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ÖNSÖZ

Avukatlık Kanunu'nun 76'ncı maddes� 'İnsan 
Haklarını Savunmak Ve Korumak' görev�n� barolara 
yüklem�şt�r. Şanlıurfa Barosu bu görev b�l�nc�yle; 
�şkence ve kötü muameleye uğramanız ya da 
yakınınızın uğraması durumunda �nternet üzer�nden 
doğrudan başvuru yapab�lme �mkanı tanımıştır. 
İşkence veya kötü muameleye maruz kalmanız ya da 
y a k ı n ı n ı z ı n  m a r u z  k a l m a s ı  h a l � n d e ; 
www.sanl�urfabarosu.org.tr web adres�nde İnsan 
Hakları Başvuru Formu'nu doldurup göndermen�z 
yeterl� olacaktır. Bu davranış ve cezaların sona 
erd�r�lmes� ve fa�ller�n cezalandırılması �ç�n hukuk� 
desteğ�m�zle yanınızdayız.

İşkencey�, kötü muameley� ve onur kırıcı her 
türlü davranışı,düşüncey� ve anlayışı bu coğrafyada 
söküp atana dek hukuk mücadelem�z� sürdürecek ve 
toplumu aydınlatmaya devam edeceğ�z...

TEŞEKKÜR

B�zlere destekler�n� es�rgemeyen ve �nsan hak 
ve özgürlükler� konusunda gerekl� duyarlılığı gösteren 
başta Baro başkanımız Av. Abdullah ÖNCEL olmak 
üzere tüm yönet�m kurulu üyeler�ne teşekkürü b�r borç 
b�l�r�z.

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkez�

' 'Bütün �nsanlar özgür, onur ve haklar 
bakımından eş�t  doğarlar.  Akıl ve v�cdanla 
donatılmışlardır, b�rb�rler�ne kardeşl�k anlayışıyla 
davranmalıdırlar.''





HAKKINIZ VAR!

Durdurma yetk�s�n�n kullanılab�lmes�, 

pol�s�n tecrübes�ne ve �ç�nde bulunulan 

durumdan ed�nd�ğ� �zlen�me dayanan makul 

b�r sebeb�n bulunması şartına bağlıdır. Makul 

sebep, akla ve mantığa uygun olmalıdır. 

Sürekl�l�k arz edecek, fi�l� durum ve keyfil�k 

oluşturacak şek� lde durdurma �ş lem� 

yapılamaz.

1. Kolluk Hang� Durumlarda S�z� 

Durdurab�l�r?

Pol�s, kend�s�n�n pol�s olduğunu bel�rleyen 

belgey� gösterd�kten sonra; k�ş�ler� ve araçları, 

suç �şlenmes�n� önlemek, suç �şlend�kten sonra 

kaçan fa�ller�n yakalanmasını sağlamak, 

�şlenen suçların fa�ller�n�n k�ml�kler�n� tesp�t 

etmek, hakkında yakalama emr� ya da zorla 

get�rme kararı ver�lm�ş olan k�ş�ler� tesp�t 

etmek, k�ş�ler�n hayatını ve mal varlığını 

korumak amacıyla durdurab�l�r.

"İnsan, haklarıyla insandır."
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3 .  K o l l u k  S � z �  Yo l d a  D u r d u r u p 

Te l e f o n u n u z u  K a r ı ş t ı r a b � l � r  M � ? 

Telefonunuzdak� Whatsapp, Mesaj ve 

Rehber�n�z� Kontrol Edeb�l�r M�? 

2. Kolluk Hang� Durumlarda S�zden 

K�ml�k Sorab�l�r? 

Pol�s, görev�n� yer�ne get�r�rken, kend�s�n�n 

pol�s olduğunu bel�rleyen belgey� gösterd�kten 

sonra, durdurduğu k�ş�ye durdurma sebeb�n� 

b�ld�r�r ve durdurma sebeb�ne �l�şk�n sorular 

sorab�l�r; k�ş�den, k�ml�ğ�n� veya bulun-

durulması gereken d�ğer belgeler�n göster�l-

mes�n� �steyeb�l�r.

K�mse kend�s� aleyh�ne del�l vermeye 

zorlanamayacağı �ç�n, h�ç k�mse WhatsApp 

veya d�ğer mesajlarını yahut telefondak� 

b�lg�ler�n� pol�s veya jandarmaya vermekle, 

göstermekle yükümlü değ�ld�r. Yan� k�mse 

ş�fres�n� açarak kolluğa �ncelemes� �ç�n vermek 

zorunda değ�ld�r. Aks�n�n talep ed�lmes� veya 

k�ş�ler�n buna zorlanması, Anayasa tarafından 

korunan özel hayatın g�zl�l�ğ� �lkes�n�n �hlal� 

anlamına gel�r k�; k�ş�sel ver�ler�n korunması 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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4. Kolluk Hang� Durumlarda Üstünüzü 

ve Aracınızı Arayab�l�r? 

�lkes�n�n de �hlal� anlamını taşır. Pol�s veya 

jandarma el�n�zdek� telefonu karıştıramaz. 

Whatsapp mesajlarınızı ve rehber�n�z �le 

res�mler�n�z� �nceleyemez.

Üstünüzü aramak �steyenlerden önce 

k�ml�ğ�n� sonra yazılı üst arama �zn�n� sorunuz. 

Pol�s, durdurduğu k�ş� üzer�nde veya aracında 

s�lah veya tehl�ke oluşturan d�ğer b�r eşyanın 

bulunduğu hususunda yeterl� şüphen�n varlığı 

hal�nde, kend�s�ne veya başkalarına zarar 

ver�lmes�n� önlemek amacına yönel�k gerekl� 

tedb�rler� alab�l�r. Ancak bu amaçla k�ş�n�n 

üzer�ndek� elb�ses�n�n çıkarılması veya aracın 

dışarıdan bakıldığında �çer�s� görünmeyen 

bölümler�n�n açılması �stenemez. Üstünüz ve 

aracınız kolluk am�r�n�n kararıyla da aranab�l�r. 

Kolluk am�r�n�n kararı 24 saat �ç�nde görevl� 

hâk�m�n onayına sunulur. Bu arama kararı 

hak�m�n onayından geçmeden h�çb�r hüküm 

d o ğ u r m a z .  B u  n e d e n l e  h a k k ı n ı z d a 

gerçekleşt�r�len arama �şlem�n�n hak�m 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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Aramak �steyenlere k�ml�k ve arama �zn�n� 

sorunuz. Arama �zn�, hak�m tarafından ver�len 

yazılı b�r belged�r. Gec�kmes�nde sakınca 

bulunan hallerde arama �zn� Cumhur�yet 

savcısı ya da kolluk am�r�n�n yazılı emr� �le de 

ver�leb�l�r. Bu belgede aramanın neden�n� 

oluşturan eylem�n, aranacak k�ş�n�n, aramanın 

yapılacağı adres�n, tar�h�n ve saat�n açıkça 

göster�lmes� gerek�r. Aks� takd�rde hukuka 

aykırı b�r arama �zn�d�r. Bu durumda aratmama 

hakkınız vardır. Ayrıca hukuka uygun b�r 

arama kararına rağmen, yapılan arama 

sonunda arama tutanağını �mzalamama veya 

bu arama tutanağının b�r suret�n� talep etme 

hakkınız vardır. S�ze b�r örneğ�n�n ver�lmes� 

zorunludur.

onayından geç�p geçmed�ğ�n� mutlaka 

araştırınız. Yapılan araç aramasına �l�şk�n 

olarak s�ze, arama gerekçes�n� de �çeren b�r 

belge ver�lmes� zorunludur. 

5. Kolluk Hang� Koşullarda Ev�n�zde, 

İşyer�n�zde ve S�ze A�t D�ğer Kapalı 

Mekanlarda Arama Yapab�l�r? 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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Kural olarak ev�n�zde, �şyer�n�zde ve s�ze a�t 

d�ğer kapalı yerlerde gece vakt� arama 

yapılamaz. Ancak suçüstü haller�nde ve 

gec�kmes�nde sakınca bulunan hallerde gece 

vakt� de arama yapılab�l�r. Arama sırasında 

Cumhur�yet savcısı hazır olmazsa, �ht�yar 

heyet�nden veya komşulardan �k� k�ş� hazır 

bulundurulmak zorundadır.

S�z� gözaltına almak �steyen k�ş� veya 

k�ş�lerden, �lk önce k�m olduklarını sorunuz ve 

k�ml�k b�lg�ler�n� göstermeler�n� �stey�n�z. 

Daha sonra gözaltına almak �stemeler�n�n 

neden�n� sorunuz. Gözaltına alınma neden�n�z 

derhal s�ze b�ld�r�lmek zorundadır. Gözaltına 

alma, ancak yasanın bel�rled�ğ� koşullar 

gerçekleşm�şse yapılab�l�r. Yakalanan k�ş�n�n 

kaçmaya kalkışması, kend�s�ne veya başkasına 

zarar vereceğ�ne �l�şk�n bel�rt�ler�n varlığı 

haller�nde kelepçe takılab�l�r. Aks� takd�rde 

h�çb�r şek�lde kelepçe takılamaz. Keyfi b�r 

şek�lde kelepçe takılması söz konusu �se, 

6. Gözaltına Alınırken ve Gözaltında 

İken Haklarınız Nelerd�r? 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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mutlaka �şlem� yapanlar hakkında suç 

duyurusunda bulununuz. Yakalandığınızda, 

gözaltına alındığınızda ya da gözaltı süren�z 

uzatıldığında, derhal b�r yakınınıza b�lg� 

ver�lmes� zorunludur.

7. Sağlık Raporunun Düzenlenme B�ç�m� 

ve Bu Konudak� Haklarınız Nelerd�r? 

Göza l t ına  a l ınmadan  önce  dok tor 

kontrolünden geç�r�leceks�n�z. Doktorun 

odasında doktor �le tek başınıza bulunma 

hakkınız vardır. Doktorun s�ze yapılacak 

muayene konusunda yeterl� olmadığını 

gördüğünüz takt�rde doktorun tedav�s�n� kabul 

etmeme ve başka b�r doktor �steme hakkınız 

vardır. Gözaltından çıkarılmadan önce aynı 

şek�lde tekrar doktora çıkarılacaksınız. 

Herhang� b�r rahatsızlık varsa veya kötü 

muameleye maruz kaldıysanız bu durumu h�ç 

çek�nmeden doktorunuza anlatınız ve rapora 

geçmes� �ç�n ısrar ed�n�z. (Bu rapor �ler�k� 

aşamalarda en öneml� del�l�n�z olacaktır.) 

Yakalanan k�ş�n�n, herhang� b�r nedenle 

yer�n�n değ�şt�r�lmes�, gözaltı süres�n�n 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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Gözaltına alındığınız andan �t�baren kolluk, 

haklarınızı hatırlatmak zorundadır. Susma 

hakkınız vardır. Susma hakkı; k�ml�k 

b�lg�ler�n�z dışında konu �le �lg�l� h�çb�r 

açıklamada bulunmama hakkıdır. Susma hakkı 

aynı zamanda gözaltında teşh�s yapılırken veya 

yer gösterme sırasındak� tüm �şlemler� de 

kapsamaktadır. Unutmayınız k�, yer gösterme 

ve teşh�s �şlem� sırasında da susma hakkınız 

Kelepçel� muayeney� asla kabul etmey�n�z. 

S�z� kelepçel� b�r şek�lde muayene eden 

doktorun da görev�n� kötüye kullandığını ve 

sorumlu olduğunu unutmayınız.

uzatılması, serbest bırakılması ve adl� 

merc�lerce sevk ed�lmes� �şlemler�nden önce 

de sağlık durumunun doktor raporu �le tesp�t 

ed�lmes� sağlanır. Ayrıca doktor raporunun b�r 

örneğ�n�n, s�ze ver�lmes�n� talep etme hakkınız 

vardır. Bu rapor s�ze ver�lmek zorundadır. 

Muayene sırasında avukatınızın yanınızda 

bulunmasını �steme hakkınız vardır.

8. Susma Hakkı ve Susma Hakkının 

Kapsamı Ned�r?

"İnsan, haklarıyla insandır."
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olduğu g�b� avukat talep etme hakkınız vardır.

K�ş�n�n gözaltına alınmasına Cumhur�yet 

Savcılığınca karar ver�l�r. Gözaltına alma, bu 

tedb�r�n soruşturma yönünden zorunlu 

olmasına ve k�ş�n�n b�r suçu �şled�ğ� şüphes�n� 

10.Gözaltı Kararı ve Süreler� Nelerd�r? 

S�ze yüklenen suçun n�tel�ğ� ne olursa olsun 

(hakaret, tehd�t, bas�t yaralama g�b� daha hafif 

suçlar dah�l) şayet avukat seçeb�lecek durumda 

olmadığınızı beyan edersen�z gözaltına 

alındığınız andan �t�baren 7 gün 24 saat avukat 

�steme hakkınız vardır. Bunun �ç�n gözaltında 

pol�s veya jandarmaya avukat �sted�ğ�n�z� 

söylemen�z yeterl�d�r. Soruşturma aşamasında 

her zaman pol�s veya jandarmaya avukat 

� s t ed �ğ �n �z �  söy leyeb � l eceğ �n �z  g �b � 

mahkemeden (Ceza Yargılamalarında) de 

avukat �steyeb�l�rs�n�z. Baro tarafından tay�n 

ed�lecek avukat �ç�n s�zden ücret talep 

ed�lmeyecekt�r.

9 .   H a n g �  D u r u m l a r d a  Av u k a t 

İsteyeb�l�rs�n�z? 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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Kural : Gözaltı süres�, yakalama yer�ne en 

yakın hak�m veya mahkemeye gönder�lmes� 

�ç�n zorunlu süre har�ç, yakalama anından 

�t�baren 24 saat� geçemez. Yakalama yer�ne en 

yakın hak�m veya mahkeme gönder�lme �ç�n 

zorunlu süre 12 saatten fazla olamaz.Toplu 

o l a r a k  � ş l e n e n  s u ç l a r d a ,  d e l � l l e r � n 

toplanmasındak� güçlük veya şüphel� sayısının 

çokluğu neden�yle; Cumhur�yet savcısı gözaltı 

süres�n�n 4 güne kadar uzatılmasını yazılı 

olarak emredeb�l�r. Bu durumda k�ş� en geç 4 

gün  �ç �nde  hak �m önüne  ç ıkar ı lmak 

zorundadır.

İst�sna : Devlet�n Güvenl�ğ�ne Karşı Suçlar, 

Anayasal Düzene ve Bu Düzen�n İşley�ş�ne 

Karşı Suçlar, M�ll� Savunmaya Karşı Suçlar, 

Devlet�n Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına g�ren 

suçlar veya örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlenen 

suçlar bakımından: Gözaltı süres�, yakalama 

yer�ne en yakın hâk�m veya mahkemeye 

göster�r somut del�ller�n varlığına bağlıdır.

"İnsan, haklarıyla insandır."
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11. Gözaltında İken D�ğer Haklarınız 

Nelerd�r?

gönder�lmes� �ç�n zorunlu süre har�ç, yakalama 

anından �t�baren 48 saat�, toplu olarak �şlenen 

suçlarda 4 günü geçemez.  Del� l ler �n 

toplanmasındak� güçlük veya dosyanın 

kapsamlı olması neden�yle gözaltı süres�, 4 

günlük sürelerle bağlı kalmak kaydıyla, en 

fazla �k� defa uzatılab�l�r. Yan� toplamda en 

fazla 12 gün gözaltında tutulab�l�rs�n�z. Gözaltı 

süres �n�n  uzat ı lmasına  � l � şk�n  karar, 

Cumhur�yet savcısının �stem� üzer�ne 

yakalanan k�ş� d�nlen�lmek suret�yle hâk�m 

tarafından ver�l�r. (TMK 19/a geç�c� maddes� 

25.07.2021 tar�h�ne kadar geçerl�d�r.)

Hakkınızdak� suçlamayı öğrenme ve 

leh�n�ze olan del�ller�n toplanmasını �steme 

hakkınız vardır. S�ze �mzalatılmak �stenen her 

belgey� okuma hakkınız vardır. Bu belgeler� 

mutlaka okuyunuz. Söyled�kler�n�zden farklı 

b�lg�ler� �çeren belgeler� �mzalamama ve 

�mzalamama gerekçen�z� de yazma hakkınız 

vardır. (İmzadan �mt�na hakkı)

"İnsan, haklarıyla insandır."
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Ya doğrudan serbest bırakılırsınız. Bu 

durumda salıverme tutanağı düzenlenecekt�r. 

(Tutanağın b�r örneğ�n� alma hakkınız vardır.) 

Ya da savcılığa çıkarılacaksınız; savcılık 

aşamasında da susma hakkınız ve Baro'dan 

ücrets�z avukat talep etme hakkınız vardır. Bu 

durumda savcı �faden�z� alıp s�z� serbest 

bırakab�l�r veya tutuklanmanızı �steyerek 

yetk�l� ve görevl� Sulh Ceza Hak�ml�ğ�'ne sevk 

edeb�l�r. Gözaltında �ken kötü muameleye 

maruz kaldıysanız, bunu mutlaka detaylı b�r 

şek�lde savcıya anlatınız.Veyahut savcının 

taleb� üzer�ne hak�ml�ğe çıkarılırsanız, hak�m 

�faden�z� aldıktan sonra ya s�z� doğrudan ya da 

adl� kontrol şartıyla serbest bırakacak veyahut 

tutuklanmanıza karar verecekt�r.

12. Gözaltından Çıkarılınca Karşılaşaca-

ğınız Durumlar ve Bunlara Karşı Yapmanız 

Gerekenler Nelerd�r? 

Kötü muamele �dd�anız varsa hak�me de 

bunu detaylı b�r şek�lde anlatınız ve bu 

beyanlarınızın sorgu zaptına yazılmasını 

�stey�n�z. Sorgu hak�ml�ğ�nde tutuklanmanız 

durumunda tutukluluk kararına karşı 7 gün 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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§ Kanunî gözaltı süres� �ç�nde hâk�m 

önüne çıkarılmazsanız, 

13. Hang� Hallerde Tazm�nat Hakkınız 

Vardır?

Aşağıda sıraladığımız hallerden b�r�n�n 

bulunması durumunda tazm�nat davası açma 

hakkınız vardır;

�ç�nde �t�raz etme hakkınız vardır.

§ Yakalama veya tutuklama nedenler� ve 

hakkınızdak� suçlamalar s�ze yazıyla veya 

bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde 

§ Kanuna uygun olarak yakalandıktan 

veya tutuklandıktan sonra hakkınızda beraat 

kararı ver�l�rse

§ Kanunî haklarınız hatırlatılmazsa, 

§ Kanuna uygun olarak yakalandıktan 

veya tutuklandıktan sonra hakkınızda 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Da�r Karar 

ver�l�rse,

§ Kanunî haklarınız hatırlatılır ancak bu 

haklardan yararlanma �steğ�n�z yer�ne 

get�r�lmezse, 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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sözle açıklanmazsa,

§ Yakalandığınız veya tutuklandığınız 

yakınlarınıza b�ld�r�lmezse,

§ Hakkınızdak� arama kararı ölçüsüz b�r 

şek�lde gerçekleşt�r�l�rse,

14. İşkence Ned�r? 

İ şkence ,  b � r  ş ahs ın  � ş l ed �ğ �  veya 

�şled�ğ�nden şüphe ed�len b�r fi�l sebeb�yle, 

cezalandırmak amacıyla b�lg� veya �t�raf elde 

etmek �ç�n veya ayrım gözeten herhang� b�r 

sebep dolayısıyla b�r kamu görevl�s�n�n veya  

bu sıfatla hareket eden b�r başka şahsın teşv�k� 

veya rızasıyla uygulanan fiz�k� veya manev� 

ağır acı veya ızdırap veren fi�l anlamına gel�r.

"İnsan, haklarıyla insandır."

17 

Bozova/Yaylak Jandarma Karakolu 18.05.2019

İşkence,
insanlığa

karşı
suçtur.



Yaygın olarak uygulanan �şkence ve kötü 

muamele çeş�tler� şunlardır; aşağılama, 

hakaret, sopayla vurma, tokat atma, göz 

bağlayıp bekletme,  öldürme tehd�d� , 

yakınlarına �şkence yapma tehd�d�, yerde 

bekletme, sözlü ve fiz�ksel c�nsel tac�z, 

�şkenceye görsel �ş�tsel tanıklık ett�rme, 

gürültülü müz�k ve marş d�nletme,  falaka, düz 

askı-çarmıh, fil�st�n askısı, ayaktan ters askı, 

yerde çarmıha germe, elektr�k verme, aç susuz 

bırakma, basınçlı su sıkma, hücrede tecr�t, haya 

burma, soğuk zem�nde bekletme, saç-sakal-

bıyık yolma, zorla saç-sakal-bıyık kesme, 

p�sl�kle dolu b�r poz�syonda bekletme, tuz 

yed�rme, ajanlık tekl�fi, yakınlarının veya 

başkalarının yanında �şkence yapma, soyma, 

duvara çarpma, kum torbası �le vurma, 

vücudun tek b�r noktasına sürekl� vurma, yere 

yatırarak üzer�ne çıkma/ağırlık yükleme, b�ber 

gazı, tecavüz, ağza tükürme, üzer�ne �şeme, 

aşırı fiz�ksel akt�v�teye zorlama, yakma, s�gara 

söndürme, buza yatırma, uyutmama, uzun süre 

15. Yaygın Olarak Uygulanan İşkence ve 

Kötü Muamele Yöntemler� Nelerd�r? 
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her türlü poz�syonda bekletme, zorla �çer�ğ� 

b�l�nmeyen şeyler yed�rme, açık pencere 

önünde havasız bırakma, anlamsız �steklere 

�taate zorlama, kelepçeyle bekletme, suda 

boğma, tırnak çekme, d�ş çekme, zorla tıbb� 

müdahale, makat araması, vaj�na araması vs. 

g�b� çeş�tl� şek�llerde olab�lmekted�r.

16. İşkence Yasağı Ned�r?

K�mseye �şkence ve ez�yet yapılamaz; 

k�mse �nsan hays�yet�yle bağdaşmayan, onur 

kırıcı, zal�mce, �nsanlık dışı b�r cezaya veya 

muameleye tab� tutulamaz. İşkence, k�ş�n�n 

suçu ne olursa olsun ve hang� koşulda olursa 

olsun ulusal ve uluslararası yasalara göre 

mutlak yasaktır. İşkence �nsanlık suçudur, bu 

suçta zamanaşımı yoktur. 

B � r  k � ş � y e  k a r ş ı  � n s a n  o n u r u y l a 

bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden 

acı çekmes�ne, algılama veya �rade yeteneğ�n�n 

etk�lenmes�ne, aşağılanmasına yol açacak 

davranışları gerçekleşt�ren kamu görevl�s� 

17. İşkence Suçunun Cezası Ned�r?
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Bu suçun çocuğa, beden ve ruh bakımından 

kend�s�n� savunamayacak durumda bulunan 

k�ş�ye ya da gebe kadına karşı �şlenmes� 

hal�nde, sek�z yıldan on beş yıla kadar hap�s 

cezasına hükmolunur.

18.  İşkence  ve  Kötü Muameleye 

Uğramanız Durumunda Ne Yapmalısınız?

İşkence, kötü muamele ve �nsanlık dışı 

muamele veya onur kırıcı davranışa maruz 

kalmanız hal�nde, bu davranış ve cezaların 

sona erd�r�lmes� ve fa�ller�n cezalandırılması 

�ç�n sorumlular hakkında suç duyurusunda 

bulunun.

hakkında üç yıldan on �k� yıla kadar hap�s 

cezasına hükmolunur.

Ayrıca hukuk� destek almak ve soruştur-

manın daha etk�l� yürütülmes�n� sağlamak 

amacıyla Baroya başvurunuz. Şanlıurfa  

Barosu İnsan Hakları Merkez�'ne b�zzat 

gelerek başvurab�lece-ğ�n�z g�b� doğrudan 

www.sanl�urfabarosu.org.tr web adres�nden 

İnsan Hakları Başvuru Formunu doldurarak da 

başvurab�l�rs�n�z.

"İnsan, haklarıyla insandır."
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Sokakta, gözaltında �şkence ve kötü 

muameleye maruz kaldıysanız; bu konudak� 

b�lg�ler� avukatınıza mutlaka ayrıntılı olarak 

anlatın. Ayrıca gözaltına alındığınızda ve 

gözaltından çıkarılıp savcılığa ya da hak�m 

önüne çıkarıldığınızda b�r doktor tarafından 

mutlaka muayene ed�lmen�z gerekmekted�r. 

Gördüğünüz �şkence ve kötü muamele 

konusunda tüm ş�kayetler�n�z� doktora anlatın 

ve rapora yazıp yazmadığını kontrol ed�n. 

Doktor s�z� muayene etmez, eks�k muayene 

eder ya da ş�kayetler�n�z� tutanağa yazmaz �se, 

doktoru reddetme hakkınız vardır. 

Ayrıca savcılığa ya da hak�m önüne 

çıkarıldıysanız y�ne görmüş olduğunuz 

�şkence ve kötü muameleye �l�şk�n tüm 

detayları anlatın. Unutmayın k� �şkence ve kötü 

muamele net�ces�nde alınan �faden�z s�z�n 

aleyh�n�ze kullanılamaz.

İşkenceye uğradıysanız her zaman suç 

duyurusunda bulunma hakkınız vardır. İşkence 

suçu, zamanaşımına uğramaz. Yan� suç  

duyurusunda bulunmak �ç�n herhang� b�r süre 

sınırlandırması bulunmamaktadır. 
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19. İşkence ve Kötü Muameleye İl�şk�n 

Suç Duyurusunda Bulunduğunuzda Süreç 

Nasıl İşler?

Cumhur�yet başsavcılığı �şkence ve kötü 

muamele �dd�asını duyduğu g�b� kend�l�ğ�nden 

harekete geçerek olayı araştırır bunu yaparken 

de lehe ve aleyhe bütün del�ller� toplama 

yükümlülüğü vardır. Savcılık, yapılan 

soruşturma net�ces�nde yeterl� del�l ve şüphe 

olduğunu düşünürse kamu davası açılması �ç�n 

�dd�aname hazırlayıp �lg�l� mahkemeye 

gönder�r şayet yeterl� del�l ve şüphe olmadığını 

düşünürse, şüphel� hakkında kamu davası 

açmaya gerek görmeyerek Kovuşturmaya Yer 

Olmadığına Da�r (Tak�ps�zl�k) Kararı ver�r. 

Tak�ps�zl�k kararının s�ze tebl�ğ ed�ld�ğ� 

tar�hten �t�baren 15 gün �ç�nde kararı veren 

savcıl ığın bağlı  bulunduğu ağır  ceza 

mahkemes�n�n bulunduğu yerdek� sulh ceza 

hak�ml�ğ�ne �t�raz etme hakkınız vardır. Sulh 

Ceza Hak�ml�ğ� yapacağınız �t�razı reddederse, 

ver�len karar kes�nd�r. Ver�len bu kararla 

olağan yargı yolları tükenm�ş olur. Yargısal 

yolların tükend�ğ�n�n öğren�ld�ğ� veya kararın 

"İnsan, haklarıyla insandır."
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s�ze tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün 

�çer�s�nde Anayasa Mahkemes�'ne B�reysel 

Başvuru yapma hakkınız vardır. Şayet mücb�r 

sebep veya ağır hastalık g�b� nedenlerle 30 

günlük sürey� kaçırmış �sen�z, mazeret�n�z�n 

kalktığı tar�hten �t�baren 15 gün �ç�nde başvuru 

yapma hakkınız vardır. Anayasa Mahkemes� 

tarafından ver�len karar s�z� tatm�n etm�yorsa 6 

ay �ç�nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemes�'ne 

başvuru yapma hakkınız vardır. (Bütün bu 

�şlemler tekn�k ve uzmanlık gerekt�ren konular 

olduğundan hak kaybına uğramamak �ç�n sürec� 

avukatınızla tak�p etmen�z öneml�d�r.)
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1- www.sanlıurfabarosu.org.tr  web 

edres�ne g�r�ş yapınız.

4- Formun sonunda yer alan Olay ve 

Talepler kısmını ayrıntılı b�r şek�lde doldurup 

gönder butonuna basınız.

İşkence Mağduru ya da Görgü Tanığı 

Mısınız? İnternet üzer�nden başvuru 

yapmak �ç�n;

2- Ana sayfanın alt kısmında İnsan Hakları 

Başvuru Formuna tıklayınız.

3- Formda yer alan b�lg�ler� doğru ve eks�ks�z 

g�r�n�z.

Not: Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları 

Merkez�’n�n 0537 441 04 11 numaralı hattından 

başvurunuzun görüldüğüne �l�şk�n tarafınıza 

kısa mesaj atılacaktır. Sırası geld�ğ�nde 

başvurunuz değerlend�r�l�p s�z�nle �let�ş�me 

geç�lecekt�r.



ŞANLIURFA BAROSU İNSAN HAKLARI BAŞVURU FORMU

20- Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Başvuru Formu Örneğ�
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Fax:  0414 315 26 77

Telefon: 0537 441 04 11

ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANLIĞI
Telefon: 0414 313 28 28

Web : www.sanl�urfabarosu.org.tr
Adres: Paşabağı Mah. 775. Sok. 21 D, 63040 
Hal�l�ye, Şanlıurfa
Tw�tter: @UrfaBarosu
İnstagram: @urfabarosuoffic�al

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkez�

Tw�tter: @urfabarosu�hk
İnstagram: @�nsanhaklar�merkez�

E-gma�l: urfabarosu�hk@gma�l.com

Af Örgütü, Şanlıurfa Barosu’nun girişimleriyle 24.05.2019
günü Urfa’da gözaltında tutulan 25 kişininin

işkence riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek
acil eylem çağrısında bulundu.




