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A. GiRiS VE TANIMLAR

Ttirke sdzliiklerdeki anlatlma g6re Farsqa "$ikence" kelimesinden Tiirkge'ye

girmil olan "i$kence" kelime anlamyla "vidah bir s*lQtlrma aleti"' dte yandan anlam

itibaliyle "alln gerginlik, slkrntlh durum' azap" ya da "bir kimseye maddi ve manevi

olarak yaplan eziyet" olarak tarrrnlanmaktadlr'

AnaBritannica.da..birkimseyebir leyisdyletmeyadayaptlrmaamaclylamaddi

ya da psikolojik yijntemlerle acr gektirerek uygulanan baskr ve eziyet" olarat anlatl-

makladrr.

lnsan haklan aqrstndan iQkence ve kijtii nuamele ile ilgili bir gok belgede ve yasa-

larda farkl ta mlara ve anlatlmlam rastlamlmakla beraber' somut' Senif' evrensel' iize

rinde fikir birligine vartlmrg bir tamm (aqaElda verecelimiz B M Sijzleqmesi dlQlnda)

bulunanaLrmqttr. Bu konuda oldukqa geni! ve bazl kavramlan iEeren bit tanlm Birle\ml$

Millefler Siizle[mesi'nin 1. maddesinde yer almaktadlr' Bu belgedeki tanlma 8L]re; "il-

kence: Bir kiqiye ya da iiqiincii kiqilere, iqledikleri veya iQlediklerinden giiphelenilen

birliilnedeniylecezaland[mak,bi|gialmak,itirafettirmekamaclyla,birkamugii-

revlisinceyadaiiylegiiriintiiverenki$ilerinteqviki,nzasr,izniyleuygulananmad-

di ve manevi aglr acr' rzdrrap veren davran$ ve eylemdir"'

Konu ile ilgili siizlefmeler, Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasr'Tiirk Ceza Kanunu Ce-

ZaMuhakemeleriUsuli iKanunu'vedileri lgi l idi izenlemelerincelendigindetanlnye

dne "ilkence ve kdtii n]uan1ele n dnlenmesi ' 
"yapanlann ceralandulllnasr" ya da'-\ra_

pllnaslnln yasaklanrnasf' leklinde kavramlar bulunmaktadu Bu belge ve kanunlarda

bulunan kavramlar ve Birletmiq Milletler Siizlctmesi'nin t'mun birliktc ele alndtltnda'

konu ile ilgili bir taklm ortak veilere ulalllmakta' iqkence !e kiitij muanclenin uDsurla-

n ofiaya glklnaktadlr. Biitiin bu vedlerdcD' insan haklan yiiniindel jlkeDce ve benzcri

eylemlcrin tiimtiniin "acr veren, insan saygmllgrnt ve kiDiligini zedeleyen" bir dzellik

ta$ldrEr sonucuna ulal abilniektedir' Bu fiille n tiimii "devlet giicii kullanllarak" ya

da dyle giiriintii verilerek gerqekleltiriftnektedir'



I$kence ve kcjtii nuamele uygulamalanmn tunac1nt, yine Birleimi! Milletler Siizlefmesi'nin tantmndan yola Qtk.rak belirl
ratra bulunmaya zorramattrr. .ry.,ca, cl 

biliriz Asrl amaq; kifilerderl bilgi almat' iti

Lu muamelede amagtlr. 
"u 

,nur,u.u urutto'und''mak' 
gctzdaF vermek de iqkence ve kc;

len krnrr, kit ikreri zay,flatrrrr. onlan,f 

mek igin uygulanan fiillerle ki$iledn direng-

amaElar etde edilir. 
n blr zaylfllk halinden yararlamlarak' yukanclaki

B. TARIHGE

l. Diinyodo

l;kence ve kdfii muameleye ftihakran,, kavramr isind" y". u,u,uk ; t;'l*ilii,*,i;*lli::1ni,..il::l
let kavrarnlar da cin plana grkarak intir. Ancak, insan hakr".,''" r"r_,u'"jT"ll!1il::i:l1 r#:;il::,:'J,T;
re, toplumlara gijre deEirrigini gdriiyoruz. Insan haklan kavramr b";".;;;. ;., 

"r." 
ou"tanh boyunca politik bir silah olaraft

dzsiirriik ve insan hak"",-"r**., ojll',ll,ln :ilTlj::::"j:lffr,tr#::
gil, siyasi iktidarlann insanla. iizerini
Higbir zaman kis er, tu rranaraan ved 

yelkilerini krsltiamak iqin ileri sijrmiillerdir'

yrizy,uardanberiins*,*,uoon"r"""'#:T:ffi;:,11il:Uilffi 
1;ktile; zenci- beyaz; iistiin rk:a$ah ,"k ve benzeri aynmlar yapll.-, ve kdle, zenci,a!a!r rrk, ikinci srmf vatanda$ gibi deEerlendirilenle. yu in.ur, 

"uyrl-u_r ar, ,u ou Ouhaklardan yararlanacak kadar olgun gdriilmemiqlerdir. 20. Viiryrtu g"lin""y" tuou. tu_&nlar kendilerini insan olarak bile kabut ettirememiderdir.

a) ALtik fa,:
Insan haklannin ba$langro eski Mrsrr, yunan, Ion diiqiiniirlerine Hammurabr ya-ralanna laddr dalanmcktadrr. Bu dbnemlef,t. ;".,.r". ^_-. .-,- .- 

"- ""

re hak ve dzsiirriik ya.u,u,,, o,ru, "u,u,ltlf|"".'::::J|1 lr,:::lilH.".TL:,T,"*-
hiebir hak ve iizgtirltigii yoktur. Anrik y
ce, kdrelere ve yabanc ara uygulamr. y 

n ve Roma'da da ayru sistem gdriiliir' Itken-

nu krncr bir eylem sayrhrdr. M.o. 5. y-lrfltaflar 
sdz konusu oldugunda ise' insan onuru-

la., kawamranrun yerreqnesine yol *iltjl" 
t'u*" o't 

'akm 
fikir akrmlan insan hak'



b) Or rgqg:

ofiagaE ballannda, hemen hemen biitiin 0lke1erde' i$kence bir sorgulama ve ce-

zalandrma ydntemiydi Sonralafl engizisyon yijntemine bagh kalan lspanya drqrnda'

Avrupa iilkelerinin hemen hepsinde uygulama drgr brrakrldr ise de' 13 Yiizyllda yeniden

canlanmlqtr' Bunda, ceza yargllamasuda itirafa iinemli bir delil deEeri tanlyan kilise

hukukunun payr biiyiiktiir' 6meEin' 1252 tadhli bir PapaLk Karamamesi engizisyon ko-

Eu$turmasrna uErayan Heretik'lere (dinden sapanlara) ilkence yap maslna olanak ven-

]orao. nuntu ,ugrrr"n' hiistiyanhlrn yayrlmaslnda kdlelifin reddedilmesi' insan hak-

lannlntemeliniolu$turmuqtur.Aynca'buddnemde'yerelgiiqlerinmerkeziotoritekar-

*rr.O" 
-**, 

n*i-m korumak igin giriqtikleri savallar sonucu' insan haklan kawa-

mr iqinde sayllabilecek dzgiirliikler elde edilmeye baqlanml9fir'

c) Mqgna Charh ve Sonraat:

Orta qaEdaki geliqmelerin ilk resmi belge haline geleni' 1215 yrhnda derebey

ler ve ruhani lidetlerin lngiltere l(ralma kabul ettirdikleri Magna Charta (Biiyiik Oz-

giirliik Fermam)'dr. Derebeylerin Kral ile yapflklan karl bir ahlveri! olan bu belge ile

insan hak ve 6zgiirliiklednin kazanllnasmda iinemli bir siireq ballamlgtrr' Bu belgede iq-

kencevekdtiimuameleileilgil iolarak'.cezalanniq]enensugauygulolaca[r'kiEininya'

$am1na €ngel olacak kadar aEu olamayacaEl' "miisaderenin kalchnlacalr ' "kimsenin

eqitlerinin karan olnakslan ve bir kurala dayanmakslzn 
'jzgiirliiEiinden 

ve mtilkiinden

yoksun blrakllamayacaEi' hiikiim alfna ahnm]$tlr'

Benzer yolla' 1514 ylhnda Almanya'da dnemli bir anlatrna imzalanmrqtrr: Tiibin-

gen Anlaqmasr' Bu anlalmada clrlzenlenen hiikiimlerin "belli ziirirelere degil belli bir

i"ra" (Wutt"t"rg'0") bturan herkes iqin geqerli olmasf ile "hig kimsenin namus vucut

n" huyuttnt ilgilentliren konularda kanunlarda' yazrh olan dr;rnda cezalandrnlmayaca

gi'tu belirtmesi gok ijnemlidir'

16ve1?.Yuzyll lardainsanhaklankavrannsistemleqmeyevedinselunsurlaldan

kurtulmaya ba!lam$t1f. lngiltere.de pek qok gaEda9 diisiiniir yaymladlklan kitaplaile

"her birey igin geqerli olan deliqtirilemez haklar" anlayt$m yerleqtirmillerdir' Bu Qaba

lar sonrasr l689'.da Ingiltefe'de yaylmlanan Bill of Rights (lnsan Haklan Bililirisi) in-

sanhal.lankavrarfuna'bugijnkiitemelinsanhaklananlayrllnaldasikbiqimiverdiEigl.

bi ' i tkencevekdtiimuamelekonusundadadtizenlemeleryapmllt lr...Korkunqveolc-



gandrtr cezalar verilemez,, , ,.parl

gibi ve benzeri hrikiimr".r" ,r*"n.,utttntonun 
onayl olmakslztn Kral para toplayamaz',

riz valanda$lanm rrurrn t"yri aou, :enzeri 
muameleler yasatlanmrlh Aynca' lngi'an1$la na l(arlr koruma hedeflennliltir.

d) Amerika Birlerik Devtetlefi,
i7. yizyrida Amerika.da insan

tahm biidi.iler yayrnlanmrrtrr. 177 
konusunda onemii agrklamalar vaprlmtq' bir-

serekroron,rer kendi 0"0,,",, o"u,,l,,li'",l1^lll"[ff:il i::;"ffi.fi ;;lnsan haklanna yer veryifle. ve yazrL prensipler haline getirmiflerdir. Ozeihkte .,herkesin ceza davalarlnda suglaDayl dgret
zorrananayacaEi" gilri rrtitii'nl., on" lf.hakk'ile 

kimsenin kendi aleyhine tarukhla

insan hakra' * rr**o n^ii"", *lemlidir' 

1787'de yaprlan yazll Anayasaya konuran

ce kabur edirerer , rr, ,,,rn,"u" ,u.,",,i,1"n'"ti,l'j;,100","', 
rtm Anerika, koron edn

e) Frohsu lhtilali:
Fransa.da yrizylilard r en zalifi

ye lik biiyrik karsl grkrSlar cizvit.lerdtr 
ifkence ycjntemle'i uySulannakhydr' ifkence-

resranrardan (crevius, Beccer) ,. 
"".1,1]:: 

lt*' idam 
Tanner' Paul Lavmann) Pro-

MontaigDe, daha son* o" ,r. 
"uri,u 

"*ttlardan geldi Essais (Deneneler) yapltryla

bu konumu sert bir biqi,na" 
"r"$tl.ail:l 

caria' Montesquieu ve voltaire gibi )'azatlar

1789 ihrilali ile ilan edilen ,.Vatat
rar aranmdaki qar smarann,. r";;',T'::Jr"jff:::ll JiH:Til:Ti:ftence ve kiitii lnltameleyi yasaklayan h
lanmasl , ,lutuklanamn 

ancak yasada 

ijkiimleti gok dnemlidir. "Kanunslrz emrin yasak

rrrileb eceEi , ,,suslann 
yasalarda rar,..]:::'::,*i*"a_ 

ve biqimle.e scjre serEekrel

yet karar alncaya kao"r.rn.r, *"o.nlt""ml$ 

olmasl gerekliliEi" 
' 
"herkesin rnahkumi-

lemeye ydneliktir. 
tst ' gibi ilkeler iqkence ve kijtii tnuameleleri dr-

I8. yiizyrl Avrupasl,nrn bi. Qok Lilkesinde, drneAini isveg.te 1734 vc 1.7.12 yfllanrl-da, Prusya,da 1740 yrhnda, Toskana.dr
manya cra Jakobenrer ay hilkijmreri ,u' "to'uu 

i$kence yasaklanu$tr' 183'l'de Al

si,,ni a!-lklamrllardrr. 
yan "vatandallrk ve lnsan Haklarr Bildiri-

t0



fl 20. Y zytl Bbletm| Mil.lztter:

19. Yiizyrlda Ozellikle teknolojinin gelifmesi, bazl iilkelerde a$1n iirerrm !a_
pllmasl, Pazar arama gabalan, bazr aklmlann (milliyetgilik v.b.) diinyayt sarmasl, ijtke_
ler araslndaki gruplaqmalar sonunda diinyada iki biiyiik savaq yaqanmrqtr. Bu sava$lar
srrastnda ve sontasrnda. uluslaramsl anlalmazlftlan gidermek amacryla evrensel bir ya,
p a$maya gidihnesi zorunlutuEu hissedilmi$ ve ,,Milletler Cemiyeri,, (CemiyeGi Ak_
vam) kurulmuitur. Daha sonra bu kumlul Birlegmi! Milletler adln alnx$tr. Bu kurulu_
lun kurulu$ agamasmda bildirgeler ile kuruluq Anayasasr olan Sirzlefmesinde agrrhkh
olarak insan haklan konulan yer almlltr. Bunun sonucu olaftl Birleqrniri Milletler biin-
yesinde Insan Haklarr Kornisyonu olulturulmuq ve bu Komisyonun hazrrladrlr insan
Haklan Evrensel Bildirgesi 19.18 ylllnda yayrnlanmutrr. Bu Bildirgenin 5. maddesi
do$udan konumuza hasredilmil, bu madde ile ..hig kimseye iqkence ya da zalimce. in.
sanllk dr$t ya da onur lorro davraruq ya da ceza uygulanamaz,, ilkesi kabul edilmi$
tir. Bildirge ile ravsiye niteliginde dan bu ilkeler; 1966 rarihli Medeni ve Siyasal Hak-
lar Uluslararasr Antlaqmafl (7.madde) ile kural haline getirilmiltir. Daha sonra 1984
tarihinde "I$kence ve Bagka Zalimce, lnsanllkd4r ya da Onurhncr Davrams ya da
Cezaya Karfl Siizle$me', kabul edilmiqrir.

g) 20. YiizJ,l Avrupa:

Birleqmif Milletler yaprlagnasrndan sonra biilgesel yaprlagmalar da agrrhk ka_
zanmaya baflamrf ve 1949 yrllnda Avrupa Konseyi Statiisii kabul edilmi$rir. 1950 yrhn-
da Rona'da kabul edilen Avrupa Insan Haklan Sdzlelmesi (lnsan Haklanru ve.l.emel
Ozgiirliikled Koruna Sdzlefmesi) ilk dela uluslararasr yaphnmlarla giiqlendinlmi! bir
insan haklan belgesidir. Bu siizle$menin 3. maddesi .,higkimseye iqkence ya da insan_
hkdr[r ya da onurlortcr bir davramq ya da ceza uygulanarnaz,, hijkmiinii geunm$ ve
bu maddeyi her tiirlti istisna, srrurlama ve klsrtlamalardan aynk tutnuqtur. yatu madde
iEerilini kesin kural haline gcril]niftir. yine bu Sijzlelme, di5er btitiin insan haktannrn
yamnda i$kence ve kcitij nuamcle yasalrna aykrn hareketleri yargrlamaya tabi tutacak
bir rnekanizma olarak Avrupa Insan Haklan Komisyonunu (Bu KtxDisyon dana sonra
Avrupa Irsan Haklan Mahkemesi adrnr almr|trr.) ve Insan Haklan Avtupa Divanr.nr
kurmuqtur. Bununla da kahnrnamrg l9g7 yrhnda ,.igkence ve insanlkdrfl ya da Onur-
klncr DavramQ ya da Cezamn Onlenmesi Avrupa Siizleqrnesi,, ile ilkenceyi tanrm

t l



ladrktan sonra bunu onleme ve denetlene yollannl, devletledn yiikiimltiliiklenn, ceza

adaleti, y:fgrlamada aleniyet, sanrk haklan. ifadelerin ahnmasrnda cjzgtirltik ve zorla aL-

nan if'adelerin aleyhe kullamlamamasl, yasada olmayan suglardan cezalandrnlmama ve

aksine davram$ gitren sanlk veya hiikiimliintin tazminat almasl gibi ilkenceye ugrayan-

lahn haklarr diizel emiltir. Aynca. 10 uzmaldan olugan, geniq oJa$tlrma olanaklaJr

bulunan Avrupa lgkencenin Onlenmesi Komitesi (CPI) ni kurarak bijlgesel denetim

orgam oluqturmultur. Daha sonra Helsinti Bildirgesi'nden itibaren olufturulan Avrupa

Giivenlik ve fgbirliEi Konieransr (ACIK) baElamnda hazrrlanan Yeni Bir Diinya igin

Paris $artl belgesinde de benzer hiiktimler kabul edilmiqtir.

Insan haklar, topltunun istediEi ve idarecilere kabul ettirdiEi ofanda sahip oldulu

haklardan olusur. Bazr $rrtlarda toplum istemeden verilen haklar da olmulsa da bu du-

rum istisna olup, balka bazl zorlanal0r sonucu elde edilmi$lerdir. Sivil cjrgiitlerin iste

minin dn planda olmasr nedeniyle, bu haklann korunmasr ve geli$tirilmesi gahlmalan da

daha gok sivil drgiitlerce yiiriitiilmiiftiir. qiinkii. insan haklan ihlalleri, iletiqim teknolo-

jisinin gelilmesi nedeniyle, evrensel vicdanl lahats1z eder hale gelmiritir. Yani insan hak,

lan ulusal boyuttan gkmlg, uluslararast boyuta ulalmrltlr. lgkenceye kar,sr diinya qaprn-

da miicadele ytiditen hiiktjmet drir kuruluqlann baqrnda Af Orgiitii, lgkencenin Kaldr-

nlmasr lqin Hristiyan Eylemi ve qeqitli adlar ta$ryan insan haklan drgiitleri say abilir.

lqkence kurbanlanmn yeniden saEhklaflna kavulmalann saElama yttniinde gabalar gijs-

teren dzel hp kuruluq ve klinikled de bulunmaktadu.

2- TU*iye?e:
Titkiye tadhine baktrErmrzda, iqkence ve kcjtii muamele ile ilgili diizenlemelerin

yalon irihlerde yaprldrirm giirmekteyiz. lslamiyet dncesi Tiirk Devletleri incelendifin-

de; bu devletlerin yerlegik diizende olmadrklan ve losa si.ireli olma iizellikleri vardrr. Bu

nedenle, bu d6nem devletlerinde insan haklan anlammda bir belge ya da gal$madan sdz

etme olanagr yoktur.

lslamiyetin kabuliinden sonra kurulan T[irk Devletlerinden Osmanl lmparatorlufu-

nun son zamanlannda bir taklm diizenlemeler yaptimlitlr. 18 ve 19 yijzllda yapllan bu

diizenlemeler incelendiEinde verilen smlrh haklain hiikiimdann tebaasrna yapttF baEr$

lar olduEu, ancak tebaanrn tamamrna deEil de iqindeki yabancl kdkenli unsurlara (azrn-

Lklara) ydnclik olduEu gijriiliir. Bah'da yafanan miicadelelerin yaganmadrgr, tabandan

12



ve geni$ kitlelerden gelen bir zorlama oknadrF gitdilmektedir. Bir tahm hakian igeren

belgelef, Yenigeriler ile bir krsrm aydrnlann dayatmasl ile diizenlenmiqtir. Bu durum Os

manh Devleti'nin dini yaprsmdan kaynaklanmaktadrr. Ozellikle lslamiyette otoriter ve

mutlak bir Devlet yaprsl vardrr. Egemenlik doErudan doFuya yalmzca Allah'rndrr.

Kur'an, toplumu diizenleyen hukuk kurallan ile birlikte inang, iman, ibadet gibi dini ku-

rallan belirlemiltir. Bu kuallar igerisinde kitilerc tamnan en dnemli hak, kilisel giiven-

lik hakkrdrr. lnsan haklan kavramr balommdan baqkaca hatka rastlanmaDraktadrr. On

ceki Ttirk lslam Devletlednde de bu dini yaplnn var oldugu gddilrnektedir. Bu devlel

lerde Kur'an da belirlenen kurallardaki her tiirlii yetki, Allah'rn yerytiziindeki golgesi

olan Padiqah'rn elindedir. Padi$ahrn bu yetkileri srmrsrzdlr. Tek hesap vereceEi makam

Allah'tr. llte bu anlaylg ve diizen igersinde gaEda! insan haklanndan sdz etmek, bunun

miicadelesini verecek kigi ve gruplarn glkacaElnr diiliinmek mtimkiin deEildir. Usrelik,

dini kurallarla belirlenen cezalam aglrllEl (recm, gelitli uzuvlann kesilmesi, krrbaq v.s.)

da diiliiniiliirse bu imtans1zhk daha rahat anlalrlabilir.

19. Yiizyrlda Avrupa ilc ili;kilerin artmasr, Avrupa'da yagayan ve eEitim gaten Os-

m.Lnh'lann Bat1 kiiltiifllnden etkilenmeleri ve bunu iilkeye talma gayretleri sonucu rn

san haklan konusunda bir takrm belgeler oflaya g*maya ballamrftrr. Tiirk tarihinde bu

konuda scizii edilebilecek ilk belge 1808 yrhnda PadiFh ile Rumeli ayanlan arasrnda iln-

zalanan Senet-i lttifak'br. Ash kayrp olan bu belgede "vergi toplamak igin zulme baq-

vurulmarnasr" konusunda anla$ma saElannx!ff.

Tanzimat ddnemini baqlatan 1839 Giilhane Hattr Hiimayunu'nda (Tanzimat Fer

mam) can giivenliEi, vergilerin diize i bir ydntemle toplanma$r, askerlik iglerinin diizen

altma almmasl gibi haklar itngdriilerek "devletin mali ve siyasi iglerinin bir kiqimn zor

ba ellerine teslim edilmemesi gerektiEi vurgulanmaktadu.

Hristiyan tebaaya bir takrm hi*lar sallayan 1856 tarihli Islahat Fermam'nda ilk

kez "ilkence ve eziyet yasa$ deyimleri yer almrst1r. Bu Feman, sadece sugu igleyenler

degil, suqa doArudan katrlanlann sommlulugunu kabul ederek giintimiiz diizenlemelei-

ne yakrn bir dzellik ta$lmaktadu. lgkence, bedensel ceza uygulamasr ve benzeri davra-

nl$lann da tiimtinii yasallamaktadrr.

1875'te yayrnlanan Ferman-l Adalet'de yasal dayanaEr bulunmayan ve mahkeme

karanna dayanmayan hapis uygulamasrnl, ilkenceyi yasaklamakta, aksine davrananlann

giddetle cezalandmlacaEnl hiikme baBlamaktadlr.
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1876 yhnda Osmanh lmparatorlulunda getilen bir takrm akrmlar ve bir irsrm ay,
drn gruplann qabalan sonucunda ilk yazll Anayasa olan Kanun_i Esasi kabul edilmiq_
tir. Bu Anayasanm 26. maddesinde angarya ve igkence yasaklanmaktadr. Kanun onun-
de esitlik, kifi giivenli[i gibi haklafln verildiEi ilk anayasal belgedir.

1876 Anayasasr'mn ilaft ile gelen rahatlama fazla siirmemif, iki yrl sonra daha cjn_
ce ilan edilen fermanlar ve bu Anayasa ile verilen haklann ti.imii padilah tarafiDdan yU_
riirliikten kaldrnlml$, Meclis kapahhp iilke 30 yrl siiren srkr bir isribdat rejimi ile yt ne_
trlmiqtir. Ancak, 1908 yrlnda bu rejime son verilebilmi$, Kanun.i Esasi yeniden yurur,
liige konmuttur. Bu durum yine padiqahrn tebaasrna lutfu geklinde empoze edilmeye ga_
l19 nxg, asllnda Anayasamn yeniden yiiriirliiEe konulmafl ve padilahm uzaklagtntma_
smda ilk defa bir halk hareketi vardrr. 1909 y rnda Anayasada yap an deEiSikliklerle
Padiqalun yetkileri krsrtlanmrl, Meclisin yetkileri geni$lerilmilrir. Kili dokunurmazhgt
peki$tidlmi$ ve benzeri iinemli deEigklikler yapllrllltr. Ancak, irricai hareket]enn cinii_
ne gegilememesi nedeniyle 1909 Anayasa degilikliklerinin uygulamasr da klsa siirede
kagrt iizerinde kalmrshr.

1923 yrhnda Curnhuriyet,in ilam ile kurulan, Tiirkiye Devleti,nin 1924 Anayasasr
(Te$kilat-r Esasiye Kanunu).mn ?3. naddesinde ,,ifkence, eziyet, miisadere ve angarya
memnudur" hiikmii ile ilkence ve benzer uygulamalar yasaklanmlqtrr. Keza, 196l Ana,
yasasr'nda yer alan "kimseye eziyet ve i$kence yaptlamaz, insan haysiyetiyle bagda$ma_
yan ceza konulamaz" kuraL ile de aynl yasaklama devam ettiilmiftir. l9g2 Anayasa_
sr'nda "ilkence ve kdtii muamele, kiqi dokunulmazh[f' adr altmda diizenlenmiftir. Ay,
nca, 17. maddesinin 2. fikaslnda ..viicut biitiinliiEiine dokunulamayacagf,nr , 3. fika ile
"iqkence yasalr"m htikme ballamtqtlr. Bu diizenlemelerin yamnda Anayasalanmrzcla
i$kence benzeri uygulamalar iEin ,.eziyet,,, ,.miisadere,', ..aogarya,,, ,.insan haysiyeti ile
bagda$mayan ceza ve dawamqlar,' kavramlan kullanllmlstlr.
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c- igKENcE vE K6ru l uAtvlELEYi YASAKTAYAN
DiizENLE'OEtER

1- Taraf OlduEumuz Uluslararasr Diizedemeleri

- Birlegmb Milletler Siizleqmesi 55 madde 3 bent "tk' cinsiyet' dil ya da din

aynmr giizetilmeksizin herkes igin insan hallan ve temel Ozgiirliikleri ewensel olarak

sayg gairmesi ve gozetilmesi".

- lruan Haklan Evrensel Bildirgesi 5 madde "HiE kimseye igkence yaprlamaz'

zalimce ve insanlrkdrql veya onurloncr davratuglarda bulunulamaz ve ceza \teilemez "

- Avrupa lnsan Ilaklan Siizleqmesi 3 madde "Hiq kimseye iqkence ve insanlrk-

d4r ya da onurloncr bft davram$ ya da ceza uygulanamaz "

19. madde "Yiiksek Sijzleqmeci Taraflann bu Siizlelmeyle iistlenmi$ olduklan yii-

kiimliiltiklerinin gtizetilmesini sallamak amacryla'

a) (Bundan bdyle "Komisyon" olarak amlacak olan) bir Insan Haklan Avrupa Ko-

irusyonu;

b) (Bundan bityle "Divan olarak amlacak olan) bir lnsan Haklan Arrupa Divam;

kurulur.

lqkence ve lnsanhkdrtr ya da Onurloncr Davraruq ya da Cezamn Onlenmesi

Avrupa Stizlesmesi ilk iig maddesinde Awupa Insan }Iaklafl Stizleqmesinin 3 maddesi

uyannca yaprlacak denetim igin Komitenin kurulduEunu' taraf devletledn Komite qahq-

malannaizinvermemecburiyetlerini'KomiteileiqbifligiyapacagmlhtikmebaElaya|ak

devam eden maddelerinde komitenin olu$umu ve gahqma usullerini belirtmiitlr'

- Avrupa Giivenllk ve lgbirlili Konferansr Paris $artr'mn "lnsan Haklan' De-

mokasiveHukukunlstiinliigii,'bdliimiiniin4.paragrairnda...'.Iqkenceveyadigelzali'

mane, insana yaraqmayan ya da insanl algaltan bt davram$ ya da cezaya tabi tutulama-

yacatrnl..." ifadesi yer almaktadr.

"lnsani Boyut" bajliimiiniin 4. paragraflnda " insanlara eziyet edilmesine karlr

miicadele etmek konusundaki azmimizi ag*lanz" !€klinde bir ifade vardr'

2- Ulusol Diizenlemelen

Anayasa 17. madde 3 fika "Kimseye iqkence ve eziyet yapllamaz'kimse in$an

haysiyetiyle baldaqmayan bil cezaya veya muameleye tabi tutulamaz "
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birinden

- Cezt Mahakemelci l)sulii Kanunu:
Madde 135 - ,.Ifade ve sorgunun tarznr ,. belirrnektedir.
Madde 135/a- (18.11.1992 tarihinde 3842 sayrl yasarxn l3.maddesi ile ek madde

o@rat< exlenmrthr) ve..yasak Sorgu ydntemleri.. barb[!tu tafrr:
"Ifade verenin ve satuEtn bevamozgiir iradesine dayqlmaldrr. Bunu engelleyi_

ci nitelikte ktttii dawanrna,igken ce,fazLa ilag verme,yorma, akiatma, bedensel cebir ve
liddette bulunma.bazt araslar uygutama gibj iradeyi bozan bedeni veya ruhi miidahale
ler yaprlamaz. Kanuna aykrn menfaat vaat edilemez...

Madde 238 2.fikra ,.Kanuna aykrri delil ileri siiriilemeyecefi,.ni diizenler.
- Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 2. Maddesinin 2. F*tasrnda ..kanunsuz emir..

hiikne baglannuttrr:

"Kamu diizeni ve kamu giivenliginin saglanmasmdan sorumlu olan polis, amirinden
aldlEl enri,kanun,tiiziik ve yijnetmelik hiikiimlerine aykm gbriirse yerile gedmez ve
bu ayknhEt emil verene bildirir. Ancak; amir emdnde rsrar eder ve emri yazrh olarak

t6



yenilerse,emir yerine g€tirilir' Bu halde emri yedne gethen sorumlu olmaz Konusu suq

telkil eden emir higbir swette yerine getirilemez Yerine getirenler sorumluluktan kurtu-

lamaz." hiikmiinii iqerir'

- Idari Emir ve Diizenlemebr:

Htiktimet iiyelerinin ve giivenlik giiqlerinin iist diizey yiineticilerinin delamh

yineledikleri "iqkence ve kiitii muamelenin yasak oldugu ve yapanlann mutlaka ce-

zalandu aca$" anlamrnda gifahi aqrllamalan vardrl Yazrh olarak da Bagbakan ve

lQilleri Bakanhgmrn "Tamim leri yaymlanfu$tf Benzed tamimlerde vatandaQlara

hernesebepleolursaolsunkiit i imuameleyaprlmamasr'bilgieldeetmekigin'ulus-

lararasl uygulamada benimsenmi$ gagdaq ve teknik yiintemlerin uygulanmasl ernredil-

mektedir.

Adalet ve lqigleri Bakanlllannca ortak olarak haarlanan ve 01 10 1998 ta-

rih 23480 saylh Resmi Gazetede yaymlanan "Yakalama' GOzaltma Alma ve lfade

akna YdnetmeliEi, idarcnin sijzle$meler ve yasalanmlzdaki insan haklan ka\tamma

daha uygun, en yeni diizenlemedir' Bu Ydnetrnelik ile insan haklan ihlallen ve

igkencenin bir nebze engellenecegi duqiiniilebilir' Aynca gerek lqilleri BakanhF ge-

rekse Emniyet Genel Miidiirliilii uygulamaya ydnelik folm ve tutanaklar hazrla-

yarak ilgili yerlere giindelmiltir' Personelin de bu konuda eAitimi gahfmalan ya-

p maktadlr.

Avrupa TopluluBuna girig yolunda onaya grkan geli$meler sonrasl bu tiirden

yazrh emirler ilgili yerlere daha fazla gdnderilmekte ve bu siireq iqinde tilkede

bu konuda uygulamalann yaygnlaqtlnlmasna qaht maktadu

D- uYGUIANAN igrruce v6NrunLERivE NiTELiKLi igreNce

1- Karakol ve Cezaevlerinde Uygulamalar:

Tiim diinya iilkelerinde yapllan araftmalar kullan an iqkence ydntem ve qeliF

lerinin her yerde aynr oldulunu giistermektedir' Qefitli kitaPlarda yer alan ' bazl

demek.vakrfveinsanhaklanileilgil ikurumlannbukonudayaptlEll istelemele'

den ahnan olnekler $unlardu.
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- Gtizlerin ballanmasr

- Dayak- talaka

- Elektrik veme(ge$irli organlam)

- Hakaret etme, kUfiir ve alag ama

- eeqitli ask ar (diiz, ters, 6zellikle Filistin)

- Sigara ile yalma, gazete ile iitiileme

- Hiicrede blrakma

-Tuvalel ihtiyaqlaflnt yapmaslna izin \ermeme

- Uykusuz buakma

- Hortumla veya baqka $eylerle sulama, rslatma

- Sert cisimlerle I'urma, duvarlara vurma

- Tecavtiz (dirckr yada geqirli aletlerle)

- Yalancr infaz uygulamalan

- Ayakta duvara parmak ucunda dayandfma, zorla ayakta durma
- Tehdit (dldiirme, sakat brrakma v.s)

- Yakrnlanna karll tehdit

- Pislik iqersinde brakrna (drqkr, idmr v.s)

- Susuz ya da aq brrakma

- Viicudundaki krllann yolunmasr ( sag, sakal, bryrk ve kolruk altr)
- Kafayr su yada pislige barrrarak havalu btrakma

- Qrplak olarak karda yiiriitme

- Uzerine yada alzlna pislik siirme, pislik yemeye zorlama

- Trmak scjkme, hmaklann araslna iEne v.s. batma

- Qrplak olarak teqhir.

2-DiEer Resmi Kurun ardaki Uygulamalar:

Iqkence ve kiitii muamelenin gijzaltr, tutuklama, infaz gibi a$amalarda yaptldl-

Elnl ortaya glkan olaylar, aqllan davalar ve bu muamelelere maruz kalanlann an_
lat1nrlan, basnda yer alan yaz ardan bilmekteyiz. Ancak igkencenin, Birlelmiq Mil-
letlerin yapmr$ olduEu tanlmlna ve unsurlanna bakrldlglnda, yalnzca bunlarla srnr_
h olmadlErn , iqkence uygulamalanmn diler devlet kurumlannda da yaplldlElru gti_
riiriiz.
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Birlelmiq Milletler Sajzle$mesi'nin 1. maddesinin yanl sra 16. maddesinde belir-

rilen dlgiilere baktrgrmlzda bu madde ile "Siddetli olnayan acr ve rstraplar"da il-

kence suqlafl ile aynl rejime tabi tutulmu$tur. Aynca iqkence suqunun nedenlerinin

ille de "itiraf saElamak, bilgi elde etmek" olmadlErnl hatta belli bir nedeninin olma

sr gerekrnedigini belirtmiftir. 1. maddede belirtildili gibi, ilkence, "herhangi bir ne-

denle veya herhangi bir aymma dayan arak" yapllmlf olabilir- Dayanllan neden, i!-

kence suQunun nitelilini deligtirmez.

Hastanelerde resmi gijrevlilerin yaptlEl davranrq ve kijtii muamelelet, kilile n

arzusu dr;rnda tabi tutulduklan i$lemler, 6dene giicti bulunrnayan hasta yada has

ta yakrnlannrn ahkonularak, dzgiirltiklerinin krsltlanmast, okullarda iiErencilerin ug-

radrF kdtti nuanele, qiddet ve benzeri eylenler ile tiim resmi dairelerde itlem

yapnaya giden vatanda$m g.irdiiEii aykln muamelelet bu anlamda delerlendirile-

bilir.

3- Nitelikli ifkence

Yukanda belirlenen ilkence yijntemleri arasrnda sayrlan bazr iikence tiirleri

hem yapan, hem de iqkence gdren aqrsrndan Llrha ozel nitelikler trqrr. iqkence ya-

pamn igkence yapma amaQlanmn elde edilmesinden bagka, kiqisel bir takrm istek-

lerinin ve egosunun da tatminine yol aqar. IEkence giirenin ise gok daha Eabuk gd-

ziilmcsine, bedensel olarak gcjrdtiEii zarann yamsrra ruhsal olarak dengesinin bozul-

masrna yol aQar Ustelik, etkileri bedensel zararlar gibi krsa stirede geqrnez. I,skenee g"

renin tiim hayafl boyunca etkilenmesine yol agar.

En nodem toplumlarda bile cjzellikle namus kavlaml dnemlidir. Ahlaki konu-

larda bir takrm tutuculukla vardu. Hele Tiirk toplunu gibi gelenekqi ve dini ba-

krmdan da tutucu bir toplumda ise natnus kavranrr tok daha btiyijk tincm ta r. hte

kiriilerin bu anlayrlla yetigtiEi bir toplumda onliurn namusuna ydnelik yaprlan iq-

kencclerin etkisinin daha lazla olacaEl agrktlr. I;kenceden elde edilmek rstenen

amacr gerqekleltirmek igin kiqilerin ahlaki ve nailus kavran ar-rm, ki;iliklerini,

kimliklerini yok ctmeye yiinetik y.rprlai ilkence tiirlcrini "Cinsel ilkence" olarak ad

landrrabililiz. i;kencede cinsclJik siir konusu edildilinde. i$kencenin sadece kadrn

lara yaprldrlr diiltjntilebilir. Ancak yaprlan araftrmrlar kadln- erkek qocuk ayrrr

m1 yapllmadan bu tiir ilkence ydntemicdne ba$vurulduEunu gostennektedir. Cinscl
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iqkence, kiliyi daha qok etkilemekte ve rqkencecinin
Dtz, cinsel ilkence bafh ba$rna bir ydntem degil, gok
tem ig ige uygulanr.

i$ini kolaylagtirmaktadrr.

komplekstir. Birden fazla

Yal-

yon-

Yaprlan aragtrmalara bak dlElnda, en yaygrn cinsel i$kence ydntemlen erkek
rgrnt erkeEin hayalantun sllolmasl. burulmasl, makattan seft cisimler sokutrnast (cop,
qife, hortum, silah namlusu, sopa v-s), grplak brakrna veya qrplak b,,atmakla tehdit
, erkeklik organlDa eleknik uygulanmasr. ef ve yakmlanna tecaviiz tehdldl, cinsel
kiitijrler ve afaElllnu, vijcuda ve
binin, erkek deliisin, "u.,",", .,u"",. l1'l,lt, ffjr,.,tT#:il"lill;".r1,_^
Jik bask1, bafkalaflmn yanrnda Eiq ve idrar yaprrrma, tecavlize yeltenme, rki ma!-duru birbirleriyle cinsel ililkiye zorlama, cinsel organlarln sigara ile yaklimast ya
da daglanmasr (cinsel organia.daki krllarrn yahlmasr) gibi yijntelnlcrdir.

Kadrnlar iqin, erkeklere yap an irgkencelerin drfrnda tecavij/. gdliislenn ellen-
mcsi. slklrmasl,meme ugra.ndan elektrik verilmesi. alrzdan, makattan ve cinser organlardan gefilii riekillerde zorlamala
memekre, ayn, r,,n,.n,,". ur.u,un-l,l,1L'l]Til: ;;fi":,::: :::"::il:":.;
qogllkant anamamaktadu. Doktorlar.
sr daha lazra oldugu iEin, our, 

",n 

"tttn"tt 
ola'ak inceleseler bile' psikolojik etki

,nak.,drr Erki,eri qok sorua o aya J;ilff'LH"ff:l j::ii:.:::Hill.
telikli i!kence" denilebilir.

Son d.Lral, savag zamaniaunda yaprlan, devletled ve yrglnlar ilgilendiren cin_sel itkence olarak, ..tecaviiz,,den 
bahsr

mek, sindirmek ve onra n u,uro, 
","tt"* 

o" gerekir' Savaqrlan tamfa g'izdall ver

ser recavtizrer siiniimiiz drinyasmrn ;Hil::."fftj 
t"J"il:1,rJ:l:l 

;:herkesin aklnda olan Kosova ve Bos
raft verileb'iriz. Birrelmi! M'rerrer, 

"lH:::l;:":T"..'#;fi:ffj ;;qaDaranna raAmen diinya iizerinde gatr$malann devam ettiEi bir qok bcilge vardrr.
Araghrmalar cinsel tecaviiTiin buralarla devam ettigini gdslermektedir. Bu da sa_valtarda uygulanan cinsel tecaviiziin hir askeri politika, sava! stratejisi , etmk anndrrma y6ntemi olarak kullamldtlrm gijstemektedit.
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E. TURK|YE.DE I9KENCEYE BAKI9

1-Yargrmn Iqkenceye BakrEr

Tiirkjle'de i;kence yapmakla suglanan gcjrcvliler ilc ilgili agrlan davalarda r,s

kence yapan lnenura (sanrk), r'erihnesi ger'eken cezayl diizenleyen TCK- 2'13

Madclenjn pek uygulama alanl bujarnadtlrnr gcjrmekteyiT 243 madde uygulansa

bile cczanln alt stnlnnm verilnesi gibi bir yol izlendjEi, venlen cezalann tecili yo-

luna gidiidiEi ya da 243. maLlde yerine, 245. maddenin uygulandrlr gcjriiliir' 245

maddenin uygulanmasl ile ilkence deEerlendirilmesinin yapllmamasl' "kotil muamc

le"i:len cezalandlnna yoluna gidilmesi olayln yargt yellerince basile indirgenmesin

den ve ilkence yapan devlel gdrcvlilerinin korumnaslndan kaynaklanmaktadu Ayr.l-

ca yargr iizerinde bulunan siyasi baskl ve miidahaleler' ifkence ile ilgili delilletin

clde edjlmesinin giig olmasl ve bazr i.skence ttirierinir1 kanlllanmaslnln zorluEu ile

l,eterli Adti Tlp ve krilllinolojik araqtlrmalann yapllamamasr' i$kence konusunda ce-

zalandfrnada 2,15. maddcnin uygulanmaslnln sebeplcrindendir' Igkencc yapan]arrn

ulugu tutimaklarda isim olmamasl, yalmzca sicillerinin yazrlmasl, ilkence yapan-

larla tutanaEr tutup ilnzalayanlann iarkh kiriilel olmasl vc benzen nedenlerle lnrg

durun ifkence laillerjni saptayamamasr' cjzellikle cinsel iqkencelerde ve digerlcrinde

madcli ve fiziki emare bulunamama gibi sebeplerle dc mahkemeler sanlklarrn be

raatleine, ceza verildiginde de indirim yoluna gitmesine ve tecile karar vermekte-

diller.

Iqkence ve kdtii rnuamele ile diEer u] gulamalann EefitliliEi , bu konuda aqlk

somut tannnlama yaplllnaml! olnusl gibi etmenler dc suqul vaslllandl lmasln zot

laftlrmaktadtr.

Btitiin bunlann dl$mda i$kence Siirenin psikolojik yaplsl' korkusu. toplumdan

dl,slanma ya da aynt leylelj yeniden yalayacaEmr zanne[nesi nedeniyle. i$kence

giirdiiEiinti anlarmanast gerekli. yerlere fikayetlerin yapllmamasl da bu konuda da-

ha az dava aqrlmastna yol agmaktadlr'

Temyiz mercii ve iist mahkeme olan Yargltay rn ilkence ve kdtii muanele konu

sundaki davalarda bakrtl, a|a$ yukafl mahkemelerdeki bakrq aqrsrndan tarkstzdrr'

Burada da devletEi trltum dn plaldadrr- Siyasj baskl ve mi.idahalenin ctkisi' bu

iist yargr merciinde de Sitrilnektedir' Ozcllikle 19110 sonrasl yafanan ilkence ve
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kdtii muamele olaylanrun arttlEl ve bu konuda agrlan davalarda ilkence ve kiitii

muamele yapanlann genellikle beraat ettikleri' ceza alanlann ise dosyalannrn Yar

grtay'da beraat ya da ceza indirimi uygulanmast gerektigi gerekqeleriyle bozulduEu

gijriilmiittur.

Yargrtay'ln basmda "Manisa Davasl" olarak yer alan dosyada verdiEi karar' if-

kence konusunda TCK 243. Maddenin uygulanmaslnda yelel mahkemelere y6n gos-

telecek,emsaltegki ledecekdnemlibirkalardrr .Yargl tayS'CezaDiresi 'n in

1998/10667 E 1998/12819 K Saylh 12 I0 1998 tarihli karan ile Yargltay Ceza Ge

nelKurulu'nun1999/8-109E.1999|\64K.Say1h15.06.1999tarihlikalarlannda'ta.

raf oldulumuz sijzlelme maddelerine attf yaprlmasr' bu sijzlelmelere mahkemelen-

mizde ki uygulamalarda dayamlmasr gerektiEine dmek olmultur' Aynca iilkemizde-

ki gesitli yasal diizenlemelerde yer alan "i$kence' ktitti muamele' zalimane insanhk

drgl yada kiigtiltiicii muameleler"in neler olduEunu gdsteren aqrklamalar yapmasl'

hangi hallerin ilkence v b davraN! sayllacaElnl belirlemesi' yerel mahkemelere yijn

gcjsterecekniteliktetespitlerdil.Bukararlar' i i tkemizdeyalgluygulamalanntlaiinem'

li aqamalar kaydetmemizisaBlayacaktrr'

2"Anayasa Mahkemesi'nin likenceye Bak$r

Anayasa Mahkemesi "Eziyet' igkence ve insan haysiyeti ile bagdafmayan ceza

konulmasl" kwah ile ilgili verdigi kararlarda' yasaEln belirlenmesinde "insan haysl-

yeti" kavraml ile ormtrllk ve olqiililliik ilkesi iizerinde durmultur'

2.11.1965 tarihinde "biiyiikba$ hayvan hrslzhEl suglan" ile ilgili verdiEi bir ka

raflnda, yasa koyucunun ceza saplamastnda "eziyet' i$keoce ve insan haysiyetine

aykrnl*" kavramlamyl't slmrh olmasr nedeniyle' suqun toplumsal cthilerini deEer-

tendirerek "Anayasal smlrlan agmamak kaydryla yasa koyucunun taktir yetkisine sa

hip otdugunu"belifimi$tir'

2'7.12.1965 tarihli "katksrz hapis cezasl" ile ilgili karannda 'he' cezanrn acr

getirdiEini ancak bunlln makul, insani bir srnn a$mamasl' eziyet re i$kence ni-

teligine varmamasl" liartl n aranacaEml belirtmlgtlr'

15.6.1967 tarihli 'lutuklunun demire vurulmasl ijnlemi"ne ili$kin kalannda; bu

iinlemin eziyet ve ilkence niteliEinde olduEunu hiikme ba!1aDrr;trr' Bu iinlemi' uy-

gulanmasr konusunde mevcut yasalardabir kural bulunmamasl nedeniyle uygulama
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da iskence halini alabileceEi gereKeslvle 
]:i:t^:il::'r"*"-esi'nin 

iikence ya da

Yukandaki iig karan gijz ijnune i

lnr"rd""-* durumlar hakkrntla lutumu belli deEildir'

Yargrnm bu konudaki tu$rmu' iikence ve UOtU 
i*rll""ttl ^^"ilenmesinden

qok, bunian yapanlann korunma"t yotunau bir uygularnaya yol aqmaktadu ldan

ydnden de aynl tutum iz'lenmektedr'

F. iSKENCENiN gfKiI.ERi

l.lqkence Gbren Aqrs 
'lan 

Fizyoloiik Etkil"" 
- '-'--

,i*".* r.,* *'r' t*oot" v"ptt*"isk*""t'- rTrt:#:"*:ffi:'J:i
olarak qok etkilenir' Doktor muavenelen **it*"i 

l.:. .-:;:r.'r". r.tmortur), ttnt'

;;il.;;';;-"''"':uTl:'.:;:;i:"1;T"T:'"jffil'"uilf",'',.
Iar, altoklar, Qelitli organlarda duyum azar*':'l'** 

"-^- ",.r,r"ti 
fiTiksel etkilenme

l;ffi,"r;;; "a,,;ilen 
fiziksel bulgular, iekence giiren kieideki riziksel ed

:r:"*, .,;;;. ;unhr drqtan ,basit ir.ruavenelerre anlalllabilen' gijzle gijriile'bilen et-

kilertlir' Kiqi daha sonla da g6rdiigu tqk"n"" n" muam"l"ler nedeniyle ortay-a qftabile

cek fi4olojik e&ilerle karlllaqabilir' qiinkii bazl fizyolojik degilimler zaman iqinde et

kisini ar[rarak daha ag sonuglara yol agab'ir. Iikence gijren kisinin saEhF, yaianx bo-

'rr."" 
U" n , Uu'"tt"mekte ve tiim yaEar nl etkdemektedu'

2. iqkence Giiren Agrsrnttan Psikolojik Etkiler

lgkence gciren kiqi "insanhk onruu ile oynandrfr "' "iqkencecinin elinde oyun-

cak olduEu"' "iradesini u" uiitooono kullanamadl$"' gibi dii$incelerin alnnda psi-

"u"'"uo 
"',,"0 oo r,,*o*' l,'*"i" ;Ti,'i:;:: #fiffi-::Tj':'i:"T1';:

kieiyi psikolojik olarak lijkerterek ""*:*l:l: ^::;]-1"r.*"" no*. bu qijkun-

mAsrndan yalaflaflmak ve istedikleri bilgileri elde etmekti'' \tence-'s1t1n

tii iginde iki duygu iqinde bocarar' SuQu kabul ya da reddetmek Kabul ettiEi zaman

kendisine iyi giizle bahlmayacagml qitiik- hain saylacalrm diiqiinmek konuqma-

drEmda da maruz kalacaEl daha aErI ilkence' karsrlalaca$ tiziki ve $aneai ac ar

bu bocalamaya yol agar' Ashnda gektigi acrlar kargrsrnda suglamayl kabul etmel( ga-



yet normaldir. Ret ise olagantistii bir gtiE gdstedsidir. Tiim bu qeli$kiler iqinde yi-

ne de kufiulma ijmidi igindedir.

llikenceden kurtulup topluma tekrar geri ddndiiEiinde de yine agmazdadlr. Ya

,\adrF yrllar boyunca da bu etkiler siirer. Psikolojik yaptst bozulmuttur. Ya iqine ka-

panr, hig konu$maz, ya da qok konu$ur ve hatlrlayabildiEi ttim olaylan tekral lek-

rar anl{trr. Hatta ifkencc ile alay bile eder. Hjg konuimayrp iqine kapandlgtnda isc

toplulDun kendisine nas bakacall dtiliincesi, ktiEiik dtifmti$. onuruyla oynanmrf

olmasrmn verdili utang iginde ezik ve suskundur-

3- itkence Yapamn Psikotojik Durumu

Yaprhrken kullafilan yijnlem ve teknikler, kullanrlan araq ve gereqler ile i!'

kenceyi yapan kililerin psikolojik yaprsr incelendilinde ilkencenin qok kompleks

bir olay oldugu 96 ilecektir. lgkence yapan kiqjnin bu i$i iqirde ya$att1& ilkel, i9

Biidiisel duygulardan mr, yoksa saldlrSanhk duygusundan veya bireyin toplumsal kor-

kulannddn dolayr mr yaptlgr tiim araftlrmalara raEnen kanltlanamamlltlr. Bu ne-

denle itkence yapnanm manhllnl anlamak mtimkiin olamamlltll. Insanln doEaslnda

saldrgaohk vardrr. Toplumdaki biiyiik gelilme vc sorunlann afimasl ile insanlarda

bir iirkme, kendine gtivenmeme duygusu geli$mektedir. Bu duygular saldrrganhk ile

birlelince, kililer sadece gijrevlerini yapmak iQin dtiEmeye basan ve kurbantnt hiq

giinneyen ilkenceci konumuna gelebilmektedir'. lfkence yapanrn da, i$kence gdrenin

de insan olduEu dtili.iniiliirse , igkencecinin bunu biyiik ihtimalle gijre! geregi yrp'

trEr diiltinmek daha doEru olacal(hr. Aynca bir takrm psikolojik sorunlan olanki

lilerc bu firsat vedli$e, ortaya Qrkan qeqitli iqkence aletlei, ydntemleri ve yatanan

olaylann nedenleri anlaq abilir. Bunlan yapanlann bir nevi hasta beyinler oldulu-

nu diiliinmek gerekir.

G. |SKENCENIN 6M-ENMCS| Y6NTEMLER|

Ulkenizde ilkence ve kdtii muamelenin dnlenmesi konusunda pek qok yasal

ve idari diizenlemeler mevcuttur. Tiim bunlara raEmen "iilk€mizde hig igkence yok-

tur" demek miimktin deEildir. Aslnda bu gergek hemen hemen bijtiin iilkeler iqin

geQerlidir.
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Demokatiklef menin .jnemli bir gostergesi olan "i$kence ve kijlii muamele yx

sagl hayati sorunlanlnlzdan biddir. Ozellikle olaEaniistii rejim ddnemlerinde iqkence

olaylanna ve bu ycinde qok yaygtn lddialara tamk olunmu$fur .Ilkence yapan bazr kol

luk gcirevlile ile ilgili mahkumiyet kararlan ya da bu konuda gdrevle ni savsaklayan

bazr hekimler hakkrnda Tiirk Tabibler Birligi'nin verdiEi disiplin cezalan bunlann gds-

tergesidir. Bunun sebebi olank siyasi iradenin yasal diizenlemelerle uyum iqinde

olmadlEr diiqiintilebilir.

igkence ijzellikle de k6tti muamelelerin ile ilgili kanrtlama ile ilgili pek qok engel

insanlann hak aramaiarrnl ve bu anaqla yargya ve ilgili yerlere balvurmalanm engelle-

mektedir. dzellikle bu tiirden davranrlr yapan kililerin, elinde devlet yetkisi talryan ka-

mu gijrevlileri ve yetkilileri olmasr nedeniyle :

1 Ba5vurularn dikkate allnmamasl, allnsd bile $ikayet edilenlerin yararlandlEr bir ta-

krm yasal diizcnlemeler ve koruma kanunlaflnln bulunmasl (Memurin Muhakema

tl Kanunu v.b.) nedeniyle soru$tumalann uzun siir.Inesi,

2- Sorultuma, yargtlanma,cezalann uygulanmasl aqamalanndaki tbnnalite iqlemle-

dn gok ve insanlar y dracak boyutta olnasr, aynca qok uzun siiamesi,

3 Cezalarln kamu vicdanml rahatlatacak ve yapan kiginin bu tiir davranl$lanm iinle-

yecek nitelikte otmamasr, Infaz Yasasr,slk s1k bagvun-rlan allar gibi, toplumda hiq

kimselerin igine sindiremedilj uygulamalan bulunmasr,

4- Insanlann tamk oldugu olaylar ile ilgili olarak kendisinin de aynr yada daha aEu

muamelelere maruz kalabilecegi, glkarlannm zedeleneceEi ya da devlet gdrevlile

rinin ki$isel kinini iizerine gekmek istememeleri ve benzeri dti$iincelerle tamkhktan

kagrnmalan, halk iirasrnda "beladan uzak kalma", 'girkele bulaqmama", "bana do-

kunmayan y an bin yaqasrn" gibi deyimler yaygrn olarak kullamhr ve buna uygun

davranUlar sergilenir.

5- En ijnemlisi, .izellikle kdtii muamelelerde kiriilerin "gok basit, ugraqmaya, zaman

kaybetrneye degmez, iiziilmeye deEmez" leklinde deEerlendirerek tanlkllkian kaE-

nllmasl ve likayet edecek kililedn bu dii$iincelerinden vMgegmeleridir.

Tiim bunlara mgmen bu konuda agdan davalar gdz dniinde tutulursa, sonuglar

ne olursa olsun, iskence ve kdtii muamele olaylannln olduEu,lakat yargmrn da qa-

tlttl$ gctriilecektir. lqkence ve kcitii muamelelerle ilgili olarak son zamanlarda ar

tan oranda davalar agrlmaktadr. Davalar dr$rnda da idari agldan yapllan disiplin so-
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rufturmalafl ve artan cezalarla bu konunun iizerine gidilnektedir' Igkence ve kdtij

muamele uygulamalannda insanlar artlk susmamakta, gercken yerlere ba$vurular art-

maktadrr. Insanlann bilinglenmesi, haklantu aramalan' susmamalan sonucu, yoneti-

ciler de bu konuda daha duyarh olmaya ba$lamlflardr' Aynca CMUK' ta yaptlan

deEiliklikle getirilen "miidatii saElanmasl" ' "ifadelerde mijdafii bulundurulmasi' ka-

rakol alamaslnda kdtii muamele ve ilkencelerin bir dlqiide tjnlenmesini saglalrn$tlr'

Aynca yeni Elkanlan "$artll Tahliye Yasasl"nda ilkence yapanlann yasa kapsamlna

ahnmamr$ ohnasr da devletin ilkenceyi dnleme konusundaki iradesinin bir gdstergesi

olarak kabul edilebilir. Tabii ki' bu kiigtik adlmlarla sorun qdziilemez Somnun !ozu-

tebilmesi igin temel bir talom iinlemler alnmasr gereklidir'

l- Yosol ve idori dnlemler:

Tiirkiye insan haklan, ilkence ve kijtii muanelenin dnlenmesi ile ilgili olarak

pek gok uluslararasr belgeye imza koymuq, taraf olmultur' Bu anllaqmalar Anaya-

samlzrn 90. maddesi geteEince "kanun hiikmiinde" sayrlmaktadr' Bu belgeler Ana-

yasannzda yer alan 15, 16, 1?/3 ve 92. maddeler gereEince de Anayasal htiktim de

leri kazanDaktadr. Bu nedenle taraf olduEumuz sozleqmelerin gerektirdili deEi$ik-

lik ve dtizenlemelerin yapllmasl zomnludur.

Buna gdre yapllmasl zorunlu diizenlemeleri lityle srnlayabiliriz'

) S6zleqmelerin yargrda ve idari alanda uygulanmaslm kotaylaqtrrmak aqrsrndan

gerekli yasal deEiliklerin (uyum yasalan), yaprlmasl'

2- lnsan haklanna aykln olarak yasalanmlzda yer alan suq ttirlerinin kaldlnlma-

sr (diiliinceyi iiade suqu gibi),

3-lgkence ve benzeri eylenlerin suE say masr ve agrlft derecelerine gijre cezJ

landrnlmas1nln saElanmast iqin yasal diiTenlemelerin yaprlmasl (iikence yapan

lann "ibret" olacak qekilde cczalarla cezalandrnlmalarrn saElanmasl)'

4- Ceza muhakemeleri ve i[faz ile ilgili yasalann yeniden gdzden geqirilerek ce-

za usul kanunundaki gifte standardln kaldlnlmasl' tiim mahkemelerde ayl1] uy-

gulamalann yaptlmaslnln saElanmasr igin aqlkhk ilkesine uygun yasal diizen-

lemelerin yaprlmast, cezaevleri ve infaz haklondaki karmagtk' yasal dayanalr

bulunmayan tiiziikler yetine saEltkll yasal diizenlemeler yaprlmasl'

5- lgkence ile elde edilen ifade ve ikrarlann kanlt olarak kullanllmamast igin dii
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zenlemeler yap masl, bu konunun uygulamaya sokulmasr, ceza yargrlatlasl agt_

srndan "sanrktan delile gitme" anlayr!1 ile hareket edilmemesi gerekir. Samfrn
kendisi aleyhine olan ikraflmn tek baflna delil sayrlmamah ve yargrg dniinde
ikrarla teyit edilmemi$ sanlk ifadeleri gegerli olmamahd[. yargrg, vicdani ola
rak sanlErn suqlu olduguna kanaat getirse bile iqkence ku$kusu ile grjlgele_

nen kanlta dayanmama$ gerckir.

Yargllamada "delilden samEa gitmek" gaEda$ anlayr$rnm benimsenmesi e sa_
nrkt "karakolda dogru s.jyleyip, mahkemede qagsa,'bile eldeki deliller ile acla
letin yerine gelmcsj saglanacaknr. Bu yolla samklar stitekli kullandlklan .1n_

kar" yijntemi ile mahkemeierde karar surecini de uzatamayacaklardlr. Bunu sag_
lamak igin yasal diizenleme yapllmasr Safitu.

6- Iqkencenin dnlenmesi ve insan haklan konusunda egitim yaprlmast dnemlidir.
Ozellikle kolluk ve infaz gcjrevlilori olmak iizere btitiin egitim kurulurrlanncla
eEitim qaLsmasr balslatrlmasr gerekir.

7 De!\ik tilke polis tegkilatlan incelenerek son yaprlan diizcnlemeler takip eclil
meli ve bu doFultuda yaprlacak yasal diizenlemeler ile .,olay yeri zabrtasr
voya "adli kolluk telkilatr kurulmaldlr. Bu teqkilat gdrevlilednin olay yeri res-
pit. yakalama, rebliE, rutuklama v.s gibi adli i$lemlerle ilgili darak ajzel yer
kili kllmmalan saglanmalldrr.

8 lgkencenin cinlenmesinde, igkenceyi yapan konumundaki resmi veya resmi olma_
yan sltath devlet gairevlilerini koruyucu yasalar )erine, daha qaAdaq dijlenle-
melere gidilerek suglunun cezalandnlmastntn gecikti lmesi ya da dnlenmesmin
ailltine geqilmelidir. Memurun Muhakematt Kanunu gibi yasal diizenlemelerde
bu konuya dikkat edilmeli ve ttim yasal dijzenlemeler yargr adaleti diiqtiniilerek
yaplllnalrdrr.

2-Uygulama Aqrsrndan Onlemler

Yasal diizenlomeler dllmda, yasalanmrzda bulunan diizenlemele.in uygulanma_
st da iqkence ve kiitii muameleyi dnleyeccktir.

I Tiirk Ceza Kanunu 235. maddenin uygulanmasl: Bu madde, igedk olarak me-
murlann gdrevi srrasmda, gdrevine iljlkin olarak kamu adtna kogu$turmayr ge_
rektiren bir sug iflendilini dlrenip de, gerekli yerlere bagr,urucla bulurlrrayan
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kamu gdrevlilerinin hakkrnda ce,
bu maddesine uynayanrar 

"fi::'",;::*""r*il,_llil._'li,.11,. TlkonuJa bi l inclendir i td ig inde bir  I:rsrm sorunlilr qcjziilmri$ olacaktlr. yasalara uy-ma gereginin yerine getirilmesi k
d1r. 

iilti.iriiniin yerle$tirilmesi igin galfma gerekli-

2-Avrupa lnsan Hakla Mahkemesi,nin kararlan Seregi, devletin ijdemek zorunda
kaldlEr tazminarlar igin buna yol aqanlar.a ,,riicu,, 

edihnesi ve bunun dtizlikle
takip edirmesi halin de de gikayetlerin ve hahlann a/almas1 saglanabiiir.

3_ ilkence konusunda merkezi otoritenin aglk tulum takrnmasr. tavizkar dallanrnamasl ve korumacl olmamasl da
ritcniD agrk ve bagraylcr rutum .", 

ont"tt"' tedbirlerdendi ozellikle siyasi oto'

ridir Bu tur.m, yu,ui au,"nr"..riii!'ij"'r1-r" rl_r#il'"" ;il:L
Iqkenceci her zarnan amirleri ve si
kan'ln kardx.llmasl g"rakrr. Buk,,,y 

ig qlerce koruntnaktadf Bu korurna kar-

reksinim 
'ardrr. 

Lluda ydneticilerin ve siyasiledn egitimine ge

4-lqtence ve kcjtii muamele konusunda toptumun bilinglendirilmcsi ve bu konuda kiiltijr olufturulmasr gereklidir.
lqkence ve kiitii tnuameleye karqr ioplumun zamanlnda ve giiElii bir tepki ver_Ine\rni  \a i l rm.r [ .  ) r \a l  ) . , l l rnn br l i

krnla'mn iqinde burundukran r,,J;::i :t"ilJ:il:"il:ilT11J""I;
ve kililerin ropluma yeniden kazancll
mar,d,,. Bu konuda ijzer r^r*u".'J,tll'.'"tni;."',"1i::tJ':::l,tlll?i:J1']
Ieklenmesi. devletin yiikiiniin bir nebze azalhlmasrnl saElayacaktu.

H- itKENcE GoREN vE yAKtNrARtNtN giKAyET vEBASVURU YOIARI

l- Ulusal Hukukta :
a) yarg yolu

lqkence ve kijtij muamele i)e kargrlaqan kililer ve yakrnlannln dncelikle balvura_caklau yer Cumhuriyet BaSsavcrl*iar.tdr
nunun aralrlnnaslnr yapar ya aa ka.ator' 

u Baqvuru ile Curnhuriyel Bafsavcl'!1' ko
ar marileti ile araltrlna yaprlr ve konu rle ilgi_
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li deliller toplanr. Savcrlklar hazrrlanan dosya igerigine gdre degerlendirmesrn yapa_
rak, Tilrk Ceza Yasasr,nrn olayla ilgili maddelerine gdre ..dava agllmasrna,,ya oa.ra-
krpsizlige karar verir. Savcrhlrn dava aglknast katan aftk davanrn kamuyu ilgilendir_
diginin savcrhk taraflndan kabulii gibidir. Dosya kanu dava$ aqrlmi* iizere bii lddiana,
me ilc ilgili mahkemesine giinderilir.

Savcrllkqa kamu yaran gdri.ilerek dava agtlma$ saElanan olaylarda gikayetgr veya
yakrnlznmn izleyecekleri iki yol vadr. Birinci yolda agrlan davaya miidahil olarak ka
tllarak, davanln tiim seyrini takip etme ve lehlerine olan durumlan daha kolay deEerlen_
direbilme imkau elde edebitirler. ya da ikinci yol olatak davaya kat maytp davanln ta
kibini savclhk ve nuhketueye bnakab irler. Ancak davarara miidah olarak kahrmak
her zaman kifile n lehinedir. Davann seyrine mtidahale edcbilme avantajr saglanu.

Takipsizlik kara verilmi! ise o aya iki trir karar q*ar. Birinci ttir, konunun kamu_
yu ilgilendinrren-iesi ve $hsi dava aijriarak lakip edilebitecegr gibi savciltk degertendir
nlesi ile verilen ka.aj:lardr. Bu kararlarda ilgilinin qahsi clava agabilecegi ve itiraz hak_
kr belirtiljr. Buna giire ilgili kili ya karara itiraz eder veya qahsi clava agabileceilr mah
Kemeye bafvunir. Ikinci tijr takipsizlik karan ise savcrhgrn tlelerlendimesine gore, ola-
yrn liikibinde kalnu yaran giiiilnemesi,yeterli delil olmama$ yada eylemin .l.CK. ya
gijre suq savtlm4nlast ve benzeri ger.ekgelerle red tarzrnda olan tirlipsizlik kararlandll..
tsu kararlara kal.lr da itirar yoluna gidilebilir. Bu itilarlar en yakrn Agr Ceza Mahkemc_
since incelenerek katara baglanu..

Baqvuru sonunda agrlmrg bulunan davalarda ahnan kamrlar (ister kamu davasl ls
ter, lahsi dava olsuD) kigi tarai'rndan tiim ig hukuk yollan (temyiz karar diizeltme) tiike_
tildikten sonra altl ay iqinde Avrupa lnsan Haklan Maikemesi,ne gdtiiriilebilir. AlIl ay,
hk siire hiik diittiriicii sijredir.

b) I.ldti Denetim yolu

I,skence ve Kdtii Muamele yapan gtjrevlinin baEll bulundugu birim amirine $rka_
yet dilekqesi verilebilir. Burunuran yerdeki idari makamrann iistii oran makamiara da
(Kaymakam ,Vali gibi) dilekge ile likayette bulunulduEunda dilekge geregi ararilnna
yaprh. Sikayet edilen kiqi haktonda idari i$lem yap masr, sugu dzelliEine gcjre disiplin
cezasr alnasr saElanabilir. Disiplin cezalannln araslnda ..memuriyete 

son verilmesi,, ce_
zasl da bulunmaktadlr. Ancak bu yoldan sonuQ almak gok giiQtiir. Idarecilerin Sahsi dav-
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ranlqlan,pek gok $eye gdz yummalan nedeniyle sonug allnamamaktadr. Aynca sonuq

ahnsa bile likayet, edenin varsa zaradarlnm tazmini igin yine de mahkemelere gitmesi

eerekmektedir.

c) MoruI Balt ru Yolu

Kigiler iilkemizde konu ile ilgili olan bazr sivil toplum drgiideri yolu ile de girigim-

lerde bulunabilirler. Ancak bu drgiitlerin giriiimleri, sadece olayln aqrga qlkartrlmaslnl'

daha genif kitlelere duyurulmasrnl,olaym ktnanmaslr| ve bu yollarla manevi baskr sag-

layabilir. Bir de olay ile ilgili yasal gid$imlerde bulunulrnamlf' heniiz soru$tuma balla-

mamrs ise "su9 duyurusu" gijrevi yapllmlq olur. Bu yolla ilgililerin harekete gegmesl

saElanabilir. Bunun drgrnda pek etki sallamamaktadr. Bu tiir olaylardan medyanm ilgi

sini qekenler olursa, olayln medyada yer almasr ile yine gok kilinin bilgilenmesi saflan-

maktadrr. Benzer olaylara dik.I(at gekilmit olmaktadr' Sivil toplum drgtitlei ve medya-

mn, daha qok kiginin olaya ilgisini qekmek, likayet eden kiqiye moral desteEi vemesi

dlqnda bir etkililigi olmamaktadlr' Yasal olarak, ancak savc lklara yap an baqvurular

ve mahkeme dnijne gelen olaylar sonucu ahnan kararlann yaptmm giicii bulunmaktadr'

Ulusal balvum yollannda yapllacak ba$vurular ve riikayetler ki$ilerin cezalandrnl-

maslna ydneliktir.

2- Uluslararasr Hukukta

Giintimtizde insan hallarrntn korunmasr, uluslararasl bir boyuta taqrnmrqtrr' Bu qer-

Qevede Uluslararasl sdzlelmelere dayah pek qok kurulu$ ofiaya Qrkmt$tu. Bu kurulullar-

dan mahkemelerin, komisyonlann ve raportcjrlerin yaptlklan gahqmalar gok iinemlidir'

l$kence ve kijtii muamelenin cinlenmesi konusunda da bu kurulurilara yapllacak baqvuru-

larla bir tahm etkili sonuglar altnmaktadrr. Uluslararast kurulullara yaprlan qikayetler

devletler aleyhine olmaktadtr.

Mahkemeler cjnlerine gelen olaylar i)e ilgili yorum yapmakta, Devletleri izlemeye

alnakta ve tazmin ile ilgili kararlar vermektedirler. Bu konuda Avrupa Insan Haklan

Mahkemesi bizimde onayladlgtmlz "lnsan Haklan Aviupa Sdzleqmesi'nin l9.maddesi

geregince kumlmu;tur. Ulkelnizden bu mahkemeye bireysel baivuru yaprlabilir. Bu

basvuru siiresi iQincle ise Mahkene Olayl Sijzlelmeye ayklnllk aglslndan inceler. olayln

clurumuna uygun olarak "S0zlelmcye aylonllk ve tazmin" kamn verir- Karal sontasln
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da da Hiikiimetin izlemeye ahnmasrm saglar. Ancak baqvuru da dikkat edilmesi gereken

"iq hukuk yollarrmn tiiketilmil olmasl ve "altl ayhk hak dtiqiidicii siirenin " gegirilme-

mesi gerekir. Ancak iilkemiz gibi sdzlelmeye uygun yaprsl tamamlamamlg olan iilke-

Ier aleyhine yaprlan baivurularda bu kofullar aranmadan da esasa ili|kin incelemeye ge-

gilebilmektedir.

Komitelere yapllan balvurularda Komiteler devletleri izlemeye almakta ve iizel zi-

yaretler yaparak izledikleri olaylarla ilgili olarak devletlere raporlar gdnderm€ktedirler.

Bu raporlann etkisi ile devlet bir taklm diizeltme diizenlemelerine girilebilmektedir. Ba-

zl baqvurulan da karara baElama yetkileri vardu. Komisyonlar acil durumlarda hiikiimet-

lere bafvurabilmektedirler- Bu yolla hiikiimetler cevap velmese bile biiktimetin konudan

haberdai olmasrm ve dnlem almasm saElayabiliyorlar. Komiteler hiiktimetlere ta\ siye,

de bulunabilirler. Davalann komitelere gdtiiriilebilme lartr da yine ig hukuk yollannm

ti.iketilmi$ olmasrd[.

Avrupa iEkencenin Onlenmesi Komitesi (CPT), Ar,rupa lgkencenin dnlenmesi

Sdzlelmesi l.madde gereEi kurulmugtur. Sadece A\Tupa igin degil evrensel boyutta iz-

lemeler yapmaktadrr. Devletlerin sitzleimeye uyup uymadlEmr izleyerek, geniq uzman

kadrosu ile yaptrh gdzlemler sonucu haarlatlan raporu hiikiimetlere giindermektedir.

Hiikiimetlere yaprlan drg baslolar sonucu bu raporlar devlet iginde ve uluslararasnda ya-

ymlanmaktadrr.

eocuk Haklan Komitesi (CRD), Qoouk Haklan Siizle$mesinin 43.maddesi gere-

gince kuflilmu$tur. Sdzle$me gereEi taraf devlederin diinemsel raporlanru inceler.

Raportdrler dnledne gelen balvurular veya dErendikleri olaylar iqin ilgili hiikiimet-

lerden bilgi sallarlar. Olaylan inceler,bilgi toplayarak otak konularda stizlesme izleme

komisyonlanna balvuru yapabilirler. Mahkemeye yaprlan ba$vurular aym zamanda ra-

portdre de giitiiriilebilir. Ozel raportdre baivumak daha sonra mahkemeye bafvurmayr

engellememektedir.

l$kence Ozel Raportiirii, BM lnsan Haklan Komisyonu biinyesinde 1985 de olu;,

turulmuqtur. lqkence ve diler zalimane,insanhk drsr ve onul krncl muamele ve cezalar

hakhnda yorumlar yapar. Davet edilen iilkelere ziyarctlerde bulunur. Herhangi bir iilke-

den birey\el valalar ele ahp inceleyebil ir.

Yukanda taraf oldugumuz s6zlctmelere giire kurulmu! bulunan uluslarcrasr kuru-

luqlar yer verilmiqtir. Bu kuulu$ar diimda da pek Eok kurulu! bulunm ktadrr. Bu ku-
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rulullarda sozle$meye taraf olsun olnasrn haber ald*lan ihlalleri incelemekte ve ihla-

lin oldugu iilkeyi uluslar arasr arenada yalruz brrakma gibi bir yaptrnm uygulayarak et-

kili olmaktadrlar. Ozellikle Birleqmi! Milletler Genel Kurulu'nda inceleme yaprlan til-

kenin yaLnu bralolmasrrun saglanmasl yoluyla gitziim yollan iiretilmektedir.

Bu anlatrmlara giire i$kence ve kiitii muamele ile kartrla$an ki$i ya da yakln.

lanmn iince lgkence Ozel Raportiiriine, sonra Komiteye ve mahkemeye gitmesi ya-

ranna olacaktrr. Tazmin konusu igin mutlaka Mahkemeye gidilmelidir. Komisyon.

lar tazmin karan veremez, hiikiimetlere tavsiye karan verirler.
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Ilerkesin llkenceye ve Diler Zatimane, trsadrkd$l veya Onurluncl
Muamele veya Cezaya Karrr Korunmasrna Dalr Bildiri

( BineSni$ MiUetler Genet Kurutu,nun g Arut* lg75 tarih ye 3tS2 (X)Ly) saynt kanryll

Madde I (Igkence Tarumr)
l. Bu Bildiri balomndan ilkence, bir kamu gdrevlisi rarfindan bizzat veya onun te$vikiyle birkrmseye, kendisinden bir iriraf almak veya iiqiincii bir kiqi haldonda bilgi eld; e[nek, rtledigi ve_ya iqlendiginden ku$kulan an bir sugtan dtiirii kendisini cezalandrrma_k. kendisinin veya balkatan

I)ln gdziinii korkutmak gibi amaglarla, f.iziksel veya ruhsal olarat agrr veya rstrrap vercr her hangi bir fiildir. Itkence rerimi, Mahpustann Islahr lgin Asgari Standar; Kuralt*u uygoo ot* l,utukiyapnnmlardan kaynaklanan veya bu yaphnmlann doEasrnala varcran acr ve ,"trrari kap"amur.
_ 

2. l$keDce, zalimane, insanlkd$r veya onurklno muamele veya cezanm agrlagtrntmrg vekaslen illenmi! bir bigimini olu$turur.

Madd€ 2 (Igkenc€hln C€z$land|r rnasl)
lqkence veya diler zalimane, iasanhkdrgr veya onur kmc1 muamele veya ceza olu$ruran breylem insanl* onumna karlt i$lenmig bir suqtur ve Birlermig Miuetl€r Sam,nrn u_uql".rn, ."dA"t_liEi ve Insan Hatlan Evrensel Bildirisi'nde ilar editmiq insan haklanm v" te-el Orgti.tiittc.i ihtaettigi iein yasallanr.

Madde 3 dlkenceyi HakL Gtisterme yasagr)
Hi9 bir Devlet i$kence veya diger zalimane, insanl*ah$ veya onu.hncr muamele veya cezaya lzrn veremez veya ho$gijrti gtjsteremez. Sava! veya saval tehdidi, i9 siyasal huzursuzluk veyabir olaganiistii durum gibi diger istisnai halter, iqkence veya diger zalimane, insanhkdrqr veya onurktncr muamele ve cezann hal(ll gaisteritm€si igin ileri stiriilemez.

Madde 4 (lskenceyi Onleme yiikiimtfllugii)
Her De\ Iet  bu Br ld i r in in hr i tL i rn ler ine u!pun otrmk kcndi  cna---r i !di*er-zarimane,,nsanr*d,$,,"r"onu.u,,.,",*Y,i;l;l-_i;i".X11,i;iffi#ffi1i:fffiTJ:

Klfi ontemler alrr.

Madde 5 (lgk€nce yacaga Hakhnda EEitim Verilm€si)

. 
Kanun adarnlannul ve k\ileri dzgiirliikten yoksun b[akma yetkisine sahip olabilecek digerkamu giirevlilerinin egitiminde. iqkence veya diger zalimane, insanl*drQl v.yn onu.to.r., _uu..,le veya ceza yasagma tam bir dikkat gdsterilir. cerektigi takdirde bu yasaklaro ur.r"u. *rir"nn n"_zaretryle veya Nlahyla mergul olab ecek her hangi bir kimsenin yetki ve go.eute.i ite ota.oo gr*anlaD genel kurullarda veya talimatlarda da yer venlir.

Madd€ 6 (Sorgulama yiint€mleri ve Uygulamayr Deneueme)

. 
Her Devlet, kendi eg€menlik alam iginde herhangi bir irkence veya diger zalimane, insanhkdqr veya onurkrncr muamele veya ceza olayrnr €ng€llemek amaclylasorg;hma yiintemlenni veuygllamalanm ve aynca iizgiirliigijnden yoksun bra&rtan ki$ilerin o.ru..ri u" ,rlnt, il" ,tgil at-zenlemeleri sistematik olarak denetler.



Madde E (Yetkillere slkayet Hakkr) 
r tervikiyle iskence veya diger zalirna]tel 

ln:a.hk*l
Bir kamu g6revlisi tarafindan Y"yu 

-oll *aorpuo iaoia eal€n bir hmse, grx 4 " *.n yetkili

veva onurkrnct muamele veya cezaya maru'.J;ilil;;;ilu 
in..t.r*e.loi ,"L.mt t"ru-

makan anna olay hakkrnda qilayene burunn

na sahiptir'

Hxr:ffi iFi[.ffrii:il+]:i:Tr,:'tilfi ]t,;ffi -"I'"TH:H;;
lunma$ halinde ilgili Devletin yetkili maxan

tarafslz bir soruQturma Yapar'

.'':ffill:'r"rn'i:trJi,:tffi tlffi "T'dl{,11*ii*#},;}r"ffi rr
;ilffil;;,; ""*, "r'T 1*.il;llll}H ::ffJJ'JJl,:.il:ffi#:".::," ..,,
';ill*".lffJ,ll i'..J^ ilJil':Tiil'" -bi'[u'iururri!

Madde 11(qiderim ve 
"11Tli)^'"" t","'*',1€ ,lkeoce veva diger zalim'e' insanhk&lr

Brr kamu sijrevlisi tarah"* *ll 
-Ti;:;;?-*i-*S ,**".. ."gdura i( hukura s6-

leya oDurloncr muamele veya ceza llrLlnm r;

re bir gdenm ve !a/minal 'aglanrr'
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lgkenceye ve Diler Zalimane, insanhkdrqr veya Onurklncr Muamele veya

CezaYa Karqr Siizleqme
(Birle{tni,\ MilLetler Genel Kurulu'nun l0 Aralrk 1984 nLrih v 39/16 sat t klfttrtlkt

kabul edilnit ')e imzalh, onqta le ki na)a ufrtnq r')

(Yii rLiile gtr!: 26 Ha.iran 1987)

(BASLANGIq)

Bu SdTlelmcYe Taraf Devlellcrl

Birlcqmirt Milletler $drtinda ilan edilen prensiplere gijre' insJnhk ailesinin biitun iiyelefinin

sahip oldLtkan elil vc vazgeEilmez haklennl lammanin, v€ryiizundeki iizgiirlijk, adalct ve ban$rn tc

mcli oldugunu dikkatc alarak,

Bu haklann insanrn doguslan sahip oldugu insanhk onurundan tiiredjEini kabul ederek'

Birlelmiq Miuetler $arlr'na ve dzellikle 55 maddesine g6re Derletlciin insan haklanna ve lc

mel dzgiirliiklefe her ycrde saygr gitstermesiDi ve uygun davranma"srn saglama yiikijniiiliiEnnn

dikkale alarak.

Hie kimsenin i$kcnce veya diger zalimane, insanhkdrqr veya onurkrncr muamele v'iya ceza

ya maruz blrak amayacagnr ongdren lnsan Haklarr Evrensel Bildirgesi'nin 5 maddesini Sbzoniin-

Genel Kunl taraflndan 9 tuahk 1975 tarihinde kabul edilcn Herkesin itkenceye lc DiEer Za-

limane, lnsanhkdr$ veya Onurkrnd Muamcle veya Cczaya Karqr Korunmasrna Dair Bildiri de gd_

zdniinde tulularal,
Diinyanln her taraflnda i$kence v€ diEer zalimane' insanl*dqr veya onurkrrcl muamele vcya

cczaya karql daha etKli bir mticadele yap masmt arzu ederck,

Atagrdaki hiikijnnerde anlalm\lardr:

B6LUM I
(Maddi Hiikiimler)

Madde 1 (I$kence Tarnmr)

1- Bu Sdzle$menin amacl bakrrmndan "i$kence"' bir kimseye karsl kendisinden itiraf dlmak

veya iiqiincii kiti hakknda bilgi edinmek, kendisini ve iiEiincu kifiyi yaptr$ veya yaptrgmdan ku$-

kulamlan bir eylem nedeniyle cezalandmak veya uqijncii ki$iyi korkutmak veya zorlatnak ama_

cryla veya aynmcrhga dayanan her hangi bir sebeple. bi! kamu gtuevlisi vcya resmi srfalla hareket

edcn bir bagka kii taraindan veya bu g6rcviinin veya kilinin le$viki veya nzasl veya m vafaka-

liyle illenen ve\lendigi kimseye fizitsel veyaruhsal olarak agrr acr veyalsurap vercn herhangi bir

fiildir. Kanuni yaptlnmlardan kaynaldanan veya yaptnmm dogasrnda bulunan vcya bu yaptnm

larla rasllalan acr veya rstlrap, 4kence say maz.

2. Bu madde, uygulama alafi daha geniq olan hijktimlerin bulunduEu veya bulunabilecegi

uiuslararasr belgc veya ulusal mevzuat hiikiimlerinin uygulanmasml dnlemez

Madde 2 (i$kenceyi tlnleme YiikiimliiliiEii ve hkenccyi Hskh Gdsterme YssaED

1. Her bir TarafDevlct kendi egcmenliEi ahndaki iilkelcfde ilkence i-lillcrinin illenme\r rln
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lemek iqin etkili yasal, idari, yargrsal veya diger ledbirleri ahr.

2. Her ne olursa olsun, savaQ durumu, sava{ tehdidi. ig siyasal huzursuzllrk veya diger olaEa

niistii hal gibi h€rhangi bir islisani dtuum, iqkenceyi hakh gdstermek iqin il€ri siiriilemez.

3. Bir amirin veya bir kamu makalntn1n vcrdigi bir emir. igkenceyi haldl gdsterm€k iEiD ileri

strtilemez.

Madde 3 (lad€ Yasagr)
1. HiQbir Taraf Devlet. bir kimsenin diger bir Devlette iqkence tehlikesine maruz kalacaErna

inanmak iqin esash scbeplerin bulunmasr halinde, bu kimseyi smrrdrll cdcmez, geri gdnderemeT

veya iade edemez.
2. Yetkili makamlar bu lit bir scbebin bulunup bulunmadtglna karar vermek amacryla, sdz

konusu Dcvlctte insan haklannrn a!lr, aq* vcya kitiesel bir tarzda ihlalinin bulunup bulunmadrEr

da, alrk veya killesel bir tarzda ihlalinin bulunup bulunmadgl da dahil, miimkiin oldugu kadar hcf

tiirli.l hal ve iar1] dikkatc ahrlar.

Madde 4 (Iskenceyi Cezalandrma Yiikiimltliigii)

L Her bir TarafDevlet biifiin 4kence fiillerini kendi ceza kanununda su9 olaral diizenler. h
kence filini illemeye tclebbiis ile her hangi bir kimsenin iSkenccyc \tirak etm€ veya katrlma olu$-

turan fiileri de aym qckilde suE olarak diizenlenir.

2. Her bir Taraf D€vlet bu fillerin abrlftlanm gijziinnnde tutaral uygun cczalar ile cezalandrflr.

Madd€ 5 (Devtetin Yarg ama Yetkisi)

L Her bir TarafDevlet ddrdiincti maddcdc bclirtilen suqlar hakkmda kendi yargrlama yctkisi

ni tespit etmek iEin aqagldaki haller ile jlgili olarak gerekli diizenlemeleri yaparl

a) Suglann kendj egemenlik alam iEinde bulunaD iilkelerde veya kendisine kaydh bir gemide

veya ugakta iqlenmesi hali;
b) sugu islcdigi iddia edilen kitinin kcndi vatanda$ olmasr hali;

c) Kendisinin gerekli gdrmesi durumunda magdurun kendi vatanda olmast hali.

2. Her bir Taraf Dcvlet, fail oldugu iddia edilcn kimsenin kendi egemenlik alan iizerindc bu

lunmasr ve bu kimseyi sekizinci madd€ gereEince aynr maddenin birinci ikasrnda belirtilen Dev-

letlerc iade etmemesi halinde. aynr $ekilde bu Iiir suglar hakknda gerekli gdrdnEii diizenlemelcri

yapar.

3. Bu sdzlelme, i9 hukuka uygun olarak kullanllan bir cezai yargiarna yetkisini ortadan kdl_

drrmaz.

Madde 6 (l$kence Yapanr Adalef Huzuruna Qlkarmak lgin Ahnacak Tedbirler)

1. Taraf Devlel, kcndisine sunulan bilgileri inceledikten sonra iilkesi iizerinde bL unan bir

kimsenin Sdzlelmenin dijrdiincii maddesinde belinilen bir suqn itlemit olduguna ikna olduEu tak-

dirde, bu kimscyi nezarete koyar veya adalct huzuruna Qlkarmak iqin gerekli tedbirleri ahr. Noza

ret veya diger hukuki redbirler Devletin if huhkunda dngdriildiigii qekilde uygulanrr bu tedbirler

ancak bir ceza veya iade etme davasrmn aqllmaslna imkan tamnmai iqin gerekli olduEu siirece de-

2. Bu durumdak bir Devlet olaylar hakhnda derhal bir tjn sorutturma yapar.
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3. Bu maddenin birinci fikrasna giire tutulan bjr kimsenin, vatandalr oldugu Devlelin cn Jr
kndaki yelkili bir temsilcisi ile. eEer kendisi vatansrz ise kendisinin genclliklc ikamer eltigi De\r-

letin temsilcisi ilc dcrhal ileti$im k rmasrna yardrm edilir.

4. Bir Devlet bu maddeye gdre bir kimseyi nezarelc koymug isc. bcqinci maddenin birinci fik-

raslnda belirtilen Dcvlcrc bdyle bir kimsenin nezarele konmu! olduEunu ve tutulmasml gerektiren

liatlan dcrhal bildirir. Bu maddenin ikinci fikraslnda yap masr jstenen 6n soruqtwrnay yapan Dcv

ler. vardr$ sonutlan scjzii edilen Devlete hemen bildirir ve yarg ama yetkisini kullanmak isteyip

is!emediEini be1irlir.

Madde 7 (Koiu$turma, Kanrt Standardl ve Adil Muamele)

1. Bir Taraf Devletin egenenliEi altrnda olan bir iilkedc Sijzlctmcnin dijrdiincii maddesinde

helirlilen brr su!u itlcm( oldulu iddia edilen hir kimsenir hulunmasr halinde. hu Devle! eger b!
kimseyi iade etmeyecek isc. bciinci maddcde dngdrulen hallerde olay kolutturrnasl iqin yetkili

nakamlanna havale eder.

2. Bu makamlar herhangi hlr agrr sDg hakkrDda o Devlelin krnunlan gcrcEince nas karar vc-

riyorlafsabu olay hakknda da aynl tarzda karar verirler. Sdzle$menin belinci maddesinin ikinci frk

rasrrda beliriilen h lerde kovu$turma vc mahkumiyct iqin gclckli olan kanltiama stanldd., bctincr

maddenin binnci frkrasrnda belirtilen olaylarda aranan kamt slandardmdan daha diiSiik olama7.

3. Sdzlcqmenin ddrdilncii maddesindeki bir su91a baElantrL olarak hakkrnda yargllama yapr

1an bir kimscDin muhnkcmeniD her aEamasrnda adjl muamele gbrmesl giivence altrna alm[.

Ntaddc 8 (Suqlulann ladesi)
L Siizletmenin drlrdiinci-i maddcsindc bclirtilcn suQlar. Tarai Dcvletler erasrDda varolan brf

suElulafln iadesi siizietmesi hakrmrndan failleri iade edilebilir suqlar olarak kahul edilir. TarafDev-

lctlcr kcndi aralannda yaptlklan her suqlulann iadesi sdzlelmesine. bu tiir suElan iade edilebilir
sualar olarak koymayr taahhiit cdcrlcr.

2. Suflulann iadesi igin bir sdzleljmcnin butunmasr tartDr dayan bir Taral Devlel kendrsiyle
iade siizleqnesi bulunmayan bir digcr TarafDcvlcrcn suglulanr irdcsi tulcbi alnn$ ise. bu Srjzle!-
meyi bu fir suqlulann iadesi baklmmdan hukuki bir remel olarak kabul edebilir. SuqlL ann iadesi,
kendisinder talep edilen Devletin hukukunda clngdrijlen digcr $arrlara da tabidir.

3. Suelulann iadesi iqin bir sdzlelmenin bulunmasr larnnr aramayan Taraf Devletler, talcp
edilen Devlelin hukukunda dngijriilen Sartlara tabi olarak, bu tiir suqlan kendi aralannda iade edi-
lebilir suelar olarak k?rb l ederler.

4. TarafDevletler arasrndaki iade bakrmrndan bu tiir suqlar, sadece meydana geldikleri yerdc

illenmi! suqlar olarak delil. fakat aynca Sajzl€qmenin beQinci maddesinin birinci hkrasnda yargr-

ldrna yclkisini diizenlcmesi isteDen Devlellerin illkelerinde de iilenmb suglarolarak muameleye ta
bi tutulur.

Madde 9 (Ceza Davasrnda Yardrm Yiikiimliiliigii)
1. Taraf Devletler, Sdzlelmenin dijrdiincii maddcsindc bclirlilen suElar baklmmdan yiirilttilcn

ccza muhakemcsi igin gerekli olup ellerinde bulunan her lijrlii delilin vcrilmesi de dahil. bu muha
kcmc ilc baglan[h olarak birbirlerine her tiirli] yardrmda bulunurlar

2. Taraf Devletler bu maddenin birinci trkrasmdaki yiiknmliiliiklerini, aralannda mevcut bu
lunahilecek kar$hkh adli yardtm sdzlcqmelcrinc uygun olarak yerine getinrlcr.
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Madde 10 (hkence Yasag Hakkhda EEitim V€rilmesi)
Her bir Taraf Devlet, ilkence yasag konusundaki egitim ve bilginin sivil veya askeri bijtiin

kanun adamlannln, saghk personelinin, kamu gijrevlilerinin ve her hangi bir biqimde gdzaltrna al1_
nar, tutulan veya hapsedilen bireylerin nezaretiyle, sorgulanmasryla veya rslahyta me$gul olan di
ger kimselerin eEitim prograrnlanDa dahil edilrnesini saglar.

2. Her bir Taraf Devlet. bu tij. kimsel€rin gdrev v€ yelkileri konusunda yal4nlanan yonerme_
Iik veya lal imat lardd i tkence yasagrnd yer \enr.

Madde 11 (Sorgulsma Ydnteml€rini ve Uygulamayt D€ned€me)
Her bir Taraf Devler, kendi egemenligi alindaki bir ijlkede h€.hangi bir iskence, olayurn

mcydana gelmesini dnlemek amactyla, sorguya dair kura ar, talimatlar, ydntenrler ve uygulamalar
ile herhangi bir biEimde gdzaltma ahnan, tutulan veya hapsedjlen kmselerin nezareti ve rslahma
dair diizenlcmelerini de sistemalik olarat denetler.

Madd€ 12 (I{k€nce Fiillerini Sorutturmn)
Her bir Taraf Devlet, kendi egemenliEi alhndaki bir iilkede bir irkence fiilinin i$lendigine

inanmak itin makul sebepler bulunmasr halinde, yetkili makamlar tarafrndan derhal ve tarafslz bir
soruqlurma yapdmasrn saglar.

Madd€ 13 (Yetklltlere $ikayet Hakkr)
Her bir Taral Devler, kendi egemenligi atbndati bir iilkede i$kencc gdrdUgtinii iddia eden bi_

reylere likayet etme ve likayetinin yetkili makamlar tarafindan derhal ve tarafstz bir bieimde ince_
lenmesini istemc hakkr saglar. ;ikayet edenin ve tan*lann. Qikayetin veya yapllan tanlkhEln so_
nucu olarak herhangi bir kdrii muamele veya tchdide kar$r korunmasrn saglayacat gerekli ledbir
ler ahnr,

Made 14 (ciderim ve Tazminat Hakkr)
1. Her bir Taraf Devler, bir iqkence fiili magduruna giderim elde ermc ve muml<tjn olduEu ka,

dar tam bir rehabilitasyon igin gereken dc dahit, adil ve yererli mikrarda razminar alma hakkr ra_
nrr.I$kence fiilinin sonucu oldrak maEdurun dlmcsi halinde. magdulun batmakla yiikiimlii otduEu
kims€ler de tazminat alma hakkua sahip olurlar.

2. Bu maddenin hiEbir hiikmii, magdurlann ve diger kimselerin ulusal hukukta mevcul bullr
nabilecek haklannl etkilemez.

Madde 15 (l$kence Altrnda V€rilen had€ler)
Her bir TarafDevler, itkence sonucu almdrF ortaya g*an bir ifade, igkence yapmaktan san*

bir kimsenin aleyhine bu beyamn alndrglna dair bir delil otarak kulamlmasr hariE. hiq bir yargrla_
mdJ:!  Jel i l  o laml i len \ i j r i i lememe\rni  \dgtcr.

Madde 16 (lqkence OluEturmayan DiAer Eylemler)
L Her bir Taraf Devlet. kendi egemenligi altmdaki bir iilkede, birinci maddeale tanm anan i!_

kenceyc varmayan diger zalimane. insanhkd$r veya onw krnct muamele veya ceza fiilerinin bir
kamu gijrevlisi ve resmi srfatla hareket eden bir diger kimse tarafinalan veya bu kimsenin lelviki
veya nzasr veya muvalhkati ile illenmesini dnlemeyi taahhiit eder. Sitzle$menin dzellikle 10, 11,
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12 ve 13. maddelcrindc ycr alnn yiikiimliiliikler. itkence sdzcijlii yerine diger zalimane. insanhk-
drqr veya onurklnct bir muamele vcya ccza tcrimleri konarak uygulanrr.

2. Bu Sdzleqme hiikiimlcd digd uluslarrrasr belgelerin vcya ulrsal hukukun ziLlimane, rnsrn,
LkdDr veya onurkrncr muamele veya cezayl yasaklayan vcya iade veya srmrdr$ etme ilc ilgili hu-
kiimlerinin uygulanmasma cngcl olmaz.

BOLUM II
(Uluslararasr Uygulama Hiikiinrleri)

Madde 17 (lQkenceye Kar$r Komite)
1. Bundan sonrah hiikiimlerde verilen gdrcvlcri yapmak iizere bundan sonra 'Komite' diyc

gegecek olan bir llkenceyc Karlr Kornite kurulur. Komite, yiiksck dHaki nireliklere sdhip olan ve
insan haklafl alanmda uzmanl*lan i1e tanrnan, kendi lahsi srfadanyla gdrev yapabilccek on tane
uzmandan olLtqur. Bu uzmanlar, dengeli bir coEral-r dag rm esasrna ve hukuki tecriibeye sahip br,
a kimsclcrin Komiteye kadmasrndaki yararl rgrna bak arak Taraf Dcvlcller rarafrndan seEitirlcr.

2. Komrte iiyeleri, Taraf Devledcr tarai-rndan aday g6srerilen kililcrin yer aldrF bir lislcdcn
gizli oyla segilirler. Her tarafDcvlcl kendi valanda$lan arasrndan bir kiliyi aday gdstcrcbilir. Taraf
Devletler, Kitiset vc Siyasdl Haklar Uluslararasr Siizlelmesi geregince kurulmut bulunan Insan
Haklan Komilesi ne iiye olup Iqkenceye Kar$1Komilede 9a11$mak isteycnlerin aday gdstcrilmcsin,
dcki yardrl rEr da gaizitnunde tutarlar.

3. Komiteye iiye seEimlcri, iki y da bir Birletmit Milledcr cenel Sekrereri nin gagnsr irzeri-
ne Taraf Dcvlctlcrin bir araya geldikleri toplantrlarda yaprlr- Taraf Devletlcdn iiqle ikisiyle nisa
bm olu$Iulll bu roplanhlarda, en fazla oyu alan ve bplantlya katrhp oy kulanan Taraf Devietlcrin
lcmsilcilerinin yandan bir fazlaslDrn oyunu alan kitiler Komiteye Uyo segilmit olur.

4. Ilk seqir er, bu Sdzlemenin yii irlilge girmesinden itibaren cn geq aln ay iEinde yap lr.
Birle$mil Milleder Cenel Sckrcreri her bir selimin yap acaF tarihren en az diirt ay ijnce Taraf
Devletleri u9 ay iginde adaylann giistermeleri iEin dav€t eder. Birle$mit Mill€rlcr Genel Sekrereri
bu suretlc aday gijslerilen kiilerin isimledni alfebetik sraya koyup kendilerini aday gdsteren Ta-
rafDevletleri belifterek hazdadrF isim listesini Taraf Devlctlere gdnderir.

5. Komite iiycicri dtjrt yrhlk bir siire igin seEilirlcr. Aday gdsrerilmeleri halinde yeniden seEi
lebilirler. Ancak, yap an birinci seqimde scqilen iiyelerden beq tanesinin siiresi iki y sonra sona
erer: bu bel nyenin isimleri, i1k segimden hemen sonra bu maddenin iiqiincii fikraslnda belirliien
topl.ounm ba:kanr laraftndan kura rle betirlenrr.

6. Bir Komite iiyesinin dlmesi veya istifa etmesi veya bir ba{ka nedenle Komitedeki gdrevini
yapamayacak duruma gelmesi halinde, kendisini aday gijsteren Taraf D€vlet onun yerinc kendi va-
tandaqian arasndan geri kalan siireyi lamamlamast igin balka bir aday gijstererek, Taraf Devletle
rin onayna sunar. Onerilen bu arama konusunda Birlcqmiq Milletler Ccnel Sekreteri tarafrndan
kendilerine haber verilen Taraf Devletlerd€n yansr veya daha fazlasr altr hafta igindc olumsuz bir
yanlt vermedigi taldirde, bu atamaya onay verildiEi kabul edilir.

7. Komite iiyelerinin Komitedcki gbrevlerini yerine getirmeleri strasrnda yaptrklan giderler,
Sdzlc$meye Taraf Devlellcr tarafindan kar$lan1r.

Madde 18 (TeEkilst ve M$raflart
L Komite iEin gahtacak kiqiler iki y l* bir sijre i(in Komile taraindan seejlir. Bu sijrevliler
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yeniden seqilebilir.
2. Komire igriiziigiint kendisi yapar; iqriiziik kurallan diger konulann yanmda a{agrdaki ko-

nulfi da diizenleri
a) Komitenin toplan! nisabmm altl iiyeden oluqmasr;
b) KomiEnin kamrlannm! mevcut iiyeledn oy Eoklugu ile almmasl.

3. Birleqmig Milletler Genel Seheteri, bu Sdzle$meye giire kurulan Komitenin qijrcvlerjni c!
kjli bir brqimde yenne gerirebitmesi igin gerekji per\oneti ve kotaylrkjan \agtar..

4. Komite, Birle$m\ Milletlff cenel Sekreterinin roplanl dav€ti iizerine ilk roptanusrm ya_
par. Bu ilk toplantrdan sonra Komite, iqtiiziik hijkirmlcrinde ijngdruldtjgir zamanlarda loplanr.

5. Komitenin ve Taraf Devletlerin toplanhlan ile ilgili olarak yap an masraflan TarafDevler-
ler ka$rlar. Bu maddenin iiqiincij fikasl geregince gdrevlilerin iicretleri ve imkanlan gibi Birle$
mi$ Milleder tarafln&n kartrlanan giderleri de yine Taraf Devletlerce Aeri iialcnir.

Madde 19 (Devlet Raporlan)
i. Taraf Dcvlerler Sdzletme uyannca tistlendikteri yijkiimliittikleri ycrine gerirmek igin aldrk

lan tedbirl€r halkrnda hazlrladlklan raporlannt. Sdztelmenin ilgili TarafDevlei bakrmrndan yurijr
lilge girmesinden itibaren bir }1l igind€ Birletmi$ Milletlcr cenel Sekererligi arac rEryta Komirc-
ye sunarlar. Bnndan sonra ald*lafl yeni tedbirler konusunda her al6rt yrlda bir ek raporlar ile Ko_
milenin istedigi zaman haarladrklan diger raporlan Komiteye sunarlar.

2 Birleqmiq Millerler cenel Sekreredigi aldg raporlan aliger biitiin Taraf Devlellere gondenr.
3. Her mpor Komire taraindan incelenir ve Komite bu raporlar hakkmda gerekli gijrliiEii yo

rumlan yapar; Komite yaplg bu yorumlan ilgili Taraf Devlete gdnderir. TarafDevlet, Komitenin
bn yorumlan iizerinde yapn$ saptamalar ilc brrliktc Komiteye cevap verebilir.

4. Komite 24. maddeye gdrc verdiEi y hk raporuna, gerekli gbrdUlit takdinie. ilgili Taraf
Devlelten aldrF saptamalarla birlikte bu maddcnin iiliincii fikrasma g6rc yaptrgr yorumlan da ek
leycbilir. Iigili rarafDevrer rarairndan rdep ed mesi harinde Komire bu maddonin hirincr likrasr
na giire sunuian raporun hir kopyaslm da ekieycbilir.

Madde 20 (lnceleme ve'Araltlrma)
1. Komitc, TarafDevletin ogemenligi altrndaki bjr ijlkede irkcncenln sistematik olarak yap

dgrna dair csadr belirlilerin bulundugunu giisrcren b gileri giivenirir kaynakrardan armasr halincie.
kendisinc nlatan bilginin incelenmcsi ve bu amaEla sijz konusr bitgi hakkmda sapramatanm sun
masr iein bu Tar:rf Devlcri kendlsiyle itbirligi thpmaya daver edcr.

2. Komitc ilgili Taraf Devlel rarafindan kcndisinc sunulmut sapramatar ite hirlikre etrndcki
mevcut diEer enformasyonu da dikkarc alarak, gerekli gitrdiigij r rdirde bir ya da birden tazla Ko
mite Uyesini hcmen gizli bir arallrma yapmalan ve alunrmu Komitcyc rapor etmelcri iEin gitre\
lcndirme karan ahf.

3. Yukafldaki ikinci tkraya gijre bir ratlllma yip acak otursa. Komirc. ilsilj Trraf Dcvletin
i r r . i - rAi  ) ,nm"'rnr . \ r ( f  l lg i l r ' lJ11 Dc\ter r tc\ , - r t  , r  Jr ldr  .  h,r  De\tcrnirhl | t r . ryJfr . \nr  r \_
tsr. ilgili Taraf Dc\'ler ilc yapjtan anlaqma. h Dcvtetin iilkerinc hlr ziya.., yrpln"y, a"'iq...fiti..

4. Komire. ikincl frkraya gdrc bir tiyesinjn veya ijyelednin yapLrkian |cspitlcri incctediktcD
lonra, durum Eerqcvesindc uyguD gordiigii yorumtan \,cya nncrilerj ite hjrlikre. ijycierinin yaplrk
Irln respitlcri ilgil Tarat Dcltere gijndenr.



5. Bu maddenin birinci frkasmdan ddrdiincii ikaslna kadar belirtilen biiliin Komite iqlen e

ri gizli olarak yaprh; bu iQlemlerin h€r a$amasmda Taraf Devletin i$birligi yapmasr aranrr Komi-

te ikinci flkraya uygun olarak bir araqtma yap masr amaclyla bu ttir i$Iemleri tamamladlktan son-

ra, ilgili Taraf Devl€t ile konuyu giirt$mesinin ardrndan, 24 maddeye gdre haarlayacagl )' hk ra-

porunda yaptrF iglemlerle vardlF sonuqlann bir dzetine y€r verebilir'

Madde 21 (Devlet Sikayed€ri)
1. Bu Sijzlelmeye Taraf bir Devlet bu maddeye gdre her hangi bir zamanda Komitenin. bir

Taraf Devlctin bu Sdzletmedeki ynkiimiiiliiklerini yerine gelirmediEine dair bir diger Taraf Devlet

hakkrnda likayctlerine sebel olan iddialannl atma ve inccleme yetkisini tamdlEm beyan e'lehilir

Bu ltir likayetler, sadec€ kendisi bal(mlndan Komitenin yetkisini tanlma beyam vermi! hir Tdraf

Devlet tarainalan yaprlmasl halinde, bu maddede bellrtilen usule gdre ahnlp inc€lenebilir. Bir Eika-
yetin. tamma beyanmda bulunmamrq bir TarafDevlet ile ilgili olaral yap masr halinde, Komite bu

likayeti ele alamaz. Bu maddeyc gitre almar $ikayetler alaBrdaki usule gdre ele ahnlp incelenir:

a) Bir TarafDevlct. diger bir Taraf Devletin bu Sdzlelme hiikumlerini uygulamadrEtnr diitn-

niirse, bu mesele hakkrnda yazrh bir Sikayet bieimindc o Taraf Devictin dikkatini geker' ;ikayetin

ahnmasmdan ilibaren iiQ ay iginde, riikayeti alan Devlel likay€ti gitnderen Devlete meseleyr a9*11

ga kavulturan blr aElklama veya bir baqka beyan gdndcrir; bu beyanda mumtun olduEu kadar ve

konuyla ilgili oldugu ajlqiide, mesele hakkrnda iE hukukta allnan, siirmekte olan veya knll2nrlahilir

olan usullere ve hukuki yollara yer verilir;

b) IIk Sikayetin ahcl D€vlel laraflndan almmasndan ilibaren ah ay iginde mesele her iki Ta-

rafDevleti ale talmin edici bir $ekilde sonuglanmaz ise, her iki Devlet de hem Komiteye ve hem de

diger Devlete verecekleri bir bildirim ile meselcyi Komiteye inlikal ettirme hakkma sahiprir.

c) Komite kendisine intikal eden bir meseleyi ancak, uluslararasr hukukun genellikle tanlnmq

prensiplerine uygun olarak biitiin i9 hukuk yollannm harekete geqirilmis v€ tiiketilmis oldugunu

tespit ettikten sonra ele alabiiir. lq hukuk yoltannln tiikedlm€si makul olamayacak derecede uTun

siirecek ise veya bu SijzleQmcnin ihlal edilmesinden dtiiru magdur olan kimseye elkili bir giderim

saglama ihtimali yoksa, bu kuralm uygulanmrl olmasr fiamaz;

d) Komite bu maddeye giire Sikayetleri incelerken kapah toplant ar yapar;

e) Komite yukandaK (c) bendinde yer alan hukiimler Eerqevesinde, meselenin bu Sbzleqme-

de dngdriilen yiikiimliiliiklere sayg esasma dayanan dostane bir bigimde gijziimlenm€si ilin ilgili

Taraf Devletlere yardrm eder. Komite bu amacl gerqekl€ltirebilmek iEin eger gerekiyorsa, Tarafla-

n uzlattrmak iizere bir al io. Komisyon kurar;

f) Komitc bu fikaya gdre kendisine intikal eden bir mesele ile aiakah her tirlii bilgiyi' b) b€n

dinde sdzii edilen ilgili Taraf Devletlerin kendisin€ vermelerine isteyebilir;

g) Bu flkrann (b) bendinde sdzti edilen Taraf Devletler, bir mesele Komite tdrafindan ince-

lendili srada temsil edilme ve sijzli.i ve/veya yazrll sunuqlarda bulunma hakklna sahiptirleri

h) Komite Yukandaki (b) bendine Sdrebftbildirim aldr$ tarihten itibaren oniki ay iqinde ala-

grdaki lekilde bir rapor hazrrlar:

0) EEer (e) bendinde sdzii cdilen qdzilme ulaqml|! ise. Komile raporunda sadece olaylann kr

sa bir ijzotini ve ulalllan sonucu belirtmeklc yetinirl

(ii) EEer (e) bendinde sdzii edilen goziime ulaq mamr! ise. Kornile nporunda olaylann krsa

hir tjzetini belirimeklc yctinir;ayrlca ilgili Taraf Devletler tarafindan yapllan yzrh sunuElrrile sdz

li sunutlann tutanaklan rapora eklenir. Mcscle ne olursa oisun rapor. ilgili Taraf Devlele ilctilit.
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2. Bu maddenin hiikiimleri, bu 56

ffi iTHTffi:]tJ,ii*h:jTil.:"'".r.T]::#:;r"iir'?:::T;;;:::nilx
fr {,f fi ffi fi*,;;;j1*",;;;*.ffi t::;[:,"..r"ff # jil*:lil#xl.
mu;::lllnki::;r ;ilJ:*#:':'ilj}..iiJ;i'*ffijrflil:Hr;

Madd€ 22 (Bireysel gikayefler)

^ _ 
I Sbzletmeye Taral hlf Devier bu I

:;,:x,;::l;*{,::r;ii[x*rHJ*/,:,ilJtil#"i,T ;T:i1,:T::]]l; ;T:
m'',,:ln::*f1;.ln# i: llff ":[iJfi i:fi ::1'"Ti#:nt*;;;i,

2. Komire, bu maddeye gdre yaprlan

:ru::: *,;*j;;; ff :J,i:i# iiil""liJiruff:;il;',,1i:iT:ff j*r,J;::
. 

3. Komire. ikinci ikra hiiktmleri sal

msimni*";*#nl#*:#::ld]i::iff :i".t:ff :ff it:il:irr
ilff 'ffi::i';fl ***il:ffi T:,;fi *1fi 3fi "*f ',Jiffi nt*:ru;;
-"'-:;'::ilfii"rili";il,ill'":;1"i:: 

l"':'tikdverreri' birevm sundugu veva onun ad,na

,.,;.1;,^" ^*c**;ffJ#Hl-:#J ;T:i:;T[:1::,: li:l,T,.fi :ffi1"_,
t,'".r"l*il;fi::JJ 

ba$ka uluslararas'i sorusturma veva sdziim usuriine sdre incerenmedigi ve

.  
b)Bircyin bi irr in rt hukuk yoJtannr r i jk,

t \u, ormalan c qride uTun ,"*.* , ." 
"."" 

T])." lougu: 
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8. BD madde hiikiimteri, be$ Taraf De,
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44



Madd€ 23 (Ayncahklar ve Muafiyeder.)
Komie ijyetcri ite 21. maddcnin birincMi etlerin Ay;car,kran "" ;"",i;;;'"J,H{:i;i]*1f i;fi i::#l*: fi:ili;Mitletlcr iEin gcjrev yapan uzmanrann yararrandrklan kolayhkhraan. i1n.rro".*'i. rn*rrro-lerden yararlanma hakktna sahipdr.

Mrdde 24 (y trk Raporlar)

, 
Komiie bu sdztorimc gcreEince yaprrEr raariyetrere ililkin hazrrladlgr raporunu Tarar Devletiere ve Birtejmiq Milletler Gencl Kurulu na gonderir.

BoLtjM rr
(Son Hiikiimler)

Madde 25 (lmza ve Onay)
i. Bu Sdzle$me biitin Devletierin imzasna aq(rrr.

.O,rr.: 
Uu tort"U*. ,,naya tabidir. Onay belgeteri Birletm\ Millerler ccnet SckrclerliEjne .evdi

Madde 26 (Kat ma)
Bu Srjzlc$me biirin Devlederin kahj

Mlrcder Genei seketerr,s,'* ,",;;il.:Til'J;;'"':"l.XllHLX-a belsesinin Birre$mi$

Madde 27 (yiirtirtiiEe cirme)

,, I li 
.ia"l.. yirminci onay veya kar ma bclgesinin Birlesmi! Millerler cenel SekrelcrliF ne tcvdi edilmesinden iribaren otuz giin sonra yunirliiEe gircr.

2. Bu Sdztctmeye yirminci onay veya katrlma begcsinin tcvdi edilmcsinden sonra onayiayan

l;;,.:-::'ll::ln::""n.. 
oakrm'"dan sdzicrme, kendi onay \,eya kadma b"rg",ini ,.uiil ,.",oo.nruoaren otuz gtin sonra yijriirliiEc girer.

Madde 28 (Komitenin yetkisihe Dair Beyanda Bulunma)
L Hcr Devicr SijTeqmeyi imzalama veya onaylama veya katlma srrada Komitenin 20. maLl-clcde dngdriilen ye&isini tanlmadrlrm beyan edebilir.
2. Bu maddenjn binnci hhaslna ciire Eekincc koyan bir Taraf Devlet her zaman Birlc nilMilletler cener sckrcrerliEi'ne yapacagr bir bllddmle bu gekinccsini geri arab'ir.

Madde 29 (Siizte$mede DeEi$ikik yaprlmasr)

-1 
Bu s6zie$neye Taral bir Devier, sozlermcde degirikiik r,ne,'isinde bulunabirir vc bri iiDc-riyi Birletmjr Mitletlcr Gencl SckrcrerliEi,ne g6ndenr. tsundan sonra Genel i.t..,". o"g,!,*,,*oncrisi ilc birliktc bu iincrinin ele ahnmasr v,

::n::rinsn tulmasm,."".-i,,,'..,"-i"il];ffi;lT:::il:"i1j:i.,,_,;"TT:,Tffi:::Xtiu Bu L"nudiki inrh.rrrn vrpL,'gr r.mhren ihbaren dcrrt ay igirde Taral. Devlellcrdcn iiare brnninb.jyre bir konrerans, destekremercd harinde. Gcner 
"*;.;;;;il 

;;;;;.;';;:;1,""" .,.konli).arrs diirenler. Konfcrensla hazr bullniar ve ovtamava katllan Devletlerin (oEunluEu tarain-



dan bir degi$ikligin kabul edilmesi halin'le' Genel Seketor bu deEigiktigi biitiin Taral Devletlerin

onayma suDal.

2 'Bumaddel inbir inci f ikasmagdrekabuledi lenbirdegifk l ik,busdzegmeyeTarafDev-

letlerin uEte ikisi kendi anaya-salanna uygun olamk bu deEtikliEi kabul ettikterini Birlelm{ Mil-

letler Genel Seketerine bildirdikten soffa yuriirluge grler- '

3. Bir degiqiklik yiirtirliige girdikten sonra, blr deligiklili kabul eden Taraf Devleder baklmrn-

dan yiriirliiEe girer; diger Taraf Devletler bu Sijzleqmenin hali haardaki hukiimleri ve daha ijnce

rcodt"Anln tatot eaiUeri degiqiklik hijknmteri ile bagl1 olmaya devam ederler'

Madde 30 (Yorumlama KurallarD

1'lkiveyadahafazlaTarafDevletarasmdabusbzleqmenlnyorumlanmasrveyauygulanmasl

ile ilgili olarak qrka. bir uyuqm^zl* miizakere yoluyla Edziimlenemodigi takdirde' bu Devlerlcrden

biri; talebi iizirine hdteme havale edilir' Hakem telebin'le bulunmalanndan itibarcn al[ av iQinde

Taratlann hak€mliEin kurululu iizerine anlaqamafialan halinde' bu Taratlardan biri uyusmazlrgl

UluslararaslAdaletMahkcmesininstatiisunertygunolarak.Mahkem€nin6niineg.'tiirulehi]ir'
2. Her bir Tardf Devlet' Sdzle$meyr lmzalama' onaylama veya kadma anmda' bu maddenln

birincifikraslilekendisinibaghtutmadlgrnlbeyanedebilir'DiEdDevletler,buliirbirgekincckoy
muq bulunan Devlet kar$snda bu maddenin birinci fikasr ile bagh say mazlar'

3. Bu maddenin ilcinci ikrasma giire bit gckincc koymug olan herhangi bir Taraf Devlet' Birlcq-

miq Mileder Gen€l Sekreterligi'nc bir bildirimde bulunamk her zaman bu Sekhcesini geri alabilir'

Madde 31 (Siizleqmeden eikma)
1-BirTafafDevlet,BirlesmigMilletlerGenelseketerligi'neyapacaglyaz]hbirbi]dirimlebLl

Sijzlesmeden E*trElnl bildicbilir' Qrkma bildirimi' bu bildirimin Genel Seketer tarafmda allnma

srndcn iubaren biI yrl \onrtr yLjrijrliige girer'

2. Btt ti.ir bi( !*ma, sijzleQmeci Devleti bu Sdzlelmeye gitre iistlendiEi yiikijmliiluklerindeD

E*ma bildiriminin ynriirliiEe girmesinden 6nce bir y hk bir dijnem iginde meydana gelen cvlem ve

iglemlcrbakmrndankurlalmaz;ayncabuqrkmabi ldir imi 'glkmamnyurnr luEegirmetar ihinden

tince Komite tarafmdan ele ahnan bir meselenin incelenmesine devam edllmesini engellemez

3. Bir Taraf Devletin 91kma bildiriminin yurilriuge girdigi tarihten ifibaren' Komitc bu Dev-

lel le i lg i l i  yeni brr  mesele hakkrnda incelemr )rpmaya h4lalam'rz

Madd€ 32 (Genel Sekreier Tsrafindan Yap an Bildirimler)

Birl€qmi$ Milleder Genel SclTetcri. Birlelmi$ Milletlere iiye olan butiin Devletleri vebu Sdz'

l.gmfi i-zalam4 ,'e tunu uygun bulmul biitun Devlederi a$agdaki konutarda bilgilendiriri

a) soz-tcqmenin z5 ve 26. maddelennc gbre imzalar' onaylar ve kal nalari

biBuStzlermeninz?.rnad(lesincgdrcyi i r i i r l i iEcgirmesi i le29.maddeyegi j reyapl landegr

$ikliklerin ytiriirliige girmesi;

c) Sozlelmcnin 3l maddesine gitre Sijzleqmeden grkma bildirimlen'

Madde 33 (Oriiinal Metinler)

LArapqa. Qince, IngiliTce. Fransrzca Rusqa ve Ispanyolca mctinleri esil dlEiidc geQcrli olan

bu Sozleqme, Birlcsmiq Milletler Gencl Sekreterligi nc tevdi ediltu

2. Birielmiq Milleder Genel Sekreteri bu Sozleqmcnin onayh bir 6rnegini biitiin Dcvletlcre
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Hapsedilenlerin ve Tutulanlann lEkenceye ve DiEer Zalimane' lnsan}kdrgr

veya Onurloncr Muamele veya Cezaya Kartr Korunmasrnda Sagl* Penonelinin

ve Ozetlikle Doktorlann Giirevine Dair Ttbbi Al ak Prensipleri
(Birle{nif MiUetkr Genel turuLu'nun 18 Arul* 1982 tarih le 37/194 sa} I

karart\ I4 kabul edibni[tir )

Madde I (Trbbi Bakrmda Elit Muamele Yapma)

Hapsedilenlerin ve tufulanlann lrbbi bakmlanndan sorumlu olan saghk personeli ve itzellik-

le de doktorlar. bu kimselerin fiziksel ve ruhsal sagltklanm koruma ve hastahklannl tedavi etme s1

rasmda, hapsedilmemis veya tululmam$ kigilere saglanan standanlarda ve nitelikle saELk hiTmeti

vermekle giircvlidirler.

Madde 2 (I[kencey€ Katrlma YasaEr)

Saghk personelinin ve dzellikle doktorlann igkence veya diger zalimane, insanl*&$ veya

onurkrncr ceza veya muamele olu$tuan eylenlere aktif veya pasif olarak katrlma, i$liral<, tesvik ve-

ya te$ebbiis olultural iillere kan$malan, trbbi ahlak prensiplerinin 9ok agu bir ihlali olup' aynt

zamanda uygulanabilir nitclikteki uluslarara$ belgeleri giire sugtu{l)

Madde 3 (Mahpuslarla Tedavi D$ ni$kil€r)

Saghk personelinin ve atzellikle de doktorlann mahpusla a veya lutulan kimselerle. miinhasr-

ran onlann fiziksel ve ruhsal saghklanm koruma ve iyileqtirme amaq bulunmayan tiirden mesleki

bir ili$kiye girmel€ri Obbi ahlak Prensiplerine aykmltk olulturur.

Madde 4 (Trbbi Ahlak KursllarDm lhlali)

Saghk personelinin ve dzellikle d€ dokorlann alagldaki fiilleri hbbi ahlak ilkelerne aykrndr:

a) Hapsedilenlerin ve tutulanlann sorgulanmalanna yardrmcr olmak iizere. biigi ve tecrijhcle

rinr hapsedilen veya tutulanlann fiziksel veya ruhsal saghklanna veya {artlanna zarar verebilecek

bil tarzda ve bununla ilgili uluslararasl belgelere aylon duqecek biEimde kullanma (2);

b) Hapsedilenterin veya tutulailann fiziksel veya ruhsal saghklanna zarar verebilecek v€ bu_

nunla ilgili uluslararasl belgelere aykrn duFc€k bir muamele yap mlq veya ceza uygulanrmq olma

srna ragmen, onlaru sagl*h oldugunu beli(en bir belge diizenleme veya biiyle bir belgenin diizen-

lenmesine kat ma veya ilgili uluslararasl belgelere aykn olarak bajyle bir muamele veya cezamn

yap masma kat ma,

Madde 5 (Tutulanlann Krcrtlanmalarm{ Kat ma Yasagr)

sagl* person€linin ve dzelilkle doktorlann, hepsedilen veya tutulan kimselerin veya mahpus

lann ya da tutulan kimselerle birlikte bulunan arkadallannn veya gardiyanlann korunmasr igin ge-

rekli olmadrkga ve sadece tlbbi tilgiilere uygun olaral karar verilebilec€k bir usul bulunmadakga,
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h$cdil€n vcya nfukn hir f.irr{ryi hsdarB
kala-ine ayhlxti: i, , . i 

rak iti! uytuh44 bt itl€rne karrlmdan t6t'i ahlak il-

Madde 5 (penslplcrlb Uygutabrhrrnn Dardunm yssa$)

,rrultun-u,,0 
O** dahil, herliangibir sebeplc yrkandaki prensiplerin uygulanmasl durduru_

Dipno &:
(1) Bakm., Herkesin kkenceye ve Diier tutinanz,lnswl*dryt yeya Ont)rktrct Muanhe veyu ce_24ya Katy Korunnnswt Dair Rit.tiri (Karar 3jJ2 (XXX), ek).
(2) Azeuikk lns.ut I tktan Evrehset BiAib ( Kamr 22m Axxr. Ek ),, ",r"",, ;;"*;::i ::;:' ;:r;::: i::#::# X:#:l:#k vela Cezaya Kary Koruhna na Dair &tdil

gan standart Kurarar (surron, on 
"n 

*", u"','**r 
3452 (xxx)' Ek) vc Mahpuslann Islaht igin At; ; ; : ": :;i: ii ;;;;":;,tr:';::,x" : ; :E:::#x:::x"r:,:;,y: ;
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