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SALDUZ / TÜRKİYE(Başvuru no ve Tarihi: 36391/02, 27 Kasım 2008)İzleme Raporu
Giriş
Salduz/Türkiye davası, sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa'da ceza adaleti sürecini değiştiren
önemli bir içtihat dönüşümünün ilk adımıdır. Salduz kararı sonrasında aynı nedenle Türkiye
aleyhine 50’yi aşkın karar daha verilmiştir.1 Ancak Türkiye kararları dışında aynı ilkelerden yola
çıkarak diğer üye devletler hakkında da çok sayıda karar verilmesi Strazburg'da bir "Salduz
içtihadı" oluşmasına neden olmuştur. Salduz içtihadını izleyen birçok kararla birlikte, çok sayıda
Avrupa ülkesinde yasal değişikliklere gidilmiş, Avrupa Birliği'nde de konuya ilişkin önemli
Direktiflerin2 hazırlanmasının yolu açılmıştır. Bu nedenle Salduz ilkelerinin doğru anlaşılabilmesi
için sadece Salduz kararında verilen hükümle yetinilmesi yanıltıcı olacaktır. Biz de aşağıda
öncelikle Salduz kararını özetleyip, ardından Salduz içtihadının gerektirdiği ilk soruşturma
evresinde hukuksal yardım konusuna ilişkin genel ilkeleri saptamaya çalışacağız. Türkiye'nin,
Salduz grubundaki 51 kararın gereğini yerine getirip getirmediği ancak bu içtihat ve uluslararası
ölçütler bir bütün olarak okunduğunda anlaşılabilecektir.Başvuru Konusu Olay
Başvurucu Yusuf Salduz, 29 Mayıs 2001 tarihinde henüz 17 yaşındayken PKK hakkında yasadışı bir
toplantıya katıldığı şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Başvurucu, izleyen gün, Terörle Mücadele
Biriminde avukatı olmaksızın sorgulanmıştır. Mahkemeye sunulan bilgiye göre, Başvurucuya
susma hakkı hatırlatılmıştır. Ancak Başvurucu sorgusunda; HADEP gençlik kollarında çalıştığını
itiraf etmiş, Bornova gençlik kollarında çalışan çok sayıda kişinin isimlerini vermiş, gençlik kolları
basın-yayın sorumlusu olduğunu söylemiş, 29 Mayıs 2001'de PKK lideri için düzenlenen gösteriye

1 Salduz grubunda Bakanlar Komitesi tarafından izlenen 51 kararın listesi için bkz.
http://www.aihmiz.org.tr/?q=tr/node/131
2 Bkz. özellikle Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ceza Muhakemesinde Avukata Erişim Hakkına İlişkin
Yönerge Teklifi. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Right of
Access to a Lawyer in Criminal Proceedings and on the Right to Communicate upon Arrest, Brüksel,
8.6.2011, COM (2011) 326 final.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0326:FIN:EN:PDF
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katıldığını belirtmiş, olay günü köprüye asılan bir pankarta da "Yaşasın Lider Apo" yazdığını kabul
etmiştir. Başvurucu daha sonra Cumhuriyet Savcısı ve sorgu hakiminin önüne çıkarılmış, sorgu
hakimi önünde poliste verdiği ifadeyi geri almış, ifadenin baskı altında verildiğini beyan etmiştir.
Bu beyan sonrasında Başvurucu tutuklanmıştır.

Daha sonra Başvurucu ve diğer sekiz kişi hakkında İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde TCK 169
ve TMK 5. madde uyarınca dava açılmıştır. Başvurucu, avukatının da hazır bulunduğu duruşmada,
Mahkeme önünde, polisteki ifadesini reddetmiş, söz konusu olaya tanık olduğunu ancak
katılmadığını belirtmiştir. DGM; Başvurucuyu polise, savcıya ve sorgu hakimine verdiği ifadeleri
esas alarak mahkum etmiştir. Mahkeme, kararında diğer sanıkların Başvurucunun gösteriyi
düzenlemekten sorumlu olduğuna dair açıklamalarını dikkate almıştır. Temyiz aşamasında
Yargıtay, Sözleşme'nin 5. ve 6. maddelerinin ihlal edildiği iddialarını ciddi görmemiş ve yerel
mahkeme kararını onamıştır.

Olay tarihinde yürürlükte olan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 135, 136 ve
138. maddeleri uyarınca tüm sanık ve şüpheliler gözaltına alındıkları andan itibaren avukata
ulaşma hakkına sahiptir. 138. maddeye göre, 18 yaşından küçüklere müdafii atanması
zorunludur. Ancak 3842 sayılı Yasa'nın 31. maddesi ilgili hükümlerin Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmayacağını düzenlemektedir.

İç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra, 4928 sayılı yasayla sanığın avukata ulaşma hakkına
ilişkin DGM’lerdeki kısıtlama kaldırılmıştır. 2005te yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununda
ise şüpheli veya sanığın, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla
müdafiin3 yardımından yararlanabileceği (md. 149/1), şüpheli veya sanık çocuksa istemi
aranmaksızın müdafi atanacağı hükme bağlanmıştır.AİHM Kararı
Bazı Avrupa Konseyi4, Birleşmiş Milletler5 ve Avrupa Birliği6 metinlerine yollama yapan AİHM,
Başvurucunun gözaltında avukata ulaşma hakkına müdahale edilmesinin Sözleşmenin 6 (3) (c)
hükmünü ihlal edip etmediğini incelemiştir. İlgili hüküm şu şekildedir:

3 Bununla birlikte, soruşturma evresinde en çok üç avukat hazır bulunabilir (md. 149/2)
4 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Mahkumlara Muamele için Standart Asgari Kurallarının 93.
Kuralı (73)5 Sayılı Karar); 11 Ocak 2006 tarihli 952. toplantıda kabul edilen Bakanlar Komitesinin
Avrupa Hapishane Kuralları hakkında Tavsiye Kararı (Rec (2006)2); Avrupa İşkenceyi Önleme
Komitesinin Temmuz 2000 Türkiye ziyaretine ilişkin 8 Kasım 2001 tarihli raporunun (CPT/Inf(2001)25)
61. paragrafı; İşkenceyi Önleme Komitesinin Eylül 2001 ziyaretine ilişkin 24.2.2002 tarihli raporunun
(CPT/Inf (2002)8) 12 ve 46. paragrafları.
5 Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 14. maddesi, Birleşmiş Milletler İşkenceye
Karşı Komite'nin Türkiye'ye ilişkin 27 Mayıs 2003 günlü sonuç ve tavsiyelerinin (CAT/C/CR/30/5) 5 ve
7. paragrafları; İşkenceye Karşı Komite'nin 24 Ocak 2008 tarihli ve 2 Nolu Genel Yorumunun
(CAT/C/GC/2) 13. Paragrafı (http://www.ihop.org.tr/dosya/BB/CAT-Genel_Yorum-No02.pdf).
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"3.
Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:

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

Daire kararı, Başvurucunun yargılama ve temyiz süreçlerinde avukat tarafından temsil edildiğini
dikkate almış ve kararın sadece polis ifadesine dayanmadığını belirterek Sözleşmenin 6.
maddesinin 3 (c) hükmünün ihlal edilmediğine karar vermiştir. Daireye göre, Başvurucu bu
şekilde Savcının iddialarına karşı çıkma imkanına sahip olduğu için esaslı bir dezavantaja
uğramamıştır.

Büyük Daire, konuyu öncelikle genel ilkeler yönünden incelemiştir. Öncelikle, 6. madde yargılama
öncesi sürece de uygulanacaktır. Cezai isnad yöneltilen bir kişinin, gerektiğinde resmi olarak
atanan, bir avukat tarafından etkili bir şekilde savunulması adil yargılamanın temel
özelliklerinden biridir. Bu güvencenin de “teorik veya hayali değil ve fakat pratik ve etkili” olması
gerekir. Soruşturma evresinde yapılan hazırlık ve elde edilen deliller yargılamanın çerçevesini
belirlediği için çok önemlidir. Soruşturma evresinde avukat yardımından yararlanmak, bu
aşamada hassas durumda olan şüphelinin susma hakkını, kendi kendini suçlamama hakkını ve
kötü muameleye karşı korunma hakkını güvenceye almaktadır. Bu nedenle, bu hakkın
kullanımına ilişkin getirilen sınırlamalar çok açık bir şekilde tanımlanmalı ve zaman sınırlamasına
tabi tutulmalıdır.

Bu nedenle, adil yargılanma hakkının etkili ve pratik olabilmesi için, Sözleşmenin 6. maddesinin 1.
fıkrası uyarınca, kural olarak, her davanın kendine has koşulları ışığında bu hakkın kısıtlanması
için zorunlu sebepler olmadıkça, şüpheliye, polis tarafından ilk kez sorgulanmasından itibaren
avukata erişim hakkı sağlanmasını gerekmektedir. Avukat erişiminin sağlanmamasına istisnai
olarak zorunlu sebeplerin gerekçe gösterilmesi durumunda bile, böylesi bir kısıtlama, gerekçesi
ne olursa olsun, sanığın 6. madde tarafından güvence altına alınan haklarına halel
getirmemelidir.

Genel ilkeleri somut olaya uygulayan AİHM, ulusal mahkemelerin Başvurucunun poliste verdiği
ifadenin kabul edilemezliğine dair bir karar vermediği gibi Başvurucu hakkında mahkumiyet
kararında müdafi olmaksızın verilen ifadenin dikkate alındığını not etmiştir. Her ne kadar,
Başvurucu daha sonraki aşamalarda ifadesini reddetme imkanı bulmuş ve karar salt polis
ifadesine dayalı olarak verilmemişse de AİHM'ne göre, ne sonradan sağlanan avukat yardımı ne
de müteakip kovuşturmanın çekişmeli niteliği gözaltı sırasından yapılan hataları telafi etmeye
yeterlidir. Polisteki sorguda avukat yardımından yararlanamama savunma hakkını esaslı bir
şekilde etkilemiştir.

6 Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 48. Maddesi (http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temelhak.pdf)
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Farklı Gerekçeli Oylar
Salduz davasında, AİHM bu tarihi kararı oybirliği ile vermiştir. Bununla birlikte, Salduz içtihadının
gerektirdiği genel önlemlerin anlaşılabilmesi için çoğunlukla birlikte oy kullanan ama farklı
gerekçeler sunan yargıçların görüşlerini hatırlatmakta fayda vardır.7 Yargıç Bratza, avukat
yardımından yararlanma hakkının sorgudan da önce, gözaltı kararıyla birlikte başlaması
gerektiğini belirtmiştir. Bratza'ya göre, ilk sorgu sırasında olsun olmasın, avukat yardımından
yararlanmayı kısıtlayan bir önlemin savunma hakkını kısıtlaması 6. maddeyi ihlale yeterlidir.

Yargıç Zagrebelsky'nin, Casadevall ve Türmen'in katıldığı farklı gerekçesi konuyu daha da açık bir
şekilde ortaya koymaktadır. Bu görüşe göre, gözaltındaki şüpheliye yönelik usulün adil olması
hukuksal yardım kavramının içinde yer alan birçok hizmeti gerektirmektedir. Davanın tartışılması,
savunmanın organize edilmesi, şüpheli lehine delillerin toplanması, sorular için hazırlık, sıkıntı
altındaki şüpheliye destek, gözaltı koşullarının gözetimi vs. gibi. Bu nedenle karardan çıkarılması
gereken hukuksal ilke, istisnai sınırlamalar dışında, gözaltındaki şüphelinin gözaltının başından
itibaren savunmasıyla ilgili her konuyu görüşmek için avukat yardımından yararlanma hakkının
bulunduğudur. Bu imkanın sağlanmaması Sözleşmenin 6. maddesinin ihlali için yeterlidir.Salduz Sonrası İçtihat
Salduz kararı sonrasında Türkiye ve diğer devletler aleyhine çok sayıda benzer karar verilmiştir.
Bu kararlarda Salduz içtihadını geliştiren şu hususlar vurgulanabilir:

a. Gözaltında avukat yardımı sağlanması, kural olarak, sadece çocuklar için değil herkes
için bir haktır.8

b. Salduz kararında olduğu gibi Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan herkesin
sistematik olarak gözaltı sırasında avukat yardımından yoksun bırakılması, Sözleşme'nin
ruhuna aykırıdır.9

c. Zorunlu müdafiliğin öngörülmediği durumlarda, şüphelinin hakkından feragat etmesi
mümkündür. Bununla birlikte, feragat şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde yapılmış
olmalı ve önemiyle orantılı asgari güvencelerle korunmalıdır.10 Başvurucular tarafından
imzalanmış, avukat istenmediğini gösterir kutucuğun imzalandığı bir formun varlığı tek
başına yeterli olmayabilir. Ayrıca ifade dışında gerçekleştirilecek diğer ceza muhakemesi

7 Kararın özet çevirisi hükümet tarafından yaptırılmış ancak bu farklı gerekçeler çeviride yer
almamıştır: http://www.inhak.adalet.gov.tr/ara/karar/yusufsalduz.pdf
http://www.aihmiz.org.tr/?q=tr/content/salduz-karari
8 Örneğin, Aba/Türkiye, no. 7638/02 24146/04, 03.03.2009; Adalmış ve Kılıç/Türkiye, 25301/04,
1.12.2009; Gürova/Türkiye, no. 22088/03, 6.10.2009.
9 Örn. Amutgan/Türkiye, no. 5138/04, 03.02.2009, para. 18.
10 Yunus Aktaş vd/Türkiye, no. 24744/03, 20.10.2009, para. 43.
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işlemleri açısından da ayrıca feragat verilmesi ve bunun da açık bir şekilde yapılması
gerekir. Örneğin, kişi ifade sırasında feragatte bulunmuş olsa bile yüzleştirme söz konusu
olduğunda hakkı tekrar kendisine açıkça hatırlatılmalıdır11.

d. Mahkeme'nin Salduz sonrası verdiği kararların bazılarında, sorguda avukat yardımı
yerine gözaltında avukat yardımı ifadesi kullanılmıştır.12

e. Yine başka kararlar, avukat yardımından yararlanma hakkının sadece sorguyla sınırlı
bir güvence olmadığını ortaya koymaktadır. Avukatla çok kısa süreli gerçekleştirilen
görüşme, sorgu öncesi için olsa bile Sözleşme standartlarını yerine getirmez.13 Bunun
dışında diğer ceza muhakemesi önlemleri sırasında da avukattan yararlanma imkanı
sağlanmalıdır. Örneğin, yüzleştirme/teşhis sırasında14, yer gösterme sırasında15 avukat
yardımından yararlanmama Sözleşmenin ihlaline yol açacaktır. Bu gereklilik,
Savaş/Türkiye davasında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir.16 Aynı şekilde Mehmet Şerif
Öner davasında, başvurucu sorgu sırasında sessiz kalmış ve fakat bu süre içerisinde
teşhis/yüzleştirme işlemine tabii tutulmuş ve şikayetçiler kendisini teşhis etmiştir. Daha
sonrasında bütün dava bu teşhis üzerine inşa edilmiştir. AİHM, bu aşamada da avukata
erişim hakkının olmamasının 6. madde ihlali olduğunu düşünmektedir.1746. Madde UygulamasıBireysel ve Genel Önlemler

Salduz grubu davaların biri hariç tamamında başvurucular 1993-2001 yılları arasında gözaltına
alınmıştır. AİHM içtihadına göre, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanmadığı için
Sözleşmenin 6. maddesindeki hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilerin kararlarla ilgili
uygulanması gereken bireysel önlem, başvurucuların yeniden yargılanması yolunun açılmasıdır.
Bununla birlikte, Ceza Muhakemesi Yasası'nın yargılamanın yenilenmesine ilişkin 311.
maddesinin 1 (f) hükmü "Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa
dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu

11 Savaş/Türkiye, no. 9762/03, 8.12.2009, para. 67.
12 Aba/Türkiye, no. 7638/02 24146/04, 03.03.2009, para. 9; Arzu/Türkiye, no. 1915/03, 15.9.2009,
para. 46; Tağaç vd./Türkiye, no. 71864/01, 7.7.2009, para. 35; Çimen Işık/Türkiye, no. 12550/03,
16.7.2009, para. 12; Gülçer ve Aslım/Türkiye, no. 19914/03, 16.6.2009, para. 12
13 Fatma Tunç/Türkiye (no.2), no. 18532/05, 13.10.2009, para. 14
14 Yunus Aktaş vd/Türkiye, no. 24744/03, 20.10.2009, para. 52; İbrahim Öztürk/Türkiye, no. 16500/04,
17.2.2009, para. 6
15 Soykan/Türkiye, no. 47368/99, 21.4.2009, para. 11. Ahmet Arslan/Türkiye, no. 24739/04,
22.9.2009, para. 8 ve 10da; Tağaç vd./Türkiye, no. 71864/01, 7.7.2009, para.11 ve 12de; hem
yüzleştirme hem de keşif sırasında avukat yardımından yararlanmama söz konusudur.
16 Savaş/Türkiye, no. 9762/03, 8.12.2009, para. 67.
17 Mehmet Şerif Öner/Türkiye, no. 50356/08, 13.0.2011, para. 21.
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hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten
itibaren bir yıl içinde istenebilir" ifadesini içermekle birlikte, aynı maddenin 2. fıkrasına göre,
birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan
başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır. Bu koşula uyan Salduz davasında
yeniden yargılama yapılıp Başvurucunun mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan
kaldırılmış olmakla birlikte, diğer başvuruların çoğu 4.2.2003ten sonra kesinleştiği için
yargılamanın yenilenmesi yolundan faydalanamamıştır.18 Sadece Salduz kararına özgü olmayan
ve çok sayıda 6. madde ihlalinin yeniden yargılanmasının önündeki bu engel, kamuoyunda 4.
Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair 6459 sayılı Kanunun 21. maddesiyle çok yakın bir zamanda
kaldırılmıştır. Anılan madde CMK'ya Geçici 2. maddeyi eklemiştir. Buna göre:

"İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki
protokollerin ihlali suretiyle bir ceza hükmünün verildiğini tespit eden Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararlarından, 15.6.2012 tarihi
itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar
bakımından bu Kanunun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Bu durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içinde yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilirler.”

Bu hüküm uyarınca, halen beklemekte olan tüm Salduz grubu davalar için yargılamanın
yenilenmesi yoluna gidilebilecektir. Bu değişiklik sonrasında, AİHM de Hulki Güneş/Türkiye
davasında, daha önce hakkında verilen AİHM kararı uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluna
başvuramayan başvurucunun iç hukuktaki yeni yola başvurması gerektiğini belirterek kabul
edilemezlik kararı vermiştir.19

Bununla birlikte, bu yolun gerçekten etkili olup olmayacağı tartışmalıdır. Yukarıda bahsedilen
Mehmet Şerif Öner/Türkiye davasında20, Başvurucunun Salduz ilkesine aykırı olarak müdafi
yardımından yararlandırılmadığı için Sözleşme'nin 6. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.
AİHM, Başvurucu susma hakkını kullanmış olsa bile Başvurucu hakkındaki kararın müdafi
yokluğunda yapılan teşhis/yüzleştirmeye dayandığını hatırlatmıştır. AİHM kararını iç hukukta
infaz ettirmek için yargılamanın yenilenmesi yoluna giden başvurucuya İzmir 8. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin verdiği cevap, bu hususun hiç dikkate alınmadığını göstermektedir. Ağır Ceza
Mahkemesi, teşhis konusundaki eksikliği hiç dikkate almayarak, sadece başvurucunun
soruşturma aşamasında susmasından yola çıkarak, yargılamanın yenilenmesi için ileri sürülen
iddiaların daha önce verilen karara hiçbir etkisi olmayacağı gerekçesi ile yargılamanın

18 http://www.aihmiz.org.tr/?q=tr/node/131 (orjinal dosya için aşağıdaki bağlantıya gidiniz:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber
=salduz&StateCode=&SectionCode=
19 Hulki Güneş/Türkiye, no. 17210/09, 11.7.2013.
20 Bkz. yukarıda not 17.



Av
ru

pa
 İn

sa
n 

Ha
kl

ar
ı M

ah
ke

m
es

i K
ar

ar
la

rın
ın

U
yg

ul
an

m
as

ı

6

yenilenmesi talebini reddetmiştir.21 Oysa kararın tek dayanağı olan teşhis işlemi Salduz ilkelerine
aykırı olarak, müdafiinin yokluğunda alınmış, sonrasında bu hukuka aykırılığı giderecek hiçbir
önlem de alınmamıştır. Salduz ilkesine aykırı yapılan yargılamalar bu şekilde reddedilecek olursa
yargılamanın yenilenmesi yolunun hiçbir anlamı kalmayacaktır.

Karar sonrası alınan genel önlemler aşağıda ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.Bakanlar Komitesi Önündeki Süreç
Salduz grubu kararlar, Bakanlar Komitesi önünde standart izleme usulüne göre takip
edilmektedir. Bakanlar Komitesi yukarıda açıklanan nedenlerle, yargılamanın yenilenmesi yoluna
gidilemeyen kararlar hakkında Hükümetten cevap beklendiğini belirtmiştir. Genel önlemlere
ilişkin olarak Bakanlar Komitesi'ne aşağıda ayrıntıları verilen değişiklikler sunulmuştur.

Diğer davalardan farklı olarak, Bakanlar Komitesi aşamasında, Salduz/Türkiye davasına ilk kez bir
sivil toplum örgütü tarafından görüş sunulmuştur. Şubat 2012'de sunduğu raporda, Açık Toplum
Enstitüsü Adalet Girişimi izlemenin standarttan nitelikliye çevrilmesini istemiştir.22 Açık Toplum
Enstitüsü kağıt üstünde, Salduz sonrası yapılan değişikliklerin Sözleşme standartlarına uygun
olduğunu ama yapılan araştırma sonuçlarının pratikte aynı sonucu vermediğini ileri sürmüştür.
Elveriş/Jahiç/Kalem tarafından hazırlanan Mahkemede Tek Başına çalışması23, 2007 öncesinde
şüphelilerin sadece % 7.3'ünün kolluk ifadesinde avukat yardımından yararlandığını,
mahkumiyetle biten davaların % 74.2'sinde sanıkların hiçbir aşamada avukat yardımından
yararlanmadığını tespit etmektedir. Açık Toplum Enstitüsü, bu ve diğer bilimsel veriler ışığında
yıllardır Türkiye'de müdafi ile savunma hakkının bir hak olarak tanınmasına rağmen pratikte
önemli bir gelişme olmadığını, çok az sayıda insanın avukata erişim hakkından yararlanabildiğini
belirtmiştir. Adalet Girişimine göre, Hükümet konuya ilişkin ciddi bir çalışma yapmamıştır. Adalet
Girişimi, 2003 ve 2005 yasa değişikliklerinin kozmetik nitelikte ve etkisiz olduğunu ve Salduz
kararında tespit edilen temel ihlal nedenlerini ortadan kaldırmadığını ileri sürmüştür.24 Hükümet
bu iddialara verdiği cevapta, aşağıda ayrıntıları verilen genel yasa değişikliklerinin yeterli
olduğunu belirtmiş, Mahkemede Tek Başına çalışmasının yasal değişikliklerden önceki bir
döneme ilişkin olduğunu bu nedenle yasal değişikliklerin yeterli olmadığının bu çalışmaya
dayanarak ileri sürülemeyeceğinin altını çizmiştir. Hükümet, açıklamasında AİHM'in
Başar/Türkiye (17880/07) davasında verdiği kabul edilemezlik kararını hatırlatmıştır. Anılan
kararda, AİHM başvurucunun CMK'nin 135. maddesine göre müdafiden yararlanma hakkı

21 İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27.4.2012 gün ve E. 2012/68, K. 2012/71 sayılı kararı.
22 Open Society Institute Justice Initiative (2012), Request for Enhanced Supervision in Salduz v.
Turkey, http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=88 belgenin orijinali için bkz:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetIma
ge=2063044&SecMode=1&DocId=1871042&Usage=2
23 İdil Elveriş/Galma Jahic/Seda Kalem (2007), Mahkemede Tek Başına, (İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları: İstanbul), s. 47.
24 Aynı yerde, s. 5.
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olduğunu, ancak bu hakkından feragat ettiğini belirterek, başvurusunun temelden yoksun olduğu
sonucuna ulaşarak kabul edilemez bulmuştur.Karar Sonrası Ulusal Düzeyde Alınan Genel ÖnlemlerYasama:
AİHM Salduz kararını verdiği sırada, Türkiye'de bir dizi mevzuat değişikliği yapılmıştır. Davayla
ilgili alınan genel önlemler ise şu şekilde özetlenebilir. Yukarıda açıklandığı gibi Salduz başvurusu
yapıldıktan sonra, 4928 sayılı yasayla sanığın avukata ulaşma hakkına ilişkin DGMlerdeki kısıtlama
kaldırılmıştır. 2005te yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununda ise şüpheli veya sanığın,
soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin25 yardımından
yararlanabileceği (md. 149/1), şüpheli veya sanık çocuksa istemi aranmaksızın müdafi atanacağı
hükme bağlanmıştır. Bunun dışında CMK'nın diğer hükümleri de müdafiden yararlanma
konusunda güvenceler getirmektedir. Kanunun 147. maddesine göre:

İfade ve sorgunun tarzı

Madde 147 – (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya
çekilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur:

c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından
yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği,
kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi
yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir
müdafi görevlendirilir.

CMK 148. maddenin 4. fıkrası "Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya
mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz"
diyerek müdafi hakkı konusunda ek bir güvence getirmiştir.

Nihayet Kanunun 150. maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 150 – (Değişik: 6/12/2006 – 5560/21 md.)

(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya
sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir
müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak
derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi
görevlendirilir.

25 Bununla birlikte, soruşturma evresinde en çok üç avukat hazır bulunabilir (md. 149/2)
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(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan
soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Söz konusu bu yasal önlemlerin, Salduz grubu davalarda beklenen genel önlemler anlamında
yeterli olduğunu söylemek için iki ayrı hususa bakmak gerekmektedir:

1. Soruşturma aşamasının tamamında avukat yardımından etkin bir şekilde yararlanmayı
sağlayacak güvenceler mevcut mudur? Bu soru, sadece ifade alma sırasında avukat yardımına
ilişkin değildir, diğer adli kolluk işlemleri sırasında da daha sonra şüphelinin adil yargılanma
hakkını olumsuz etkileyecek tüm durumlarda avukat yardımının olup olmadığı incelenmelidir.

2. Kuralların pratikte nasıl işlediği incelenmelidir. Özellikle müdafii hakkından feragat edilebilen
durumlarda, şüpheli, özgür iradesiyle mi müdafii hakkından vazgeçmektedir?Genel Sorunlar:Terörle Mücadele Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu (TMK), CMK'de düzenlenen müdafi güvencesine önemli bir istisna
getirmektedir. TMK'nun 10. maddesinin (e) bendine göre bu Kanun kapsamına giren suçlar
bakımından, gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi
üzerine, hâkim kararıyla yirmi dört saat süre ile kısıtlanabilecektir. Bununla birlikte, bu zaman
zarfında şüphelinin ifadesi alınamayacaktır. Görüldüğü gibi hüküm, TMK kapsamındaki suçlarda
otomatik müdafi kısıtlaması getirmemektedir. Bununla birlikte, TMK'nun yoğun uygulandığı
illerde yapılan görüşmelerde, müdafi kısıtlamasının otomatik hale geldiği sıklıkla ifade
edilmektedir. Ulaştığımız dosyaların tamamında bu durumun kural haline geldiği gözlenmiştir.26

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ceza Muhakemesinde Avukata Erişim Hakkına İlişkin Yönerge
Teklifi27, müdafiiye ulaşma hakkının istisnai olarak sınırlandırılabileceğini kabul etmekte ancak bu
kısıtlamayı belirli koşullara bağlamaktadır.28 Bu koşullar; sınırlamanın ancak bir kişinin yaşam ve
vücut bütünlüğüne yönelik ciddi olumsuz sonuçları önlemeye yönelik zorunlu nedenler olması,
sınırlamanın sadece işlendiği iddia edilen suç tipinin ciddiyetine dayanmaması, gerekli olandan
daha uzun sürmemesi ve muhakemenin adilliğine zarar vermemesi unsurlarını içermektedir.
Görüldüğü gibi bir suçun salt terör suçu olması müdafii sınırlaması getirilmesi için yeterli değildir.
Bu nedenle, soruşturma konusu eylem bir terör suçu olarak nitelense bile somut olarak

26 Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2007/1406 D. İş
(http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=173); Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi
Hakimliği, Müt. Karar no. 2008/746, (http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=171), 2008/740
(http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=170); Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Müt Karar
no. 2008/825, (http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=172)
27 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Right of Access to a
Lawyer in Criminal Proceedings and on the Right to Communicate upon Arrest, Brüksel, 8.6.2011,
COM (2011) 326 final.
28 Md. 8.
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müdafiden yararlanma hakkının yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne nasıl bir zarar verme riskinin
olduğu ortaya koyulmadan, kısıtlamanın mutlak gerekliliği gösterilmeden29 24 saat kısıtlama
getirilmesi adil yargılanma hakkına aykırı olmaktadır. Tüm hak kısıtlamalarında olduğu gibi ilk 24
saat müdafii sınırlamasının neden yapıldığı açıkça gerekçelendirilmelidir. Somut delillerin
olmadığı durumda, kısıtlama kararının sırf suçlama TMK kapsamında olduğu için verilmesi 6.
madde ilkelerine aykırıdır.

24 saatlik kısıtlama döneminde şüphelinin ifadesinin alınmayacak olması da yeterli bir güvence
değildir. TMK kapsamında gözaltına alınan kişilerin resmi olarak ifadeleri alınmasa bile bu dönem
içerisinde tehdit edilmeleri, baskı altında tutulmaları muhtemeldir. Nitekim şüphelinin susma
hakkını kullandığı Dayanan/Türkiye davasında AİHM, bu dönemde ifade alınmamış olmasının
ihlali ortadan kaldırmadığı sonucuna ulaşmıştır.30 Çünkü bu dönem, şüphelinin savunma için
strateji geliştirdiği, başka usuli haklarını kullanması için avukat yardımına ihtiyaç duyduğu bir
dönemdir. İfade alınmasa bile bu nedenlerle de kural müdafi yardımının kısıtlanmaması
olmalıdır. Ayrıca, müdafii sınırlaması yapılan dosyalarda, Yasada açıkça yasaklanmış olmasına
rağmen ifade alındığı, ifade vermeden yer gösterme işlemi yapıldığı görülmektedir.31

3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası'nda 2 Temmuz 2012 gün ve 6352 sayılı Üçüncü Yargı Paketi
ile önemli değişiklikler yapılmakla birlikte, bu hükümde bir değişiklik olmamıştır. Halen TMK
kapsamında olan suçlarda aynı sorunlar devam etmektedir. Bu durum, Salduz ve izleyen
kararlarda görülen DGM'lerde müdafii yardımını sistematik olarak engelleme durumunun32 bir
başka görünümüdür.Genel Olarak Müdafi Yardımından Yararlanma
2005 yılında yeni Ceza Muhakemesi yürürlüğe girdiğinde, zorunlu müdafilik kapsamı üst sınırı en
az beş yıl hapis cezası öngörülen suçlar olarak belirlenmiştir. Ancak bunun yüksek maliyetlere yol
açması, 2006 yılında bir değişiklikle zorunlu müdafiliğin alt sınırı 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Bu
değişiklik, çoğu suç açısından müdafiliği sanıkların talebine bağlı bir hizmet haline getirmiştir.33

Yukarıda belirtildiği gibi hükümet Adalet Girişiminin Bakanlar Komitesi'ne sunduğu başvuruya
cevap verirken, söz konusu çalışmanın CMK değişiklikleri öncesine ait olduğunu, artık Türkiye'de

29 Jasper/Birleşik Krallık, no. 27052/95, 16.2.2000, para. 52.
30 Dayanan/Türkiye, no. 7377/03, 26.7.2011 para. 33; Huseyn ve Diğerleri/Azerbaycan, no. 35485/05,
para. 171.
31 Bkz. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, E. no. 2008/367, 02.02.2010 tarihli Duruşma tutanağı. Sanık
vekili bu duruşmada müvekkilinin müdafii yasağı konulan ilk 24 saatteki ifade alma ve yer gösterme
işlemlerinin dosyadan çıkarılmasına ilişkin talebi. http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=163
Aynı mahkeme, bu başvuruyu 18.8.2009 günlü duruşmada reddettiği için talebi daha sonraki
aşamalarda da kabul etmemiştir. http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=159)
32 Bkz. yukarıda 9 nolu notta anılan karar.
33 İdil Elveriş/Galma Jahic/Seda Kalem (2007), Mahkemede Tek Başına, (İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları: İstanbul), s. 21-22.
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avukata ulaşma hakkı konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını belirtmiştir. Ancak zorunlu müdafiliğin
uygulama alanının daralması ile fiilen sorunların tekrar canlandığı görülmektedir.

Bir kere, Adalet Bakanlığı Teftiş incelemesinde dahi müdafi hakkının gerektiği gibi şüphelilere
hatırlatılmadığı34 hatta zorunlu müdafi atanması gereken durumda da hatırlatma yapılmadığı
görülmektedir35. Nitekim, Jahic/Elveriş'in, İstanbul Barosu CMK servisi verilerine dayanarak 2007
yılı için İstanbul Ceza Mahkemeleri için yaptıkları projeksiyona göre tüm ceza mahkemelerinde
müdafilik hizmetinde yararlanma oranı en iyi ihtimalle % 10 düzeyindedir.36 Avrupa Birliği
Komisyonu için Luca Perilli tarafında hazırlanan "Ceza Adalet Sistemi Hakkında 4. İstişari Ziyaret
Raporu" da zorunlu müdafiilik oranının %80'den %20'ye düştüğünü tespit etmektedir.37 Asliye
Ceza Mahkemelerinde bu oran %3'e kadar düşmektedir. Bu çalışma, 2006 CMK değişikliğiyle
zorunlu müdafiliğin alt sınırının 5 yıl olarak belirlenmesi sonrasında 2007 yılı verilerinin 2001
verileri ile aynı düzeye indiğini göstermektedir.38 Bir başka deyişle, Hükümetin iddiasının tersine
Salduz kararından bugüne ceza davalarında müdafilik konusunda hiçbir gelişme sağlanmamış,
kağıt üstünde düzelen müdafilik sistemi gerçek hayatta karşılığını bulmamıştır. AİHM'in defalarca
ifade ettiği gibi etkin iç hukuk mekanizmalarının sadece teorik olarak var olması yetmez pratik
olarak da hayata geçirildiğinin görülmesi gerekir. Oysa 2005 CMK değişiklikleri, müdafi temsili
açısından hiçbir değişiklik yaratmamıştır. Müdafi yardımından yararlanmayan, feragat eden
%90lık kesimin bunu özgür iradesi ile yaptığını söylemek bilimsel değildir.

Düşük avukat temsili, şüphelilerin caydırılması korkutulması gibi nedenlerden kaynaklanabileceği
gibi ekonomik nedenlerden de kaynaklanabilir. Oysa AİHM kararlarında açıklıkla ortaya
koyulduğu ve Avrupa Birliği Yönerge Teklifinde39 belirtildiği gibi avukattan yararlanma hakkından
feragat, şüphelinin özgür iradesine dayanmalı bu irade açıkça ifade edilmelidir.40 AİHM, bir
kişinin kendi rızasıyla adil yargılanma hakkına ilişkin güvencelerden feragat edebileceğini kabul
etmektedir. Bununla birlikte, bir feragatin Sözleşmenin amaçları açısından kabul edilebilmesi için
feragatin şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık bir şekilde ifade edilmesi ve önemiyle orantılı
asgari güvencelerle ikame edilmesi gerekir. Bir haktan feragat edilebilmesi için sadece isteğe
bağlı olması yetmez, şüphelinin bu feragatin sonuçlarının ne olduğunu da öngörebilmesi

34 Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Ceza Mahkemeleri Öneriler Listesi, 2005, Madde No: 77, 88 ve 117
Aktaran Galma Jahic/İdil Elveriş (2010), "Müdafiliğe İlişkin Bir Değerlendirme: Değişen Kanunlar,
Değişmeyen Sonuç, 90 TBB Dergisi, s. 170.
35 Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Ceza Mahkemeleri Öneriler Listesi, 2009, Madde No: 117 Aktaran
Jahic/Elveriş, s. 170.
36 s. 180.
37 Luca Perilli (2011), Ceza Adaleti Sistemi,
http://www.abgm.adalet.gov.tr/pdf/CEZA%20ADALET%C4%B0%20S%C4%B0STEM%C4%B0%20HAKKI
NDA%204.%20%C4%B0ST%C4%B0%C5%9EAR%C4%B0%20Z%C4%B0YARET%20RAPORU.pdf, s. 35.
38 Aynı yerde, s. 181.
39 Bkz. yukarıda not 27, madde 9.
40 Bkz. yukarıda not 10 ve 11de belirtilen kararlar.
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gerekir.41 Bu kadar çok sayıda şüphelinin avukat yardımının faydalarına rağmen feragat
etmesinin bilgiye dayalı olduğunu düşünmek mümkün değildir. Çünkü AİHM'in de belirttiği gibi42

avukatın yokluğunda şüphelinin diğer usuli haklardan yararlanabilmesi ihtimali de çok düşüktür.

AİHM, önüne gelen davaları somut verilere göre değerlendirmek zorundadır. Bu nedenle,
Başar/Türkiye davasında olduğu gibi şüphelinin müdafi hakkından feragat ettiğinin gözüktüğü
davalarda karar vermek zordur. Bununla birlikte, kararların infazının izlenmesinden sorumlu olan
Bakanlar Komitesi'nin önündeki davayla bağlı olmadığı açıktır. Hükümetin aldığı genel önlemleri
de izleyen Komite, Hükümetten yasal değişikliklere rağmen müdafiye ulaşma hakkında pratikte
neden ciddi bir gelişme olmadığını sormalıdır. Bu soruya somut, tatmin edici bir cevap
verilmediği sürece adil yargılanma hakkında bir gelişme olmadığına göre, Salduz grubu davalar
izlenmeye devam edilmelidir.Yargı
Yukarıda belirttiğimiz gibi müdafiiye ulaşma hakkı konusunda söylenen reformların gerçekten
sonuç sağlayıp sağlamadığı ancak pratikte kuralların nasıl yorumlandığının tespiti ile mümkündür.
Salduz içtihadının, avukat yardımını sadece resmi ifade alma dönemi ile sınırlı tutmadığı yukarıda
örnekleriyle açıklanmıştı. AİHM'e göre, Avrupa Birliği Yönerge Teklifinde43 de belirttiği gibi
soruşturmaya ilişkin veya delil toplamaya yönelik, şüphelinin bulunması gereken veya bulunmaya
hakkı bulunan tüm işlemlerde avukatın da bulunma hakkı olmalıdır. Aslında burada ölçüt,
şüphelinin hareket özgürlüğünde, savunma hakkında ciddi bir kısıtlamanın gerçekleştiği her halde
avukat sağlanmasıdır. Eğer koşul bu olmasaydı, kolluk kişiye şüpheli olduğunu veya suçlandığını
bildirmeden ifadesini alıp, başka adli kolluk işlemleri sırasında suçu itiraf ettirir, böylece avukata
ulaşma hakkının etkisiz kılabilirdi.44

Türkiye'de uygulamada bazı davalarda, özellikle yer gösterme ve teşhis işlemlerinin avukat
yokluğunda yapıldığı, üstüne üstlük ifadeli yapılan bu işlemlerin sorgu sırasında avukat yardımını
tamamen anlamsız kıldığı görülebilmektedir. Avukat katılımı olmadan yapılan yer gösterme ve
teşhis işlemleri, ifade sırasında avukat bulunmasının sağlayacağı tüm usul güvencelerini ortadan
kaldıracak niteliktedir. Bu nedenle, zorunlu müdafii bulundurulması gereken suçlarda, yer
gösterme ve teşhiste de müdafii zorunluluğu vardır. Diğer suçlar açısından da, her bir yer
gösterme ve teşhis işlemi sırasında avukat bulundurma hakkı mutlaka şüpheliye hatırlatılmalıdır.
Aksi takdirde, kolluğun ifadede elde edemediği bilgiyi, yer gösterme ve teşhis sırasında elde
etmesi mümkün olacaktır. Bu konudaki yasal güvenceler zaten kısmen sorunludur. Yer
göstermeye ilişkin CMK'nin 85. maddesi şu şekildedir:

41 Talat Tunç/Turkey, no.32432/96, 27.3. 2007, para. 59; Pishchalnikov/Rusya, no. 7025/04, para. 77.
42 Pishchalnikov/Rusya, no. 7025/04, para. 78.
43 Bkz. yukarıda not 27, madde 4 (3).
44 Ed Cape ve Zaza Namoradze (2012), Effective Criminal Defence in Eastern Europe, (Moldova: LARN),
s. 53.
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Madde 85 - (Değişik madde: 25/05/2005-5353 S.K./6.mad)

(1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan
şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir. 250 nci Maddenin birinci fıkrası
kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme
işlemi yaptırmaya yetkilidir.

(2) Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sırasında
hazır bulunabilir.

(3) Yer gösterme işlemi, 169 uncu Maddeye uygun olarak tutanağa bağlanır.

Maddede, müdafiinin varlığının zorunlu bir koşul olmaması, soruşturmanın gecikmesi
koşuluna bağlanmış olması başlı başına bir sorundur. Yer gösterme işlemi, tıpkı ifade
işleminde olduğu gibi müdafii olmadan yapılmamalıdır. Uygulamada, yer gösterme işleminin
bazen diğer güvencelere de uymaksızın doğrudan adli kolluk tarafından yapıldığı
görülmektedir. Ekte sunulan örneklerden birinde, suçun niteliği nedeniyle zorunlu müdafii
atanması gereken bir kişinin müdafii yokluğunda ifadesi alınmış, daha sonra da yine müdafii
olmadığı halde yer gösterme işlemi yapılan şüpheli hakkında her celsede itiraz edilmesine
rağmen deliller dosyadan çıkarılmamış, şüpheli önce tutuklanmış45, ardından mahkum
olmuştur. Tüm bu usulsüzlüklerin gözden kaçması da mümkün değildir, çünkü sanığın avukatı
85/1 uyarınca ve ayrıntılı bir şekilde müvekkilin henüz ifadesi alınmadan yer gösterme
yapılamayacağı, zorunlu müdafilik kurumunun yer gösterme işlemini de kapsadığını
belirtmiştir.46 Uygulamanın istisnai olmadığı başka illerdeki dosyalardan da
görülebilmektedir. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi de yine müdafi yokluğunda yer gösterme
işlemi yaptırmıştır. Bu işlem sırasında, şüphelinin işlendiği iddia edilen suçla ilgili hem
kendisini hem diğer şüphelileri zor durumda bırakacak sayfalar dolusu bilgi verdiği
görülmektedir.47 Tüm bu görüşmeler sırasında, zorunlu müdafi gerektiren nitelikte suçlar
olmasına rağmen şüpheliye müdafi bulundurma hakkının hiç hatırlatılmadığı görülmektedir.
Dahası, hem Ankara hem Diyarbakır dosyasında henüz daha şüpheli CMK 85. maddede
öngörüldüğü şekilde suç hakkında hiçbir açıklama yapmadan yer gösterme işlemi yapılmıştır.
Oysa yasaya göre, yer gösterme işlemi, yalnız kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada
bulunmuş olan şüpheliye yaptırabilir. Bu vakalarda, kollukta, ifade sırasında müdafi varken
susma hakkını kullanan şüpheli, yer göstermede her türlü bilgiyi vermiştir.

Bir diğer örnekte, 18 yaşından küçük olduğu için Yasaya göre müdafii atanması zorunlu olan
şüpheli hakkında iki farklı ifadeli yer gösterme tutanağı tanzim edilmiştir. Dosyada,

45 Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği, S. 2007/1416 D.İş sayılı kararı.
http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=159
46 Bkz. Av. Selçuk Kozağaçlı'nın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi E. 2008/367 nolu dosyaya koyulmak
üzere verdiği 18.8.2009 ve 8.6.2010 günlü dilekçeler.
http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=160
47 Bkz. Diyarbakır Yer Gösterme Tutanağı, http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=168;
http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=169



Avrupa İnsan Hakları M
ahkem

esi Kararlarının
U

ygulanm
ası

13

şüphelinin suçluluğunu kanıtlayan başka bir delil olmamasına ve avukatı tarafından yer
göstermenin usulsüz olarak yapıldığı vurgulanmasına rağmen, müdafi olmaksızın yapılan yer
gösterme işlemine ve ifadeye dayanarak şüpheli tutuklanmıştır.48

Müdafii yardımının olmaması nedeniyle, savunma hakkını kısıtlayan bir durum da teşhis
tutanaklarıdır. Özellikle TMK kapsamındaki dosyalarda, kolluk gizli tanık olarak nitelenen
kişilere dosya üzerinden kimlik teşhisi yaptırılmakta, bu teşhis de dosyanın en önemli
dayanağı olmaktadır. Sanığın savunma imkanının bulunmadığı bu ifadelerde, ayrıca teşhisle
ilgili yasal gerekliliğin de yerine getirilmediği de gözlenmektedir. Gerçekten de PVSK Ek
Madde 6'da fotoğraf üzerinden yapılacak teşhis için 'değişik kişilerin fotoğraflarının aynı
büyüklük ve özellikte olmaları gerekir" denmesine rağmen bir örnekte tüm şüphelilerin
resimlerinin aynı dosyaya koyulduğu ve gizli tanık tarafından teşhis edildiği görülmektedir. 49

Kovuşturma aşamasında da gizli tanıkların, müdafinin olmadığı ortamda dinlendiği
bilinmektedir.50 Her iki aşamada da şüpheli zaten yer almamakta, müdafii de dahil olmadığı
için sürecin yasaya uygunluğu ve adilliği denetlenememektedir. Oysa Mehmet Şerif
Öner/Türkiye kararında51 belirtildiği gibi şüpheli teşhis sırasında da müdafi yardımından
yararlanmalıdır, aksi takdirde yargılamanın adil olduğunu ileri sürmek imkansız olacaktır.

Şüphelinin kendisine teşhis yaptırıldığında da müdafiinin bulundurulmadığı görülmektedir.
Aynı dosyada birden fazla kişiye fotoğraf teşhis tutanağı tutulduğu ve teşhis sırasında avukat
bulundurulmadığı görülmektedir.52 Yine aynı dosyada, bir şüphelinin olaylı yakalama
tutanağında, daha henüz gözaltı birimine götürmeden de ifade verildiği görülmektedir.53

İfadeli teşhis tutanaklarında şüpheli, sadece kişileri tespit etmekle kalmamakta, sayfalarca
diğer şüphelilerle ve ortak işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi vermektedir. Bu durum,
sadece teşhis edilen kişiler açısından değil teşhiste bulunan şüpheli açısından da aleyhe delil
oluşturmaktadır. İfade alınırken müdafi bulunması zorunluluğu bu vesileyle tüm anlamını
yitirmektedir. Çünkü savcılık veya kolluk, ifadede avukat varken usulün engellenen
davranışları rahatlıkla teşhis işlemi sırasında gerçekleştirebilmektedir.

48 Bkz. 30.10.2008 tarihli Yer Gösterme ve CD Çözüm Tutanağı
http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=161 ve Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi
Hakimliği, Sorgu No. 2008/59 tutuklama kararı http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=162
49 Bkz. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23.5.2011 gün ve No. 2010/3230 Soruşturma numaralı
gizli tanık tutanağı http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=154;
50 Bkz. örneğin Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12.10.2011 gün ve Dosya no. 2010/516 sayılı
duruşma tutanağı (http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=155 ) ve Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 22.8.2011 gün ve Dosya no. 2010/516 sayılı duruşma tutanağı
(http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=156)
51 Bkz yukarıda not 17.
52 Bkz. Fotoğraf Teşhis ve Tespit Tutanağı (http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=164)
(http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=165);
(http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=166)
53 Olaylı Yakalama Tutanağı, (http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=167)
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Şikayet türlerinden biri de şüphelinin kendi avukatı varken, Baronun atadığı avukatla temsile
zorlanmasıdır. Vekaleti olan avukata, şüpheliye bir avukat atandığı ve kendisinin görevi yerine
getireceği belirtilen bir vaka örneği dikkat çekicidir.54 Anılan dosyada vekalet bulunmasına
rağmen kolluğun, Savcının emri olmaksızın, şüpheliyi müdafiiyle görüştürmek istemediği
tutanağa bağlanmıştır.55Sonuç ve TavsiyelerHükümete
Diğer kararlardan farklı olarak, Salduz grubu kararların infazı hem uzun erimli bir çalışmayı hem
de farklı yöntemleri gerektirmektedir.

a. Hükümet sadece yasal değişikliklerin yapılması ile yetinemez. Yasal değişikliklerin pratikte de
sonuç doğurması gerekmektedir. Türkiye'de ceza davalarının halen çok küçük bir kısmında
müdafi katılımı vardır. Bunun nedenleri araştırılmalı, insanların avukat hizmetine ulaşması
önündeki hukuki ve ekonomik engeller kaldırılmalıdır. Özellikle kollukta, şüphelileri avukat
hizmetine ulaşma konusunda caydırıcı eylemlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Tüm bunların
sağlanabilmesi için hükümetin düşük müdafi kullanımına ilişkin bir araştırma yapması
gerekmektedir. Bu Sözleşmenin 1. maddesinden kaynaklanan pozitif bir ödevdir.

b. TMK'nin 10. maddesinin (e) bendine göre bu Kanun kapsamına giren suçlar bakımından,
gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim
kararıyla yirmi dört saat süre ile kısıtlanabilmektedir. Bununla birlikte, yukarıda da açıkladığımız
gibi bu istisna uygulamada kurala dönüşmüştür.  Soruşturma konusu eylem bir terör suçu olarak
nitelense bile somut olarak müdafiden yararlanma hakkının yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne
nasıl bir zarar verme riskinin olduğu ortaya koyulmadan, kısıtlamanın mutlak gerekliliği
gösterilmeden 24 saat kısıtlama getirilmesi adil yargılanma hakkına aykırıdır. TMK 10. maddedeki
kısıtlama kuralı ya tamamen kaldırılmalı ya da kuralın amacında olduğu gibi gerçekten istisnai
olarak uygulanmalı, uygulama da somut bir şekilde her olayda gösterilmelidir.

c. Salduz ilkeleri sadece ilk sorgu sırasında geçerli değildir. Soruşturma aşamasında, şüphelinin
savunma hakkını etkileyebilecek tüm kolluk işlemlerinde müdafiiye ulaşma hakkı geçerlidir.
Zorunlu müdafii atanması gereken suç tipleri açısından, bu işlemlerin tamamı müdafii katılımı ile
yapılmalıdır. Müdafiinin tercihe bağlı olduğu suçlarda ise her bir işlem öncesinde şüpheliye
müdafi isteme hakkı olduğu hatırlatılmalıdır. Özellikle, ifadeli yer gösterme ve teşhis sırasında
müdafiisiz yapılan işlemler, muhakemenin tüm aşamalarındaki avukata ulaşma hakkını anlamsız

54 Av. Özgür Yılmaz tarafından Ankara Barosu Başkanlığı'na yapılan 12.12.2007 tarihli başvuru
http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=157
55 Av. Işıl Turşucu, Av. Özgür Yılmaz ve Av. Betül Vangölü Kozağaçlı tarafından tutulan tutanak.
http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=158
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hale getirmektedir. Bu uygulamadan mutlaka kaçınılması, bu yönteme başvurulan
soruşturmalarda ise bu yöntemle elde edilen delillerin dosyadan çıkarılması gereklidir.Bakanlar Komitesine
Salduz grubu davalara ilişkin olarak Hükümet 2005 yılı yasal düzenlemelerin sorunu çözmek için
yeterli olduğunu düşünmektedir. Yaptığımız inceleme ise halen müdafiye erişim hakkı ile ilgili
ciddi sorunlar olduğun göstermektedir.

Buna uygun olarak:

a. Hükümete, ceza davalarında müdafi yardımına ilişkin yaptığı istatistik çalışmaları sorulmalıdır.
Müdafiiye ulaşma konusundaki düşük oranlar mutlaka sorgulanmalıdır.

b. TMK kapsamında sürdürülen soruşturmalarda 24 saat kısıtlama kararının otomatik
uygulamasından kaçınılması için bu davalar hakkında bilgi istenmelidir.

c. İddia edilenin aksine 2005 yılı değişiklikleri soruşturma aşamasında müdafiiye ulaşma hakkını
çözmek için yeterli değildir. Avukata ulaşma hakkının, şüphelinin savunma hakkını etkileyecek
tüm adli kolluk işlemleri açısından, çok açık bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanması zorunludur.

d. Yukarıda sayılan bilgi ve düzenlemeler sağlanıncaya kadar Salduz grubu davaların izlenmesine
devam edilmelidir.
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