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«Türkiye için Kopenhag kriterleri 
yoksa Ankara kriterleri var, 
Maastricht kriterleri yoksa 

İstanbul kriterleri var.» 
 
 



DR. Devrim AYDIN        FOTOĞRAFTAKİ YERDE      Öğretim Üyesi 





DEMOKRASİ VE İNSAN 
HAKLARINDAKİ YERİMİZ 

 
Bir kısırdöngünün içinde 

miyiz? 

 

İp mi kısa, kuyu mu derin? 



Dünya Demokrasi İndeksi 

Raporu 167 devleti kapsıyor. 

 

Ülkeler indekse göre 4 gruba ayrılıyor: 

Tam Demokrasi 

 Kusurlu Demokrasi  

Hibrid Rejimler  

 Otokratik devletler. 



 

 

Dünya demokrasi indeksinde 

 

2011’de  167 ülke içinde  88. sırada 

2013 Dünya Demokrasi Endeksinde 93.Sırada 

 

Dünya özgürlük araştırmasında ise 194 

ülke arasında 112.sırada.  

 

İnsani gelişmişlikte 169 ülke içinde 

85. sırada. 

 

Buna göre 

«kısmen özgür, melez demokrasi» dir.   

 



 

 
Freedom House Basın Özgürlüğü raporlarında, 12 

yıldır aralıksız bir şekilde “basın özgürlüğünün tam 

olmasa bile ‘kısmen’ uygulandığı ülke” olarak 

değerlendiriliyordu.  

 

Örgüt, 2013’te ilk kez küme düşürerek “Basın 

özgürlüğü yok” tespitinde bulundu.  

 
197 ülke arasında 2013’te 120. sırada yer almıştı. 

2014’te ise 134. sırada yer aldı.  

Aynı sırayı (134. sıra) paylaşan diğer ülkeler Ermenistan, 

Ekvator, Libya ve Güney Sudan. 



 

 

SİVİL ÖZGÜRLÜK YOK 

 

Seçim süreci değerlendirmesinde gerilerde 

kaldı ve 7.92 puanla Sri Lanka’yı ancak 

geçebildi.  

 

Siyasi katılımda 3.89 puanla otoriter 

rejimler kategorisindeki ülkelerden bile 

geride kaldı.  

 

Sivil özgürlüklerde 132. sıradaki 

Kazakistan’ın gerisinde kaldı.  

 



Dünya’nın en büyük 20 ekonomisinden biri, 

ortalama yaşam süresinde dünyada 96., kişi 

başına düşen milli gelirde 59., gelir 

adaletsizliğinde 57. işçi ölümlerinde ise dünya 

2.sidir.  

 

Cinsiyet eşitliği bakımından 136 ülke arasında 

120. sıradadır.  

 

Kişi başına günde ortalama 5 saat televizyon 

izlenen, buna karşın yılda sadece 6 saat kitap 

okunan, 123 kişiye 1 kitabın düştüğü bir 

ülkedir.   



Şubat 2015’te açıklanan resmi rakamlara göre; 

ülke olarak 438 milyar dolarlık açık var!  

 

BDDK rakamlarına göre bankaların sattıkları 

hariç batık kredi tutarı 36 milyar lira civarında.. 

 

 
  

 



Bankalar Birliği Risk Merkezi; Aralık Ayı Raporu’na göre 

bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal 

takibi devam eden kişilerin sayısı 1 milyona yükseldi.  

 

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı 

yasal takibe girmiş kişi sayısı 2014’te, geçen yıla göre 

yüzde 7 artışla 1,3 milyon kişi oldu.  

 

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girip 

hâlâ yasal takipte olan kişi sayısı ise son ay içerisinde 

yüzde 1.2 artarak 2 milyon kişi oldu.  

 

2014’te 1.3 milyon kişi battı. 



Moodys,  
bankacılık sistemindeki batık kredi 
oranının toplam kredilere oranının 

yüzde 2.9'dan yüzde 3.5-4'lere 
çıkacağını  

tahmin ettiğini açıklamış.  
 



BM Tarım Örgütü’nün verilerine 
göre, dünyada gıda fiyatları son 55 
aylık dönemin en düşük düzeyine 

geriledi.  
Gıda fiyatları yüzde 50 ile 100 

arasında arttı.  



Uluslararası Stratejik Araştırmalar 

Kurumu tarafından hazırlanan rapora 

göre, Avrupa ülkeleri olarak 

değerlendirilen ülkeler arasında erken 

evlilik oranında yüzde 17 olan 

Gürcistan'ın ardından yüzde 14 oranıyla 

ikinci sırada olup, her üç kadından biri 

çocuk evliliği yapmaktadır.  
 

 

 



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 

Müdürlüğü’nün raporlarına göre adam 

öldürme, uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve 

cinsel suçlardaki artış nedeniyle toplam  

150 bin 866 hükümlü ve tutuklu olup, 361 

cezaevinin kapasitesi neredeyse dolmuştur.  

 

Yurttaşların bir kısmı haklarını 

televizyonlarda “kadın programlarında” 

aramaktadır. 



2014’te 257 kadın, erkekler 

tarafından öldürüldü! 

 







2014 yılında 224 gün biber gazı 

kullanıldı, 8 kişi öldü. 

 



 

Düzensizliğin nedeni olan 

gerçek sosyal sorunları 

görmeden “saldırgan denetim 

statejisi” çözüm olabilir mi? 
 



Kamuoyunda 'iç güvenlik paketi' 

olarak bilienen yasa tasarısının 

ülkeyi "polis devleti" yapmasından 

endişe ediliyor.  

Muhalefet partileri pakete karşı 

çıkarken, hükümet tasarıyla 

özgürlüklerin genişletileceği 

iddiasında. 
 



2559 SAYILI POLİS VAZİFE ve 
SALAHİYET KANUNU’NDA 
YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

DEĞİŞİKLİKLER 



Kolluğun zor kullanma 

biçimine ilişkin başlıca 

uluslararası belge, Birleşmiş 

Milletler Kolluk Görevlileri 

Davranış Kurallarıdır. 



27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihlerinde 

Havana’da toplanan  

8. Birleşmiş Milletler Konferansı 

tarafından kabul edilen  

Kanun Adamlarının Zor ve Silah 

Kullanmalarına Dair Temel 

Prensipler 



BM Kanun Adamlarının Zor ve Silah 

Kullanmalarına Dair Temel Prensipler m. 4. 

 

 «Kanun adamları görevlerini yaparlarken, 

zora ve silaha başvurmadan önce mümkün 

olduğu kadar şiddet içermeyen araçları 

kullanırlar. Sadece başka araçların etkisiz 

kalması veya hedeflenen sonucun 

gerçekleşme ümidinin bulunmaması 

halinde zor veya silah kullanabilirler.» 



BM Kuralları m.3’e göre, “Kanunların 

uygulanmasından sorumlu olanlar,  

 

yalnızca çok zorunlu hallerde  

ve 

 görevlerinin yerine getirilmesi için 

 gereken ölçüde,  

 

kuvvete başvurabilirler”. 



 

Anayasa m.90  
Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 

 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 

kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 

nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. 

 

 



 

“Zor ve Silah Kullanma” başlıklı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 

m. 16’ya göre  

 

“Polis, görevini yaparken direnişle 

karşılaşması halinde, bu direnişi 

kırmak amacıyla ve kıracak 

ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. 

 



Uluslararası düzenlemelerin yanı sıra 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu da 

direnişle karşılaşılması halinde polisin 

güç kullanmadan önce  

uyarıda bulunması,  

asgari ölçüde ve  

durumun mahiyetine göre orantılı 

güce başvurması ve bunu kademeli 

olarak orantılılık ilkesine göre 

artırmasını aramaktadır. 



Madde1  
4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 

Kanununun 4/A maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde 

yer alan “Ancak bu” ibaresi “Bu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı 

fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile 

aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin 

aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar 

dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin 

yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere 

sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi dört 

saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Bu fıkra 

kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama 

gerekçesini de içeren bir belge verilir.” 
 



Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, kişinin 

üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan 

bakıldığında içerisi görünmeyen 

bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı 

tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde 

mülki amirin görevlendireceği kolluk 

amirinin yazılı, acele hallerde sonradan 

yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle 

yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi 

dört saat içinde görevli hâkimin onayına 

sunulur. 



Madde2  
2559 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer 

alan “Yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar.” 

ifadesi “eylemin veya durumun niteliğine 

göre; koruma altına alır, uzaklaştırır ya da 

yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar.” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

 
“H) Başkalarının can güvenliğini tehlikeye 

düşürenleri,” 

 



Anayasa m. 38 
Suç ve cezalara ilişkin esaslar 

 
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması 
sonucunu doğuran bir müeyyide 

uygulayamaz. 



Habeas corpus?? 



Anayasa m. 19.   III. Kişi hürriyeti ve güvenliği 



Madde3 
2559 sayılı Kanunun 15 inci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Polis; müşteki, mağdur veya tanık 

ifadelerini, talepleri hâlinde ikamet 

ettikleri yerlerde veya işyerlerinde 

de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

İçişleri Bakanlığınca belirlenir.” 
 



Madde4 
2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 

bendine “basınçlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya 

boyalı” ibaresi ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki 

bent eklenmiştir. 

“d) Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, 

konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, 

ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya 

toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara 

molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı 

ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs 

edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve 

etkisiz kılacak ölçüde,” 
 



Madde6 
10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve 

Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 

üçüncü cümlesinde yer alan “yirmidört saat” ibaresi “kırk sekiz 

saat” şeklinde, ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır 

ceza mahkemesi üyesidir.” 
 



2911 SAYILI TOPLANTI ve 
GÖSTERİ  

YÜRÜYÜŞLERİ 
KANUNU’NDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN 
DEĞİŞİKLİKLER 



«Yasadışı topluluk” ifadesine 
yer verilmiştir. Ceza 

kanunlarında “yasadışı 
topluluk” tanımı yoktur.  



Madde7 
6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 23 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Ateşli silahlar 

veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “havai 

fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil” 

ibaresi ve “zincir” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “, demir bilye ve sapan” ibaresi 

eklenmiştir. 

 



Madde8 
2911 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine; 
a)Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil 

patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve 

lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilye ve sapan gibi bereleyici ve 

boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü 

zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler taşıyarak veya kimliklerini 

gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla 

örterek katılanlar iki yıl altı aydan dört yıla kadar, 
b)Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşıyarak veya bu işaret 

ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek 

katılanlar ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, 

levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya 

ses cihazları ile yayınlayarak katılanlar altı aydan üç yıla kadar, 
hapis cezası ile cezalandırılırlar.” 



5271 SAYILI CEZA 
MUHAKEMESİ 

KANUNU’NDA YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN 

DEĞİŞİKLİKLER  



Madde13 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 91 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“(4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce 

belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi 

şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar 

gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması hâlinde veya 

işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en geç yukarıda belirtilen sürelerin 

sonunda Cumhuriyet savcısına yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı 

doğrultusunda hareket edilir. Kişi serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. 

Ancak kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim önüne 

çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına 

ilişkin hükümler uygulanır. 
 



Madde13 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanununun 91 

inci maddesine üçüncü fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiş ve diğer fıkralar buna 

göre teselsül ettirilmiştir. 



“(4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi 

hakkında aşağıdaki bentlerde belirtilen suçlarda 

mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri 

tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak 

kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal 

olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar 

gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin 

ortadan kalkması hâlinde veya işlemlerin 

tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en geç 

yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet 

savcısına yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek 

talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi serbest 

bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak kişi en geç kırk 

sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. 

Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında da 

gözaltına ilişkin hükümler uygulanır. 

 



5442 SAYILI İL İDARESİ 
KANUNU’NDA YAPILMASI 

ÖNGÖRÜLEN 
DEĞİŞİKLİKLER  



Madde15 
10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“G) Vali, lüzumu hâlinde, kolluk amir ve memurlarına 

suçun aydınlatılması ve suç faillerinin 

bulunması için gereken acele tedbirlerin alınması 

hususunda doğrudan emirler verebilir. Kolluk bu emirleri 

mevzuatta belirlenen usule uygun olarak yerine getirir. 
H) Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal 

emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların 

uygulanması için adli kuruluşlar ile (D) fıkrası hükmü saklı 

kalmak kaydıyla askerî kuruluşlar dışında, mahallî idareler dâhil 

bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve 

tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilir, personeline görev verebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki 

emir ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece 

genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir. 
I) (H) fıkrası ile valiye verilmiş olan yetkiler, ilçede kaymakam tarafından da kullanılabilir.” 



Madde 15 – 
10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. 

“G) Vali, lüzumu hâlinde, kolluk amir ve 

memurlarına suçun aydınlatılması ve 

suç faillerinin bulunması için gereken 

acele tedbirlerin alınması hususunda 

doğrudan emirler verebilir. Kolluk bu 

emirleri mevzuatta belirlenen usule uygun 

olarak yerine getirir. 
 



H) Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal 

emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların 

uygulanması için adli kuruluşlar ile (D) fıkrası hükmü saklı 

kalmak kaydıyla askerî kuruluşlar dışında, mahallî idareler 

dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, 

çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve 

gereçlerinden yararlanabilir, personeline görev verebilir. Kamu 

kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine 

getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali emir ve talimatlarını kolluk 

aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel 

kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel 

hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir. 

 
I) (H) fıkrası ile valiye verilmiş olan yetkiler, ilçede kaymakam 

tarafından da kullanılabilir.” 
  

 



Önleyici kolluk faaliyeti suç öncesi 
aşamaya ilişkindir ve suçun işlenmesini 
engellemek amacına yönelik olup, 
idarenin görevine girer. Buna karşılık, 
suç sonrası faaliyetleri kapsayan ceza 
muhakemesi adli fonksiyon içindedir. 
Soruşturma evresi adli makamlar 
tarafında yürütülür ve yönetilir. 
Düzenleme, adli bir fonksiyonun idare 
tarafından ele geçirilmesi anlamına 
gelmektedir.  



İl İdaresi Kanunu’na klenmesi 
öngörülen hükümlerle ceza 
muhakemesinin soruşturma 
evresinde ikinci bir yetkili 

makam yaratılmaktadır.  



Soruşturma evresinin asıl 
etkili makamı  

mülki amir olacaktır.  



Mülki amirlere, suç unsuru 
belirleme yetkisinin verilmesi, 

suç ve cezaların kanuniliği 
ilkesine de aykırıdır.  



Yalçın Akdoğan 
milletvekili: 

 

''Polis bu ülkeyi demokratik 
yaptı'' 

 



“Bu yasayla bizim hedeflediğimiz 

yegane şey insan haklarını 

teminen güvenlik ortamının 

sağlanmasıdır"  

 



Şirin Ünal  
milletvekili: 

 
«Düzene itaat gerekir.  

Gaza ihtiyaçları var demek ki!» 



İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürü: 
 

“Çevik kuvvetimizin kahraman evlatları! 
Çanakkale destanından sonra 2. destanı 

sizler yazıyorsunuz.» 

 
 



Kolluk; iktidara karşı değil, hukuka 
karşı sorumludur.  

 
“Ey Süleyman, sen kendini 

kurtardın, bakalım ben nasıl 
kendimi kurtaracağım?”  



Madde21  
4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 

Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “Birinci Sınıf Emniyet Müdürü” rütbesi 

bölümünün 1 inci ve 2 nci meslek dereceleri 

kısımlarının karşısında yer alan görev unvanları ile 

“İkinci Sınıf Emniyet Müdürü” rütbesi bölümünün 3 

üncü meslek derecesi kısmının karşısında yer alan görev 

unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı 

maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
 











Daha çoğunlukçu, profesyonel, 

hukuka bağlı bir polis-güvenlik 

teşkilatı gereklidir.  

 



Madde126  
- 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
 



Kamu görevlilerinin kişisel kusurları 
bulunsa, davranışları haksız fiil teşkil 
etse dahi tazminat davaları idare 
aleyhine açılacak, derdest davalara da 
idare aleyhine devam olunacaktır.  

 
Söz konusu düzenleme, idare 
hukukunun temel esaslarından olan 
hizmet kusuru-kişisel kusur ayrımına 
aykırıdır.  





Tasarı’nın 5. maddesinde, 2559 
sayılı Kanun’un istihbari 
dinlemelerle ilgili Ek 7. 
maddesinde değişiklik 

yapılması öngörülmektedir . 



Madde5 
2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yirmidört 

saat” ibaresi “kırk sekiz saat” şeklinde, üçüncü 

ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır 

ceza mahkemesi üyesidir.” 
“Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri, mülki 

idare amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları 

tarafından yılda en az bir defa yapılır. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu 

tarafından da denetlenebilir. Bu kapsamda yapılan denetimlerin sonuçları bir 

rapor hâlinde  Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur.” 
 



Mevcut durumda bu makam, 
talepte bulunan kolluk 
biriminin bulunduğu yer ağır 
ceza mahkemesi üyesi iken, 
önerilen düzenlemeye göre, bir 
Ankara ağır ceza mahkemesi 
üyesi yetkili kılınmaktadır . 



SONUÇ: 
Hukuki bir olağanüstü hal  

(kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikede olduğu 

hal) rejimi mevcut değilken fiili bir 
olağanüstü hal durumu 

yaratılmaktadır.  
Olağanüstü halin kalıcılığı, 

istisnanın kural haline gelişi söz 
konusudur. 





Kanuni toplumsal olay 
 

ceza muhakemesi hukuku kanunu 
 

mancınık 
 

silahın cezası yok 
 

insan hakları hukuku beyannamesine 
göre kadının beyanı esastır 



Değişikliklerden önce: 




































