
OLAY 

Medyaya yansıyan haberlere göre Temmuz 2015’te Çin’deki baskı ve zulümden kaçarak Tayland’a 
sığınan bir grup Doğu Türkistanlı Uygur, Tayland tarafından Çin’e geri gönderilmiştir. 

Bu haberin duyulması üzerine sosyal medya üzerinden organize olan kişiler Uygurların Çin’e 
gönderilmelerini protesto etmek amacıyla İstanbul’daki Tayland konsolosluğu önünde toplanmıştır. 
Protestocu grup içinden bazı kimselerin konsolosluk binasının bahçesine girmeye çalıştığı da medyaya 
yansımıştır. 

Sorular: 

1. Tayland’a sığınmış bulunan Uygurlara ilişkin olarak uluslararası insan hakları hukuku 
spesifik olarak hangi hakkı tanımaktadır? Uluslararası andlaşma(lar) bağlamında 
Tayland’daki Uygurların bu hakka sahip olmalarını gerekçeleri ile açıklayınız. (40 puan) 

2. İstanbul’daki Tayland konsolosluğu önünde protestoda bulunmak için toplananların bu 
hakkı kullanmalarına ilişkin Türkiye’nin iç hukukundan ve uluslararası hukuktan 
kaynaklanan güvenceler nelerdir? İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat ışığında açıklayınız. 
(30 puan) 

3. Tayland konsolosluğu önünde toplananlardan bazılarının gözaltına alındığı varsayılırsa bu 
kişilerin hangi haklarının potansiyel olarak ihlâli söz konusu olabilecektir? En önemli 
gördüklerinizden üç tanesini gerekçeleri ile sıralayınız. (30 puan) 

CEVAP ANAHTARI 

1. Tayland’a sığınmış bulunan Uygurlara ilişkin olarak uluslararası insan hakları hukuku spesifik 
olarak hangi hakkı tanımaktadır? Uluslararası andlaşma(lar) bağlamında Tayland’daki 

Uygurların bu hakka sahip olmalarını gerekçeleri ile açıklayınız. (40 puan) 

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Andlaşma ışığında "mülteci" tanımının bilinmesi ve 
bunun Uygurlara uygulanması. (30 puan) 

Tayland’a sığınan Uygurlar, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Andlaşma kapsamında 

mülteci statüsündedirler. 

m.1(A)(2) uyarınca mülteci, “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, 
yararlanmak istemeyen” kişidir. 

Buna göre mülteci olmanın iki unsuru vardır: 
• Orijin ülkenin dışında bulunma 

• Irk, din, siyasi düşünce ya da ilgili diğer sebepler nedeniyle haklı olarak zulme uğramaktan 
korkma 

Somut olayda da Doğu Türkistanlı Uygurlar, maddede belirtilen sebeplerden dolayı orijin ülkeleri olan 
Çin’de zulme uğradıkları için Tayland’a iltica etmek istemişlerdir. 

Andlaşma’ya ek olarak İHEB m.14’ü yazanlara ayrıca beş puan verilecek. 

Geri gönderme yasağı (10 puan) 
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Andlaşma’nın 33. maddesi geri gönderme yasağını 
düzenlemektedir. Buna göre “Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal 



gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin 

sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir”. Maddede belirtilen 
hususlar nedeniyle Doğu Türkistan’lı Uygurlar’ın Çin’de hayatları veya özgürlükleri tehdit altında 
olacağından Tayland devleti tarafından Çin’e iade edilmemeleri gerekmektedir. 

2. İstanbul’daki Tayland konsolosluğu önünde protestoda bulunmak için toplananların bu hakkı 
kullanmalarına ilişkin Türkiye’nin iç hukukundan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan güvenceler 
nelerdir? İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat ışığında açıklayınız. (30 puan) 

AİHS, Anayasa ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ışığında “toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkı/toplanma hakkı”na ilişkin güvencelerin yazılması gerekmektedir. 

AİHS (20 puan) 

• İfade özgürlüğüne göre özel hüküm niteliğinde olup toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile 
örgütlenme hakkını içerir. Toplantı ve gösteri özgürlükleri AİHS’in temelindeki çoğulcu ve 
özgürlükçü demokrasinin hayata geçirilmesi ve korunması için hayati önemdedir. 

• Toplantı barışçıl olduğu sürece m.11 tarafından korunur. Önemli olan barışçıl olması ve 
yapılma amacı ile mekân, zaman ve yürütülüş şekli arasında sıkı bağlantı olmasıdır. Siyasi, 
dini, kültürel, sosyal veya başka amaçlarla yapılan tüm gösteri ve toplantılar m. 11 tarafından 
korunur. Gösteride şiddete başvurulmuş olsa bile kolluk mutlaka orantılı güç kullanmalıdır. 
Hakkın kullanılmasını ortadan kaldıracak müdahaleler AİHS ve Anayasa’ya aykırıdır. Devlet, 
barışçıl gösterilerin yapılmasına yönelik pozitif yükümlülük altındadır. 

• Mekân: Toplantı ve gösteriler için kamusal mekânlar kullanılabilir; ancak mekânsal 
sınırlamalar getirilebilir. Ölçüt, toplantının şekli ile yapıldığı mekân arasında bağlantının 
olmasıdır. 

• Zaman ve süre: Toplantı ve gösterinin zamanı ile amacı arasında doğrudan bağlantı olmalıdır. 
Her bir olayda hakkı kullananlara yeterli görüşlerini dile getirebilmek için yeterli süre 
tanınmalıdır. 

Anayasa (5 puan) 
Anayasa m. 34: “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.” 

• Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı izne bağlı değildir; ancak bildirim yapma zorunluluğu 
getirilebilir. Bildirim kuralından aykırı davranıldığı hâlde yaptırım uygulanabilir. Anayasa 
Mahkemesi, bildirimde bulunma kuralını izin almayı sağlayan bir işlem ya da toplantı ve 
gösteriyi yapılamaz hale getirici ya da etkisini ortadan kaldırıcı bir kural olarak görmemektedir. 

Kanun (5 puan) 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m.3: “Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve 
saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkına sahiptir.” 

• Bildirimde bulunulmamış toplantı yasaya aykırıdır. 

• Kanunda belli mekânlarda ve zaman dilimlerinde gösteri yürüyüşü ve toplantı yapılmasını 
yasaklanmıştır. 

• Toplantı ve gösterilere üçüncü kişilerin müdahalesi ile karşı toplantı yasaklanmıştır. 

3. Tayland konsolosluğu önünde toplananlardan bazılarının gözaltına alındığı varsayılırsa bu kişilerin 
hangi haklarının potansiyel olarak ihlâli söz konusu olabilecektir? En önemli gördüklerinizden üç 

tanesini gerekçeleri ile sıralayınız. (30 puan -10’ar puan) 

Özgürlük ve güvenlik hakkı: Gözaltına alınma işlemi özgürlük ve güvenlik hakkını gündeme 

getirebilir. Protestocular özgürlüklerinden yoksun bırakılmaya rıza göstermediklerinden, bu alıkonma 



önemsiz sayılmayacak bir süre için devam ederse özgürlük ve güvenlik hakkına müdahale söz konusu 

olur. 

Yaşam hakkı: Protestocular güvenlik güçlerinin fiilleri (kasten öldürme, tedbirsizlik, orantısız güç...) 
nedeniyle ya da devlet kontrolü altında ölürlerse (intihar, işkence, kaza...) yaşam hakkı gündeme gelir. 
Güvenlik güçlerinin fiil ya da fiilleri sonucunda protestocuların ölmesinin yaşam hakkını ihlâl etmemesi 
için bu güç kullanımı yasaya uygun, mutlaka gerekli ve orantılı olmalıdır. 

İşkence yasağı: Gözaltı esnasında protestocuların işkence, insanlık dışı muamele ya da aşağılayıcı 
muameleye tabi tutulması hâlinde bu hakkın ihlâli söz konusu olabilir. Protestocuların tutulma şartları 
da işkence yasağını gündeme getirebilir. Maddenin uygulanması için ağırlık eşiği ölçütü uygulanır. 
Muamelenin belli bir ağırlık eşiğinin üzerinde olması gerekir. Maddedeki fiiller arasındaki farkın 
belirlenmesinde yoğunluk ve niyet unsurlarına bakılır. 

Özel yaşama saygı hakkı: Özel yaşama saygı hakkı kişinin fiziksel ve zihinsel bütünlüğü 
korumaktadır. İşkence yasağının asgari şiddet eşiği aşılmamışsa, özel yaşama saygı hakkının ihlâli söz 
konusu olabilir. 

Adil yargılanma hakkı: Gözaltını takiben suç isnadı söz konusu olursa adil yargılanma hakkı 
gündeme gelir. Suç isnadı anından itibaren makul sürede yargılama şartı başlar ve kişi masumiyet 
karinesi uyarınca suçu sabit olana kadar masum sayılır. Kişi ayrıca suçlamanın niteliği ve nedenleri 
hakkında bilgilendirilme, gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma, kendi kendini savunma ve müdafi 
yardımından yararlanma, iddia tanıklarını sorguya çekme veya çektirme ile savunma tanıklarını aynı 
şartlar altında dinletmek ve ücretsiz tercüman hakkına sahiptir. Bunlar ve adil yargılanma hakkının 

sağladığı diğer güvenceler sağlanmazsa hakkın ihlâli söz konusu olabilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı: İkinci sorunun cevabında belirtilen güvencelerin 

genel olarak ifade edilmesi. 

1. RF, KÖC’ün referendum düzenlemesini uluslararası insan hakları hukukundaki hangi hakka 

dayanarak izah edebilir? (Sadece hakkın adını belirtiniz) (5 puan) 

Self determinasyon-kendi kaderini tayin hakkı 

2. Hangi uluslararası insan hakları antlaşmaları bu hakkı tanımaktadır? (3 tane yeterli) (15 puan) 

BM Şartı 
1966 Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 
Afrika İnsan ve Halkaların Hakları Şartı 

3. Günümüzde bu hakkın kullanılmasına ilişkin şartlar nelerdir? (15 puan) 

İŞGAL ALTINDAKİLER, IRKÇI REJİM ALTINDAKİLER VE KİTLESL SİSTEMETİK İNSAN 
HAKLARI İHLALLERİ DURUMUNDAKİLER 

4. RF güvenlik güçlerinin 18 Şubat 2015 tarihinde sınıra hareket eden gruba müdahalesi ve 
gözaltına alma hangi hakların ihlali sayılabilir? (Sadece hakların adını belirtiniz) (10 puan) 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 
İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı 
Kişi özgürlüğü ve güvenliği 



5. 18 Şubat 2015 tarihinde Kırım’a girmesine müsaade edilmeyen kişilerin hangi hakkı ihlal 

edilmiş olabilir? (sadece hakkın adını belirtiniz) (5 puan) 

Vatandaşların sınır dışı edilmeleri yasağı (AİHS P-4 md.3) 

6. Kırım’da yaşanan bu ihlale karşı (10 puan) 
a) Hangi devlet aleyhine: RF 

b) Hangi uluslararası mahkemeye müracaat edilebilir?: AIHM 

7. Bu mahkemenin müracaatı kabul edilebilir bulmasının şartları nelerdir? (15 puan) AİHM 

KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI 

1) Usule ilişkin kabul edilebilirlik koşulları 

- Başvuru anonim olmamalı 
- İç hukuk yolları tüketilmiş olmalı 
- Başvuru hakkında AİHM/başka bir insan hakları hukuku organı önünde derdest olmamalı/ bunlardan 
biri tarafından kesin hüküm verilmemiş olmalı 
- Başvuru hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmamalı 

2) AIHM başvuruyu incelemeye yetkili olmalı 
Kişi bakımından yetki: 
- Başvurucu mağdur sıfatını haiz olmalı (şikâyet konusu müdahaleden etkilenmiş olma- P14:Önemli 
ölçüde dezavantajlı durumdan muzdarip olma) 
- Aleyhine başvurulan devlet AİHS tarafı olmalı 
Konu bakımından yetki: 
- AİHS’de bulunan bir hak ileri sürülmelidir 
Zaman bakımından yetki: 
- Etkili iç hukuk yolundan alınan nihai karardan itibaren 6 ay içinde başvuru yapılmış olmalı 
- Aleyhine başvurulan devlet müdahalenin gerçekleştiği an AİHS’e taraf olmalı Yer 
bakımından yetki: 
- Müdahale devletin yargı yetki alanında gerçekleşmiş olmalı 

3) Esasa ilişkin kabul edilebilirlik koşulları 
- Başvuru açıkça temelden yoksun olmamalı 

8. Göz altına alınmış kişilerin hangi hakları ihlal edilmiş olabilir? (sadece hakların adını 

belirtiniz) (5 puan) 

Adil yargılanma ve Kişi özgürlüğü ve güvenliği 

9. Bu haklara ilişkin temel güvenceler nelerdir? (10 puan) 

Kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin güvenceler: 

Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin hakları 
• Yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü suçlamanın derhal ve anladığı bir 

dilde bildirilmesi 
• Derhal hâkim önüne çıkarılma hakkı 



• Makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı 

• Serbest bırakılması için mahkemeye başvurma hakkı 

• Madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma işlemi nedeniyle tazminat hakkı Adil 

yargılanma hakkına ilişkin güvenceler: 

- Mahkemeye başvurma hakkı 

- Yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı 
- Aleni yargılama 
- Makul sürede yargılanma 
- Masumiyet karinesi 
- Aleni ve gerekçeli hüküm 
- Silahların eşitliği ilkesi 
- Suçlama hakkında en kısa sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak bilgilendirilme hakkı 
- Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakkı 
- Kendi kendini savunma/müdafii yardımından yararlanma hakkı 
- Tanık dinletmede hak eşitliği ve tanığı sorgulama hakkı 
- Çekişmeli yargı ilkesi 
- Yargılamaya etkili katılım ve duruşmada hazır bulunma hakkı 
- Susma hakkı ve kendini suçlayıcı delil sunmaya zorlanmama hakkı 
- Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın 

yardımından ücretsiz olarak yararlanma hakkı 

10. Kırım ile kültürel bağlarının bulunduğunu iddia eden bir grubun Kırım’da yaşananları protesto 
etmek ve 18 Mayıs 1944’de Stalin’in Kırım Tatarlarını sürgüne yollamasını anmak için Taksim’de tören 
düzenlemek istediğini varsayarsak, Türkiye’nin bu konuda yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü 
olup olmadığını ve var ise bunun sınırlarını, uluslararası insan hakları hukukuna göre ve Türk hukukuna 

göre değerlendiriniz? (10 puan) 

AİHS- m.11: 
- Sınırlanabilen hak, ifade özgürlüğüne göre özel hüküm niteliğinde 
- Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile örgütlenme hakkını içerir 
- Toplantı ve gösteri özgürlükleri AİHS’in temelindeki çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin 

hayata geçirilmesi ve korunması için hayati önemde 

- Toplantı barışçıl olduğu sürece m.11 tarafından korunur. Önemli olan barışçıl olması ve 
yapılma amacı ile mekân, zaman ve yürütülüş şekli arasında sıkı bağlantı olması 

- Sınırlama hukuken düzenlenmiş olmalı 
- Sınırlama ölçütleri: ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 

sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
- Demokratik toplumda gereklilik - ölçülülük 
- İzin/bildirim şartı konabilir 

ANAYASA-KANUN 

Anayasa m. 34: “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.” 

- Sınırlama kanunla yapılmalıdır 

- m.34’teki sınırlama nedenleri: millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 

sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 
- m. 13’teki demokratik toplum düzeninin gerekleri, öze dokunma yasağı, ölçülülük kriterleri 



2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m.3: “Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve 

saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 

hakkına sahiptir.” 
- Bu özgürlüğü kullanma izin şartına tabi değildir. 
- Bildirimde bulunma yükümlülüğü var. Kamu güvenliğine tehlike oluşturmayan mekân ve 

saatte, barışçıl toplantı ve gösteriye sırf bildirimde bulunulmamış olması nedeniyle müdahalesi 
ihlal teşkil edebilir (AİHS). Bildirimde bulunulmamasının yaptırımının gerekliliğine, niteliğine 
ve ölçülülüğüne bakılır. 

 


