başvuru 

yolu kullanılamaz.)   

   

 

Kabul edilebilirlik koşulları  

1. Mahkeme’ye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç 

hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren altı 

aylık bir süre içinde başvurulabilir. (md. 35)  

2. Mahkeme, 34. madde uyarınca sunulan bireysel başvuruları aşağıda sayılı hallerde ele 

almaz:  

a) Başvuru isimsiz ise; veya  

b) Başvuru, Mahkemece daha önce incelenmiş ya da uluslararası diğer bir soruşturma veya 

çözüm merciine daha önceden sunulmuş bir başka başvuruyla esasen aynı olup yeni olgular 

içermiyorsa.  

3. Asağıdaki hallerde Mahkeme, 34. madde uyarınca sunulan bireysel başvuruları kabul 

edilemez bulur:  

a) Başvurunun konu bakımından Sözleşme veya Protokollerinin hükümleriyle bağdaşmaması, 

dayanaktan açıkça yoksun veya bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğinde 

olması, veya;  

b) Başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması; (eğer başvuru; Sözleşme ve Protokolleri 

ile güvence altına alınan insan haklarına saygı ilkesi başvurunun esastan incelenmesini 

gerektiriyorsa veya dava ulusal bir mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemiş ise bu 

gerekçe ile reddedilemez.) 

4. Mahkeme bu maddeye göre kabul edilemez bulduğu tüm başvuruları reddeder. Mahkeme, 

yargılamanın her aşamasında bu yönde karar verilebilir. (md. 35) 
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 Mahkemeye Başvuru Şartları 

 

 Yukarıda sayıldığı üzere Mahkemeye başvuru için: 

 

1) İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Olması Gerekir. 

2) Başvurunun 6 Aylık Süre İçerisinde Yapılmış Olması Gerekir. 

3) Başka Bir Uluslararası Mekanizmaya Başvurulmamış Olması Gerekir.       

  

1) İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi: AİHM.’ne başvuru için öncelikle aleyhine 

başvuruda bulunulan devletin bütün iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir. Bir başka deyişle, 

ihlal konusu ile ilgili bütün idari ve yargısal yollara başvurulmuş olması fakat olumlu sonuç 

alınamaması gerekmektedir. 

 

İç hukuk yolları olay AİHM.’ne taşınmadan önce, hem öz hem biçim yönünden 

tüketilmiş olmalıdır. Öz yönünden tüketme, Mahkeme önünde ileri sürülen hususların, iç 

hukuk yolu tüketilirken de ileri sürülmesidir. Biçim yönünden tüketme ise, öngörülen iç 

hukuk yollarının, yöntem, biçim, süre ve diğer şartlara uygun olarak tüketilmesidir. Aksi 

halde iç hukuk yolları tüketilmemiş sayılır.142  

 

Bazı hallerde iç hukuk yolları tüketilmiş sayılır: 

     

 İç hukuk yolunun yetersiz ve etkisiz olması 

 Açık bir ulusal yasa hükmünün bulunması 

 Yerleşmiş bir yargı içtihadının bulunması 

 Sözleşmeye aykırı yerleşmiş idari uygulamaların bulunması 

 Davanın sürüncemede kalması 

 

2) Başvurunun 6 Aylık Süre İçerisinde Yapılması: AİHM.’ne yapılacak başvurunun 

kesin karardan itibaren 6 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü 

nitelikte olup, süre geçirildikten sonra başvuru yapılması mümkün değildir. Mahkeme 

başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığını re’sen inceler.  

 

                                                
142 Bozkurt, s.256. 
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3) Başka Bir Uluslararası Mekanizmaya Başvurulmamış Olması: Eğer dava 

konusu olay AİHM.’den önce başka bir uluslararası karar mercii tarafından 

değerlendirilmiş ya da değerlendirilmekte ise, başvuru kabul edilebilirlik aşamasında red 

edilir.    

  

  Bireysel Başvuruda Aranan Diğer Şartlar: 

 

 Başvuranın kimliğinin açık olması 

 Başvurunun imzalanmış olması 

 Şikayet edilen devletin Sözleşmeye taraf olması 

 Başvurunun daha önce incelenmiş ve karara bağlanmış olmaması 

 Başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olmaması 

 Başvurunun Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerle ilgili olması 

 Başvurunun hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmaması 

  

Bu şartları taşımayan başvurular, ön koşullar yönünden reddedilirler. 

 

Başvurunun Kayıttan Düşürülmesi 

 

Mahkeme davanın her aşamasında; 

1) Başvuran başvurusunu takip etmek istemezse 

2) Sorun çözülmüşse 

3) Mahkemece belirlenen diğer herhangi bir nedenle, başvurunun incelenmesine 

devam edilmesi haklı görülmezse 

 

başvuruyu kayıttan düşürebilir. 

  

 Ancak, bu şartların gerçekleşmiş olmasına rağmen, Sözleşmede ve Ek Protokollerinde 

tanımlanan insan haklarına saygı ilkesi gerektiriyorsa, Mahkeme incelemeyi sürdürebilir. 

Ayrıca Mahkeme, koşulların gerektirmesi halinde, kayıttan düşürülmüş başvuruyu da yeniden 

dava listesine alabilir.  

 

Üçüncü Taraf Sıfatıyla Davaya Katılma  
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1. Kendi vatandaşlarından birinin başvurucu konumunda olması halinde, her Yüksek 

Sözleşmeci Taraf, Daire ve Büyük Daire önündeki davalarda yazılı görüş sunma ve 

duruşmalara katılma hakkına sahiptir.  

2. Mahkeme başkanı, adaletin gereği gibi yerine getirilmesi amacıyla, davaya taraf 

olmayan herhangi bir Yüksek Sözleşmeci Taraf’ı ya da başvurucu dışında davayla 

ilgili her kişiyi yazılı görüş sunmaya veya duruşmalara katılmaya davet edebilir.  

3. Bir Daire veya Büyük Daire önündeki her davada Avrupa Konseyi İnsan Hakları 

Komiseri yazılı görüş sunabilir ve duruşmalara katılabilir. (md. 36) 

 

 

 

C) Mahkemenin İncelemesi 

 

Başvuru yapıldıktan sonraki süreç özetle şöyledir: 

 

 Başvuru dilekçesi kayda geçirilerek tek yargıca verilir. 

 Yargıç, kabul edilemezlik kararı verirse, başvuru reddedilmiş olur. Bu red kararı 

kesindir. 

 Tek yargıcın, başvurunun Komitede ya da Dairede incelenmesine karar vermesi 

mümkündür. 

 Üç kişilik Komite oybirliği ile red kararı vermezse, başvuru yedi üyeli Dairede 

incelenir. 

 Daire başvurunun kabul edilebilirliği hakkında karar verir. 

 Daire, hüküm verilene kadar dostane çözüm yollarında yardımcı olur. 

 Dostane çözüme ulaşılamaması halinde daire esas hakkındaki kararını verir. 

 Daire önünde görülen dava, Sözleşmenin ve Ek Protokollerinin yorumu konusunda 

ciddi sorunlar doğuruyorsa ya da sorunun çözümü Mahkemece önceden verilmiş bir 

karar ile çelişkili olacak ise, (içtihat değişikliği) Daire; hüküm vermediği süre 

içerisinde, tarafların itiraz etmemesi şartıyla yargılama yetkisinden Büyük Daire 

lehine vazgeçebilir.  

 Daire kararı, istisnai hallerde taraflarca hükmün verilmesinden itibaren üç ay içinde 

Büyük Daireye taşınabilir. 
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 Davanın Büyük Daire tarafından incelenmesinin istenmesi halinde, Büyük Daire 

içerisinde oluşturulan beş üyeli Alt Kurul, istemin kabulü ya da reddi hakkında karar 

verir. (Verilen bu karar kesindir) 

 Alt Kurul’un kabul kararı vermesi halinde dava Büyük Dairede incelenir. Büyük 

Daire’nin verdiği karar kesindir. 

        

 

Mahkemenin Yetkileri ve Kararları 

 

 Mahkemenin bir başvuru olmadan kendiliğinden Sözleşmeci devletin sözleşmeye 

aykırı hareket edip etmediğini denetleme yetkisi yoktur. 

 Mahkeme başvuru yapıldıktan sonra, Sözleşmenin çiğnenip çiğnenmediğini 

kendiliğinden inceler. Başvurunun geri alınması Mahkemenin incelemesine devam 

etmesine engel değildir. 

 Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı alabilir. (Mahkeme, ilgililerin talebi 

üzerine veya re’sen, tarafların menfaati veya önündeki davanın gereği gibi 

görülebilmesi için alınması gerektiğini düşündüğü geçici tedbirleri alabilir. Önlemler 

taraflara ve Bakanlar konseyine bildirilir. Komite önlemlerin yerine getirilip 

getirilmediğini denetler.) 

 Mahkemenin, talepte bulunulması ve ihlalden doğan zararın iç hukukta tam olarak 

giderilememesi şartıyla, maddi ve manevi tazminata hükmetmesi mümkündür. 

 Mahkemece verilen karar, tereddütlere yol açacak olursa, taraflar kararın 

verilmesinden itibaren 1 yıl içinde kararın yorumlanmasını Mahkemeden isteyebilirler. 

 Taraflardan herhangi biri, kararı etkileyebilecek bir gerçeği sonradan öğrenirse, 

öğrenimden itibaren 6 ay içinde Mahkemeden kararını yeniden gözden geçirmesini 

isteyebilir. 

 

Mahkeme Kararlarının Etkisi  

 

AİHM.’nin kararları kesindir. Ancak Mahkeme, iç hukukun üstünde bir temyiz mercii 

olmadığından kararlarının doğrudan uygulanabilirliği söz konusu değildir. Sözleşmeci 

devletler Mahkeme’nin kesin kararlarına (nihai kararlarına) uymayı taahhüt etmişlerdir. 

Kararların yerine getirilip getirilmediğini denetleme yetkisi Avrupa Konseyi Bakanlar 
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Komitesinindir. Mahkeme kararı iç hukuktaki yargı kararını ortadan kaldıramaz, herhangi bir 

yasa hükmünü iptal edemez. 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu, (md.53) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, (md. 374) ve 

Ceza Muhakemesi Kanununda (md.311) yapılan değişikliklerle, artık AİHM. tarafından, 

ulusal mahkemece verilen hükmün AİHS. veya Ek Protokollerinin ihlali suretiyle verildiği 

tespit edilirse, bu durum yargılamanın iadesi nedeni sayılmaktadır.    

 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununa göre, yargılamanın 

yenilenmesi talebi, AİHM.’nin kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kararı veren 

Mahkemeye yapılmalıdır. Bir yıllık süre hak düşürücü süredir.  

 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 
ise, yargılamanın iadesi talebi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 3 ay ve her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren 
10 yıl içerisinde yapılmalıdır. 
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V. ULUSAL DÜZENDEKİ ORGANLAR 

 

A) BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI143 

 

12.04.2001 tarih ve 4643 sayılı Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Hakkında 

Kanun144 ile Başbakanlık Merkez Teşkilatına eklenen bir hizmet birimidir. Şu anki 

Başkan; Mehmet Yılmaz Küçük’tür. 

Kanunun 2. maddesi uyarınca İnsan Hakları Başkanlığının görevleri şunlardır: 

 

 İnsan Hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak 

ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. 

 İnsan Hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, izleme 

sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların 

giderilmesi ve Türkiye’nin ulusal mevzuatının insan hakları alanında taraf olduğu 

uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılacak çalışmaları 

koordine etmek ve bu konularla ilgili önerilerde bulunmak. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet öncesi staj ve hizmet içi insan hakları eğitim 

programlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek. 

                                                
143 http://www.ihb.gov.tr (12.09.2011) 
144 Başkanlık, 4643 sayılı Kanun ile 3056 sayılı Kanunun eki olan “Başbakanlık Merkez Teşkilat Cetveli’nin 
Anahizmet Birimi”ne  eklenmiştir. Kanun metni için bkz. 
http://www.humanrights.gov.tr/hakkimizda.htm#KURULUSKANUNU (01.09.2011) 
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 Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurullara 

sekretarya hizmeti yapmak. 

 İnsan hakları ihlâli iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve 

araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları 

koordine etmek.  

 

Kanunun ek 4. maddesi uyarınca, İnsan Hakları Üst Kurulu, ek 5. maddesi uyarınca 

İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

   B) İNSAN HAKLARI ÜST KURULU 

 

     Üst Kurul; Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanının145 başkanlığında; 

Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlarından 

oluşur.  

 

Üst Kurul gerekli gördüğü takdirde ilgili kamu kuruluşları ile özel kuruluşların 

temsilcilerini toplantılarına katılmaya davet edebilir. 

 

Üst Kurulun görevleri şunlardır: 

 

a) İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve kanuni 

düzenlemelere ilişkin çalışmaları yapmak ve gerekli önerilerde bulunmak.                                

b) Yürürlükteki mevzuatın ve kanun tasarılarının insan hakları temel ilkeleri, 

uluslararası belgeler ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilmeleri için uygun gördüğü 

tavsiyeleri yapmak.                                                                                                                        

c) Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için insan hakları 

konusunda tavsiye kararları vermek. 
                                                
145 İlgili mevzuat halen devlet bakanı ifadesini kullanmaktadır. Devlet Bakanlığı kalktığına göre, Devlet Bakanı 
ifadesini Başbakan Yardımcısı  olarak düşünmek gerekir. 
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d) İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesinde ve Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları ile ilgili uluslararası 

sözleşmelerde öngörüldüğü şekilde, çağdaş ve evrensel ölçülere uygun olarak 

gerçekleştirmek amacıyla yapılacak çalışmaları koordine etmek. 

e) İnsan hakları alanında kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması 

amacıyla yapılacak çalışmaları koordine etmek. 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen insan haklarıyla ilgili hizmetiçi 

eğitim programlarının uygulanmasını izlemek, kitle iletişim araçlarına ve sivil toplum 

kuruluşlarına yönelik insan hakları eğitimi çalışmalarına katkıda bulunmak. 

g) İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesinde görev alacak öğretim üyesi ve 

temsilci gönderecek gönüllü kuruluşları seçmek, Komite çalışmalarını izlemek, 

değerlendirmek ve yönlendirmek. 

h) İnsan Hakları Danışma Kurulunda görev alacak kurum ve kuruluş temsilcileri 

dışındaki üyeleri seçmek, çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek. 

ı)  İnsan hakları ihlali iddiaları ile ilgili olarak Başkanlık ve İnceleme Heyetleri 

tarafından yapılan incelemeleri değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin 

tavsiyelerde bulunmak. 

i) Belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak. 

 

Üst Kurul Devlet Bakanının çağrısı ile her ay düzenli olarak ve gerektiğinde daha kısa 

aralıklarla toplanır. Üst Kurula Devlet Bakanı başkanlık eder. Üst Kurula Devlet 

Bakanının bulunmadığı hal ve zamanlarda Başbakanlık Müsteşarı başkanlık eder. Üst 

Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. 

 

C) İNSAN HAKLARI DANIŞMA KURULU146 

 

Sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesi ve katkılarının sağlanması 

amacıyla, İnsan Hakları Başkanlığının kuruluşuyla ilgili kanun gereğince İnsan hakları 

Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Devlet bakanına147 bağlı olarak görev yapması öngörülen 

bu Kurul, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sendikalar ve meslek kuruluşlarının ağırlıklı 

                                                
146 Bkz. http://www.humanrights.gov.tr/hakkimizda.htm#TARIHCE (01.09.2011) 
147 İlgili mevzuat halen devlet bakanı ifadesini kullanmaktadır. Devlet Bakanlığı kalktığına göre, Devlet Bakanı   
      ifadesini Başbakan Yardımcısı  olarak düşünmek gerekir. 



657 YAYINEVİ 
 

                         www.657yayinevi.com / www.657kpss.com /  www.657satis.com  

oluşumuyla, Danışma organı olarak insan hakları konularında öneri ve tavsiyeleri içeren 

raporlar hazırlamakla görevlendirilmiştir.148   

 

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun’un ek 5. maddesi şu hükümleri 

içermektedir: “İnsan haklarına ilişkin olarak ilgili Devlet kuruluşları ile sivil toplum 

kuruluşları arasında iletişim sağlamak ve insan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası 

konularda danışma organı olarak görev yapmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir 

Devlet bakanına bağlı olarak İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma 

Kurulu, insan hakları ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları 

temsilcileri, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bu 

alanda yayınları ve çalışmaları bulunan kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna, kendi üyeleri 

arasından seçeceği bir başkan başkanlık eder. Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan 

Hakları Başkanlığınca yerine getirilir. Danışma Kurulunun giderleri Başbakanlık bütçesinden 

karşılanır.” 

Kurul üyelerinin görev süresi 3 yıl olup bu süre sonunda yeniden görevlendirilmeleri 

mümkündür. Kurul, ilk toplantısında üyeleri arasından 3 yıllığına bir başkan seçer. Görev 

süresi biten başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. 

 

Kurulun görevleri şunlardır: 

 

 İnsan Haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin konularda görüş bildirmek, 

tavsiyelerde bulunmak, öneriler ve raporlar sunmak. 

 Yürürlükteki mevzuatın ve yasa tasarılarının insan hakları temel ilkeleri, uluslar arası 

belgeler ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilmesi için uygun gördüğü konularda 

görüş bildirmek, idari önlemlerin alınmasını tavsiye etmek. 

 İnsan haklarına ilişkin olarak ilgili Devlet kuruluşları ile üniversiteler ve sivil toplum 

kuruluşları arasında iletişim sağlamak. 

 İnsan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası konularda danışma organı olarak görev 

yapmak. 

 Üst kurul tarafından görüşülmesi istenilen hususları ele almak, gerekli çalışmaları 

yapmak ve görüş sunmak. 

                                                
148 Durmuş Tezcan – M.Ruhan Erdem – Oğuz Sancaktar – R. Murat Önok, İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin  
      yayınları, Ankara, 2006, s. 366-367.   
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 İnsan Hakları ihlallerinin ulusal düzeydeki genel durumu ve işkence yasağı, ifade 

özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü ve diğer temel insan hakları konuları hakkında 

Bakana ve Üst Kurula raporlar sunmak. 

 Irkçılık, her türlü ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı dahil insan haklarına ilişkin 

uluslararası konularda Bakana ve Üst Kurula görüş bildirmek. 

 

D) İL ve İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI149 

 

2.11.2001 tarihli ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İnsan 

Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 

dayanarak, ülkemizde insan haklarının korunmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerini 

önlemek için gerekli araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarım yetkili mercilere bildirmek, 

toplumu ve uygulayıcıları eğitmek, konu ile ilgili Devlet Bakanlığınca verilen görevleri yerine 

getirmek amacıyla İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları oluşturulmuştur. 

Başbakanlıkça 23.11.2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İl ve 

İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" 

hükümleri ile yeniden düzenlenmiştir. 

İllerde en az 17, ilçelerde en az 15 üyeden oluşan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının 

sadece iki üyesi kamu görevlilerinden, diğer üyeler ise sivil toplum kuruluşları, meslek 

odaları ve siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Kamu görevlisi olan söz konusu iki üye 

illerde, başkanlık görevini yürütecek olan vali (veya valinin görevlendireceği bir vali 

yardımcısı) ve kamu görevlisi bir avukat veya kamu görevlisi bir hukuk fakültesi mezunudur. 

İlçelerde ise Kurul başkanlığını kaymakam yapar ve kamu görevlisi bir avukat ya da kamu 

görevlisi bir hukuk fakültesi mezunu Kurulda yer alır.150     

   

İl ve İlçe İnsan hakları Kurullarının amacı; toplumda ve kamu görevlilerinde insan 

hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve 

araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine 

yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne 

ilişkin önerilerde bulunmaktır. 

 

                                                
149 Bkz. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 25298  
      sayı ve 23.11.2003 tarihli RG.  
150 Tezcan-Erdem-Sancaktar-Önok, s. 360. 
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Bu amaçla, il ve ilçe merkezlerinde bulunan her bir Kurulun bünyesinde “İnsan 

Hakları Danışma ve Başvuru Masası” oluşturulmuş ve her bir masada hukukçu veya halkla 

ilişkiler uzmanının görev yapması öngörülmüştür. 

 

İl ve İlçe Kurullarının genel görevleri şunlardır: 

 

İl ve İlçe Kurulları Görevleri151 

İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları 

tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl 

Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu üyeleri tarafından İlçe Kurulu gündemine 

getirilen konuları değerlendirmek. 

İnsan hakları ihlali iddialarını incelemek ve araştırmak. 

İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının 

önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri 

incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin Valilik ve Kaymakamlık makamına 

önerilerde bulunmak. 

İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını 

sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak. 

Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, İlçelerde İl Kuruluna, İllerde Başbakanlığa 

bildirmek. 

Ayrıca, İl ve İlçe Kurulları; insan hakları ihlali iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek 

ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek, ulaşılan sonuçları konusuna 

göre Cumhuriyet savcılıklarına ya da ilgili idari makamlara iletmek ve sonucunu takip 

etmekle görevlidir. 

 

Not: Kural olarak ayda bir defa toplanan Kurul üyelerine toplantılar nedeniyle 

herhangi bir ücret ödenmez. 

 

 

 

E) TBMM. İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU152  

                                                
151 http://www.istanbul.gov.tr/?pid=11113 (01.09.2011) 
152 Bkz. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/bilgi.htm (01.09.2011) 
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KOMİSYON HAKKINDA GENEL BİLGİ   

I- Komisyonun Kuruluşu 

1987 yılında Avrupa Birliği’ne (o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na) 

yapılan tam üyelik başvurusu sonrasında insan hakları ihlalleri ile ilgili Parlamenter düzeyde 

çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda 18. yasama 

döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerden 

milletvekillerinin imzalarını içeren yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunulmuştur. 05.12.1990 

tarihinde 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu kabul edilmiştir. İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonu ülkemizde insan haklarının ulusal düzeyde korunması 

amacıyla kurulan ilk ulusal insan haklarını koruma mekanizmasıdır. 

 

 

II- Komisyonun Oluşumu 

Komisyonların ne şekilde oluşacağı İçtüzük’te belirlenmiştir. Buna karşın 3686 sayılı 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu da bu hususta özel düzenlemeler getirmiştir. 

3686 sayılı kanunun üçüncü maddesinde; Komisyon’un üye sayısının, Danışma 

Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’ca belirleneceği, siyasi parti grupları ile bağımsızların 

Meclis’teki sayılarının boş üyelikler hariç üye tamsayısına nispet edilmesi ile bulunacak 

yüzde oranına uygun olarak Komisyon’da temsil edileceği belirtilmiştir. Diğer 

komisyonlarda, İçtüzük uyarınca, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı 

içerisindeki oranı dikkate alınırken İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda siyasi parti 

gurubu oluşturamayan parti ya da bağımsızların da temsil imkânı ortaya çıkmıştır. 

Komisyon’un üye sayısı yasama dönemlerine göre farklılık göstermiştir; 18. dönemde 21, 19. 

dönem de 23, 20. dönemde 25, 21. dönem de 25, 22. dönem 24 ve 23. dönemde 23 olarak 

belirlenmiştir. 

Komisyon üyelikleri için diğer ihtisas komisyonlarında olduğu gibi bir yasama 

döneminde iki seçim yapılır. Birinci ve ikinci devre için seçilenlerin görev süresi iki yıldır. 

Komisyon, Siyasi Parti gruplarının yüzde oranlarına göre, bir başkan, iki başkan 

vekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanan 

Komisyon’un toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır.  

 

III- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Görevleri 
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3686 sayılı kanunun Komisyon’un görev alanını belirleyen ikinci maddesinde ‘Bu 

Kanun; T.C. Anayasası ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi gibi çok taraflı uluslararası belgelerde belirlenmiş bulunan insan hak ve 

hürriyetleri ile uluslararası alanda genel kabul gören insan haklarını kapsar’ denilmektedir. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun görevleri ise 3686 sayılı kanunun dördüncü 

maddesinde düzenlenmiştir. 

a- Uluslararası alanda kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek 

İnsan haklarının dinamik özelliği sonucu devamlı olarak insan hakları gelişmekte ve 

koruyucu yeni belgeler oluşturulmaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa 

Konseyi ve diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerde insan haklarıyla ilgili meydana gelen 

gelişmeler Komisyon tarafından takip edilmektedir. Bu konularda, Dışişleri Bakanlığı’nın 

ilgili birimlerince de Komisyon’a bilgi verilmektedir. 

b- Türkiye’nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla T.C. 

Anayasası ve diğer ilgili mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla 

yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ülke uygulamalarının düzeltilmesi için 

uluslararası sözleşmeleri inceleyerek uygulama ile mevzuat arasında tespit ettiği sorunlar 

hakkında yasal düzenlemeler önerebilecektir. Ancak, Anayasa’nın 88. maddesindeki kanun 

teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekillerinin yetkili olduğu ve İçtüzüğün 35. 

maddesindeki Komisyonların kanun teklif edemeyeceğine ilişkin düzenleme birlikte 

düşünüldüğünde buradaki görevin teknik anlamda kanun teklifi sunmak şeklinde değil, 

gerekli değişiklikleri gündeme getirmek olduğu düşünülmektedir. Komisyon, gerek yapılan 

başvurular üzerine gerekse re’sen bir yasal düzenleme ihtiyacını tespit ettiğinde bu hususu 

Başbakanlık veya ilgili Bakanlığa bir yazıyla bildirmekte ya da bu husustaki önerilerini rapor 

haline getirerek kamuoyunun takdirine sunmaktadır.  

c- Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, 

istem üzerine görüş ve öneri bildirmek 

Bu bentte; TBMM gündemindeki konular hakkında Komisyon’un görüşünün 

alınabileceği belirtilmiştir. Uygulamada bu yola pek başvurulmamaktadır. 

ç- Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının, taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, 

Anayasa ve kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla, araştırmalar yapmak, bu 

konularda iyileştirmeler, çözümler önermek 
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu yaptığı incelemelerle insan hakları 

uygulamalarını denetlemekte; bu uygulamaların Anayasa’ya, uluslararası antlaşmalara uygun 

olup olmadığı tespit edilmekte ve ilgili makamlara önerilerde bulunulmaktadır. 

d- İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek veya 

gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na insan hakları ihlalleri ile ilgili, dilekçe 

şeklinde, birçok başvuru yapılmaktadır. Yapılan başvurular ilk önce Komisyon uzmanları, 

ardından Komisyon Başkanı tarafından incelenmektedir. 

Kimlik bilgisi, imza ve adres içermeyen dilekçelerle; belli bir talebi içermeyen, 

protesto niteliğinde olanlar hakkında işlem yapılmamaktadır. 

Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru 

sahibine en geç altmış gün içinde bilgi vermektedir.  

e- Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke 

parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla 

sunmak,  

Komisyon’un yurtdışı çalışmaları, genellikle, yurtdışına göç etmiş Türk vatandaşları ve 

ülkemiz sınırları dışında yaşayan soydaşlarımızın maruz kaldığı insan hakları ihlallerinde 

yoğunlaşmaktadır.  

f- Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurtiçi ve dışında İnsan Haklarına 

saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak.  

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu her yıl veya belli periyotları kapsayan 

çalışmalarına ilişkin bir faaliyet raporu hazırlamaktadır. Bu raporlarda; Komisyon toplantıları 

ve alınan kararlar, Alt Komisyonların çalışmaları, kabul edilen raporlar, Komisyon’un çeşitli 

temasları ve başvurulara ilişkin veriler yer almaktadır.  

 

IV- Komisyonun Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları  

3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu’nun beşinci maddesine 

göre; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, Bakanlıklarla Genel ve 

Katma Bütçeli Dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme 

yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. 

Ayrıca, Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine 

başvurabilir ve Ankara dışında da çalışabilir. 
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Her iki yetki de Komisyona, insan hakkı ihlali iddiaları hakkında yerinde inceleme 

yapma, bir başka deyişle alan çalışması yapma yetkisi vermektedir. 

Komisyon çalışmalarıyla ilgili olarak gerekli gördüğünde uzman kişilerin görüşlerine 

başvurabilmektedir. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun kendiliğinden hareket etme yetkisi vardır. 

Komisyon’un inceleme yapması için başvuru yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Diğer ihtisas komisyonlarının alt komisyon kurma yetkisi teamüllerden 

kaynaklanmasına karşın İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda alt komisyonlar kurmak 

suretiyle inceleme yapma yetkisi 3686 sayılı kanunun altıncı maddesinin ikinci fıkrasında 

düzenlenmiştir. Ankara dışında çalışmaların sık olması nedeniyle alt komisyonların kurulması 

Komisyon’un hareket kabiliyetini arttırmıştır. 

Alt Komisyonlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporlar, 

Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenen toplantı gününde gündeme alınarak görüşülmekte 

ve yapılan oylama sonucunda kabul edilirse Komisyon Raporu haline gelmektedir. 

Komisyon, görevleri ile ilgili olarak kabul ettiği raporları Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı’na sunmakta, bu raporlar Danışma Kurulu’nun görüş ve önerisi ile Genel 

Kurul gündemine alınabilmekte ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi 

edinilebilmektedir. Kanuna göre, Komisyon raporlarının Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla gönderilmektedir. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başvurular üzerine ya da kendiliğinden, suç 

unsuruna rastlarsa Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunabilmektedir. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanıp, 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilmektedir. Karar yeter sayısı hiçbir şekilde 

üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamamaktadır.  

Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelere ait giderler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanmaktadır. 

 

Komisyonun Yetkileri 

Komisyon, görevleri ile ilgili olarak, Bakanlıklarla Merkezi Yönetim Bütçeli 

Dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini 

çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. 
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Komisyon gerekli gördüğü takdirde, uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir 

ve Ankara dışında da çalışabilir. 

 

Komisyonun Çalışma Usulü 

 

 Komisyon üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının 

dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

 Komisyon incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle yapabilir. 

 Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı raporları TBMM. Başkanlığına sunar. 

Bu raporlar, danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul gündemine alınabilir 

ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. 

 Komisyon raporları Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara da Başkanlıkça gönderilir. 

 Komisyonun gerekli görmesi halinde; inceleme konusunun sorumluları hakkında 

genel hükümlere göre kovuşturma veya işlem yapılması için, TBMM. Başkanlığınca 

Komisyon raporu ilgili mercie bildirilir. 

 Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait 

giderler, Komisyonun kararı ve TBMM. Başkanının onayı ile TBMM. bütçesinden 

karşılanır. 

 

İnceleme ve Sonucun Bildirilmesi 

Komisyon, TBMM. Başkanlığınca havale olunan başvurular ile ilgili konuları inceler. 

Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru  

            sahibine en geç 60 gün içinde bilgi verir. 

 

Not: TBMM. Başkanının, TBMM. içtüzüğü gereğince komisyonlar üzerinde sahip 

olduğu denetleme yetkisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu için de geçerlidir.      

 

 


