
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. 

 


