
1

A–8 İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ 
KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME1

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 19.03.1954, Sayı: 8662

Avrupa Konseyi Üyesi olan Âkıd Hükümetler,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de ilân edilen İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesini;
Bu beyannamenin metninde mezkûr hakların her yerde ve fiilen tanınmasını ve tat-

bik edilmesini sağlamaya matuf bulunduğunu, 
Avrupa Konseyi’nin gayesini; üyeleri arasında daha sıkı bir birlik kurmak olduğunu 

ve İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri korunma ve gelişmesinin bu gayeye ulaşmak yol-
larından birini teşkili ettiğini, 

dikkat nazarına alarak, 
Dünyada barış ve adaletin asıl temelim teşkil eden ve idamesi her şeyin fevkinde 

olarak, bir taraftan, hakikaten demokratik bir siyasi rejim ve diğer taraftan, insan hak-
larına müştereken hürmet ve bu konuda ortak bir anlayış esaslarına istinad eden bu ana 
hürriyetlere derin bağlılıklarını teyid ederek,

Aynı telâkkiyi taşıyan ve ideal ve siyasi ananeler, hürriyete saygı ve hukukun üs-
tünlüğü hususlarında müşterek bir mirasa sahip bulunan Avrupa devletleri hükümetleri 
sıfatiyle, Evrensel Beyannamede yazılı bazı hakların müştereken sağlanmasını temine 
yarıyacak ilk tedbirleri almayı kararlaştırarak; 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Madde 1- İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü 
Yüksek Akıd Taraflar kendi kaza haklarına tabi her ferde işbu Sözleşmenin birinci 

faslında tarif edilen hak ve hürriyetleri tanırlar.

BÖLÜM I 
Hak ve Özgürlükler

Madde 2- Yaşama Hakkı 
1. Her ferdin yaşama hakkı kanunun himayesi altındadır. Kamunun ölüm cezası 

ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infazı 
dışımda, hiç kimse kasten öldürülemez.

2. Öldürme, aşağıda derpiş edilen zaruret halleri dışında, bu maddenin ihlâli suretiy-
le yapılmış telâkki olunmaz:

a) Her ferdin gayrimeşru cebir ve şiddete karşı korunmasını sağlamak için,
b) Kanun hükümleri dâhilinde bir tevkifi yerine getirmek veya kanuna uygun olarak 

mevkuf bulunan bir şahsın kaçmasını önlemek için,
c) Ayaklanma veya isyanı, kanuna uygun olarak bastırmak için,

1  Sözleşmenin yalnızca “Hak ve Özgürlükler” başlıklı Birinci Bölümüne yer verilmiş 
olup maddelerin, Resmi Gazete’de yayımlanan halleri kullanılmıştır.
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A-8 m.3 İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme

Madde 3- İşkence Yasağı
Hiç kimse işkenceye, gayriinsani yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tabi 

tutulamaz.
Madde 4- Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı
1. Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz,
2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya mecburi çalışmaya tabi tutulamaz,
3.Aşağıdaki haller bu maddede kasdolunan «zorla çalıştırma veya mecburi çalışma-

dan» sayılmazlar:
a) İşbu Sözleşmenin 5. maddesinde derpiş edilen şartlar altında mevkuf tutulan bir 

kimseden mevkufiyeti veya şartla salıverilmesi süresince yapması mûtat olarak isteni-
lecek çalışma;

b) Askeri mahiyette her hizmet yahut inançları gereğince askerlik vazifesini yap-
maktan kaçınan kimselerin durumunu meşru telâkki eden memleketlerde, bu inanca sa-
hip kimselere mecburi askerlik yerine gördürülecek başka bir hizmet;

c) Topluluğun hayat veya refahını tehdit eden buhran ve âfet hallerinde talep olunan 
her hizmet;

d) Normal medeni mükellefiyetler şümulüne giren her türlü çalışma veya hizmet.
Madde 5- Hürriyet ve Güvenlik Hakkı 
Her ferdin hürriyete ve güvenliğe hakkı vardır. Aşağıda mezkûr haller ve kanuni 

usuller dışında biç kimse hürriyetinden mahrum edilemez:
a) Salahiyetli bir mahkeme tarafından mahkûmiyeti üzerine usulü dairesinde hap-

sedilmesi,
b) Bir mahkeme tarafından kanuna uygun olarak verilen bir karara riayetsizlikten 

dolayı yahut kanunun koyduğu bir mükellefiyetin yerine getirilmesini sağlamak üzere 
yakalanması veya tevkifi,

c) Bir suç işlediği şüphesi altında olan yahut suç işlemesine veya suçu işledikten 
sonra kaçmasına mâni olmak zarureti inancını doğuran mâkul sebeplerin mevcudiyeti 
dolayısiyle, yetkili adli makam önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve hapsi,

d) Bir küçüğün nezaret altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için veril-
miş usulüne uygun bir tevkif kararı bulunması,

e) Bulaşıcı bir hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl hastası, bir alkoliğin, uyuş-
turucu maddelere müptelâ bir kimsenin yahut bir serserinin kanuna uygun mevkufiyeti,

f) Bir kimsenin memlekete usulüne uygun olmıyarak girmekten men’i, veya bak-
landa bir sınır dışı kılma veya geri verme muamelesine tevessül olunması sebebiyle 
yakalanmasına veya tevkifine karar verilmesi.

2. Tevkif olunan her ferde, tevkifini icabettiren sebepler ve kendisine karşı vâki 
bütün isnatlar en kısa bir zamanda ve anladığı bir dille bildirilir.

3. İşbu maddenin I/c fıkrasında derpiş edilen şartlara göre yakalanan veya tevkif 
edilen herkesin, hemen bir hâkim veya adlî görevi yapmaya kanunen mezun kılınmış 
diğer bir memur huzuruna çıkarılması lâzım ve mâkul bir süre içinde muhakeme edil-
meye yahut adlî takibat sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverme ilgilinin 
duruşmada hâzır bulunmasını sağlıyacak bir teminata bağlanabilir.

4. Yakalanması veya tevkif sebebiyle hürriyetinden mahrum bırakılan her şahıs hür-
riyeti tahdidin kanuna uygunluğu hakkında kısa bir zamanda karar vermesi ve keyfiyet 
kanuna aykırı görüldüğü takdirde tahliyesini emretmesi için bir mahkemeye itiraz eyle-
mek hakkını haizdir.
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İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme  A-8 m.6
5. İşbu maddenin hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir yakalama veya tevkif mu-

amelesinin mağduru olan her şahsın tazminat istemeye hakkı vardır.
Madde 6- Adil Yargılanma Hakkı
1. Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezai sahada ken-

disine karşı serdedilen bir isnadın esası hakkında karar verecek olan, kanuni, müstakil 
ve tarafsız bir mahkeme tarafından dâvasının mâkul bir süre içinde hakkaniyete uygun 
ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkım haizdir.

Hüküm aleni olarak verilir, şu kadar ki demokratik bir toplulukta âmme intizamının 
veya milli güvenliğin veya ahlâkın yaratına veya küçüğün menfaati veya dâvaya taraf 
olanların korunması veya adaletin selâmetine zarar verebileceği bazı hususi hallerde, 
mahkemece zaruri görülecek ölçüde, aleniyet dâvanın devamınca tamamen veya kısmen 
Basın mensupları ve halk hakkında tahdid edilebilir.

2. Bir suç ile itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar masum 
sayılır.

3. Her sanık ezcümle:
a) Şahsına tevcih edilen isnadın mahiyet ve sebebinden en kısa bir zamanda, anladı-

ğı bir dille ve etraflı surette haberdar edilmek,
b) Müdafaasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara malik olmak,
c) Kendi kendini müdafaa etmek veya kendi seçeceği bir müdafii veya eğer bir müdafi 

tâyin için malî imkânlardan mahrum bulunuyor ve adaletin selâmeti gerektiriyorsa, mah-
keme tarafından tâyin edilecek bir avukatın meccani yardımından istifade etmek,

d) İddia şahitlerini sorguya çekmek, veya çektirmek, müdafaa şahitlerinin de iddia 
şahitleriyle aynı şartlar altında davet edilmesini ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek,

e) Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın 
yardımından meccanen faydalanmak, haklarına sahiptir.

Madde 7- Cezaların Kanuniliği
1. Hiç kimse işlendiği zaman milli veya milletlerarası hukuka göre bir suç teşkil 

etmiyen bir fiil veya ihmalden dolayı mahkûm edilemez. Keza hiç kimse suç işlendiği 
zaman tertibi gereken cezadan daha ağır bir cezaya da çarptırılamaz.

2. İşbu madde, işlendiği zaman medeni milletler tarafından tanınan umumi hukuk 
prensiplerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmalden suçlu bir şahsın yargılanmasına ve 
cezalandırılmasına mâni değildir.

Madde 8- Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması
1. Her şahıs hususi ve ailevi hayatına, meskenine ve muhaberatına hürmet edilmesi 

hakkına maliktir.
2. Bu hakların kullanılmasına resmî bir makamın müdahalesi demokratik bir cemi-

yette ancak millî güvenlik, âmme emniyeti, memleketin iktisadi refahı, nizamın muha-
fazası, suçların önlenmesi, sağlığın veya ahlâkın ve başkasının hak ve hürriyetlerinin 
korunması için zaruri bulunduğu derecede ve kanunla derpiş edilmesi şartiyle vukubu-
labilir.

Madde 9- Düşünme, Vicdan ve Din Özgürlüğü
1. Her şahıs düşünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak din veya kanaat de-

ğiştirme, hürriyetini ve alenen veya hususi tarzda ibadet ve âyin veya öğretimini yapmak 
suretiyle tek başına veya toplu olarak dinini veya kanaatini izhar eylemek hürriyetini 
tazammun eder.
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2. Din veya kanaatleri izhar etmek hürriyeti demokratik bir cemiyette ancak âmme 
güvenliğinin, âmme nizamının, genel sağlığın veya umumi ahlâkın, yahut başkalarının 
hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri olan tedbirlerle ve kanunla tahdit edilebilir.

Madde 10- İfade Özgürlüğü
1. Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve resmî ma-

kamların müdahalesi ve memleket sınırları mevzuubahis olmaksızın, haber veya fikir 
almak veya vermek serbestisini ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya 
televizyon işletmelerini bir müsaade rejimine tabi kılmalarına mâni değildir.

2. Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, demokratik 
bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, milli güvenliğin, toprak bütünlüğü-
nün veya âmme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya 
ahlâkın, başkalarının şöhret veya haklarının korunması, gizli haberlerin ifşasına mâni 
olunması veya adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması için ancak 
ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabii tutulabilir.

Madde 11- Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü
1. Her şahıs asayişi ihlâl etmiyen toplantılara katılmak ve başkalarıyla birlikte sendi-

kalar tesis etmek ve kendi menfaatlerini korumak üzere sendikalara girmek hakkı dâhil 
olmak üzere dernek kurmak hakkını haizdir.

2. Bu haklarına kullanılması, demokratik bir toplulukla, zaruri tedbirler mahiyetinde 
olarak millî güvenliğin, âmme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, 
sağlığın veya ahlâkın veya başkalarının, hak ve hürriyetlerinin korunması için ve ancak 
kanunla tahdide tabi tutulabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında idare, silâhlı 
kuvvetler veya zabıta mensuplarının muhik tahditler koymasına mani değildir.

Madde 12- Evlenme Hakkı
Evlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın istimalini tanzim eden millî kanun-

lar dairesinde, evlenmek ve bir aile kurmak hakkına maliktir.
Madde 13- Etkili Başvuru Hakkı
İşbu Sözleşmede tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen her şahıs ihlâl fiilî resmî 

vazifelerini ifa eden kimseler tarafından bu vazifelerin ifası sırasında yapılmış da olsa, 
millî bir makama fiilen, müracaat hakkına sahiptir.

Madde 14- Ayırımcılık Yasağı
İşbu Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerden istifade keyfiyeti, bilhassa cins, ırk, 

renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, millî veya sosyal menşe, millî bir azınlığa 
mensupluk, servet, doğum veya herhangi diğer bir durum üzerine müesses hiçbir tefrike 
tabi olmaksızın sağlanmalıdır.

Madde 15- Olağanüstü Hallerde Askıya Alma
1. Harb veya milletin varlığını tehdit eden diğer umumi bir tehlike halinde her Yük-

sek Akıd Taraf ancak, durumun iktiza ettiği nispette ve devletler hukukundan doğan 
diğer mükellefiyetlerle tezat teşkil eylememek şartiyle, işbu Sözleşmede derpiş olunan 
mükellefiyetlere aykırı tedbirler alabilir.

2. Yukardaki “hüküm, meşru harb fiilleri neticesinde vâki ölüm hadisesi müstesna, 
ikinci ve üçüncü maddeler ile dördüncü maddenin birinci fıkrasını ve yedinci maddeyi 
hiçbir suretle ihlâle mezun kılmaz.

3. Bu ihlâl hakkını istimal eden her Yüksek Akıd Taraf alınan tedbirlerden ve bunları 
icabettiren sebeplerden Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bilgi verir. Bu Yüksek Akıd 
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İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme  A-8 m.16
Taraf mezkûr tedbirlerin mer’iyetten kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin tamamiyle tat-
bikına tekrar başlandığı tarihten de Avrupa Konseyi Genel Sekreterini haberdar eder.

Madde 16- Yabancıların Siyasi Faaliyetlerinin Kısıtlanması
20, 11 ve 14 üncü maddelerin hiçbir hükmü yabancıların siyasi faaliyetlerini Yüksek 

Akıd Tarafların tahdit etmelerine mâni sayılmaz.
Madde- 17 Hakların Kötüye Kullanımının Yasaklanması
Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir devlete topluluğa veya ferde, İşbu Sözleş-

mede tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya mezkûr Sözleşmede derpiş edildi-
ğinden daha geniş ölçüde tahditlere tabi tutulmasını istihdaf eden bir faaliyete girişmeye 
veya harekette bulunmaya matuf her hangi bir hak sağladığı şeklinde, tefsir olunamaz.

Madde- 18 Hakların Kısıtlanmasının Sınırları
Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince, mezkûr hak ve hürriyetlere yapılan takyitler 

ancak derpiş edildikleri gaye için tatbik edilebilirler.

A-8a İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ 
KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL 

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 19.03.1954, Sayısı: 8662

İşbu Protokolü imza eden, Avrupa Konseyi Üyesi, hükümetler, İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri Korumaya dair olup Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş 
bulunan Sözleşmenin (aşağıda «Sözleşme» diye anılmıştır) 1 inci faslında esasen musar-
rah bulunanlardan gayrı hak ve hürriyetlerin müşterek müdafaasını temin için gereken 
tedbirleri almayı kararlaştırarak, aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır: 

Madde 1- Mülkiyet Hakkının Korunması
Her hakikî veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet edilmesi hakkına ma-

liktir. Herhangi bir kimse ancak âmme menfaati icabı olarak ve kanunun derpiş eylediği 
şartlar ve devletler hukukunun umumi prensipleri dâhilinde mülkünden mahrum edile-
bilir. Yukardaki hükümler, devletlerin, emvalin umumi menfaate uygun olarak istimalini 
tanzim veya vergilerin veyahut sair mükellefiyetlerin veyahut da para cezalarının tahsili 
için zaruri gördükleri kanunları yürürlüğe koymak hususunda malik bulundukları huku-
ka halel getirmez

Madde 2- Eğitim Hakkı 
Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez. Devlet, eğitim ve öğretim saha-

sında deruhde edeceği vazifelerin ifasında, ebeveynin bu eğitim ve öğretimi kendi dinî 
ve felsefi akidelerine göre temin etmek hakkına riayet edecektir.

Madde 3- Serbest Seçim Hakkı 
Yüksek Âkıd Taraflar, teşriî organın intihabı hususunda halkın kanaatinin serbest 

olarak izharını sağlıyan şerait dâhilinde uygun sürelerle gizli oyla serbest seçimler yap-
mayı taahhüt ederler.

Madde 4- Ülkesel Uygulama
Her Yüksek Âkıd Taraf, bu Protokolün imzası veya tasdiki anında veyahut daha son-

ra her hangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edeceği bir beyanname 
ile beynelmilel münasebetlerini deruhde ettiği ve mezkûr beyannamede zikrettiği ülke-
lerde bu Protokol hükümlerinin ne nispette tatbik edileceğini taahhüt ettiğini bildirebilir. 
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A-8a m.5 İHAS Ek Protokol

Geçen fıkra mucibince bir beyanname tevdi etmiş bulunan her Yüksek Âkıd, zaman 
zaman mütekaddim bir beyannamenin mefadını tadil eden veya bu Protokol hükümle-
rinin her hangi bir ülke üzerinde uygulanmasına son veren yeni bir beyannameyi, tevdi 
edebilir. 

Bu madde gereğince yapılmış bir beyan Sözleşmenin 63 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasına uygun olarak yapılmış gibi telâkki olunacaktır.

Madde 5- Sözleşmeyle Bağlantı
Yüksek Âkıd Taraflar bu Protokolün 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerini Sözleşmeye ek 

maddeler olarak telâkki edecekler ve Sözleşmenin bütün hükümleri buna göre tatbik 
edilecektir.

Madde 6- İmza ve Onay
Bu Protokol Sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarına açıktır, bu 

Protokol Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra tasdik edilecektir. Protokol, 10 tasdik-
namenin tevdiinden sonra yürürlüğe girecektir.

Protokol, bilâhara tasdik edecek her mumzı için, tasdiknamesinin tevdiini mütaakıp 
yürürlüğe girecektir.

Tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecek, o da tasdik eden-
lerin isimlerini bütün üyelere tebliğ edecektir.

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce olarak 
ve Avrupa Konseyi Hazinei Evrakında saklanacak tek bir nüsha halinde 20 Mart 1952 
de Paris’te tanzim edilmiştir. Umumi Kâtip bunun tasdikli suretlerini imza eden bütün 
devletlere gönderecektir.

A-8b İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN 
KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME’YE EK VE BU SÖZLEŞME 
İLE İLK EK PROTOKOL KAPSAMINDA BULUNANLARDAN 
BAŞKA DİĞER BAZI HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ TANIYAN 4 

NUMARALI PROTOKOL

Yayımlandığı Resmî Gazete Yayım Tarihi: 14.7.1994, Sayı: 21990

Burada imzası bulunan Hükümetler, Avrupa Konseyi üyesi olarak, 4 Kasım 1950 
tarihinde Roma’da imzalanmış olan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korumasına 
Dair Sözleşmenin (bundan böyle “Sözleşme “ olarak anılmıştır) I. bölümü ve 20 Mart 
1952 tarihinde Paris’te imzalanan Sözleşme’ye Ek Birinci Protokol’ün 1 ilâ 3. madde-
leri kapsamındakiler dışında diğer bazı hak ve özgürlüklerin müştereken uygulanmasını 
sağlamak için gereken tedbirleri alma kararıyla, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 
Madde 1- Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı
Hiç kimse, yalnızca Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olma-

sından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. 
Madde 2- Serbest dolaşım özgürlüğü
1. Bir devletin ülkesinde yasal olarak bulunan herkesin bu ülke içinde serbestçe 

dolaşma hakkı ve ikâmetgâhını seçme özgürlüğü vardır. 
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2. Herkes, herhangi bir ülkeyi, kendisininki dahil olmak üzere, terketmekte serbesttir. 
3. Bu hakların kullanılmasına menfaati için gereken ve demokratik bir toplumda, ulu-

sal güvenlik ve kamu güvenliği, kamu düzeninin idamesi, suçların önlenmesi, sağlık ve 
ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için alınan ve yasaya uygun 
önlemler dışında başka hiçbir kısıtlama uygulanamaz. 

4. 1. paragrafta tanınmış olan haklar, belirli alanlarda, yasaya uygun bir şekilde ko-
nulan ve demokratik bir toplumda, kamu yararının haklı kıldığı kısıtlamalara da konu 
olabilir. 

Madde 3- Vatandaşın sınırdışı edilmesi yasağı
1. Hiç kimse vatandaşı olduğu devletin ülkesinden kişisel olarak, ya da topluca sı-

nırdışı edilemez. 
2. Hiç kimse vatandaşı olduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakıla-

maz. 
Madde 4- Yabancıların toplu sınırdışı edilmeleri yasağı
Yabancıların topluca sınırdışı edilmeleri yasaktır. 
Madde 5- Ülkesel uygulama
1. Yüksek akit taraflardan herbiri, bu Protokolün imzası veya onaylanması sırasında, 

ya da daha sonra herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, vereceği 
bildiride, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ve sözkonusu bildiride belirttiği ül-
kelere bu protokol kurallarının uygulanmasını hangi ölçüler içinde üstlendiğini belirtir. 

2. Önceki paragraf uyarınca bildiride bulunmuş olan her yüksek sözleşmeci taraf, 
zaman zaman eskiden yaptığı bildirilerin koşullarını değiştiren ya da bu protokol kural-
larının herhangi bir ülkede uygulanmasına son veren yeni bir bildiride bulunabilir. 

3. Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildiri, Sözleşmenin 63. maddesinin 1. pa-
ragrafı uyarınca yapılmış sayılacaktır. 

4. Devletin, onaylaması veya kabulü sonucu bu Protokolün uygulandığı her devletin 
ülkesi ve bu madde uyarınca, sözkonusu devlet tarafından yapılan bildiri üzerine bu 
Protokolün uygulandığı ülkelerden herbiri, 2. ve 3. maddelerde sözkonusu olan devlet 
ülkesi açısından, birbirinden ayrı ülkeler sayılacaktır. 

Madde 6- Sözleşmeyle bağlantılı
1. Yüksek akit taraflar, bu Protokolün 1 ilâ 5. maddelerini Sözleşmenin ek maddeleri 

olarak telakki edecekler ve Sözleşmenin tüm hükümleri buna göre uygulanacaktır. 
2. Bununla birlikte, Sözleşmenin 25. maddesi uyarınca kişisel başvuru hakkını ka-

bul eden bir beyanın yapılmış olması, ya da Sözleşmenin 46. maddesi uyarınca Divan’ın 
yetkisini zorunlu olarak kabul eden bir beyanın yapılmış olması, bu Protokolün uygulan-
ması açısından, ancak ilgili yüksek akit tarafın sözü geçen hakkı, ya da sözü geçen yargı 
yetkisini Protokolün 1 ilâ 4. maddeleri, ya da bu maddelerden bazıları için tanıdığını 
bildirmesi durumunda mümkün olacaktır. 

Madde 7- İmza ve onay
1. Bu protokol Sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır; 

Bu Protokol Sözleşme ile birlikte, ya da sözleşmenin onaylanmasından sonra onaylana-
caktır. Protokol, 5 onay belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Protokol, 
sonradan onaylayan her imzacı için, onay belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe gi-
recektir. 

2. Onay belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecek o da onaylayanların 
adlarını tüm üyelere duyuracaktır. 
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Yukarıdaki hükümleri onaylamak üzere (yasal olarak) yetkili kılınmış, aşağıda im-
zaları bulunanlar bu protokolü imzalamışlardır. 

16 Eylül 1963 tarihinde Strasbourg’da Fransızca ve İngilizce ve iki metin aynı dere-
cede geçerli olarak düzenlenmiş olan bu Protokol tek bir nüsha halinde Avrupa Konseyi 
arşivine konacaktır. Genel Sekreter aslına uygunluğu onaylı örneğini imzacı Hükümet-
lerin herbirine gönderecektir.

A-8c 11 NO’LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK, İNSAN 
HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİ KORUMA 

AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE ÖLÜM CEZASININ 
KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NO’LU PROTOKOL

Yayımlandığı Resmî Gazete Yayım Tarihi: 17.09.2003, Sayı: 25232

Strasbourg, 28.IV.1983

1 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 11 No’lu Protokol  
(ETS NO. 155) hükümleri uyarınca madde başlıkları  

eklenmiş ve değiştirilmiş metin

4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan “İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri 
Koruma Sözleşmesi”ne (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Ek bu Protokol’ü 
imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,

Avrupa Konseyi üyesi devletlerin birçoğunda meydana gelen gelişmelerin ölüm ce-
zasının kaldırılması yönünde genel bir eğilim gösterdiğini göz önüne alarak;

Aşağıdaki hükümleri kabul etmişlerdir.
Madde 1- Ölüm Cezalarının Kaldırılması
Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez. 
Madde 2- Savaş Zamanında Ölüm Cezası
Bir Devlet, savaş zamanında veya yakın savaş tehdidi durumlarında işlenen eylem-

ler için yasalarında ölüm cezasına ilişkin hüküm öngörebilir; böyle bir ceza, ancak, ya-
sada belirtilen durumlarda ve yasa hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. Bu Devlet, 
söz konusu yasaların ilgili hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirecektir.

Madde 3- Aykırı Davranma Yasağı
Sözleşme’nin 15 nci maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümlerine aykırı dav-

ranılamaz. 
Madde 4- Çekince Koyma Yasağı
Sözleşme’nin 57 nci maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümlerine hiçbir çe-

kince konulamaz. 
Madde 5- Ülkesel Uygulama
1. Her Devlet, imza anında veya onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesini tevdi 

ederken bu Protokol’ün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtir.
2. Her Devlet, daha sonraki herhangi bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekrete-

ri’ne bildirimde bulunarak, bu Protokol’ün uygulama alanını bildirimde belirtilen diğer 
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herhangi bir ülkeye doğru genişletebilir. Bu ülke bakımından, bu Protokol böyle bir 
bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

3. İlk iki fıkraya göre yapılan herhangi bir bildirim, bu bildirimde belirtilen herhan-
gi bir ülke bakımından, Genel Sekreter’e yapılacak ihbar ile geri alınabilir. Geri alma 
işlemi, bu ihbarın Genel Sekreter tarafından alınış tarihini izleyen ayın ilk günü etki 
doğurur. 

Madde 6- Sözleşme ile Bağlantısı
Taraf Devletler, bu Protokol’ün 1 ila 5 nci maddelerini Sözleşme’nin ek hükümleri 

olarak kabul ederler ve Sözleşmenin bütün düzenlemeleri buna göre uygulanır. 
Madde 7- İmza ve Onay
Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imza-

sına açıktır. Protokol, onay, kabul veya uygun bulma işlemine tabidir. Avrupa Konseyi 
üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önce Sözleşme’yi onaylamadıkça, bu Proto-
kol’ü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun 
bulma belgeleri Avrupa Konseyi Sekreteri’ne tevdi edilir. 

Madde 8- Yürürlüğe Giriş
1. Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi beş devletin 7 nci madde hükümleri uyarınca, 

bu Protokolle bağlanma hususundaki rızalarını ifade ettikleri tarihi izleyen ayın ilk günü 
yürürlüğe girer. 

2. Bu Protokolle bağlanma konusundaki rızasını daha sonra bildirecek bir üye devlet 
bakımından bu Protokol, onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verildiği tarihi 
izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde 9- Saklama Görevleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri; 
a) Her imzalamayı;
b) Her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdiini;
c) 5 nci ve 8 nci maddeleri uyarınca bu Protokol’ün yürürlüğe girişine ilişkin bir 

tarihi;
d) Bu protokol ile ilgili başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi
Konsey üyesi devletlere bildirir. 
Usulüne göre yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar bu Protokolü imzalamış-

lardır. 
Bu Protokol, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede 

geçerli olmak üzere, Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde, 28 Nisan 1983’de Stras-
bourg’ta düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri metnin tasdikli nüshalarını Avrupa 
Konseyi üyesi devletlerin her birine gönderecektir.
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A-8d 11 NO.LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN 
HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN 

KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE  
EK 7 NUMARALI PROTOKOL

Yayımlandığı Resmî Gazete Yayım Tarihi: 25.03.2016, Sayı: 29664

Strazburg, 22.XI.1984

Bu belgeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üye Devletleri,
4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan İnsan Haklarını ve Ana Özgürlükleri-

ni Koruma Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) vasıtasıyla belirli 
hakların ve özgürlüklerin ortak uygulanmasını temin etmek üzere ilave adımlar atmaya 
kararlı olarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
Madde 1- Yabancıların Sınır Dışı Edilmelerine İlişkin Usul Güvenceleri
1. Bir devletin ülkesinde kanuni olarak mukim bulunan bir yabancı, kanuna uygun 

olarak alınan bir kararın uygulanması için gerekli olmadığı sürece buradan sınır dışı 
edilemez ve bu durumdaki kişinin,

a) sınır dışı edilmesine karşı gerekçeleri sunmasına,
b) durumunun yeniden incelenmesine, 
c) bu amaçlarla, yetkili bir makam veya bu makam tarafından tayin edilen kişi veya 

kişiler huzurunda temsil edilmesine izin verilir.
2. Bir yabancının sınır dışı edilmesi kamu düzeni çıkarları açısından gerekliyse veya 

ulusal güvenlik nedenlerinden kaynaklanıyorsa, söz konusu yabancı, bu maddenin 1. 
fıkrasının a, b ve c bentlerindeki haklarını kullanmadan önce sınır dışı edilebilir.

Madde 2- Cezai Konularda Temyiz Hakkı
1. Mahkeme tarafından ceza gerektiren bir suç nedeniyle mahkûm edilen herkes, 

mahkûmiyetinin veya hükmolunan cezanın yüksek bir mahkeme tarafından yeniden in-
celenmesini sağlama hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımı, kullanımının dayanakları 
dahil kanunla düzenlenir. 

2. Kanunla belirlenmiş hafif nitelikli suçlar bakımından veya ilgili kişinin ilk davada 
en yüksek mahkeme tarafından yargılanmış veya beraat kararına karşı yapılan itirazın 
ardından hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olması durumlarında, bu hak istisnalara 
tabi olabilir. 

Madde 3- Haksız Mahkûmiyet Halinde Tazminat 
Bir suçtan dolayı kesin bir kararla mahkûm olup yeni veya yakın zamanda ortaya 

çıkarılan bir hususun adli hata yapılmış olduğunu kesinlikle göstermesi nedeniyle hak-
kındaki mahkûmiyet kararı kaldırılmış ya da affedilmiş ise, bilinmeyen hususun zama-
nında açıklanmamasının kısmen veya tamamen söz konusu kişiye atfedilebileceğinin is-
patlanması hali dışında, böyle bir mahkûmiyet sonucu ceza çekmiş kişiye ilgili devletin 
kanunları veya uygulamasına uygun olarak tazminat ödenir. 

Madde 4- Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı
1. Hiç kimse, bir devletin hukukuna ve ceza muhakemesi usulüne uygun olarak 

kesin bir hükümle mahkûm edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayı, aynı devletin 
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yargı yetkisi içindeki ceza yargılamaları kapsamında yeniden yargılanamaz veya ceza-
landırılamaz. 

2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, davanın sonucunu etkileyebilecek yeni veya yakın 
zamanda ortaya çıkarılmış delillerin mevcut olması veya önceki muhakemelerde temel 
bir eksikliğin bulunması halinde, ilgili devletin hukukuna ve ceza muhakemesi usulüne 
uygun olarak davanın yeniden açılmasına engel değildir. 

3. Bu maddeye, sözleşmenin 15 nci maddesine dayanmak suretiyle herhangi bir 
istisna getirilemez. 

Madde 5- Eşler Arasında Eşitlik
Eşler, evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde, kendi 

aralarındaki ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve 
sorumluluklar açısından eşittir. Bu madde, devletlerin çocuklar yararına gereken 
tedbirleri almalarına engel değildir. 

Madde 6- Ülke İtibariyle Uygulama
1. Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdii esna-

sında, bu Protokol’ün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirleyebilir ve Protokol’ün 
hükümlerini söz konusu ülke veya ülkelere ne ölüde uygulamayı taahhüt ettiğini beyan 
edebilir. 

2. Her devlet, daha sonraki herhangi bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne 
muhatap bir beyanla, bu Protokol’ün uygulama alanını, beyanda belirtilecek başka her-
hangi bir ülkeyi kapsayacak şekilde genişletebilir. Protokol, bahsi geçen ülke bakımın-
dan, bu tür bir beyanın Genel Sekreterce alındığı tarihten sonraki iki aylık sürenin sona 
ermesini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

3. Yukarıdaki iki fıkra çerçevesinde yapılmış olan her türlü beyan, söz konusu be-
yanda belirtilen herhangi bir ülke bakımından, Genel Sekretere yapılacak bir bildirimle 
geri çekilebilir veya değiştirilebilir. Bu geri çekme ve değişiklik, söz konusu bildirimin 
Genel Sekreterce alındığı tarihten sonraki iki aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın 
ilk günü yürürlüğe girer. 

4. Bu maddeye uygun biçimde yapılmış olan bir beyan, Sözleşmenin 56. maddesinin 
1. fıkrasına uygun biçimde yapılmış sayılır. 

5. Bu Protokolün, onaylama, kabul veya uygun bulma yoluyla uygulanacağı herhan-
gi bir Devletin ülkesi ile söz konusu devlet tarafından bu madde çerçevesinde yapılan 
beyana binaen uygulanacağı ülkelerden her biri, 1. maddede atıfta bulunulan anlamıyla, 
bir devletin ülkesinden ayrı ülkeler olarak muamele görebilir.

6. Bu maddenin 1. veya 2. fıkraları uyarınca beyanda bulunan her devlet, sonradan 
herhangi bir tarihte, söz konusu beyanın ilgili olduğu bir veya daha fazla ülke adına,

Mahkemenin, Sözleşmenin 34. Maddesi uyarınca, gerçek kişiler, hükümet dışı kuru-
luşlar veya kişi grupları tarafından, bu Protokol’ün 1-5. maddelerinden herhangi biri ya 
da tümüne ilişkin olarak yapılan başvuruları alma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir.

Madde 7- Sözleşme ile İlişki 
1. Bu Protokol’ün 1-6. maddelerinin hükümleri, Taraf Devletlerce Sözleşme’ye ek 

maddeler olarak kabul edilir ve Sözleşmenin tüm hükümleri buna göre uygulanır.
Madde 8- İmza ve onay
Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin im-

zasına açıktır. Protokol; onay, kabul veya tasvip işlemlerine tabidir. Bir Avrupa Konse-
yi Üye Devleti daha önceden veya aynı anda Sözleşmeyi onaylamadan, bu Protokol’ü 
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onaylayamaz, kabul veya tasvip edemez. Onay, kabul veya tasvip belgeleri, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilir. 

Madde 9- Yürürlük
1. Bu Protokol, yedi Avrupa Konseyi Üye Devletinin, 8. madde hükümlerine uygun 

olarak, Protokol ile bağlı olduklarına dair rızalarını açıkladıkları tarihten sonraki iki ay-
lık sürenin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

2. Bu Protokol ile bağlı olduğuna dair rızasını daha sonra açıklayan herhangi bir 
Üye Devlet bakımından, bu Protokol, onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdi edildiği 
tarihten sonraki iki aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 10- Depozitörlük Görevleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
a) Her imzalama işlemini,
b) Her onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini,
c) Bu Protokol’ün, yukarıdaki 6. ve 9. maddeler uyarınca yürürlüğe girdiği her ta-

rihi,
d) Bu Protokol’e ilişkin başka her türlü işlem, bildirim veya beyanı tüm Avrupa 

Konseyi Üye Devletlerine bildirir.
Yukarıdaki hususları tasdiken, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imza-

ları bulunanlar, bu Protokol’ü imzalamışlardır.
Avrupa Konseyi arşivinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli ol-

mak üzere İngilizce ve Fransızca tek nüsha halinde 22 Kasım 1984’te Strazourg’da dü-
zenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin her 
birine, bu Protokol’ün aslına uygunluğu onaylanmış örneklerini gönderir. 

A-8e İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ 
KORUMA SÖZLEŞMESİNE EK ÖLÜM CEZASININ HER 

KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL

Yayımlandığı Resmî Gazete Yayım Tarihi: 12.10.2005, Sayı: 25964

Vilnius, 3.V.2002

İşbu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,
Demokratik bir toplumda herkesin yaşama hakkının temel bir değer olduğuna ve 

ölüm cezasının kaldırılmasının bu hakkın korunmasında ve tüm insanların haysiyetleri-
nin tamamıyla tanınmasında büyük bir önem taşıdığına inanarak;

Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanan İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri 
Koruma Sözleşmesinin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) teminat altına aldığı 
yaşama hakkının korunmasını güçlendirmeyi temenni ederek;

Strazburg’da 28 Nisan 1983 tarihinde imzalanan Sözleşmeye Ek Ölüm Cezasının 
Kaldırılmasına Dair 6 No.lu Protokolün, savaş ya da yakın savaş tehlikesi zamanında 
işlenmiş olan fiiller için verilen ölüm cezalarını ortadan kaldırmadığını göz önünde bu-
lundurarak;
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Ölüm cezasının her durumda kaldırılması için nihaî adımı atmaya karar vererek;
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Madde 1- Ölüm cezasının kaldırılması
Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.
Madde 2- İstisna getirme yasağı
Sözleşmenin 15 inci maddesine dayanılarak bu Protokolün hükümlerine istisna ge-

tirilmeyecektir.
Madde 3- Çekince koyma yasağı
Sözleşmenin 57 nci maddesine dayanılarak bu Protokolün hükümleriyle ilgili hiçbir 

çekince konulamaz.
Madde 4- Ülkesel uygulama
1) Her devlet, imza anında veya onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesini tevdi 

ederken bu Protokolün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtir.
2) Her devlet daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirimde 

bulunarak, bu Protokolün uygulama alanını, bildirimde belirtilen diğer herhangi bir ül-
keye teşmil edebilir. Bu ülke bakımından Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafından 
alınışını müteakip üç aylık süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

3) İlk iki fıkraya göre yapılan herhangi bir bildirim, Genel Sekretere gönderilecek 
bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri alınabilir ya da değiştirilebilir. 
Geri alma ya da değiştirme, ihbarın Genel Sekreter tarafından alınışını müteakip üç aylık 
süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Madde 5- Sözleşme ile bağlantı
Bu Protokolün 1 ilâ 4 üncü maddelerinin hükümleri Taraf Devletler arasında Söz-

leşmeye ek maddeler olarak telâkki edilir ve Sözleşmenin bütün hükümleri buna göre 
uygulanır.

Madde 6- İmza ve onay
Bu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzaları-

na açıktır. Protokol, onay, kabul veya uygun bulma işlemlerine tâbidir. Avrupa Konseyi 
üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önceden Sözleşmeyi onaylamadıkça, bu Pro-
tokolü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun 
bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir.

Madde 7- Yürürlüğe giriş
1) Bu Protokol, on Avrupa Konseyi üyesi devletin 6 ncı madde hükümleri uyarınca 

Protokol ile bağlanma hususundaki rızalarını beyan ettikleri tarihten itibaren üç aylık bir 
süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

2) Bu Protokol ile bağlanma hususundaki rızasını daha sonra beyan eden üye devlet-
ler için Protokol, onay, kabul ya da uygun bulma belgesini tevdi ettikleri tarihten itibaren 
üç aylık bir süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Madde 8- Muhafaza görevleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi devletlere:
a) her imzalamayı,
b) her onaylama, kabul etme ve uygun bulma belgesinin tevdiini,
c) 4 ve 7 nci maddeler gereğince, bu Protokolün yürürlüğe girdiği her tarihi,
d) bu Protokol ile ilgili diğer her işlem, bildirim ve yazışmayı,
Bildirir.
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Yukarıdaki hükümleri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve usulüne uygun şekilde 
yetkili kılınmış temsilciler bu Protokolü imzalamışlardır.

2002 Mayısının 3 üncü günü, Vilnius’da, Avrupa Konseyi arşivlerinde muhafaza 
edilmek ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca 
tek bir nüsha hâlinde düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tasdikli suretleri 
Avrupa Konseyi üyesi devletlerin her birine gönderecektir.


