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Av. Ekrem DEMİRÖZ
Bursa Barosu Başkanı / Oturum Başkanı

…kuşkumuz yoktu ve gülümseyerek dedi ki, “1 dakika için bile 
anlatacağım çok şey var size” dedi.

Konuklarımızın tabii 15’er dakika içinde ne kadar anlatabilir, söylemek 
istediklerini ne kadar söyleyebilirler ben de tam bilmiyorum. Ama zaman 
darlığı ve rasyonel kullanım gerekliliği onlarda bilincindeler.

Ben sözlerimi burada bitireyim; çünkü beni değil konuklarımızı dinle-
meye geldiniz. İlk söz hakkını Meltem Ersoy arkadaşımıza bırakıyorum; 
Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi arkadaşımızda söz.

Meltem ERSOY
Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi

Sayın Başkan, değerli panelistler, hanımefendiler, beyefendiler; hepi-
nizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye’de göçün 
tarihini etkileyecek bir dönemde gerçekleşen Kurultay’da, göç konusunu 
farklı panellerle ele alan Ankara Barosu Başkanlığını, Düzenleme Kuru-
lu’nu ve destek veren kurum ve kuruluşları içtenlikle tebrik etmek isterim 
ve emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim.

Ayrıca siz değerli katılımcılara da çok teşekkür etmek isterim. Son 
derece güncel hepimizin de ilgisini çeken, hepimiz için çok önemli 
konular var, çok farklı paneller ve çalıştaylar; göç alanında yapılan bu 
panele katılımınızdan ve ilginizden dolayı da ayrıca teşekkür etmek iste-
rim. Ben Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Ofisinde görevliyim, 20 yılı 
aşkın bir süredir göç ile ilgili çalışmaktayım. Bugün daha çok her ne 
kadar uygulamacı olmakla birlikte, bugün size göç politikaları hakkında 
paylaşımlarda bulunmak istiyorum.

Biliyorsunuz ki, kayıtlı tarihte en fazla insan hareketliliğinin yaşandığı 
bir dönemdeyiz. Sayısal olarak günümüzde hareket halindeki insan sayısı 
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daha önceki yıllardan çok fazla; insanlığın 7/1’i, neredeyse 1 milyar insan 
topluca hareket halinde.

Uluslararası göçmenlerin sayısı son 10 yıl içerisinde 150 milyondan 
214 milyona çıkmıştır. Eğer mevcut uluslararası göç oranları devam 
edecek olursa, tüm dünyada uluslararası göçmenlerin sayısının 2020 
yılında 405 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kısacası; günümüz 
dünyasında her 33 kişiden biri göçmendir. Yaklaşık 740 milyon kişi ise, 
ülke içinde göçmen konumundadır. Bu ciddi gerçeklik hepimizin dikkat 
etmesi gereken bir konudur. Büyük ölçekli insan hareketliliği 21’nci 
Yüzyılın megatrendidir.

Küreselleşme gerek kapitalin, gerekse insan hareketliliğini beraberinde 
getirmiştir. Artan seyahat desterasyonları ve seyahat stratejileriyle hem 
bölge içi, hem de bölgelerarası, uluslararası göç ve artış göstermektedir. 
Bir yandan göç hareketleri ve göçmen profilleri çeşitlenirken, diğer taraf-
tan da toplumlarda daha fazla çeşitlilik arz ediyor. İnsan hareketliliği, 
devletlerin etnik dokusunu da değiştiriyor.

Günümüzde göç tüm sektörleri etkilemektedir; işgücü, ticaret, sağlık, 
çevre, sınır yönetimi, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak aynı zamanda 
çevreyi düşünebiliriz, çatışmalardan kaynaklanan veya doğal afetlerin 
sonucu oluşan acil durumlar ve kalkınma bu alanlardan sadece bazılarıdır.
Günümüzde görünen o ki, her hükümet göçü önemli jeopolitik konu 
olarak değerlendirmekte, göçün devletler ve bölgeler arasındaki ilişkiyi 
belirlemeye kaçınılmaz olarak katkıda bulunacağını düşünmektedir.

Göçmenlerin ve onların kalkınmaya yönelik potansiyellerinin kayda 
değer katkıları, göçmenlerin insan ve çalışma haklarının insan onuruna 
yaraşır şartların yeterli ve yaygın şekilde geliştirilmemesi ve korunama-
ması nedeniyle ciddi aksamalara uğramaktadır. Çağdaş göç sistemleri, 
günümüzün birbiriyle bağlantılı ve mobil dünyasını besleyen, gereksinen 
insan kapasitesini karşılayamayacak düzeyde olduğundan güvenli ve yasal 
şekilde göçmenlerin haklarını, bütünlüklerini ve esenliğini koruyan, hem 
kendi ülkelerine, hem de evsahibi ülkelere faydaları olmalarını sağlayan 
göç süreçlerini ortaya koymaktan uzaktır.

Göç yönetiminde elde edilen deneyimler bazı temel tavsiyeleri dikkate 
almamızın önemini vurgulamaktadır, ki bunların başlıcaları; göçmenlerin 
haklarının ve bütünlüklerinin korunması, uluslararası koruma sağlanması, 
sosyal politikalar geliştirilmesi, göçün bağlantılı olduğu diğer alanlarla 
birlikte ele alınması. Örneğin, göçün kalkınma ekseninde, göç güvenlik 
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ekseninde, göç ve güvenlik ekseninde, göç ve toplumsal cinsiyet, göç ve 
istihdam alanlarının birlikte ele alınması ve aynı zamanda düzenli göçün 
sağlanmasına yönelik stratejiler geliştirerek düzensiz göçünde azaltılması 
hedeflenmelidir. Tabii ki, ulusal, bölgesel, küresel işbirliklerinin gelişti-
rilmesi de dikkate alınması gereken önemli hususlardan birisidir.

Ayrıca etkin bir göç yönetiminde ulusal düzeyde tutarlılık önkoşul 
olarak kabul edilerek uygulayıcılar arasında işbirlikleri, sorumluluk pay-
laşımı, bilgi, araştırma, insan kapasitelerinin güçlendirilmesi, kapsamcı 
ve bütüncül bir yaklaşımda önerilmektedir. Ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeyde elde edilen deneyimler, değişen göç eğilimleri, insan hakları 
temelli ve kanıta dayalı politikaların oluşturulması son derece önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda politikaların oluşturulmasında göç araştırma-
larının ve veri yönetiminin gerekliliği yadsınamaz.

Düzensiz göç bağlamında politikalar oluşturmada, düzensiz göçle ilgili 
tabii ki ülkenin özgün koşullarını göz önünde bulunduran, ulusal, bölgesel 
ve uluslararası sorumluluk, dayanışma, bilgi paylaşımı ve işbirliği ilkesi 
ekseninde geliştirilecek göç politikaları son derece gereklidir. Düzensiz 
göçün önlenmesi ve düzensiz göçle mücadelede güvenlik perspektifine 
indirgenmiş bir bakış açısından ziyade, insan hakları odakları politikaların 
geliştirilmesine ve bu bağlamda engelliler, şiddet mağduru kadınlar, refa-
katsiz küçükler, çocuklar, insan ticari mağdurları gibi kırılgan konumda 
olan düzensiz göçmenlerin korunmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle insan haklarıyla kamu güvenliğinin dengelenmesi yönünde 
önlemler ve stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. Değerli katılımcılar, 
Türkiye’nin coğrafi konumu, dinamik ekonomisi, stratejik ortamı, Avrupa 
Birliği’ne entegre olma çabaları ülkeyi pek çok göçmen için giderek 
artan şekilde çekici bir ülke haline getirmektedir. Bu göçmenler arasında 
uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlar, mevsimlik işçiler, kalifiye meslek 
elemanları, öğrenciler, sayıları giderek artan vasıfsız, düzensiz göçmenler, 
ayrıca Türk işgücü piyasasına girme yolunu arayan potansiyel ve gerçek 
insan ticareti mağdurları da vardır. Türkiye, artık günümüzde sadece 
göç veren ve transit ülke değil, aynı zamanda çok önemli bir varış ülkesi 
haline gelmiştir.

2000’li yıllardan başlayarak günümüze kadar Türkiye’ye yönelik 
ve Türkiye üzerinden gerçekleşen insan hareketliliğinde ciddi bir artış 
görülmüştür. TÜİK verilerine göre 2001 yılında Türkiye’ye giriş yapan 
yabancıların sayısı 2 milyon civarındayken, 2012 yılında bu sayı yaklaşık 
41,5 milyona ulaşmış ve buna paralel olarak Türkiye’de yabancılara verilen 
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ikamet izinlerinde de artışlar gözlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü 
Yabancılar Hudut İrtica Daire Başkanlığı verilerine göre 2012 yılında 
Türkiye’de ikamet izni verilen yabancıların sayısı 322.214’dür.

Ayrıca bahsedilen dönem aralığında Türkiye’ni düzensiz göç alanında 
çabaları ve düzensiz göç alanında getirdiği önlemler dikkatimizi çekmek-
tedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire verilerine göre yaka-
lanan düzensiz göçmenlerin sayısı 1995 yılında 11 bin, 1996 yılında 19 
bin, bu sayı 1999’a 47 bine, 2000 yılında 94 bine ulaşmıştır. Ülkemizde 
1995-2012 yılları arasında belirlenen düzensiz göçmenlerin sayısı 900 
bini geçmiştir. Bu bağlamda 2005-2012 arasında Türkiye’den sınırdışı 
edilen düzensiz göçmenlerin toplam sayısı da 270 bin civarındadır.

2005-2012 yılları arasında yasal olmayan çalışma nedeniyle sınırdışı 
edilen göçmenlerin sayısının toplamı 19 bine yakındır. Bunu düşündü-
ğümüz zaman Türkiye’ye çalışma amacıyla gelenlerin düzensiz göç akın-
ları içinde bir önemi olduğunu da yadsımamalıyız. Ayrıca, 2004-2013 
yılları arasında kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen insan ticareti 
mağdurlarının sayısı 1320’yi aşmıştır. Ancak şunu altını da çizmeliyim 
ki, son yıllarda büyük ölçüde insan ticareti mağdurlarının tespitinde 
ciddi bir azalma görülmektedir.

2000’li yılların ortasına kadar uluslararası göç mevzusu diğer politika 
alanlarıyla koordineli bir şekilde yönetilmemiş ve planlanan bağımsız 
bir politika alanı olmaktan ziyade, çoğunlukla değişen göç eğilimleri 
ve göç olaylarına tepki niteliğinde şekillenmiştir. Türkiye’nin ihtiyaç ve 
koşullarına özgü, analize dayanan politikalar oluşturabilmesi ve kurum 
içi ve kurumlar arası işbirliğiyle, ilgili paydaşların politika oluşturma ve 
uygulama sürecine katılımlarının iyileştirilmesi amacıyla yasal ve kurumsal 
kapasite artırılmasıyla ilgili yeni mevzuat geliştirilmesi öngörülmüştür.

Yürütülen köklü reform süreci kapsamında hazırlanan Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu özel bir önem taşımaktadır. Kanun, 4 Nisan 
2013 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek 11 Nisan 2013 tari-
hinde bazı bölümleri dışında yürürlüğe girmiş olup, 2014 Nisan ayında 
tamamıyla yürürlüğe girecektir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile İçişleri Bakanlığı’na 
bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bundan sonra göç 
yönetimiyle ilgili tüm alanları bu idare koordine edecektir.

Bu kanun, bölgede çok ciddi gelişmeler yaşanırken kabul edilmiş, 
insan hakları ve koruma temelli yaklaşımıyla hem yasal temelli bir çerçeve 
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koymuş, hem de genel olarak düzenli ve düzensiz göçün yönetilmesi 
kapsamında hem yasal, hem de idari, hem de kurumsal kapasiteyi oluş-
turma yönünde adımlar atmıştır.

Aynı zamanda bu kanun, Avrupa Birliği katılım süreci kapsamındaki 
taahhütlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, Türkiye’nin uluslararası söz-
leşmelerden kaynaklanan insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi 
ve ulusal düzeyde göç yönetimi alanında karşılaşılan zorlukların aşıl-
masına katkı sağlaması, göç ve irtica alanında gerekli kurumsal yapının 
oluşturulması bakımından da son derece önemli bir kilometre taşıdır. 
Kanun, Türkiye’de güçlü, uygulanabilir ve etkin bir göç yönetim sistemi 
kurulmasının dayanağı olarak da değerlendirilmektedir.

Böylesine kapsamlı bir reformun bu kadar kısa sürede, aslında 
2009 - 2013 arasında düşündüğümüz zaman gerçekleştirilmesi de ayrıca 
dikkate değer bir durumdur. Bu reformun tabii ki pek çok alana ülkemizde 
yararı dokunacaktır. Bunların arasında göç yönetimine dair hukuki, idari, 
kurumsal bir altyapının kurulması, uluslararası standartlar ve Avrupa 
müktesebatıyla uyumun sağlanması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’nin Türkiye’ye karşı aldığı ihlal kararlarının ortadan kalkması, politika, 
operasyonel düzeyde etkili bir kurumlar arası işbirliği yapısının oluşması, 
Göç Politikalar Kurulu, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu 
gibi yapıların oluşturularak iyi bir yönetişimin sağlanması, güvenlik ve 
insan hakları arasında denge kurulması en önemli noktalardan sayılabilir.

Bu kapsamda Türkiye’de yükselen göç politikası paradigmalarından söz 
edebiliyoruz. Göç politikası yavaş yavaş Türkiye’nin bölgedeki konumunu 
da güçlendirecek bir dış politika aracına da dönüşürken, uluslararası are-
nada siyasi, finansal, sosyo-kültürel boyutlarıyla da önem kazanmaktadır. 
Hem küresel, hem de bölgesel ölçekte çağdaş gelişmelerle beraber güç 
politikası oluşturmaya dair yeni vizyonu doğrultusunda Türkiye, göç 
yönetiminin çok çeşitli taraflarını ele almak için çok sektörlü bir yakla-
şım izlemek zorundadır. Bu da hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde 
Türkiye’nin katılımını, üyeliğini ve sosyalleşmesini gerektirmektedir.

Türkiye’nin göçün farklı yönlerini ilk kez dahil ederek hazırladığı 
10’ncu Ulusal Kalkınma Planını benimsediği, göç reformunu gerçek-
leştirdiği, 2014, 2015 Göç ve Küresel Kalkınma Formu Başkanlığını 
devralmaya hazırlandığı ve 2015 kalkınma gündeminin oluşturulma-
sında önemli rol aldığı bugünlerde uluslararası göç örgütleri dahil tüm 
paydaşların, hepimizin bu çabaları desteklemesi son derece önemlidir. 
Sözlerimi tamamlamadan önce üç noktaya değinerek bitirmek istiyorum.
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İlk olarak, göç yönetmeliğinin en temel malzemesi olarak menşei, 
transit ve varış ülkeleri arasında paylaşılan sorumluluk ilkelerine dayalı, 
çok taraflı, bölgesel, ikili düzeyde uluslararası işbirliğinin önemini vur-
gulamak isterim.

İkincisi, devletlerin, tüm göçmenlerin ve ailelerin insan haklarının 
korunmasına ve saygı duyulmasına daha fazla önem vermeleri gerektiğini 
vurgulamak istiyorum. Göç küreselleşmenin insani tarafıdır. Göçmenlerin 
topluma olan katkısının kabul edilmesi, hem sosyal gerilimleri azaltacak, 
hem de toplumlar, göçmenler ve hükümetin uluslararası göçün olumlu 
potansiyelini azami ölçüde değerlendirmesini sağlayacaktır.

Son olarak, kamuoyunun göç algısına dair yetersiz bir görüşten göç-
menlerin kalkınmaya ortak olduğu ve göçünde potansiyel kalkınma 
stratejisi olarak kabul edildiği, daha geniş bir farkındalığa kaydırmak 
gerektiğinin altını çizerek sözlerime son verirken, hepinize saygıyla selam-
lıyor ve bu Kurultayın verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür 
ederim.

Oturum Başkanı - Meltem Ersoy arkadaşımıza anlatımları için teşek-
kür ediyoruz. Bence Meltem arkadaşımız bu göç olgusunun dünya 
fotoğrafını koydu önümüze. Hareket halindeki insan sayısının 1 milyar 
olması, istatistik açıdan belki kabul edilebilir, ama bu sayının ardındaki 
yaşanan trajedilerin neler olabileceğini de çok çarpıcı biçimde bize anlattı. 
Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşma sırası, Mülteci Derneği 
Başkanımız Avukat Taner Kılıç arkadaşımızda; buyurun.
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Av. Taner KILIÇ
Mülteci - Der Başkanı

Efendim herkese merhaba; ben de Ankara Barosu’nun bu güzel organi-
zesi için çok teşekkür ederim bizi davet ettiği için. Sizlere de çok teşekkür 
ederim bizi dinlemeye geldiğiniz için. Ben hem bir hukukçu, hem de bir 
insan hakları aktivisti olarak belki Meltem Hanım’ın dünya ölçeğinde 
koymuş olduğu genel çerçevenin dışında daha Türkiye’ye özgü ve insan 
hakları perspektifli bir durum değerlendirmesi yapmaya çalışacağım.
Genel göç olgusundan ziyade, daha çok irtica ve uluslararası koruma 
mekanizmaları açısından değerlendirmeye çalışacağım.

Türkiye tarihi bu konular her açıldığında söylenir, gerçekten bence de 
göreceli olarak birçok ülke tarihine göre çok daha iyidir; insani koruma 
sağlamıştır birçok dinden, birçok coğrafyadan insana. Fakat nedenle bu 
tarihimizle övünmenin dışında günümüzde Türkiye’ye sığınan insanlara 
nasıl bir yaşam standardı lâyık görüyoruz, bunun üzerinde çok durulmaz. 
Bunun Türkiye’deki hem kuvvetler ayrılığı, farklı erkler, farklı aktörler 
nezdinde maalesef genel bir ilgisizlik, genel bir bilgisizlik içinde olduğu-
muzu düşünüyorum. Meltem Hanım’ın da söylediği gibi, Türkiye çok 
göç veren, göç alan ve aynı zamanda transit göçmenlerin geçtiği bir ülke.

Çin’den başka ülkelere göç eden insan sayısından sonra Türkiye, 
dünyada ikinci göç veren ülke ve genel ülke nüfusuna orantılandığında 
birinci sıradayız. Sadece Avrupa’da 7 milyon Türkiye kökenli vatandaşı-
mız o ülkelerde çalışıyorlar. Fakat biz ülkemizdeki yabancı göçmenlere 
ve Türkiye’ye sığınmış insanlara nasıl bir yaşam standardı öngörüyoruz 
bu çok belli değil.

İrtica hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 14’ncü madde-
sinde tanımlanan temel bir insan hakkı, birinci kuşak haklardan ve bu 
alana ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni, 1951 Sözleşmesi diyoruz 
kısaca, Türkiye hazırlayan ülkelerden ve halen yürütme komitesinde 
olan ülkelerdendir. Fakat, Türkiye 1951 Sözleşmesi’ni coğrafi sınırla-
mayla imzalamış ve halen bu sınırlamayı muhafaza eden Madagaskar ve 
Kongo ile bu konuda aynı maalesef aynı ligde duran bir ülke. Yani, halen 
Türkiye’ye iltica eden kişiler hakkında ciddi ve eleştirilmesi gereken bir 
ambargo içerisindeyiz.

Birinci kuşak bir insan hakkı konusu olmasına rağmen, Türkiye’de 
ne anayasal, ne de yasal anlamda arkadaşlar şimdiye kadar bir koruma 
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sağlanmamış iltica hakkına. Ta ki, Nisan 2001’de Türkiye tarihinde ilk 
kez kabul edilen iltica alanına ilişkin ve uluslararası koruma alanına 
ilişkin kabul edilen kanuna kadar, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanununa kadar, bu zamana kadar bu konular İskân Kanunu 
ve yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunlar var, ama bu kanunlar 
hep 1950’li yıllarda hazırlanmış ve bu yılların soğuk savaş döneminde 
konseptinde hazırlanmış. ODTÜ’de yapılan bir çalışmaya Çalışma Bakan-
lığı’ndan bir temsilci gelmişti, onun değerlendirmesini de ben çok önemli 
görüyorum bizzat o Bakanlıktan olduğu için ve “Bu kanun yabancılara 
çalışma izni vermek için değil, vermemek için hazırlanmış ve kurgulan-
mıştır” demişti. Bu durumu çok önemsiyorum, gerçekten iltica eden 
kişiler açısından çalışma izni alabilmek teorik olarak mümkün, pratik 
anlamda neredeyse imkânsızdır.

Türkiye’de biliyorsunuz bugünlerde de çok konuşulan, kuvvetler 
ayrılığı ve erkler var; Yasama, Yürütme ve Yargı. Maalesef bu erklerin 
hemen hepsi bu alana uzun yıllardır, ilgisiz, bilgisiz, olması gereken 
düzeyin çok gerisinde ilgilenmiştir. Yasamadan başlayalım, siyasal par-
tilerimiz en sağından en soluna kadar göç, göçmen, mültecilere yönelik 
parti programında ne düşündüklerinden bahsetmezler. Bu konu hiçbir 
seçim propagandasında da konuşulmaz, bu Avrupa’da çok önemli bir 
konudur partiler açısından, fakat bu Türkiye’de konuşulmaz. TBMM, 
aslında bu alanda denetim yetkisi de olmasına rağmen bu konuya son 
derece ilgisiz durmuştur. Ta ki arkadaşlar, Türkiye’nin doğu sınırından 
sınırdışı edilen ve yasadışı bir şekilde sınırdışı edilen ve oldukça mağdur 
edilen Özbek mülteciler olayı dediğimiz bir olayı TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu’na şikayet etmiştik, o şikayetle İnsan Hakları Komisyonu ilk 
kez bir alt komite oluşturarak bu konuda çalışmalar yaptı ve yeri gelmiş-
ken söyleyeyim, bu denetim yetkisi anlamında aslında milletvekillerin 
çağırdığı yürütmeden kişiler, diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
olayın taraflarını dinleyip değerlendirmede bırakın bir denetleme yapma 
yetkisini, maalesef işleyişin nasıl olduğunu anlayamama gibi bir durumun 
olduğunu ben çok açık söyleyebilirim.

Fakat Meclis, biraz önce bahsettiğim yasayı çıkarmakla Türkiye tari-
hinde devrim olmasa bile, devrime gidebilecek çok önemli bir adımı 
gerçekleştirdi bu yıl, bunu çok önemsiyoruz. Meclisteki bu yasanın 
komisyon çalışmalarına biz dernek olarak katıldık ve oradaki sürecide 
biliyoruz. Gönül isterdi ki, sadece hükümetin ya da bakanlığın hazırlayıp 
Meclise getirdiği yasanın çok daha insan hakları perspektifli, insan hakları 
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tabanlı, uluslararası hukuk tabanlı bir tartışma ve süzgeçten geçirerek daha 
güzel bir kanun çıkmasını isterdik. Fakat, bu şekilde maalesef olmadı.

Yürütme erki, maalesef 10 yıllarca bu alan Emniyet Genel Müdürlüğü 
yabancılar şubesi nezdindeki bürokrasiye, polis memurlarına emanet 
edildi. Hâlbuki bu kişiler suçlu değil, onları sadece devletimiz adına polis-
lerle muhatap etmemiz gerekirdi, onlara çok sosyal politikalar uygulan-
ması gerekirdi. Fakat işin ilginci çok uzun yıllar, hükümetler değişmesine 
rağmen bu Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ndeki 
üst düzey polis memurları, şu anda onlar görev yapmıyor, çok uzun yıllar 
kendileri politika oluşturdu. Aslında belirtmek istediğim mesele bu; bir 
ülkede biliyorsunuz merkezi ve bu alanda politika ve strateji oluşturması 
gereken kişi ve kurumlar bu politikaları oluşturmazlarsa reel yaşam bir 
boşluk kabul etmiyor ve uygulamadaki kişiler kendiliğinden bir politika 
ve strateji geliştiriyorlar. Bu alanda da durum budur. Çok basit bir örnek 
vereyim; düzensiz hareket halinde yakalanan kişiler, işte basında gördü-
ğümüz kamyon kasalarında, sınırlarda, Ege denizinde teknelerde, Meriç 
Nehrini geçerken yakalanan kişiler hemen basın tarafından bir kaçak 
göçmen damgası vurulur. Maalesef aynı damga yabancılar şubesi polisi 
tarafından da vurulur. Hâlbuki, o kişilerle biz daha henüz konuşmamı-
şızdır, ortada bir tercüman bile yoktur. Adını, soyadını bile öğrenmekten 
aciz bir durumdayken, sanki onu tanımlayan bir “X-Ray” cihazından 
geçirmişiz de, onun göçmen olduğunu anlamışız gibi bu prosedüre tabi 
tutulurlar. Halbuki Meltem Hanım’ın söylediği gibi, göç dediğimiz 
hareket halindeki insanlar, bu sınırlarda yakalanan kişiler birçok olabilir. 
Gerçekten göçmende olabilirler, ekonomik nedenlerle bir yerden bir yere 
gitme telaşında insanlar olabilir. Fakat, uluslararası korumaya ihtiyaç 
olanı mülteciler olabilir, insan ticareti mağdurları olabilir, kaçakçıların 
kendileri olabilir veya bir ülkeden bir ülkeye kaçan adi suçlular olabilir. 
Dolayısıyla, bu kişilerin tutulup, derdest edilip dinlenmesi ve verdikleri 
bilgilerin ülke veri tabanına çek edilmesi ve hangi hukuki prosedür o 
kişilere uygulanması gerekiyorsa bunun uygulanması gerekir. Ama maa-
lesef uygulama böyle değildir, herkese kaçak göçmen damgası vurulur ve 
sınırdışı işlemleri yürütülür bu kişilere karşı. Burada çok trajik ihlaller 
olabilmektedir ve bu aşamada onu derdest eden bir yabancılar şube polisi, 
bu biraz önce Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na ifade veren polislerde 
de aynen yazılı olduğu için bunu söylüyorum. Birçok kişiyle konuştu-
ğumuz için bunu biliyorum. Mesela, İran üzerinden gelen Afganlar, bu 
adam iltica talep ediyor, ama bunu iltica prosedürüne sokarsak bayağı 
bir zaman alacak ve bir de masraf çıkacak ve Hazinemize de bir zarar, 
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o ülkeyle ilişiklerimizi bozabilir, İran üzerinden geldiği için aradaki 
ülkelerle ilişkimizi bozabilir, bu bizim adli sistemimiz içinde bir yük 
olarak değerlendirilir, siyasi ilişkilerimizi bozabilir diye düşünülür. Yani, 
oradaki bir polis memuru kendisini Dışişleri Bakanı yerine koyar, İçişleri 
Bakanı yerine koyar, Maliye Bakanı yerine koyar, Adalet Bakanı yerine 
koyar ve böyle bir politika oluşturur. Maalesef on yıllardır Türkiye’deki 
durum budur.

Bir Hukuk Kurultayındayız ve çoğunuzda benim gibi bir hukukçu, 
bu konu hukuk fakültelerinde, özellikle iltica hukuku hiç değerlendiril-
meyen bir hukuktur, bazı özel hukuk fakültelerinde şimdi ders olarak 
konuldu. Yabancılar hukuku içerisinde çok az bazı yabancıların sorunları 
değerlendirilir. Dolayısıyla, hem hâkim, hem savcı, hem avukatlar nez-
dinde bu alana gerçekten özel bir ilgisi olmamışsa, ilgisizlik, bilgisizlik 
olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Türkiye’deki gelen uluslararası koruma 
başvurularında olumsuz kararlara karşı bile açılan dava sayısı o kadar 
komiktir ki ve içerik itibariyle o kadar vasıfsızdır. Türkiye’de bu alanda 
ciddi sayılabilecek şekilde içtihat hukuku hiç gelişmemiştir ve maalesef 
1987’deki “Javari” Türkiye kararından bu yana, Türkiye’de Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlarda, Türkiye’de bu alanda etkili 
işleyen idari ve yargısal bir denetim mekanizmasının olmadığına karar 
vermiştir ve bu içtihadını hâlâ korumaktadır ve normalde biliyorsunuz 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmek için iç hukuk yollarını 
tüketmek gerekir. Ama bu alanda hiç tüketmeden birinci sırada Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabilmektedir. Türkiye’nin çok sayıda 
mahkûmiyet kararı vardır. Bu mahkûmiyetler biraz önce bahsettiğimiz 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun resmi gerekçesinde bizzat 
belirtilmiştir.

Üç erkin dışında bu alanda rol sahibi olan önemli aktörler olarak sivil 
toplum kuruluşları, bu alanda olması gereken seviyenin çok gerisindedir, 
iğneyi de kendimize batıralım. Meslek odaları, olması gereken rollerin çok 
gerisindedir. Mademki, Baro Kurultayında konuşuyoruz, barolarda bu 
alanda çok yetersizdir ve bu yeni yasa arkadaşlar baroları ve adli yardım 
sistemini iki yerde açık atıf yaparak baroları çok daha aktif sorumluluk 
almaya yönlendirmektedir. Dolayısıyla, Nisan 2014’den sonra baroların 
ve avukatların bu alanda çok daha aktif birer aktör olmasını bekliyoruz.

Yerel idareler dünyada çok aktif aktörler olmasına rağmen Türki-
ye’de istisna kabilinden hariç, genelde yetersizdir. Üniversitelerde bu 
alanda çalışmalar çok büyük oranda Türkiye’den Avrupa’ya göçü çalışırlar, 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

19

Türkiye’ye yönelik göçle ilgili çalışan çok az akademisyen vardır. Medya, 
çok karışık bir terminolojide ve çok yanlış kurgulamaktadır.

Şimdi bütün bu olumsuzluklardan sonra Türkiye’de neyse ki bir siyasi 
irade bu alanda kabul edilemez uygulama olduğunu gördü. Hem Avrupa 
Birliği üyelik müzakere süreci, ilerleme raporları ve Türkiye’nin 2005 
yılında hazırlamış olduğu Ulusal Eylem Planı, göçe yönelik Türkiye’de 
gerçek ve samimi bir fotoğrafı ortaya koydu ve birtakım şeyleri düzeltmek 
için harekete geçti. Bu anlamda bizim kısaca büro dediğimiz bir büro 
4-5 yıl önce kuruldu ve gerçekten hem mevcut uygulamayı tespit ve bu 
ekip hem de yeni mevzuatı oluşturmak üzere görev almıştı. Gerçekten 
Türkiye’nin başka yasama alanlarına örnek teşkil edebilecek kadar açık, 
şeffaf, bu alandaki sivil toplum kuruluşlarıyla, hem de akademi ile yakın 
işbirliği içerisinde gelişti. Burada paralel olarak başka insan hakları yasaları 
da gelişti; sosyal denetçilik yasası, ayrımcılık yasası, Türkiye İnsan Hakları 
Kurum Yasası, bunlarda bu süreçte geçti ama o alanlarda böylesi sivil 
toplum ve akademiyle çalışma süreci olmadı. Ama biz 6-7 tane örgüt, 
insan hakları örgütleri olarak, sürekli bu büroyla birlikte çalıştık ve her 
cümlesini, her kelimesini tartıştık. Dediğimiz her şey oldu mu, tabii ki 
olmadı ve netice itibariyle bir denge yasası ortaya çıktı. Biz bir taraftan bir 
yana çekerken, Maliye Bakanlığı başka bir yere çekti, Çalışma Bakanlığı 
başka bir yere çekti, Sağlık Bakanlığı başka bir şey dedi ve “Yetmez ama 
evet” diyebileceğimiz bir yasa ortaya çıktı. Hukukçu olarak beni çok 
kaygılandıran bazı durumlar var; mesela iltica başvurularında maalesef tek 
dereceli yargılama, dolayısıyla Danıştay’a, idari yargıya temyiz edememe 
gibi, 15 gün içerisinde kesin karar gibi beni oldukça kaygılandıran bir 
yargısal denetim mekanizması getirildi.

Türkiye’de idari gözetim altında tutulan kişiler şimdiye kadar ve halen 
tamamen yasal dayanaktan yoksun bir şekilde geri gönderme merkezleri 
veya eskiden misafirhane dediğimiz yerlerde tutuluyorlardı. Türkiye’nin 
sayısız mahkumiyet kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve bu 
kararlarda Türkiye’nin bu kişileri kapatma mekanında tutacak bir yasal 
dayanağı olmadan bunu yaptığını tespit etmişti ve bizimde söylediğimiz 
buydu. Buna ilk kez yasal bir dayanak getirildi, yasal bir çerçeve getirildi 
ve buna yargısal itiraz imkânları getirildi.

Çok fazla söylenecek şey var ve bu kanunun getirdiği çok önemli 
değişiklikler var. Meltem Hanım’ın söylediği gibi, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü kurulması gibi devasal, sivil, 4 bin kişi kadrolu göçü artık 
bundan sonra Türkiye’de önemli bir çalışma haline getiren bir müdürlük 
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kuruldu. Göç Politikaları Kurulu dediğimiz, İçişleri Bakanı başkanlığında 
müsteşarlardan oluşan, birçok bakanlıktan oluşan bir politika. Şimdiye 
kadar benim söylediğim ve eleştirdiğimiz politika oluşturmama, fiili bir 
politikanın oluşturulması durumuna karşı ilk kez bir politika kurulu 
kuruldu. Biz uluslararası kuruluşlar ve biz insan hakları örgütlerinin 
içinde olacağı Göç Danışma Kurulu kuruldu. Bunlarda bu alanda geleceğe 
daha sağlıklı, daha stratejik, bu alanda bilinçli, kısa, orta ve uzun vadeli 
çalışmaların yapılabilmesi için çok önemli gelişmeler. İnanın söylemek 
istediğim daha çok bir not var, ama ben süreme saygı göstereyim. Çok 
teşekkürler.

Oturum Başkanı - Şimdi bir insanın bir yere, bir şeye sığmak zorunda 
kalması bile başlı başına dramatik bir şey. İltica sözcüğü bile aslında 
bunun boyutlarını tek başına anlatıyor bize. Sevgili meslektaşım birazda 
bu problemi kendi ülkemiz üzerinden ve kendi ülkemizden geçen ya da 
kalan insanlar açısından bakışımızı değiştirecek, en azından etkileyecek 
şeyler söyledi. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Şimdi söz sırası avukat 
arkadaşımız Ali Sarıgül’de, buyurun Ali Bey.

Av. Ali SARIGÜL
Ankara Barosu

Sayın Başkan, değerli katılımcılar; önce aktivist arkadaşımı gerçekten 
kolaylıklar diliyorum. O kadar zor bir işin tarafı, umarım bundan sonraki 
hayatında mutsuz olmaz, ama bu imkânsız bir dilek. Her birimiz, şu 
salonda bulunanlar, ben dahil, rakamlarla konuştuğumuzda mülteciler, 
göçmenler, ilticacılar, göç edenler, milyar sayısına varan insanlar diyoruz. 
Bunlar hep insan aklına hitap eden kavramlar, ama göç, mülteci, iltica, 
vesaire insan hakları kavramlarına esas olarak baktığımızda akıldan ziyade, 
bir ülkenin insanlarının vicdanlarına yönelik bir sonuç yaratmalıdır. Eğer 
bunu yaratmıyorsa ortada bir eksiklik var demektir.

Birçoğumuz “Tesus …”i öldürüldükten sonra duyduk, bir yabancı 
ve polis öldürdü. Ege Denizinde kötü bir teknede 60 mülteci boğularak 
öldü veyahut İtalya’da veyahut İspanya kıyılarında veyahut da İngiltere 
kıyılarında ve o günkü haber karşısında biz “yazık olmuş” diyoruz birey 
olarak, ama bunların yükünü çeken değerli meslektaşım, aktivist arka-
daşlarım. Bu işin acı tarafı, ama maddi bir gerçeklik olarak karşımızda 
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bu duruyor. Sayın Başkan bu girişten sonra zamanı yeteri kadar uygun 
kullanmaya çalışacağım. Zamanım dolduğunda lütfen uyarırsanız.

Diğer iki konuşmacı arkadaşımın da açıkça belirttiği gibi, her soru-
nun, insanlık tarihindeki her kavramın bir arka planı vardır, hiçbir şey 
durup dururken olmuyor ve bu sorun çözülme ihtimali olduğu zaman 
siyaset biliminin, politika biliminin, insanlık tarihinin önüne geçiyor. 
Göçte böyle bir şey; iltica, mülteci, kadimden beri varolan bir olgu, ama 
çözümü galiba bu yüzyıllara nasip olacak.

İnsan bilincinin ve faaliyetinin varolduğundan beri iki eylemi var, bir; 
korkudan kurtulmak, iki; yoksulluktan kurtulmak. Korkudan kurtul-
mak genellikle iç siyasal iktidarların yarattığı sonuçlar sonucu özgürlük 
için gitmek. Yoksulluktan kurtulmak, aşağı yukarı tüm insanlığın ortak 
faaliyetidir. Ama sonuçlarına baktığımızda yüzyıllardır bu kavram bir 
türlü sonuçlanmadı.

Bu kavramı yaratan temel güç, muktedir olanlarla, yoksul olanlar ara-
sındadır. Ama bu kavramı çözme noktasında muktedirlerin, ki arkadaşla-
rım sayılar verdiler, milyonlarca insanın göç ettiği yerde Amerika Birleşik 
Devletleri’nin olabilir veya İçişleri Bakanlığı’nın olabilir, yanılıyorsam 
düzeltsinler lütfen. ABD’nin kabul ettiği göçmen sayısı 750 bin dola-
yında, AB’nin tümünde varolan göçmen sayısı da 500 bin dolayındadır. 
Tek başına Türkiye’ye her yıl gelen ve yurtdışına iade edilen insan sayısı 
150 bin dolayındadır. Bunları kıyasladığınızda Avrupa Birliği veyahut 
muktedirler, bu sorunu yaratan temel kaynak, ancak bu sorunun çözü-
münde hiçbir şekilde gönüllü değiller. Çünkü, temel kabulleri “biz kendi 
ülkemizin güvenliğini nasıl sağlarız” şeklindedir. Kendi ülke güvenlikleri 
birinci öncelik olduğu zaman, kaçınılmaz olarak insan hakları ihlalleri 
peş peşe sıralı gitmek durumundadır.

Yakın tarihte galiba İngiltere Başbakanı idi, göç üzerine yapmış olduğu 
bir mülakatta çok açık ve net bir şekilde tabir yerindeyse, “yoksullar 
bu ülkeye gelmesin” dedi. Bizim kaynaklarımızı kendimiz dışında hiç 
kimseye kullandırmak zorunda değiliz, dedi. Bu bir ülkenin başbakanı 
için doğru bir tanım, bunda söylenecek laf yok esas olarak. Ama işin 
esasında dünya için son derece dramatik bir durum söz konusudur. İşte 
hukuk burada, muktedirlerin yıktığı, yarattığı, büyüttüğü olayın çerini 
çöpünü toplamaya çalışıyor. İnsan hakları hukuku aktivistleri bunu ne 
kadar becerebiliyor, ciddi ciddi her şeye rağmen, bunun için sokağa çıkmış 
herkesin bu insanlara borçlu olduğunu düşünüyorum.
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Hepimiz tanık olmuşuzdur, hukukçu olmamız nedeniyle birçoğumu-
zun ilgisini çekmiştir. Bu kavramlarda, bu sorun yaratılırken muktedirlerin 
birinci kavramı, sığındıkları kavram “biz insan hakları, özgürlükler ve 
demokrasi sağlamak için müdahale ediyoruz ve karışıyoruz” diyorlar.

Son 10 yıllık bir sürece coğrafyamızda baktığınızda; Afganistan, İran, 
Irak, Eritre, Yemen, Mısır, Tunus, Suriye, Filistin, Lübnan. Bu sorunu 
yaratırken, bu muktedirlerin temel kavramı şu: Özgürlük, eşitlik, hak ve 
adalet, insan hakları, galiba bence bu çok büyük bir yalan. Muktedirler 
bu konuda bize sürekli yalan söylüyor, yarattıkları büyük problemleri de 
bizim boynumuza bırakıyorlar, en yakın örnek Suriye’dir. 100 binlerce 
mültecisi, göçmeni Türkiye’de yaşıyor, Kara Avrupa’sının hiçbir devleti 
göç eden bu yoksul insanları almaya yanaşmıyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göç Dairesi Başkanlığı’nın 2012 rakam-
larına, Türkiye’den geçen insan sayısına baktığımızda; yaklaşık 6 milyon 
Filistinli, Irak’ta yaklaşık 4,5 milyon insanın göç halinde olduğunu, 
Afganistan’da 4 milyon insan. Azerbaycan, Sudan, Mısır, Tunus, Libya 
vesaire bunlar gündem dışında, bunlar “büyük özgürlükler” kazandılar, 
ancak herhalde durumlarının da hiçbir şekilde hukuka uygun olmadığını 
söylemek abartı olmaz.

Kara Avrupa’sının göç, iltica, göçmen noktasındaki temel tavrını ikiye 
ayırmak mümkün. Bir; gelen göç eğer kabul edilebilir insan göçü, beyin 
göçü, vasıflı insan göçüyse bunu tereddütsüz kabul ediyor. Bütün Avrupa 
Birliği ve bunu deklere etmekte de hiçbir vehis görmüyor. Yanılıyorsam 
düzeltsin arkadaşlar, Dublin Konferansında çıkan sonuçlar itibariyle bir-
kaç temel prensip kabul edildi. Yasaya uygun göçte kendisine uygun olan 
insanları alıyor, yasadışı göçte şu temel prensipleri kabul ediyor: Düzensiz 
göç mümkünse menşei ülkede bırakılmalıdır, eğer engelleyemedik ve 
bir şekilde bu devam etti, o zaman transit ülkede durdurmalıyız. İkinci 
kabulleri; geriye gönderme prosedürleriyle bu transit ülkeler veyahut 
menşei ülkelerin tümüyle geri gönderme noktasında geri gönderme 
prosedürlerini öncelikle işletmek, kabul etmek değil, iade etmek ve geri 
göndermek. Üçüncüsü; sınır kontrollerinin etkinleştirilmesidir.

Göç Derneği’nin geçen yıl yayınladığı bültenlerde “Frontier Örgütü”, 
yani Avrupa Birliği Sınırlarını Koruma Polisi olarak tanımlanan örgütün 
bütçesinin gerçekten akıllara durgunluk verecek kadar büyük bir bütçe 
olduğu görünüyor. Ciddi rakamlar hatırlıyorum ve kilometrelerce duvar 
kurmaktan tutun, Libya’da göçmenlerin barındırılması ve orada kalması 
için Libya hükümetine ciddi para yardımı, organizasyonlar yapmak gibi.
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Bu Frointer Örgütü’nün yapmış olduğu işlere paralel olarak da, transit 
ülkelerde kısmi yardımlarla göçmenlerin burada kalmalarını ve mümkünse 
bu devlet tarafından menşei ülkeye iade edilmesini sağlamak. Dublin 
Sözleşmesi’nde de bu kavramlar ve hükümler geçerliliğini korumaktadır. 
Tabir yerindeyse, AB kendisine korumalı bir kale istiyor. Yoksullar tara-
fından rahatsız edilmeyen, kendilerine herhangi bir rahatsızlık vermeyen 
bir sınır.

11 Eylül’de özellikle İslamafobi açısından bu Avrupa Birliği’nin ve 
ABD’nin de bu politikalarını destekler siyasi mekanizmalar oluşmaya 
başladı. Şimdi bu muktedirlerin yarattığı problemlerden en çok etkile-
nen ülkelerden birisi Türkiye’dir. Demin arkadaşlarım rakamları telaffuz 
ettiler, iade edilen göçmen sayısı 150 bin, kaçak giden insan sayısının ne 
kadar olduğunu Türkiye İçişler Bakanlığı hâlâ bilmiyor. Her yıl birkaç 
bin insan ölüyor.

En son Suriye Mültecilerinin gazetelere yansıdığı kadarıyla; açlık, 
yoksulluk, insan hakları ihlali, ölüm, öldürülme, gasp, aklınıza ne gelirse. 
Yani, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 2’den, madde 13-14’e 
kadar ki tüm hakları bunların yok sayılmaktadır. Türkiye’nin bu anlamda 
gerçekten büyük problemleri var. Bir, Türkiye’den göç eden Kürtler Kuzey 
Irak’ta yaşıyor ve bunlar vatansız durumda, İçişleri Bakanlığı Türkiye 
vatandaşı olan bu Kürtler için halen bir çözüm üretmiş değildir.

Kafkasya’daki Rusya, Çeçen kavgasında İstanbul’a getirilen bir grup 
göçmen, bu ailelerin çocukları okullara gitmiyor; çünkü Türkçe bilmi-
yorlar, dillerine ilişkin okul açılmıyor, kaynak yok, evleri belediyenin 
vermiş olduğu küçük küçük evler, çalışma hayatında normal Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı normal rakam alırken, bunlar çok küçük rakam-
larla çalışmaktadırlar. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğunuzda 
gerçekten Türkiye Cumhuriyeti; göçmen, göç, iltica gerçeği çok sıkın-
tılı bir halde. İyi niyetli bir şekilde olayları çözmeye çalışıyorlar, ancak 
son 6 aya kadar ciddi bir yasal mevzuatımızda yoktu ve genelgelerle iş 
çözülmeye çalışılıyordu.

Aslında neresinden bakarsanız ciddi bir insani problemle karşı kar-
şıyayız. Hele hele hukukçuların bu son düzenlemelerden sonra tüm 
meslektaşlarımıza çağrı yapmak gerekir; Türkiye’deki mültecilerin, sığın-
macıların hukuki ihlallere karşı başvuru yollarını kullanmalarına ilişkin 
her türlü yardımda bulunalım.
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Meslektaşım galiba zaman olsaydı mutlaka atıfta bulunacaktı. Anayasa 
Mahkemesi’ne, Anayasa başvurusu üzerine, iç hukuk yolu olması kar-
şısında, galiba Anayasa Mahkemesi’ni şart 39 denilen şart çerçevesinde 
yurtdışı, sınırdışı edilmesi işlemlerinin derhal durdurulması konusunda 
hızlı hareket ettirebilmenin yollarını bulmak gerekir. Bunun için hukuk-
çulara çok ciddi iş düşmektedir. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Avukat Ali Sarıgül arkadaşımız, soruna biraz daha 
başka açıdan, sorunun trajik boyutunu başka bir boyuta taşıdı. Bu prob-
leme güvenlik açısından bakmak ya da insan hakları açısından bakmak 
sonuçları inanılmaz etkiliyor. Yine ben konuşmalardan çıkarabildiğim, 
muktedir diye tanımladığı ve göçlerin oluşumuna da muhtemelen sebep 
olan çıkarlar ve bu çıkarlar sonucu oluşan göç sorumluluğunu da üst-
lenmemek, ya ülkesinde boğulmasını ya da geçiş ülkesinde bırakılmaya 
çalışmak, belli ki bu insanlık tarihi kadar eski olan göç olayı günümüzde 
çok daha trajik boyutlar içeriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz, bu konuya 
ilişkin bakış açımıza katkı sağladığı için. Şimdi konuşma sırası Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Sayın Erwan Marteil’e 
sözü bırakıyorum; buyurun.

Erwan MARTEIL
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birinci Müsteşarı

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Sayın Erwan Marteil’e anlatımları için teşekkür 

ediyoruz. Konuşmacı arkadaşlarımız göç olgusunu çok farklı boyutlardan 
anlattılar. Şimdi 15 dakikamız var, gerek anlatılan konular ya da zaman 
darlığından değinilmemiş konularda olabilir, bu hususlara ilişkin soru-
larınız varsa alabiliriz. Hatta, kimin yanıtlamasını istiyorsanız o ismi de 
belirtirseniz.

Bir Katılımcı - Almanya’da … hukuku doktorası yaptım, ders veri-
yorum. Aktivistlere önce bol şans diliyorum; çünkü Avrupa Birliği size 
bütün sığınmacıları postalıyor Türkiye’ye ve üç sene sonrada güya izinsiz, 
öğrenci veya meslek sahipleri gidebilecekmiş, bu durum zaten var.

Şimdi Çin’in kalkınmasından sonra Avrupa’da vergiler düşünce sığın-
macılar tamamen gönderiliyor, sosyal haklar tamamen indirildi ve sizlere, 
Türk avukatlarına çok iş düşecek. Zaten Avrupa’daki sığınmacılar için 
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bir şey yapamazsınız, bütün rakamlar verilmesi yasaktır sığınmacılar için 
ülkelere ve Avrupa Birliği’nin sayın görevlisinin üst mercii olan Birleşmiş 
Milletler’in ben de “inspector”üyüm. Bu durumda söyleyeceğimiz nokta 
çok fazla, yalnız sığınmacı ile göçmenler çok farklı olaylardır; birisi legal, 
diğeri illegal hukuku ilgilendirir. Şimdi sizin işiniz üç - dört misli artacak, 
size kolaylıklar versin diyorum. Suriye’liler burada, hiçbir zaman sığınmacı 
olarak Türkiye tarafından kabul edilmiyor; çünkü bir seçmen politikası 
güdüldü hükümet tarafından ve misafir sayılıyor, misafir göçmenler.

Sorum Sayın Erwan Marteil’e olacak, Avrupa politikası tamamen 
bütün sığınmacıları Türkiye’ye gönderme üzerine kuruldu. Biliyorsunuz 
şu anda Avrupa vergiler ve sosyal haklar açısından çok sıkıntılı duruma 
düştü. Sizler Türkiye’ye yardımları ek olarak nasıl planladınız ve söyle-
mediklerinizi söyleyebilir misiniz şimdi ? Teşekkürler.

Erwan Marteil - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Erwan Marteil’e teşekkürler. Arkadaşlar sorumuzu 

kısa ve net sorabilirsek, soru sormak isteyen diğer arkadaşlarımıza da 
fırsat verelim. Buyurun.

Bir Katılımcı - Merhabalar, öncelikle sunumlar için çok teşekkür 
ediyorum. Benim paralel olarak hem Meltem Hanım’a, hem de Taner 
Bey’e sorum olacak. 2014 Nisan’ından itibaren Taner Bey’in bahsettiği 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girecek. Aslında 
çok büyük bir adım olmasına rağmen pratikte nasıl işleyeceğini pratikte 
göreceğiz, çünkü çok yeni bir uygulama ve prosedürü tamamen değişiyor. 
Bu durumda aslında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sivil toplumla isti-
şare toplantıları yapıyor. Bu toplantılar pratikte sivil toplumla daha çok 
işbirliği içinde çalışmak için yeterli olacak mı ? Bu konuda AİHM’in bir 
planı var mı, nasıl işbirliği yapılacak ? Çünkü, uygulamaya dair çok ciddi 
sıkıntılarda öngörüyor aslında, birçok değişiklikler var, mobil kayıtlar 
vesaire bir sürü şey eklendi.

Taner Bey’e sormak istiyorum; sivil toplumun bu açıdan ne gibi bir 
politikası olacak buna ilişkilendirmek için, ne gibi bir talep olabilir, Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ve idareden.

Meltem Ersoy - Sorunuz için çok teşekkür ederim. 2009’da sürecin 
başladığı dönemden günümüze kadar Uluslararası Göç Örgütü olarak 
biz de tüm paydaşlarla birlikte ki, bunun içinde; akademisyenler var, sivil 
toplum örgütleri var, farklı paydaşlar var, farklı Bakanlıklar var. İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü oldu, ama daha önceki iltica 
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ve göç bürosuna teknik destek sağlıyoruz. Tabii ki aslında hepimiz için 
son derece aktif bir döneme giriyoruz Nisan 2014’ten itibaren, yeni bir 
kurumun kurulması ve Türkiye çapında 81 ilde 158 ilçede, merkezde ve 
hatta yurtdışında biliyorsunuz zaman alacak bir süreç. Aynı zamanda bu 
kişiler uzmanlaşacak kişiler, dolayısıyla bu kişilerin alınmasından tutunda 
eğitimlerine kadar, sahaya anlamalarına kadar, belli pratikler edinmesine 
kadar önümüzde uzun bir süreç var. Aynı anda göç politikalarını oluş-
turmak, aynı zamanda göç programını ortaya koymak ve göçün farklı 
alanlarıyla koordine etmek iyi bir yönetişim gerektiriyor. Biz bu anlamda 
hususi göç örgütü olarak tüm paydaşları, sivil toplum örgütleri de işin 
içine dahil, teknik destek vermek konusundaki programımızı sürdürü-
lebilir hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Türkiye’de değişen göç eğilimleri, değişen yasal, idari ve kurumsal 
mevzuat kapsamında biz kendi programlamamızı ve işbirliklerini artırıcı, 
işbirliğimizi geliştirici programlarımızı hem 2014, hem de sonrasında 
sürdürmek üzere çeşitli çabalarımız var. Tabii ki farklı kurumsal işbir-
liğimiz var, ama uluslararası paydaşlarla da bu konuda işbirliği içinde 
teknik destek programımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Değişik gruplarla 
farklı çalışmalar yapıyoruz, tabii ki İçişleri Bakanlığı bizim ana işbirliği 
yaptığımız partnerlerden bir tanesi, yaptığımız tüm çalışmalarda sivil 
toplum örgütlerini ve hatta farklı alanlarda da yaptığımız, örneğin biz 
sınır yönetim alanında da çalışıyoruz, örneğin biz istihdam alanında da 
birtakım çalışmalarımız var, hepsini birleştirme, önümüzdeki dönem belli 
çalışmaları birleştirmek açısından da çok önemli bir dönem. Yani, iyi 
entegre olmak, iyi işbirliği, iyi koordinasyon ve hepimize görev düşüyor ve 
biz aynı perspektifle sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm paydaş-
larla çalışmalarımızı devam ettirmek üzere programlamamızı yapıyoruz.

Av. Taner Kılıç - Nisan 2014’den sonra Türkiye gerçekten çok önemli 
bir sürece girecek. Benim sunumum sırasında bahsettiğim gibi aslında 
hiç hazırlıklı olmadığımız şimdiye kadar ki strateji ve politika uygulama 
noktasında hiçte iyi bir duruş göstermediğimiz bu alan önemli bir çalışma 
alanı olacak. Bir kere, birçok disiplinden insanın göç alanına kazandırıl-
ması söz konusu olacak. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yanlış hatır-
lamıyorsam 4 bin kişi kadar alınıyor, ilk iki yazılı imtihanları yapıldı ve 
mülakat aşamasında ve Ocak ayındayız, bu insanların işe kabullerinin 
yapılıp, hızlı bir eğitimden geçip Nisan ayında uygulamaya yabancılar 
şubesinden teslim alma gibi bir durum var; 65 bin derdest iltica dosyası 
var arkadaşlar Türkiye’de şu anda, Suriye’liler dışında. Suriye’liler apayrı 
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bir olgu, Türkiye onlara geçici koruma rejimi uyguladığını kabul etti. 
O konuda da aslında Suriyeliler başlı başına bir konu ve orada ayrıca çok 
söylemek istediğim şeyler var, ama sadece şunu söyleyeyim: Suriyeliler 
dışında Türkiye’de dosyası olan 65 bin dosya var ve bu yeni yasa Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulardan itibaren 6 ay içerisinde dosya-
ları sonuçlandırma gibi son derece zor bir şeyi üzerine aldı, taahhüt etti. 
Dolayısıyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü oradaki zor bir yükün altına 
giriyor, kadrosu henüz oluşmamış, 81 ilde ve yurtdışında teşkilatlanması 
gerekiyor ve 65 ilde yeni binalar oluşturuldu ve yeni il müdürleri atanıyor. 
Hiç kolay bir şey değil, Türkiye gerçekten önemli bir uygulamaya girecek.

Bir de Türkiye bu alanda uydukent uygulamasına 10 yıllardır takip 
ediyordu, 30 kadar şehirde ve 2010 sonunda 51’e çıktı ve 2012’den sonra 
62’ye çıktı. Dolayısıyla, neredeyse Türkiye’nin tamamında bir uydukent 
uygulaması var ve 2005 yılındaki bu Ulusal Eylem Planı’nda bahsettiğim 
7 ilde kabul merkezi, 7 ilde de geri gönderme merkezi; her biri 750’şer 
kişi kapasiteli. Şimdiye kadar hiç alışık olmadığımız illerde ve o illerin 
biraz ücra ilçelerinde o şehir halkıyla birlikte yaşayacak aslında, kalabalık 
sayılabilecek o ilçeler için bir mülteci nüfusu yaşama pratiğine Türkiye 
giriyor ve çok kişi bunun farkında değil. Buna sivil toplum kuruluşları-
mızda bence hazır değil, yerel idarelerimiz hazır değil; bırakın hazırlanmayı 
durumun farkında bile değil. Daha ciddi bir farkındalık yok.

Barolar, bahsettiğim gibi kanunda iki yerde adli yardım mekaniz-
masına barolara ciddi atıf yapıyor, atıf yapmak sorumlulukta yüklemek 
demektir. Çok açık söyleyebilirim barolarımız buna hazır değil. İstanbul 
Baro’sunda bir çalışma yapmıştık, ben İzmir Barosu avukatıyım. İzmir 
Baro’sunda da göç ve iltica grubu kurduk, orada çalışmalar yapıyoruz 
ve bu ayın sonunda biz de sadece adli mültecilere yönelik adli yardım 
konusunda uluslararası bir çalıştay yapmak istiyoruz. Buna hazırlanmalı 
ve adli yardımın zaten kendi işlevsel sorunları var, bir de burada mülteciler 
nasıl yararlanacak, bunun yolu yordamı nasıl olacak, bu çok önemli bir 
sorun olarak karşımızda.

Yine Kanun çıktı, ama ikincil mevzuat henüz hazır değil. Yönetme-
lik ve genelgelerin hazırlandığını biliyoruz. Fakat yasanın hazırlanma 
sürecinde çok işin içinde birebir olmamıza rağmen, şimdiki Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün yönetmelik ve genelge hazırlama sürecinde bizi 
biraz dışarıda tuttuğunu görüyoruz, hoşumuza gitmeyen bir durum bu. 
Tüm bu sürece hazırlıklı olmamız lâzım, son derece önemli bir alan; yani 
kişilerin hayatı hakkında karar veriliyor, basit bir mesele değil. Türkiye’de 
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“gözünün üzerinde kaşın vardır” davaları Yargıtay’da temyiz edilebilirken, 
bu konuda bu insan ölsün mü, kalsın mı konusuna vereceğimiz karar, 
yani sınırdışı edilsin mi edilmesin mi kararına karşı üst derece yüksek 
mahkeme denetimi olmaksızın bir karar oluşturma sürecine girdi Türkiye. 
Mesela, bu paralel oturumlarda başka ülkelerin önemli yüksek derece 
mahkemelerinin içtihatları konusunda konuşacak çok değerli hâkimler, 
savcılar geliyor. Bizim bu konuda bir başka ülkeye gidip Türkiye’deki 
içtihat hukuku göç alanı böyle diyor, diyen bir hukukçumuz olmayacak. 
Neden ? İçtihat hukuku oluşmayacak, bir hukukçu olarak beni kesinlikle 
tasvip edemeyeceğim, son derece dramatik ihlallerin ortaya çıkacağı 
bir alan. Umuyorum ki, Anayasa Mahkemesi bu konuda böylesine bir 
dosya oraya götürülecek ve bunun düzeltilmesi için bir karar verilecek. 
Yani, her alanda, her aktörün bu yeni sisteme, bu yeni yasanın getirdiği 
sorumluluklara hazırlanması gerekiyor. Bırakın hazırlanmayı, birçok 
aktör bunun farkında bile değil.

Bir Katılımcı - Birleşmiş Milletler Kanunu’na göre yargıçlardan 
başkası ret kararı veremez.

Av. Taner Kılıç - Şöyle açıklayayım: Yeni yasa bir idari itiraz imkânı 
getiriyor ve bu konuda iltica başvurularının değerlendirmesi için bir 
uzman heyeti oluşturuluyor. Bir iç idari itiraz imkânı var, idari itirazı 
kişi kendisi de yapabilir, avukat vasıtasıyla da yapabilir veya vasisi de 
yapılabilir. Yasa zaten daha öncede öyleydi, idari yargıya götürebilme 
imkânı getiriyor. İdari denetimin dışında bir de yargısal denetim var.

Oturum Başkanı - Bu konuya Meltem Hanım da bir ekleme yapmak 
istiyor.

Meltem Ersoy - Çok kısa şunu da söylemek istiyorum: Tabii kapa-
site oluşturma vesaire çalışmaları çok önemli, ama zihinsel ciddi bir 
dönüşüm dönemi var. Aslında tüm paydaşların, hepimizin bu zihinsel 
dönüşümü de sağlaması, belli bir vizyon oluşturmasının da son derece 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Bir de bu tek bir kanunun uygulanması için başka kanunlarla ve başka 
yönetmeliklerle bir uyumun sağlanması gerekiyor. Örneğin, çalışma 
alanına aitte biliyorsunuz birtakım kanun ve yönetmelikler var, nüfusla 
ilgili birtakım şeyler var. Aslında bu kanun başka kanunlardaki, bu 
kanunların başka kanunlarla uyumunun da hâlâ hukuki süreci bitmiş 
olarak görmemeliyiz. Bu da süreçte ilerleyen bir konu olarak ele alınmalı, 
son derece önemli.
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Oturum Başkanı - Şimdi sevgili arkadaşlar, bir sonraki program 
başlamak üzereymiş. Birkaç kez uyarıldık, biliyorum çok sorularınız 
ve çok anlatacak şeyler var. Ben konuşmacı arkadaşlarıma ve sizlere bu 
oturuma katıldığınız için teşekkür ediyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)





ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Düzensiz Göç,  
Emek Sömürüsü 
ve İnsan Ticareti
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Sunucu - Bugün ikinci olarak, “Düzensiz Göç, Emek Sömürüsü ve 
İnsan Ticareti” konulu oturum icra edilecektir.

Oturumun birbuçuk saat sürmesi ve saat 17:30’da bitmesi planlan-
maktadır. Oturum Başkanı, Ankara Barosu önceki Başkanı Sayın Avukat 
Erdal Medrol’un platforma teşriflerini arz ederim.

Oturum konuşmacıları;
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Sayın Profesör 

Doktor Gülay Toksöz,
• Lund Üniversitesi’nden Sayın Doktor Niklas Selberg,
• Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Sayın Doçent Dok-

tor Çetin Arslan,
• Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sayın Rıfat Sagut’un teşriflerini arz 

ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Av. Erdal MERDOL
Ankara Barosu Önceki Başkanı / Oturum Başkanı

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; Ankara Barosu’nun düzen-
lediği 8’nci Hukuk Kurultayını bugün idrak ediyoruz. 2000 yılından 
bu yana düzenli surette yapılan bu büyük etkinliği oluşturan ve bugüne 
kadar taşıyarak, geliştirip, yücelten tüm arkadaşlarımıza, emeği geçen 
herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu açık oturumumuzun konusu, “Düzensiz Göç, Emek Sömürüsü 
ve İnsan Ticareti”dir. Biraz evvel sunucu arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
Sayın Profesör Doktor Gülay Toksöz, Sayın Doktor Niklas Selberg, 
Sayın Doçent Doktor Çetin Arslan ve Sayın Rıfat Sagut konuşmacı 
olarak katılmaktadırlar.

Sayın Toksöz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesidir; işgücü, emek, 
uluslararası emek göçü konularıyla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası 
makalesi vardır.
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Sayın Doktor Niklas Selberg, İsveç Lund Üniversitesi öğretim görev-
lisi olup; göçmenlerin sendikal hakları, iş hukuku ve kayıtsız göçmenler 
üzerinde çalışmakta ve dersler vermektedir.

Sayın Doçent Doktor Çetin Arslan, Hacettepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim 
üyesi olup; ceza ve ceza muhakemesi hukukuyla ilgili genel ve özel 
konularda araştırma ve makaleleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti 
üzerine kapsamlı incelemeleri bulunmaktadır.

Sayın Rıfat Sagut, Yargıtay Cumhuriyet Savcısıdır; insan ticareti 
konusunda Yargıtay tarafından verilmiş örnek kararlarla konuyu çeşitli 
platformlarda açıklayan yetkin bir hukukçumuzdur.

Toplantının süresi az önce sunucunun ifade ettiği gibi, 17:30’da 
bitmeyecektir; çünkü gecikmeli başlamıştır. Yönergede ifade edildiği 
gibi toplantının süresi 90 dakikadır. Konuşmacılara 15’er dakikalık bir 
konuşma hakkı tanınmıştır, daha sonra tamamlamak istedikleri hususlar 
varsa bunları da kuşkusuz ikinci tur diyebileceğimiz, ikinci konuşma 
hakkı sırasında kullanma hakkına sahiptirler.

Toplantının sonunda süremiz yettiği takdirde, konuklardan konuş-
macılarımıza soru sormak isteyen olursa onların sorularını, katkı yapmak 
isteyenler olursa da onların katkılarını kuşkusuz alacağız.

Ben sözü sayın konuşmacılara bırakmadan önce, bir küçük girizgâhta 
bulunmak istiyorum. Bana zımnen verdikleri süre çerçevesinde.

Düzensiz göç, yani bizim konumuzun içinde bulunan düzensiz göç; az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi kargaşaların, yaşanan etnik 
çatışmaların, çevre felaketlerinin, küreselleşmenin, yani bir diğer ifadeyle 
emperyalizmin yarattığı sömürünün ortaya çıkardığı gelir eşitsizlikleri 
ve fakirliklerin bir sonucudur.

Türkiye, 1980 senesinden bu yana bu göçlerin kavşak noktasındadır. 
Batı’ya bir umutla, bir ekmeğin ardına düşerek gitmek isteyen insanlar 
Türkiye üzerinden transit geçiş yapmakta, kimi Türkiye’de kalmakta, 
yerleşmekte ve saklanmaktadır.

İnsan ticareti deyim yerindeyse köleliğin versiyonudur; ağır bir insan 
hakkı ihlalidir ve suçtur. En kârlı ve en kirli yasadışı faaliyetlerin başlarında 
yer almaktadır. İnsan ticareti; kişileri zorla çalıştırmak, fuhuş yaptırmak, 
esarete tabi kılmak, organlarını elde etmek için cebir, şiddet, tehdit, her 
türlü düzenbazlık, her türlü baskı ve nüfus kullanmak suretiyle insanları 
temin etmek ve belli yerlere sevk etmektir.
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Göçmen kaçakçılığı ise; maddi yarar elde etmek amacıyla Türkiye’de 
sürekli oturma izni bulunmayan kişilerin yasadışı örgütler tarafından, 
yasadışı kuruluşlar tarafından Türkiye’ye sokulması, burada barındırılması 
veya Türkiye dışına çıkartılmasıdır.

Sayın konuşmacılarımız bu konuları ümit ederim ayrıntılı olarak 
irdeleyeceklerdir. Göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti birbiriyle karış-
tırılan iki terimdir. Türk Ceza Kanunu 79’ncu maddesinde göçmen 
kaçakçılığını, 80’nci maddesinde ise insan ticaretini düzenlemiş ve ağır 
yaptırımlara bağlamıştır. Bu maddeler Türkiye tarafından imzalanan ve 
onaylanan sınır aşan, örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
ile bu sözleşmeye ek insan ticaretinin öncelikle kadın ve çocuk ticaretinin 
önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılmasına ilişkin protokol ve 
2000 yılında imzaladığımız İnsan Ticaretiyle Mücadele Protokolü’nün 
Ceza Kanunumuza yansımasıdır. Ceza Kanunumuz hepinizin bildiği 
gibi özel hükümler olmak üzere ikinci kitap, genel hükümler olmak 
üzere birinci kitap şeklinde düzenlenmiştir. Ve ikinci kitabın en başında 
“soykırım”ın ardından 79 ve 80’nci maddelerle “Uluslararası Suçlar” 
başlığı altında bu suçları düzenlemiş, böylece Ceza Hukuku siyasetinin 
bir örneğini ve buradaki benimsediği ilkeleri de bu şekilde sistematiğe 
yerleştirmiştir. Benim kısa arzım bundan ibaret.

Şimdi değerli konuşmacılarımız burada programda bir sıra konulmuş, 
hiçbir anlamı olmayan bir sıra tabii ki, o sıraya bağlı kalarak ben de söyle-
yeyim önce Sayın Profesör Doktor Gülay Toksöz’e söz takdim ediyorum. 
Tabii arzu eden konuşmacılarımız bulundukları yerden konuşacakları 
gibi, kürsüden de konuşabilirler; buyurun Sayın Toksöz.

Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan ve değerli katılımcılar; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Açılış konuşmanızda aslında, göç hareketlerinin, 
özellikle emek göç hareketlerinin gerisinde emperyalizm ve yoksulluk 
olduğunu söylediniz ve çok isabetli bir değerlendirme yaptınız. Ben de 
aslında uluslararası göç hareketlerinin içinde çok önemli bir yeri olan 
emek göçünün gerisinde kapitalist üretim sisteminin yayılmacı niteliği 
olduğunu belirterek başlamak istiyorum.
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Bütün dünya çapında, 17’nci, 18’nci Yüzyıldan itibaren ortaya çıkan 
emek göçü hareketleri, yerel ekonomilerin, gelişmekte olan kapitalist 
ekonomiye uyum sağlayamayarak altüst olması sonucu ortaya çıkan 
işgücü fazlasının yaşamını sürdürmek için önce iç göç nedeniyle kendi 
ülke içinde, daha sonra da ülke içinden başka ülkelere gitmesiyle göz-
lemlenen bir süreç oluyor.

Bu süreç özellikle 2’nci Dünya Savaşı sonrasında hız kazandı. Batılı 
ülkelerin, başta Avrupa olmak üzere işgücüne duyduğu ihtiyaç, özellikle 
emek yoğun sanayi dallarında ve madencilikte işgücü talep etmesiyle 
sonuçlandı ve çevresindeki ülkelerden yoğun bir işgücü aldı. Ancak 
1970’li yıllar ekonomik kriz ertesinde artık imalat sanayinin emek yoğun 
dallarının merkez ülkelerden, çevre ülkelere aktarılmasıyla birlikte bu 
işgücü talebinin son bulduğunu görüyoruz. Onun yerine çevre ülkelerdeki 
yeni sanayileşme hareketleri, önce ülke içinde göç, sonrada bu yaratılan 
istihdamın yeterli olmaması ölçüsünde ülke dışına göç yarattı.

Göç emek arzıyla, emek talebinin buluşması beraberinde ortaya 
çıkan bir gelişme. Yani, talebin olmadığı yerde sadece arzın olması göçe 
yol açmaz. Dolayısıyla, her zaman gelişmiş ve birtakım gelişmekte olan 
ülkelerin göçün hedefi haline gelen ülkelerin, göçmen işgücü talebinin 
süreçte belirleyici rolü olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor.

Dedim ki, gelişmiş ülkelerde artık sanayi de işgücüne ihtiyaç yok, 
ama hizmet sektörünün belli dalları başta olmak üzere; tarımda, inşaatta, 
turizmde, özellikle ev ve bakım hizmetlerinde göçmen işgücüne talep 
devam ediyor ve bu talebin devam ettiği koşullarda gelişmiş ülkeler göçü 
önleyici tedbirler alarak sınırları kapatmaya, özellikle de ağır vize şartları 
koyarak göçü önlemeye çalışıyorlar.

Ancak ekonomik koşulların dayatması bu zor şartlara rağmen ortaya 
çıkan duvarlarda birtakım gedikler açılmaya çalışılmasına ve insanların 
düzensiz göçe başvurmasına yol açıyor. Dolayısıyla şunu görüyoruz: 
Bu açılan gediklerden, belki bu noktada kimisi göçmen kaçakçılarının 
yardımını alarak geçmeye çalışıyor, bazıları bunu başarıyor, ama önemli 
sayıda insan bunu başaramayarak hep bir trajedi olarak karşımıza çıkan 
yaşam kayıpları ve ölümlerle medyanın konusu olmaya başlıyor.

Şimdi burada şunu belirtmeyim: Gelişmiş ülkelere vurgu yapıyoruz, 
ama düzensiz göçün hedef ülkeleri son dönemde, son 10, 20,30 yılda 
giderek gelişmekte olan ülkeler oldu. Çünkü, gelişmekte olan ülkelerin bir 
kısmı sanayi alanında ön plana çıktıkları ölçüde yerli işgücünün sanayiye 
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yönelmesiyle kendileri tarım, inşaat ve bakım hizmetlerinde, turizm sek-
töründe, eğlence ve fuhuş sektöründe yabancı işgücüne ihtiyaç duymaya 
başladılar. Dolayısıyla, dünya çapında 20,30 milyon civarında olduğu 
tahmin edilen düzensiz göçmenlerin önemli bir kısmında gelişmekte 
olan ülkelerde bulunduğunu belirtmem lâzım. Şunu da eklemeliyim 
ki, küreselleşme sürecini biz; sermayenin, mal ve hizmetlerin sınırsız bir 
hareketliliği olarak tanımlıyoruz. Bütün bu akımları düzenleyecek finans 
kurumları var, ama insan hareketliliğinin düzenleyicisi olacak bir insan 
hareketliliği Birleşmiş Milletlere bağlı örgütlenme ve göç rejimi yok. 
Kuşkusuz, Uluslararası Göç Örgütü ve onun çalışmaları var, ama bu bir 
Birleşmiş Milletler kuruluşu değil ya da Birleşmiş Milletlerin desteklediği 
kalkınma ve göç için küresel forum gibi bir yeni yapılanma var. Ama bu, 
çeşitli devletlerin kurduğu bir yapılanma ve bir diyalog formu ve bunun 
da herhangi bir bağlayıcı, yaptırıcı gücü yok.

Dolayısıyla, bu alanda ciddi bir boşluk olduğunun altını çizerek geliş-
mekte olan bir ülke olarak ve özellikle son 20 yıldır yoğun, düzensiz göç 
akımlarına uğrayan Türkiye’deki duruma gelmek istiyorum.

Şimdi, Türkiye düzensiz göç akımlarıyla iki yönlü karşılaştı. Birincisi; 
1970’lerin ortasına kadar Avrupa’ya düzenli olarak gönderdiği göçmen-
lerin daha sonra bu ülkelerin göçmen alımını durdurmasıyla birlikte 
düzensiz yollardan bu ülkelere gitme çabasıydı. Özellikle bu 1980’li 
yıllarda Türkiye’deki askeri darbe sonrası dönemde artan iltica hareket-
leri şeklinde oldu. 1990’lı yıllarda kısmen devam etti, 2000’li yıllardan 
itibaren azalma eğilimine girdi.

Öte yandan Türkiye, 1990’lı yıllardan itibaren çevresindeki eski 
sosyalist ülkelerden ve kimi Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden 
düzensiz göç almaya başladı. Biz sosyal bilimciler düzensiz göç terimini 
tercih ediyoruz, yasadışı göç demiyoruz; çünkü göçmenler aslında yasadışı 
kelimesiyle adlandırılacak herhangi bir cezai eylemde bulunmuyorlar ve 
bugün yasadışı addedilenler daha sonra yapılan bir yasal düzenlemeyle, 
kolaylıkla ülke içinde yasal konuma kavuşuyorlar. Dolayısıyla düzensiz 
göç kelimesini kullanmayı tercih ediyoruz.

Düzensiz göç deyince ülkeye girişte veya ikamette öngörülen yasal 
gereklilikleri yerine getirmemek ya da bunları yerine getirdikten sonra 
ikamet sürecinde ve çalışma sürecinde öngörülen yasal gereklilikleri 
yerine getirmemek şeklinde Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 
tanımlanıyor.



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

38

Şimdi, Türkiye’nin göç politikalarına baktığımızda, aslında 1930’lar-
dan beri göç alan bir ülke olduğunu görüyoruz. Özellikle Birinci Dünya 
Savaşı ve Bağımsızlık Savaşı ertesinde Türkiye, başta Bulgaristan ve 
Yunanistan olmak üzere, Türk kökenli göçmenleri muhacir olarak kabul 
etti. Buna Balkanlar bölgesindeki Türk kökenli olmayan, kültür ve din 
itibariyle başka yakın bulunan kültürel gruplarda dahil edildi ve 1934 
tarihli İskân Kanunu, bu Türk soylu ya da Türk kültürüne yakın gruplara, 
diğer etnik ve imtiyazlı gruplara göre imtiyazlı birtakım haklar tanıdı. 
Bunların muhacir ya da göçmen olarak kabul edilmesi söz konusuydu.

2006’da kabul edilen ve 1934’deki kanunun yerini alan 5543 Sayılı 
İkamet Kanunun da aynı prensibi devam ettirdiğini ve esas olarak 
Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olanları göçmen kabul ettiğini 
görüyoruz.

Bu yaklaşım Türkiye’nin aldığı göç hareketlerinin 1990 sonrasından 
itibaren çok daha heterojen bir yapıya kavuşması ve özellikle eski sos-
yalist ülkelerden ve Türkî Cumhuriyetlerden, Türkiye’ye çalışmak üzere 
gelenlerin bu kriterlere uymaması nedeniyle ihtiyaçları karşılamakta son 
derece yetersiz kaldı.

Şimdi ben esas itibariyle bu sunumda Türkiye’ye yönelik çalışma 
amaçlı gelen düzensiz göçmenler üzerinde durmak istiyorum. Şimdi 
şunu da belirtmek lâzım: Türkiye 1980’li yıllardan itibaren bulunduğu 
coğrafyada ekonomik olarak güç kazanmak, siyasi ve kültürel olarak güç 
kazanmak için bu ülkelerle ticari ilişkilerini son derece geliştirdi ve Sovyet 
sisteminin yıkılmasından sonra başta Karadeniz Havzası ülkeleri olmak 
üzere Orta Doğu, Türkî Cumhuriyetler ve Orta Asya ülkeleriyle son 
derece esnek bir vize sistemi getirdi. Bu vize sistemine baktığımız vakit, 
ticari ilişkileri kolaylaştırmak için bu esnek vize sistemine baktığımız 
vakit, ülkelerin kendi içinde üç gruba ayrıldığını görüyoruz. Türkiye’ye 
1 ila 3 ay arası süreyle vize almadan gelenler, Türkiye’ye gelmeden önce 
mutlaka kendi ülkelerinde Türk konsolosluğuna başvurarak vize alıp 
gelenler ve bir de sınırda girişte vize alarak girenler, ki bu bandrol vize 
diye adlandırılan durum.

Şimdi genellikle vize politikaları belirlenirken, Türkiye’nin iktisadi ve 
siyasi ilişkilerinin belirleyici olduğunu, bunların ön plana alındığını ama 
vizeyle beraber bunun ne tür bir işgücü hareketliliğine yol açacağını çok 
fazla değerlendirilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla, esnek vize uygula-
malarının Türkiye’de işgücü piyasaları üzerine doğrudan etkileri oluyor. 
Bunun çarpıcı bir örneği, Gürcistan’ın durumu; Gürcistan ile Türkiye 
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arasında giriş çıkışların pasaport bile gerektirmeden, bir kimlikle mümkün 
hale gelmesinden sonra 2000 yılından, 2010 yılına kadar Türkiye’ye giriş 
çıkış yapan Gürcistan vatandaşlarının sayısı 11 kat arttı. Bakıldığı vakit 
tabii ki bu insanlar turistik amaçlarla gelmiyorlar. Karadeniz Bölgesinde 
son derece yaygın bir şekilde çay, tütün, fındık hasadında Gürcülerin 
çalıştığını görüyoruz.

Şimdi esnek vize uygulamaları, Türkiye’nin çevresindeki insanların 
rahatlıkla Türkiye’ye gelip işgücü piyasasına girmesine imkân tanıyor. 
İnsanlar kendi ülkelerindeki yoksulluk ve işsizlik nedeniyle Türkiye’ye 
geliyorlar, geçici bir süre çalışıp para biriktirerek ülkelerine dönmeyi 
hedefliyorlar. Dolayısıyla, döngüsel bir göç hareketinden söz ediyoruz.

Şimdi genelde 90 günlük vize muafiyetinin olduğu ülkelerden gelenle-
rin 90 gün bitmeden çıkış yapıp, ülkelerine gidip sonra geri dönerek yasal 
ikamet konumlarını koruma çabası içinde olmalarından bahsedebiliriz. 
Ancak, bu vize muafiyet süresinin ya da vize süresinin kısalması, gelinen 
ülkenin uzaklığı ölçüsünde bu mümkün olmuyor ve insanlar Türkiye’de 
kaçak ikamet konumuna düşünüyorlar.

Şimdi altını çizmemiz gereken nokta şu: Türkiye’de yaygın bir şekilde 
kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam var. Dolayısıyla, göçmenler gel-
dikleri vakit kolaylıkla bu ekonomik yapının içine dahil olabiliyorlar. 
Yani, bu göçmenlerin yarattığı bir sorun değil, tam tersine bir olgu ve 
göçmenleri kolaylıkla bünyesine katan bir ekonomik istihdam yapısı. 
Dolayısıyla, bu insanların işgüçlerine de talep olduğu için istihdamda 
yer alabildiklerini görüyoruz.

Nerelerde istihdam ediliyor diye bakıldığında da, ilk sırada yer alanın 
ev işleri ve bakım hizmetleri olduğunun altını çizmem lâzım ve Türkiye’de 
bunun son derece yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz, ama sayılara dair 
bu konuda bir bilgimiz yok. Ancak spekülasyon yapabiliriz. Ama bunun 
yanı sıra turizmde, inşaatta, tarımda, eğlence ve fuhuş sektöründe ve 
kimi zaman imalat sanayinde birtakım alt dallarında da göçmenlerin 
çalıştırıldığını görüyoruz. Niye göçmenler tercih ediliyor ? Tümüyle koru-
masız bir emek kategorisi oldukları için, yani hiçbir şekilde şikayet etme 
imkânları yok; düşük ücret verilebilir, uzun saatler çalıştırılabilir. İnsanlar 
bunlara razı geliyorlar, ama en büyük haksızlık duygusunu kendilerine 
vaat edilen ücretin ödenmemesi noktasında yaşıyorlar ve görüyoruz ki, 
bu tür istismar durumları söz konusu olabiliyor. Göçmenler kaçak olarak 
ülkede bulundukları için şikâyet edemiyorlar.
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Şimdi yasal düzenlemelere baktığımız vakit Türkiye’de bildiğimiz gibi 
2003 yılında çıkan 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanun var. Ancak bu kanun esas olarak Türkiye’de bulunmayan, yani 
yeri doldurulamayacak olan uzman ve kalifiye işgücünün çalışmasını 
düzenleyen bir kanun. Yani Türkiye’de yerli işgücüyle rekabet edebileceği 
düşünülen göçmenler için herhangi bir yasallaştırma, izin mekanizması 
söz konusu değil. Dolayısıyla, bir önceki oturumda Taner Bey’de çarpıcı 
bir şey söyledi, verilen izinlerin sayısı bu kapsamda son derece düşük, 
2011 yılında 17 bin 368 kişiye çalışma izni verilmiş değişik işkollarında, 
bunun Türkiye’de sayıları yüzbinlerle ifade edilen göçmenler kıyaslanınca 
son derece az olduğu belirtilebilir.

Şimdi kanunun zaten dar bir yapısı var, bunu bir de zorlaştıran 
ek düzenlemeler getiriliyor Bakanlık tarafından, Bakanlığın yaklaşımı 
öncelikle biz yerli işgücünü koruyalım, bu anlaşılır bir endişe, ama bunu 
yapmak için getirilen düzenlemeler bu amaca hizmet etmiyor.

Şimdi 2010 yılında çıkartılan izin değerlendirme kriterleri var; bu 
kriterler göçmen işçinin istihdamı için bir işyerinde ek birtakım şartlar 
getiriyor. Bu şartlar arasında ücretlerle ilgili düzenlemeler var, işyerinde 
çalıştırılan yerli işçi sayısı ve benzeri şartlar var. Bunun uygulanmasının 
zorluğu, kayıtdışı çalışmayı artırıyor. Dolayısıyla Bakanlık bir noktadan 
sonra kayıtdışılıkla mücadele etmek için kendi getirdiği kriterlerde bazı 
gruplar için onları istisna addedip kolaylıklar sağlamaya başlıyor. Bun-
ların başında yine Türk soylu ve Türk kültüründen olan gruplar geliyor. 
Oysa belli gruplara istisnalar sağladığınız anda diğerleri için ayrımcılığa 
yol açmış oluyorsunuz ve bu diğerleri de bu kategoriye girmeyen diğer 
göçmenler oluyor.

Karşımıza Uluslararası Göç Örgütü için yapmış olduğumuz çalışma 
kapsamında meslektaşım Doçent Doktor Seyhan Erdoğdu ve Sermin 
Kaşkayı ile birlikte özellikle turizm sektörü bir sorun olarak çıktı. 
Türkiye’de Türk vatandaşlarıyla evli olan, Türkiye’de yasal ikamet izni 
bulunan eşler, ki bunlar çoğunlukla kadınlar, turizm sektöründe çalışmak 
istedikleri zaman ek kriterlere tabii tutuldukları için işverenlerin tavrı 
onları kayıtdışı çalıştırmaktan yana oluyor. Yani, kayıtdışılıkla mücadele 
için getirilen her türlü düzenlemenin bir kez daha kayıtdışılığı artırdığını 
görüyoruz.

Hep üzerinde duruldu, Yabancılar ve Uluslararası Sosyal Koruma 
Kanunu, bu kanunla ilgili şunu belirteyim: Kanunun getirdiği düzenle-
melerden birinin bu 90 gündeki giriş - çıkış olayını önlemek için 180 gün 
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içinde sadece 90 gün kalınabilir ve ondan sonra göçmen çıkış yapmak 
zorunda olduğunu biliyoruz. Ancak, bunu Türkiye’de bulunan ve ev, 
bakım işlerinde çalışma ihtimali olan kişiler için bir kereye mahsus bir 
düzenleme ile af uygulamasıyla düzenlendiğini de görüyoruz. Yani, 2012 
yılı içerisinde Türkiye’de kaçak bulunanlara iki aylık bir süre içinde 
bulundukları İl Emniyet Müdürlüklerine başvurarak 6 aylık ikamet alma 
imkânı getirildi ve işverenlerin de hemen ardından Çalışma Bakanlığı’na 
başvurarak kişiler için çalışma izni alınması durumu getirildi.

Şimdi bu kuşkusuz önemli ve bunun sonucunda biz Çalışma Bakan-
lığı’nın verdiği izinlerin 2012 yılında yüzde 85 oranında arttığını ve 
verilen izinlerin 4/1’inin de bakım işlerinde çalışan göçmen işçiler oldu-
ğunu görüyoruz.

Son olarak belirtmek istediğim husus şu: Bu affın kapsamının dar 
tutulması ve sadece kısa bir süre bakım işleriyle sınırlı tutulması, fiiliyatta, 
çok sayıda başka düzensiz çalışan göçmenin bundan yararlanamamasına 
yol açtı. Dolayısıyla, yeni ve geniş bir af düzenlemesine ihtiyaç vardır, ilk 
altını çizeceğim husus budur. İkincisi, ev ve bakım hizmetleri çok önemli, 
kadın emeği ve bu alanda ciddi bir emek sömürüsü var. Dolayısıyla, hem 
yerli, hem yabancı ev işçileri için bir yasanın çıkartılması lâzım, bu alanda 
hiçbir yasal düzenleme yok çalışma koşullarına dair. Ve göç politikaları-
nın başarılı olması için Türkiye’de enformel ve istihdamla, kayıtdışılıkla 
mücadele edilmesi gerekiyor ki, bu alandaki göçmen istihdamının da 
önü alınabilsin yerlilerin yanı sıra. 4817 Sayılı Kanun kapsamında verilen 
çalışma izinlerinin, gerçekten işgücü piyasasın ihtiyaçlarına uygun olması 
için düzenli işgücü piyasası analizlerinin yapılması ve düzenli göç kanal-
larının da açılması gerekiyor. Sonunda da çalışma izinleri verilirken, farklı 
gruplara, farklı uygulamaların yapılmaması gerekiyor. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ederiz Sayın Toksöz. Şimdi konuşma 
sırası değerli misafirimiz Doktor Niklas Selberg’de; buyurun.

Dr. Niklas SELBERG
Lund Üniversitesi/İsveç

Thank you. I would like to start with thanking the Bar Association for 
the opportunity of me being here today. Furthermore, since there was a 
representative from the EU speaking just now, I, as a EU citizen, must 
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particularly thank the Bar Association for shouldering its responsibility 
of ranging conversations regarding migration law. In my opinion the EU 
is in desperate need of all help it can get of finding the key to Europe. 
So, I thank you personally for your effort in that respect.

Having said that, I will now turn to my speech, the starting point 
of my talk is the fact that the traditional answer to subordination and 
repression on the labor market usually spelled unionization labor law. 
But is this answer really available for all workers ? Is it there for all the 
millions of undocumented workers around the world ?

International labor laws always been concerned with migrant work-
ers. As early of as 1919 the constitution of the ILO mentioned workers 
employed in a country other than their own. And today, I will talk about 
the labor law standing of workers employed in breach of migration law 
and the possibility of trade union action in their interest.

The subordination of undocumented migrant workers is empirically 
and legally speaking multi-facaded. Not only has the employer hold 
a classic attributes of the employment relationship, the state has also 
decided that the migrant should be deported. So, from their perspective 
of migration law, the only other option besides deportation is the decision 
to regularize these group. But, what about the perspective of labor law ?

This specific type of labor market subordination, that of being a deport-
able worker, to use De Genova’s term, presents trade unions with specific 
types of challenges. So, what are the contours of the legal framework for 
trade union action on behalf of undocumented migrant workers ? How 
can labor law be relevant endeavor to mitigate the exploitation and hard-
ships encountering this group of worker ? Essentially this is a question 
of worker’s migration status viewed as a labor employment law issue.

The discussion on the labor law standing of undocumented migrant 
workers is fueled from an expanding legal discourse on international 
regional level together with different national developments. In many 
respects, the legal standing of undocumented migrant workers is still 
unclear and ambiguous and enforcement is difficult.

Regarding undocumented workers, it is not easy today to define what 
the law is, what the law will be, or what the law could be. The following 
is from the perspective of an academic labor lawyer.

So, the development of labor law for undocumented migrant takes 
place in the context of the fact that the International Human Rights 
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law is applicable to them and the labor rights have been quite present 
in the process that led to this. The international Covenant of Civil and 
Political Rights as well as the International Covenant of Economic and 
Social Rights with its language on the right to work applied to regular 
migrants. And the Committee especially mentions migrant workers in 
the context of irregularity. The International Convention of the Elimina-
tion of all forms of racial discrimination is applicable to undocumented 
migrants. And the committee highlights that all individuals are entitled 
to the enjoyment of labor and employment rights including the free-
dom of assembly and association, once an employment relationship has 
been initiated until it is terminated. On the regional level the European 
Committee of Social Rights has decided that the revised European 
Social Charter of the Council of Europe, despite its explicit language, 
is applicable to undocumented migrants. Furthermore the Council of 
Europe claims that European convention on Human Rights provides a 
minimum safeguard for irregular migrants. The parliamentary assembly 
of the council of Europe adds to this; in relation to irregular migrants 
in work, they should be entitled to fair wages, reasonable working con-
ditions, compensation for accidents, access to a court to defend their 
rights and also freedom to form and to join a trade union. An employer 
failing to comply with these terms should be rigorously pursued by the 
relevant authorities. European Court of Human Rights supplied the 
convention to undocumented migrants and generally speaking, labor 
standards emanating from the ILO, or unless otherwise stated applicable 
undocumented migrant workers.

One might also identify a trend to include undocumented migrant 
workers in labor law, where our argument is that these persons perform 
work in such a way that work not fully illegality, they would have been 
included in labor law, and therefore they should be able to benefit from 
this part of the law. This line of argument has been accepted by different 
national courts, the freedom of association committee of the ILO, the 
Swedish legislator for example, and has also been deployed before the 
court of justice of the European Union in the case just not yet decided. 
The inter-american court of human rights has written in an adviser 
opinion some years ago, that labor rights necessarily arrives from the 
circumstances of being a worker. The right to work whether regulated 
at the national or international level, is a protective system for workers. 
That is, it regulates the rights and obligations of the employee and the 
employer, regardless of any other consideration of an economic and social 
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nature. A person who enters a state and assumes an employment relation-
ship, assumes his labor rights in the state of employment, irrespective of 
his migratory status. The inclusion of undocumented migrant workers 
in labor law implies that the employment contracts they concluded are 
valid contracts, that they have the right to wages earned, and that statu-
tory protective labor law applied to them. The state of the law would 
follow not from many particular pieces of legislation but from general 
principles and the interpretation of labor law.

Since international law accepts regulated migration and does not ques-
tion migration law as such, can we really understand the subordination 
of undocumented migrants, essentially the outcome of migration law as 
at all an issue for labor law to deal with. ILO committee on freedom of 
association in its case regarding Korea is interesting on this point. The 
committee here rejected the government’s notion that undocumented 
migrant workers do not have -I quote- “the legal rights to seek to improve 
and maintain their working conditions, and to improve their status as 
such rights are given on the assumption that legitimate employment 
relationships will continue.” Furthermore, the committee rejected the 
argument that it is contradictory to make possible trade union member-
ship while at the same time upholding migration law, that is deporting 
irregular migrants and punishing employers for employing undocumented 
migrants. Lastly the committee rejected the government notion that 
undocumented migrants do not have the rights to conclude collective 
agreements, favoring the working conditions in, so called “illegal employ-
ment”. In its handling of the same matter the committee also touched 
upon the situation that “generalized discrimination against and repression 
of migrant workers prevails” And of course this is the case everywhere.

So, is the discrimination against undocumented migrant workers 
compared to the conditions of the regular work force, a problem to 
which the labor law is the answer ? The committee seems to answer 
this question in the affirmative. It is precisely for this reason, that is 
discrimination and repression, that all workers regardless of their status 
should be guaranteed their freedom of association rights, so as to avoid 
the possibility of having their precarious situation taken advantage of.

The committee on freedom of association not only claims that the 
irregular status of workers does not hinder union action for better 
terms and conditions, but view this kind of action as a legal and legiti-
mate response to the subordination affect un-documenting migrant 
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workers, stemming from the migration law, illegality. Trade union action 
is autonomous in relation to migration law, the illegality of the employ-
ment contract does not imply that action for the future, for better terms 
and conditions tomorrow, is illegal. It is so to say legal to make illegal 
employment less bad.

Workers without any distinction what so ever have the right establish-
ing, joining organizations. And according to ILO committee on freedom 
of association, it is an infringement of the freedom of association to 
enact a law that makes union membership dependent on authorization 
to reside in the country. Furthermore, it is clearly stated in the EU that 
the provision of employing undocumented migrant does not effect asso-
ciational rights. It is also probably a breach of the convention of human 
rights and its article 11 to limit undocumented migrants from joining 
a trade union. Even though this right is not absolute it is hard to iden-
tify permissible justifications for limiting this right for this particularly 
vulnerable group of workers.

Fundamentally, the immigration policy objective of curving so called 
illegal migration does not support limiting freedom of association for 
these illegal workers, already present within the jurisdiction. Removing 
rights lead to increase demand of irregular workers on behalf of employer, 
the traditional wisdom has it. Finally if a case would come before the 
court, of human rights, it would be inclined to take note from the legal 
material from the ILO and other bodies arguing in favor of labor rights 
for undocumented migrants.

Since migration law does not gone away with, or questioned, it 
is interesting to ask whether state enforcement of this legislation can 
amount to infringement of the right to freedom of association; particu-
larly the right of unions to freely choose its leader and the person’s right 
to be elected as a union official. The ILO committee’s handling of the 
case regarding Korea and the targeted crack downs and deportations of 
officials of a migrant worker union indicates that this might be true. The 
committee -and I quote- “has recalled that measures of deportation of 
trade union leaders while legal appeals are pending, may involve a risk 
of serious interference with trade union activities and urge the govern-
ment to refrain from the arrest and deportation of trade union leaders 
for reasons related to their election to trade union office”. This questions 
are far from settled and state of the law seems unclear.
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So, against the backdrop of illegality, what are then the remedies avail-
able for undocumented migrant workers who are retaliated against for 
taking trade union action ? Usually a legal act that constitutes an infringe-
ment of the freedom of association is nolan void. But it is also true for 
dismissals of undocumented workers who are not employed legally in 
the first place. The court ruled be given the job back to someone who 
never was allowed to have it, for example. There are many jurisdictions 
where these questions remains unanswered by courts.

In USA related issues were discussed in the Hoffmann Plastic’s case 
of 2002, which has been revived by the ILO committee on freedom of 
association. The committee decided that to possibility to award back 
pay to undocumented migrant workers who have fight for unionizing is 
crucial. Without this possibility, the deterrence against future acts would 
be inadequate. And the committee concluded that when reinstatement is 
not possible the dismissed employees should be adequately compensated 
and that such compensation should take into account both the damage 
occurred and need to prevent repetition of such situation in the future.

One way of stopping employers from using enforcement of migra-
tion law as a weapon against workers is found in recent changes to the 
law in California in the USA. A new labor offense was created so called 
“unfair immigration related practice” which permits the court to suspend 
the business licenses of an employer as engaged in retaliation against an 
undocumented worker who has exercised right on the labor law. The law 
implies that the employer cannot threaten to report or actually report the 
worker to migration agencies as a response to workers having demanded 
wages earned or foreign coworkers of their rights.

A policy on behalf of migration authorities of exercising prosecu-
tional discretion can also counter the employer strategy of using these 
authorities in retaliation against undocumented migrant workers. The 
authorities can choose to not to prioritize certain violations of the law, 
and not respond to call from retaliatory employers. The united states 
migration authority for example has decided – I quote- “it is against 
policy to remove individuals in the midst of legitimate effort to protect 
their civil rights or liberties”.

Against this legal backdrop and fundamental aspects of the functioning 
of the labor market, how can or should trade unions act in relation to 
undocumented migrant workers ? Trade Unions have strong self interest in 
defending rights and interests of undocumented migrant workers. Every 
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workers threaten by undercutting and undocumented migrant workers 
working only scraps of what regular workers earn, working longer hours 
and in the most terrible health and safety condition is a prime example 
of this undercutting. In the wake of globalization and the migratory 
patterns following international political processes.

The terms and conditions of the regular work force are linked to the 
presence of undocumented migrants and if employers can choose to 
employ irregular migrants at a cheeper price, they will. Firms employing 
cheap labor might intent to provide services and wiping out competing 
law abiding firms. The implication of this traditional understanding of 
trade union as a price cartel on the supply side of labor is that rights of 
undocumented migrants should be protected by trade unions. Repre-
senting the interest of undocumented migrants is not an opposition to 
advocating the regulation of labor migration and a system of condition 
work permits. Absence of labor rights and interest representation for 
undocumented migrant workers will only lead to precisely what regulated 
migration, labor migration system aims at preventing: that is exploita-
tion and undercutting. And advocating regulated labor migration does 
not imply the opinion that undocumented migrant workers should be 
denied labor rights and interest representation. Quite the opposite.

To sum up and to conclude, I admit that my arguments essentially are 
very simple. Legally speaking, I have deployed the Al Capone argument, 
that made it possible to convict a 1930’s gangster of tax fraud. The fact 
that one law is broken does not make it allow to brake another. And this 
goes for migration law and labor law. The trade union argument is the 
classiclal one that the faith of all workers depends on the treatment of 
each one. And from Human Rights perspective, I have argued nothing 
more than that the fact that workers are humans.

And what is at stake is the future of labor law as an autonomous 
system and a legal field. And the regular part of the work force should 
consider what the world would look like without labor law and human 
rights also at work. Thank you for your attention.

Oturum Başkanı - Sayın Selberg’e çok teşekkür ediyoruz. Benim 
konuşmalarımdan aldığım bir-iki küçük not var; ister kayıtdışı, ister 
göçmen adına ne denilirse denilsin bu kişilerin hepsi hukuki himayeden 
istifade edebiliyor. Yani, toplanma hakları, örgütlenme haklarının elle-
rinden alınması söz konusu değil. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Medeni ve 
Sosyal Haklar Sözleşmesi kapsamındalar. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları 
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Mahkemesi’nin içtihatlarına göre de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamındadırlar. Ayrımcılık yapılamaz, bunların haklarını teslim etmek 
gerekir. Benim Sayın Selberg’in söylediklerinden anladığım bu, dolayısıyla 
bir hukuki himaye, bir hukuki statü içinde bulunduklarını da öğrenmiş 
oluyoruz. Şimdi söz sırası Sayın Doçent Doktor Çetin Arslan’da; buyurun.

Doç. Dr. Çetin ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Başkanım teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, sevgili meslektaşla-
rım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımın dediği gibi aslında 
ben bir ceza hukukçusuyum. Dolayısıyla göç hukuku ya da hukukun diğer 
dallarındaki çalışmalar genellikle ceza hukukuyla bağlantılı çalışmalardır. 
Bu anlamda da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle ilgili konularda 
da zamanında çalışmışlığımız vardı, sevgili meslektaşımla, yine buradaki 
sevgili arkadaşlarımızla. Yine tabii her hukuk dalı şöyle veya böyle ceza 
hukukuyla ilgili sevgili katılımcılar; ben Türk göç hukukundaki idari 
gözetim başlıklı sunumumda da aslında ceza hukukuyla bağlantılı bir 
konuyu ele alacağım.

Şimdi demografi biliminin tarihçesinde esasen kurumsal temeline 
baktığımızda, odak noktayı oluşturan konunun nüfus artışı görünür. 
Bu diğer alanlarla da ilgilenmediği anlamına gelmiyor, ama odak noktası 
benim düşünceme göre nüfus artışı oluşturuyor. Bu tabii doğurganlık 
hızının yüksekliği, ölüm oranının düşüklüğü ve düzensiz göçle bağlantılı 
üç yönü bulunmaktadır. Tabii ikisi nispeten ulusal özelliği olan konular; 
ölüm oranının düşüklüğü veya doğurganlık bir şekilde ülke içinde hal-
ledilebilecek bir konu. Hatta bu konuyla ilgili bir karikatürde, eski bir 
hocanın “Efendim, ölüm oranını artırmak ve doğum oranını azaltmak 
için ne yapalım, ormana mı bırakalım” gibi önerileri karikatür haline 
gelmişti. Şimdi tabii düzensiz göç dediğimiz zaman, birden uluslararası 
boyutu olan bir yönü ortaya çıkıyor. Ülke içinde de düzensiz göç olabilir, 
ama bizi ilgilendiren, daha doğrusu ekonomik, sosyal ve hukuki boyutu 
olan husus uluslararası düzensiz göç dediğimiz husustur. Hocam bahsetti, 
aslında düzensiz göç denilen olay daha çok sosyologların kullandığı bir 
terim, ama bizim yasamızda da bu anlamda düzensiz göç ibaresi, düzen-
siz göç kavramı kullanılmıştır. Aslında düzensiz göç dediğimiz husus; 
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istenmeyen göç veya yasadışı göçün nazikçe ifade ediliş biçiminden başka 
bir şey değil kanımca.

Tabii hukuki boyutu; vize, koruma, ikamet, uluslararası koruma, 
sınırdışı etme, yasal konuların varlık nedenini ve öznesini oluşturuyor. 
Bunun yanında birçok suçun faili, mağduru veya konusu yine göçmen-
likle bağlantılı bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Şimdi, ekonomik yönünü 
değerli katılımcılar oldukça güzel ifade ettiler, ben daha fazla üzerinde 
durmak istemiyorum. Tabii bu ekonomik boyutu gerçekten önemli, bir 
taraftan el altından desteklenirken, görmezden gelinirken, diğer taraftan 
sanki önlenmeye çalışılan bir husus olarak ortaya çıkıyor. Sosyal boyu-
tunu biliyorsunuz; kamu sağlığı ve içinde bulunduğu toplumun yaşam 
sağlığını etkileyen öğeleriyle sosyal boyutu olan bir kavram.

Şimdi düzensiz göçte yabancı yasadışı yollarla ya Türkiye’ye girmiştir, 
ya Türkiye’de kalmıştır veya kalmaktadır, izinsiz çalışmaktadır ya da Tür-
kiye’den çıkmaktadır. Her bir ihtimalde yabancı, kendisiyle ilgili nihai 
işlem tesis edilinceye kadar bir şekilde sisteme dahil edilmesi gerekiyor, 
kontrol altında tutulması gerekiyor. Peki, bunu nasıl yapacağız ? Tabii 
ortada suçla da bağlantılı bir bağlantı noktası varsa; yakalama, gözaltına 
alma, adli kontrol veya tutuklama gibi tedbirlere başvurabiliyoruz. Ama 
suçla bağlantı yoksa veya bir şekilde kendisine bir suç yöneltilemiyorsa 
kişi nasıl tutuklanacaktır, nasıl barındırılacaktır. Bu eski uygulamada 1994 
tarihli yönetmelik ve 57 Sayılı Genelge ile hallediliyordu. Yeni uygula-
mada idari gözetim başlığı altında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Sosyal Koruma Kanunu, detaylı bir şekilde düzenlendiğini görüyoruz. 
Şimdi konunun kişiye özgürlüğü, güvenliği veya seyahat özgürlüğü gibi 
olan ilişkisi nedeniyle oldukça önemli, zira bunlarla ilgili yasal dayanağı 
olmadan bir işlem yapılırsa, yine denetime uygun bir şekilde yargısal 
denetimi yapılmadığı takdirde doğal olarak insan hakları ihlali gündeme 
gelebiliyor.

İdari gözetim kavramı biraz uzun, ama özü itibariyle şöyle: Gerekli 
koşulların bulunması durumunda yakalanarak haklarında sınırdışı edilme 
kararı bulunan yabancıların veya istisnai bazı hallerde koruma başvurusu 
yapan kişilerin sınırdışı edilmek üzere belli bir merkezde tutulmasını 
ifade ediyor, değerli katılımcılar.

Şimdi, tanımdan da anlaşılacağı üzere idari gözetimde iki unsur var; 
birisi sınırdışı edilmelerine karar verilenlere ilişkin idari gözetim, ki bu 
54 ve 57’nci madde de düzenleniyor, diğeri ise başvuru sahiplerinin 
idari gözetimi söz konusu. Başvuru sahipleri biraz önce söylediğim gibi 
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uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında 
son karar verilmemiş olan kişiyi ifade ediyor.

Burada iki statü var, birincisi; sınırdışı edilmelerine karar verilen 
ve belli risk grubu geniş olan bir kitle var, bunların durumu başvuru 
sahiplerine ilişkin idari gözetim olanlara göre daha farklı bir şey ve daha 
ağır koşulları var. Başvuru sahiplerine ilişkin idari gözetim ise, 68’nci 
madde de düzenlenmiş.

Şimdi dediğim gibi birçok temel hak ve özgürlükten yoksun kalıyor 
kişi; ikamet özgürlüğü, kişi özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, çalışma özgür-
lüğü gibi. Bu nedenle de bunun belli bir standart da, belli bir koşulda 
Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde kurulması ve düzenlenmesi 
gerekiyor.

Şimdi hukuki niteliği itibariyle nedir derseniz idari gözetim; idari 
gözetim bir tutuklama değildir, çünkü hâkim tarafından karar veril-
miyor ve bir suçla ilgili de kişi hürriyetinden yoksun bırakılmış değil. 
Diğer taraftan yakalama, gözaltına alma da değildir. Niçin değildir ? 
Suçla bağlantılı olarak yapılan bir işlem değildir çünkü ve yine bir adli 
organ tarafından, savcı tarafından yapılmıyor. Dolayısıyla, o anlamda 
da bir sınırlandırma yapamıyoruz. Fakat kişi, bir idari organ olan vali-
lik tarafından hürriyetinden yoksun bırakılıyor. Bu kişi, hem seyahat 
özgürlüğünden, hem kişi özgürlüğünden; çünkü belli bir yerde barınmak 
zorunda kalıyor kişi. O halde buna ne diyeceğiz ? Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlarında, siz ne diyorsanız deyin diyor; buna tutuklama, 
yakalama, ne diyorsanız deyin, eğer kişi belli bir şekilde özgürlüğünden 
yoksun bırakılmışsa tutuklama işlemi olarak siz bunu standartlarınıza, 
yasalarınıza ve denetimine olanak sağlayacaksınız, demektedir.

Ben bunu kendine özgü yönleri olan bir tür idari denetim ya da idari 
işlem olarak nitelendiriyorum. Şu ana kadar doktrinde ben işin doğrusu 
bu işlemin hukuki niteliği konusunda herhangi bir tespit ve değerlen-
dirme görmüş değilim.

Yetkili merci olarak valiliğin karar verdiğini görüyoruz her iki hususta 
da, yer açısından yetkili valilik konusunda bir detay yok. Ancak kişinin 
yakalandığı yer veya en azından sınırdışı edilen yer konusunda valiliğin 
bu konuda yetkili olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında vali veya vali 
yardımcısı karar verir, diğer kişiler bu konuda karar veremez.
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Şimdi idari gözetim koşulları çok detaylı, ama şöyle kısaca bahsetmek 
istiyorum: Bir kere sınırdışı edilmesine karar verilenlere ilişkin idari 
gözetimle, başvuru sahiplerine ilişkin idari gözetim arasında farklar 
mevcuttur. Bu 54 veya 57’nci madde de, ikinci söylediğim, ikincisi de 
68’nci madde de belirtilmiştir.

Sınırdışı edilmelerine karar verilenler için şartlar şöyle özetlenebilir: Bir 
kişinin 54’ncü madde kapsamında yakalanmış olması gerekiyor veya ceza 
mahkûmiyeti sonucunda, ceza mahkûmiyetini çekmiş veya şartlı tahliye 
olmuş olması gerekiyor. Burada 59’ncu maddeye atıfta bulunuluyor. 
Bu kişilerin valilik tarafından sınırdışı etme kararı alınması gerekiyor. 
Bu kişilerin ise, 57’nci madde de saydığım; kaçma şüphesi, sahte belge 
kullanması, kamu sağlığı, kamu düzenliği gibi hususların gerçekleşmesi 
gerekiyor. Burada gerçekleşmesi gereken husus; bu kamu sağlığı ve kamu 
güvenliği ya da düzeni gibi hususların oldukça muğlâk olması nedeniyle 
mutlaka ikincil mevzuatta bunun daha da somutlaştırılmış olması gerekir. 
Yoksa bu şekilde bir joker madde olarak her türlü şekilde kullanılacak 
içeriğe sahiptir, buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Başvuru sahiplerine ilişkin idari gözetimde biraz daha bir esneklik 
var; çünkü bunların hukuki durumu biraz daha legal olmaya yakın ya 
da istenilmeye yakın diyelim. Yine o da 68’nci madde de düzenleniyor. 
Süre sıkıntısı olduğu için bunları tek tek söylemeyeceğim.

Yine burada da kamu düzeni, kamu güvenliği açısından ciddi teh-
like oluşturması gibi bir joker madde var ve bunun ikincil mevzuatta 
somutlaştırılması gerekir.

Güzel olan bir husus var; alternatif tedbirler öngörülebiliyor. Yani, 
belli bir yerde veya ilde ikamet, belli bir barınma merkezinde kalma, ki 
burada sanki şartlı tahliye benzeri veya adli kontrol benzeri bir şey veya 
sistemden ve kontrolden çıkmayacak uygun bir başka şekilde sistemde 
görülebilmesini sağlayacak tedbirler kişi daha özgür şekilde kalabiliyor, 
barınabiliyor.

Şimdi süre konusunda bir olumlu düzenleme var; sınırdışı edilmelerine 
karar verilenlere ilişkin olarak yakalama ya da kolluk birimlerince geri 
gönderme merkezlerine 48 saat içinde götürülecek ve kişi en fazla bu 
saatten itibaren 6 ay tutulabilecek ve bir ay 6 ay daha uzatılabiliyor bu 
durum. İkinci 6 ayda genelde tutulan kişinin idareyle işbirliği yapma-
ması veya dokümanlarına, belgelerine ulaşılamamasından kaynaklanan 
zorluklar sebebiyle ve her halükârda 12 ayı geçirmiyor. Geçerse ne olur ? 
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Devletin tazminat sorumluluğu doğar, kişiyi bir şekilde artık barınma 
merkezlerine ya da bu yeni idari merkezlerinde tutması yasal olarak 
mümkün hale gelmez, belki başka tedbirlerle devam ettirilebilir, ama 
kişiye özgü bu şekilde ancak 12 ayla kısıtlanabiliyor.

Biliyorsunuz, eski uygulamada bu süre aşılıyordu ve bazı hak ihlal-
leri gündeme geliyordu, tazminat sorumluluğu gündeme geliyordu. Bu 
anlamda yasanın düzenlenmesi olumlu bir gelişme olarak görünüyor.

Diğer taraftan, başvuru sahiplerine ilişkin idari gözetim süresinde ise; 
30 günü geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapılmış ve bu da oldukça 
olumlu bir gelişme. Kişi daha fazla idari gözetim altında tutulamamaktadır.

Şimdi idari gözetim kararının denetlenmesi konusunda da oldukça 
güzel, oldukça yerinde gelişme ve düzenlemeler var. Birincisi, idarenin 
kendi kendini denetimi düzenlemesi var. Türkiye’de ne kadar işler bile-
miyorum, ama idare yaptığı yanlışlığı veya işleme hukuka aykırılığını 
veya başka bir tedbire çevrilmesini düşünebiliyorsa veya böyle bir ihtimal 
olduğunu görüyorsa, böyle bir gerekliliğin olduğunu takdir ediyorsa kendi 
işlemini değiştirebilir, kaldırabilir, düzeltebilir. Belli bir yerde ikamet, 
belli bir yerde kalma gibi yükümlü kişi daha özgür bir şekilde topluma 
entegre etmeye çalışır.

İdari gözetim kararı her ay veya her aydan önce otomatik olarak 
değerlendiriliyor. Yargısal denetim oldukça önemli; çünkü Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin bu konuda bize uyguladığı bir mahkûmiyet 
kararımız vardı. Orada diyordu ki, bir; yasayla belirlenmemiştir bu idari 
gözetim ya da barınma konusundaki altyapı, iki; periyodik olarak hâkim 
denetimi bulunmuyordu ve etkili bir denetim yoktu gibi sebeplerle bizi 
mahkûm etmişti.

Şimdi yeni yasada bu hem periyodik denetim, hem hâkim önüne 
hemen götürme ve etkili yasal denetim, hakların öğretilmesi gibi yasal 
hususlarda oldukça kaydedilmiş şekilde yasamıza girmiştir. Bu olumlu 
bir gelişmedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin başta 5’nci madde olmak üzere 
Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını karşılayan 
bir düzenleme olduğunu söyleyebilirim.

Son söz olarak şöyle toparlayayım: Şimdi bu yeni kanun, Yabancılar 
ve Uluslararası Sosyal Koruma Kanunu önemli hükümler getiriyor. Bir 
kere mevzuatı toparlamıştır, Türk hukukunun göç mevzuatında oldukça 
ileri adımlar atmıştır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını 
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karşılayacak düzenlemeler kanuna dahil edilmiştir. Kuşkusuz, bu ikincil 
mevzuatta doğru dürüst doldurulması gerekir. Fakat bir sorun var, her 
yerde olduğu gibi burada da bir para sorununun ortaya çıkacağı kesin. 
Zira, kanunun getirdiği haklar tam olarak uygulanabilirse, uygulamada 
da tam olarak gerçekleştirilebilirse herhalde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
altından kalkmasını zorlanacak şekilde bir mali külfete katlanması gere-
kiyor. Bu anlamda da belki uluslararası toplumun bu külfete katlanan 
Türk toplumuna, Türk hukukuna katkı sağlaması gerekir, yoksa bizim 
vergiler bu işlere harcanacak gibi görünüyor. Soru olursa daha sonra 
alabilirim, teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Arslan’a teşekkür ediyoruz. Konumuzun bir 
ayağı ihmal edildi şu ana kadar, zannediyorum o eksikliği Sayın Sagut 
tamamlayacaklar. Bu insan ticareti konusuna değinilmedi, diğer üç 
konuşmacının ağırlıklı olarak değindikleri konu bu değildi. Yargıtay içti-
hatlarıyla zannedersem konuyu zenginleştirerek irdeleyecektir Sayın Sagut, 
ilgili dairenin savcısı, çok spesifik bilgilere sahip şimdi onu dinliyoruz.

Rıfat SAGUT
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Sayın Başkan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Rıfat Sagut, 
Yargıtay Savcısı olarak görev yapıyorum iki yıldır, daha önce 12 yıl insan 
ticareti suçunun temyiz incelemesinin yapıldığı Yargıtay 8’nci Ceza 
Dairesinde Tetkik Hâkimi olarak görev yaptım. Dolayısıyla, bu çıkan 
kararların büyük bir kısmında hem dosyaların okunmasında, hem de 
kararların yazılmasında katkım oldu. Daha önce yine Avrupa Birliği 
projesi kapsamında Çetin Bey ile beraber bir grubumuz da vardı; İnsan 
Ticareti Suçu El Kitabı diye bir kitap hazırladık, eğitim dokümanı.

Yine, Hâkim ve Savcıların eğitimiyle 8 bölgede verilen toplantılara 
katıldım. Jandarma ve Polisle çalıştım, değişik barolarla çalıştık. Fakat, 
Ankara Barosu ile ilk defa kısmet oldu, devamını diliyorum. Ben anla-
tacağım konu, insan ticareti kesinlikle sıkıcı değil, magazin anlatıyorum. 
O yüzden gitmeyi düşünenler varsa biraz kalırlarsa çok sevineceğim.

İnsan ticareti suçu 5237 Sayılı Yasada, yeni TCK’da 80’nci maddesinde 
düzenlenmiş. Daha önce 765 Sayılı Kanunda 200/B olarak düzenlenmiş, 
şundan dolayı söylüyorum, içtihatlarda 201/B olarak görebilirsiniz, o da 
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insan ticareti suçu. Madde Palermo Protokolü’nün 3’ncü maddesinden 
alınma, onu kapsayacak şekilde düzenlenmiş, fakat çok karmaşık yazılmış. 
Ben onu daha kolay nasıl anlatırım diye üç ana bölüme ayırdım.

Birinci bölüm, iradeyi ortadan kaldıran, mağdurun direncini kıran 
fiiller; tehdit, baskı, cebir ve şiddet, nüfusu kötüye kullanmak, kandır-
mak, kişiler üzerindeki denetim olanaklarından ve çaresizliklerinden 
yararlanmak. Direnci kırılan mağdur ne olacak ? Asıl fiiller dediğimiz, 
ikinci grup hareketler var; kişileri ülkeye sokmak, ülke dışına çıkarmak, 
tedarik etmek, kaçırmak, bir yerden başka bir yere götürmek, sevk etmek, 
barındırmak. Şimdi burada A ve B fıkralarında, kişileri ülkeye sokmak, 
ülke dışına çıkarmak deyince sanki bu suç Ceza Kanununda düzenlenişi 
itibariyle sanki yabancılara karşı işlenen suçmuş gibi düşünülüyordu. 
Hâlbuki bu suçun mağduru Türk vatandaşı da olabilir.

Bu suçlar nasıl işlenebilir ? Belli maksatlarla işlenebilir; zorla çalıştırmak 
maksadıyla, hizmet ettirmek maksadıyla, fuhuş yaptırmak maksadıyla, 
esarete tabi kılmak veya vücut organlarının verilmesini sağlamak mak-
sadıyla işlenebilir. Suçun oluşumu için bu maksatların gerçekleşmesi 
gerekiyor mu ? Hayır. Eğer bu maksatlar gerçekleşirse, organlarını alınırsa 
veya fuhuş yaptırılırsa ne olacak ? İleride içtihatlarda göreceğimiz, ayrıca 
bunlardan ceza verilmesi gerekir.

Şimdi içtihatlarda birazdan yine göreceksiniz, fuhuş yaptırma maksadı 
5560 Sayılı Yasayla 19.12.2006 tarihinde konulmuştur. Dolayısıyla, bu 
düzenleme yapılmadan önceki kararlarda bunu biz farklı değerlendirdik, 
hürriyete tehdit olarak değerlendirdik.

Şimdi araç fiillerin varlığı halinde mağdurun rızası geçerli değildir, 
küçüklerin rızası araç fiiller olmasa bile geçerli değildir, dedik. Kanunda 
bu suç için öngörülen ceza 8 yıl ile 12 yıl hapis ve 10 bin güne kadar 
adli para cezası öngörülmüş. Cezanın üst sınırı itibariyle cezalı mahkeme 
Ağır Ceza Mahkemesi, zaman aşımı da 15 yıl, ayrıca 10 bin güne kadar 
adli para cezası öngörülmüş çok yüksek, en yüksek öngörülen cezalardan 
birisidir.

Şimdi kararlara gelelim ve ayrıca burada mağdurların naklinde ve 
barındırılmasında kullanılan her türlü iyi niyetli üçüncü kişilere ait 
olmamak üzere kullanılan taşınır ve taşınmaz malların müsaderesi ve 
kazanç müsaderesi mümkündür.

Şimdi arkadaşlar, bu Yargıtay’ın ilk verdiği kararlardan bir tanesi, 
21.09.2004 tarihinde mağdure Hayrinnüsa Hastanesini bir şahıs arıyor, 
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“Hastanenin arkasında yaralı bir şahıs var, ben polisle her gün uğraşıyo-
rum, uğraşmak istemiyorum o yüzden siz bununla ilgilenin” diyorlar ve 
onlarda polisi arıyor, polis gidip bakıyor ve bir kadın ölmüş. Araştırma 
yapılıyor, bu kadın Belarus Vera; bu kadın mağdure Ağustos ayında 
Türkiye’ye gelmiş, geldikten 15 gün sonra ailesini aramış, “Beni burada 
Ali Seyit isimli birisi beni seks kölesi yapıyor, beni kurtarın” diye yardım 
istemiş. Fakat ailesi bütün girişimlere rağmen bulamamış. Polis yaptığı 
araştırma neticesinde Ali Seyit’i yakalıyor, yanında yine iki tane yabancı 
kadın, bir başka arkadaşıyla beraber, suç ortağıyla beraber yakalanıyorlar. 
Konuşturuyorlar, olayı anlatıyorlar; bu Belarus’u bir eve kapatmışlar, 
telefondaki rehberleri silmişler, pasaportunu alıp yakmışlar, buna fuhuş 
yaptırmak istiyorlar, kadın fuhuş yapmak istemeyince dövmüşler ve bir 
odaya kapatmışlar. Uzun süre bunu odada tutmuşlar, sonra kadın “ben 
dayanamıyorum fuhuş yapacağım” demiş, gelen ilk müşterilere veriyor, 
alıyorlar bunu Halkalı’da bir eve götürüyorlar beşinci katta, ilk önce “ben 
bir duş almak istiyorum” diyor ve banyonun penceresinden beşinci kat-
tan kendisini atmış. Yani, bu olay tipik bir insan ticareti olayıdır. Fakat 
az önce söylediğim gibi, 5560 Sayılı Yasadan önce, 5560 Sayılı Yasanın 
yürürlüğe giriş tarihi 19.12.2006, dolayısıyla buna hürriyete tahdit ve 
fuhuş olur dedik.

Az önce bir yabancı kadının mağdur olduğu bir olaydan bahsettik, bu 
suçun mağduru sadece yabancılar mı olabilir ? Hayır, bu suçun mağduru 
Türklerde olabilir. Yine en önemli olaylardan bir tanesi, Mersin Dosya-
sıydı. Antep’in Nizip İlçesinden mağdure, 18 yaşından küçük, diyorlar 
ki, “İmam nikâhlı eşin askerden döndü, seni arıyor” diyorlar ve kadını 
alıp Mersin’e getiriyorlar. Mersin’de 6 ay boyunca konsomatris olarak 
bunu pavyonlarda çalıştırıyorlar, kadının kurtuluşu yok; gitmek istediği 
zaman dövüyorlar, şiddet uyguluyorlar. Kadının kurtuluşu yok ve “Benim 
bu işlere meraklı köyde bir arkadaşım var Leyla onu da arayalım, o da 
gelsin hem bana arkadaş olur hem de birlikte hareket ederiz, birlikte bizi 
çalıştırırsınız daha çok para kazanırsınız” diyor. Sanıkların nasıl boşluğuna 
geliyorsa, bunu kabul ediyorlar. Telefonla Leyla’yı arıyor, zaten bizim 
mağdure uzun süredir kayıp olduğu için ailesi polise haber vermiş, Mersin 
otogarında tedbir alınıyor, Leyla geldiği zaman bizim mağdureyle beraber 
yakalanıyor. Mağdurenin bütün vücudunun her tarafında sigara izleri, 
darp izleri var. Buradaki ilk olaylardan bir tanesiydi, buradaki mağdure 
kadındı ve insan ticareti suçu olur diye bu dosyaya karar verdik.
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Şimdi bu suçun mağdurları hep kadınlar mı olur, hayır. Bu suçun mağ-
durları çocuklarda olabilir. Bu da ilk kararlardan bir tanesidir; çocuklar 
Mardin’in Ömerli ilçesinden alınıp İstanbul’a getirilmiş. Burada kâğıt 
mendil sattırılıyor, tartı aleti koymuşlar, çocukların nüfus kâğıtlarını 
da almışlar çocuklar küçük, gündüz bırakıyor, akşam topluyor, az para 
kazananları dövüyor. Zaten çocuklar bir odada çok kötü şartlarda yaşı-
yorlar. Çocuklar dayanamıyorlar gidip polise söylüyorlar, polis gidip eve 
baskın yapıyor, evde tartı aletleri, mendiller, midyeler filan, kavanozda 
çok sayıda bozuk para ve sanığın üzerinde 35 milyar para, banka hesa-
bında ele geçti. Burada tabii cezası 8 yıl, 12 yıl olduğu için insanlar ilk 
önce bu hâkimler, bu kararı vermek istemiyorlardı cezası çok fazlaydı. O 
yüzden burada zorla çalıştırmaktan 117’den hüküm kurmuş, biz bozduk 
“Hayır 117 olmaz, 80’den hüküm kurman gerekiyordu” dedik ve bozma 
üzerine mahkeme tekrar karar verdi ve tekrar mahkemeye geldiğinde bu 
sefer bir aşama ileriye gidip mağdur sayısınca cezalandırman gerekiyor 
diye bir eleştiri koyduk.

Bir başka dosya, Yozgat Dosyası; bu dosya bir adım daha öte, yani 
maksatlar gerçekleşirse ne olacak diye. Mağdurenin Gürcü asıllı bir 
arkadaşı var, bizim sanığın yanında kalıyor, bizim mağdurenin de arka-
daşından alacağı var; Ankara’dan biniyor Sorgun’un Badıllı Kasabasına 
gidiyor, sanık karşılıyor. Eve götürüyor, “arkadaşın yok gitti iki gün sonra 
gelecek” diyor, bizim mağdure de bekliyor. İlk gün çok iyi davranıyor, 
ikramlarda bulunuyor, onunla beraber kalıyor. Ertesi gün, “sen benimle 
beraber olmak zorundasın” diyor, kadın “hayır” deyince kadını dövüyor, 
zorla cinsel saldırıda bulunuyor. Sonrasında zaten bu adam bu işleri 
yapan birisi olduğu için günde 10-15 kişiye bu kadını pazarlıyor. Kadın 
itiraz ediyor, gelen müşterilere daha insan gördüklerine “bu beni burada 
zorla tutuyor, lütfen bana yardım edin” diyor ve müşteriler gidip sanığa 
söylüyor ve sanık tekrar içeri girip mağdureyi dövüyor. Bu böyle uzunca 
bir süre devam etmiş ve sanığın evi de kasabanın dışında demir parmak-
lıklı iki katlı bir ev ve o evde başka kimse yok, sadece mağdure ve sanık 
var. Sonunda mağdure, “benim arkadaşım buraya geldiğimi biliyor, ben 
geri dönmezsem beni arayıp merak eder polise haber verir, hiç olmazsa 
ben burada olduğumu söyleyeyim hiç olmazsa merak etmesin” diyor ve 
tabii Gürcüce olayları anlatıyor, arkadaşı da Jandarmaya bildiriyor. Jan-
darma gittiğinde demir kapı kilitli ve mağdure içeride, koşuyor Jandarma 
Komutanının ayaklarına kapanıyor “lütfen bana yardım edin kurtarın 
buradan” diyor ve bunu kurtarıyorlar. Yine bu kadının da vücudunun 
her tarafı darp, cebir izi ve sigara izmaritleri var. Yargıtay bu olayda, hem 
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insan ticareti var ve hem de fuhuş yaptırma var, deyip maksat gerçekleş-
tirmiştir diye söyledi.

Diğer başka bir olayda çocuklarla ilgili; Diyarbakır Bismil’den 6 -7 
çocuğu sanık tedarik etmiş, trene bindirmiş ve İstanbul’a hırsızlık yap-
tırmak üzere getiriyor. Çocuklardan bir kısmı itiraz ediyor, itiraz edince 
çocuklardan bir tanesinin kulağını kesmiş yolda. Tabii aileler bunu haber 
alıyor, tren Haydarpaşa’ya gelmeden polise haber veriyorlar ve indi-
ğinde yakalanmıştı. Dedik ki, bu suç öncü suçtur ve dolayısıyla maksat 
gerçekleşmesi gerekmiyor, trenden iner inmezde sanığı yakalamışlardı. 
Burada bir adım ileri giderek mağdur sayısınca sanığın cezalandırılması 
gerektiğini söyledik.

Bu da arkadaşlar yine çocuklarla ilgili bir dosya, 201/B diyorum, 
eski dönemli suç tarihi. Burada da yine Diyarbakır’lı çocuklarla ilgili, 
sanıklar Diyarbakır’dan hırsızlık yapmış, kimsesi olmayan çocukları 
toplayıp İstanbul’a getiriyorlar. Bunlara Esenler’de bir ev tutmuşlar 
ve bu çocukları içeride tutuyorlar. Başında da daha önce hırsızlıktan 
mahkûm olup çıkmış insanlar var, kapıda duruyorlar. Bu çocukların 
çıkışı engelleniyor, para vermiyorlar, kimliklerini vermiyorlar ve akşam 
saatlerinde İstanbul’un kalabalık semtlerine bu çocukları götürüyorlar ve 
bu çocuklar kendi aralarında kavga yapar gibi gözüne kestirdikleri adamın 
cüzdanını alıyorlar, diğerine veriyorlar ve sonra hep birlikte oradan kaçı-
yorlar. Bunların lideri, örgütlü işlenen bir suçtu, lideri de İstanbul’un en 
lüks semtlerinden birinde yaşıyor, akşamları gelip hâsılatı alıyor, altında 
Mercedes arabalarla, burada da insan ticareti suçu var dedik. İstanbul’da 
bir mahkeme çocuklarla ilgili “Hürriyete Tahdit” olur dedi, biz burada 
da çocuklarla ilgili insan ticareti olacağını söyledik.

Bu dosyada yine Antalya’dan gelen bir dosyaydı; mağdure 18 yaşından 
küçük, internette birisiyle tanışmış evlenmek istiyor. Mağdureyi alıyor 
Ankara’ya, sonra İstanbul’a götürüyor evleneceğini söylüyor, yolda bir-
likte oluyor, mağdure 18 yaşından küçük. Sonra “benim amacım seninle 
evlenmek değildi, benim amacım seni satmaktı” diyor ve Antalya’ya 
getiriyor 30 milyar karşılığında bir kadın tüccarına satıyor. Otelde kalı-
yorlar, mağdure ne yapacağını bilemiyor, sonra otelde çalışan bir kadına 
söylüyor, kadın ihbar ediyor ve yakalanıyor. Burada da yine suçun insan 
ticareti suçu olacağını söyledik.

Mesela bu dosyada da hiçbir gerekçe yazmadık. Niye yazmadık ? Çünkü 
yazacak gerekçe bulamadık, fakat bu suç insan ticareti suçu mu, değil mi 
bilmiyoruz. Elazığ’da bir kadın bakkala gidiyor, bakkaldan telefon açıyor, 
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ağlayarak kayınpederini arıyor, “bana yardım edin, kocam beni satıyor” 
diyor, ama karşı taraftan kadın bir yardım alamıyor. Sonra bakkalda 
kadınmış, “ben senin konuştuklarını duydum, sen ne diyorsun” diyor 
ve kadın “böyle böyle kocam beni başkalarına pazarlıyor, satıyor” diye 
anlatmış. Bakkal kadın, “bu şekilde olmaz polise gidelim” demiş ve hep 
birlikte polise gitmişler ve anlatıyorlar. Olay ne ? Elazığ’da eş değiştirme 
programı, internetten birbiriyle aileler tanışmış üç aile birbirini bul-
muşlar, birbirlerinin evlerine gidiyorlar ve eşleri değişiyorlar. Bu kadın, 
bizim mağdure bu eş değiştirmeyi kabul etmiyor ve istemiyor. Fakat evde 
kocası, çaresiz, üç tane de çocuğu var. Kocası bu eş değiştirmenin dışında 
ayrıca, eve homoseksüelleri getirip kadınla homoseksüeller birlikte olur-
ken o da onlarla oluyor, yine kadına 900’lü bir hat almış, “ara beni boya 
beni” seks içerikli konuşmalar yaptırıyor. Kadının yapacak hiçbir şeyi 
yok, çaresiz. Biz burada tam insan ticareti suçu oluşur mu, oluşmaz mı 
bilmedik, ama dosyayı onadık, ama bir gerekçede yazamadık. Bu dosya 
6 ay sürüncemede kalmıştı, böyle bir dosyaydı.

Oturum Başkanı - Ne ceza verilmişti ?
Rıfat Sagut - İnsan ticareti ve fuhuştan. Şimdi arkadaşlar bu dosyada 

da mağdure küçük, 6’ncı sınıfa gidiyor, annesi ölmüş ve kardeşiyle birlikte 
Çarşamba’da yaşıyorlar. Çarşamba’da babası da bir başka kadınla evlenmiş 
ve o kadında bunları istemiyor. Sapanca’da bir adamla tanışmışlar, adam 
70 yaşında, kızın yanına gelip gidiyor ve kıza hediyeler getiriyor, küçük 
boncuklar filan, kız adamın tavırlarından ve hareketlerinden hoşlanmıyor. 
Fakat babası bir sözleşme yapmış, sözde kira karşılığı kızı 70 yaşındaki 
adama satmış, belli bir para karşılığı kiralamış. Kızı Sapanca’ya götü-
rüyorlar, kız Sapanca’da garajda iner inmez kaçıyor ve polise sığınıyor. 
Olay böyleydi, burada da insan ticareti suçu olur dedik ve bu “Çocuk 
Gelinler”le ilgili bir şeye örnek olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Ama 
tamamen protokole atıp yaptık. Sürem çok kısıtlı değil mi ? Başka çok 
anlatacağım şey vardı, ama daha uzun bir sürede daha fazla konuşmak 
dileğiyle saygılarımla.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, böylece 
biz ilk turu tamamlamış oluyoruz. Belki ikinci turada ihtiyaç kalmayacak, 
eğer sayın konuşmacılardan birkaç cümleyle tamamlamak istedikleri 
hususlar varsa onlara bir söz vereceğim. Var mı efendim ?

İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden sorusu olan var mı ? Soru soran 
arkadaşımızı soruyu kime sorduğunu da söylesin, soru sorarken de adını 
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soyadını söylesin; çünkü bunların hepsi çözülecek ve kitap halinde bası-
lacak. Varsa soru alalım.

Meltem Ersoy - Teşekkür ederim tüm konuşmacılara. İsmim Meltem, 
Uluslararası Göç Örgütündenim. Rıfat Bey’e sormak istiyorum; 2006 
yılındaki Belarus’lu vaka konusunda, o zaman zorla fuhuş yaptırma yok 
dediniz ve o nedenle insan ticareti kararı veremediğinizi söylediniz. Ama, 
Anayasa’nın 90’ncı maddesini düşündüğümüzde milletlerarası sözleşme-
lerin durumunu düşündüğümüz zaman ona yönlendirebilir miydik, o 
yönde bir karar alınabilir miydi ? Belki onu vurgulamak gerekir.

Bir de ufak bir katkı yapmak istiyorum. İnsan ticaretinde tabii hukuki 
anlamda bir değerlendirme yapamam, hukukçu değilim. Ama, cezaları 
verirken çok zorlanıldığı söyleniyor, ancak bunu yaparken son derece 
insan hakları ihlali olduğu, hiçbir şekilde tolerans gösterilemeyecek bir 
suç olduğu ve de aynı zamanda bu konuda önyargılardan arınmanın 
gerektiği, önyargı olmaması ama bazı kültürel problemlerinde, örneğin 
emek sömürüsünde “buyurun işte size çocuğumu verin çalıştırın, eti 
senin kemiği benim” şeklinde ya da bu çocuk gelinler vesaire birtakım 
sorunlar yaratıyor. Dolayısıyla, katkı olarak bunu söylüyorum, sormak 
istemiyorum ama, cezalar az görünebilir ama bunun hiçbir şekilde ağır 
bir suç olduğunu unutmamak ve tolerans göstermemek gerektiğini 
düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

Rıfat Sagut - Şimdi, Belarus Vera’nın davasında suç tarihi 2004 idi ve 
2006 tarihinde değişiklik yapıldı. Fakat bu bizim dairede görüşülmeye 
geldiğinde 2008 olmuştu. Daha önce belki bu fuhuş maksadıyla ibaresini 
kanuna koymasalardı, biz belki onu zorla çalıştırma kapsamına sokup 
ceza verebilirdik. Ama sonradan öyle bir değişiklik yapıldı ki, lehe bir 
değişiklik olduğu için ve fuhuş maksadıyla ibaresi sonradan konulduğu 
için, demek ki bu daha önce bunu kapsamıyordu dedik ve dolayısıyla 
böyle bir düzenlemeye gidildi.

Şimdi bu cezaların çokluğuyla ilgili söylüyorsunuz. Son olarak 
İzmir’den bir dosya gelmişti, Fethiye’de 7 tane kadını sanıklar seks kölesi 
yapıyorlar, aynı zamanda itiraz edeni götürüp mezara gömüyorlar, ağaca 
bağlamışlar, ormanda bir gece bırakmışlar, ters ilişkiye zorlamışlar. Yani 
7 tane mağdureye bu şekilde davranmışlar ve aynı zamanda fuhuş yap-
tırıyorlardı. 7 tane insan ticaretinden ve bir de her mağdura karşı tekrar 
fuhuş, 80 yıl oluyordu galiba, hâkimde tutmuş “ben bunu veremem, 43/2” 
demiş ve 80 yılı vermeyi göze alamadılar, yine de biz “bu 43/2 olmaz, 
her mağdur için ayrıca ceza vermen gerekirdi” diye eleştiri koyuyoruz.
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Ama şu anda gelen dosyalar vardı Artvin’den, onlarda artık her mağdur 
sayısınca uygulanmıştı ve bir de 157 Acil Yardım hattıyla mağdureler 
kendilerini ihbar etmek suretiyle sanıkların yakalanmasını sağlamışlardı. 
Dolayısıyla artık değişti, cezalar artık bazen yeterli görülebiliyor.

Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Gülay Toksöz - Şunu eklemek istiyorum: Çetin Hocam 

sunuşunda düzensiz göçün genellikle olumsuz etkilerine parmak bastı, 
ama ben iktisadi ve sosyal açıdan çok olumlu etkileri de olduğunu ve 
dolayısıyla yaklaşımımızda bu farklılıkları gözetmek gerektiğini söylü-
yorum. Bilhassa bakım hizmetlerinde, yani yaşlanan toplumlarda bu 
hizmetin öneminin artması ve kamusal bir hizmet olarak sunulmasının 
devlet tarafından gerçekleştirilmediği koşullarda, bakım hizmeti büyük 
ölçüde göçmen kadınlar üzerinden sağlanıyor ve bu ihtiyaç sağlanama-
dığı zaman bunu o toplumda yaşayan insanlar, özellikle de profesyonel 
mesleklerde çalışan kadınlar açısından büyük bir sıkıntı yaratması ve 
aile içinde işbölümüne ilişkin ciddi gerilim ve tartışmalara yol açması 
söz konusudur. Bu yüzden ekonomik işleyiş, sosyal işleyiş açısından ve 
kalkınma açısından sunulan bakım hizmetinin öneminin altını çizmek 
ve düzensiz göçmenlerin bu işi yapmak zorunda kalması yerine bunun 
çok daha düzenli ve çalışanların haklarını gözetecek bir şekilde gerçek-
leşmesini sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Değerli konuklar, bu emek sömürüsü konumuz 
görüşülmedi. Yani değerli konuşmacılar; düzenli göç ve insan ticareti 
konusunda görüşlerini açıkladılar, ancak konumuzun emek sömürüsü 
bölümü topal kaldı. Tabii bu emek sömürüsünü anlatmak için mutlaka 
Marksist - sosyalist terminolojiye başvurmak gerekmez. İnsana baktığınız 
zaman, çevrenizde yaşananlara baktığınız zaman nedenli emek sömürüsü 
yapıldığını çok net görüyorsunuz.

Şimdi geçenlerde gazetede, bundan birkaç gün önce önemli bir 
gazetede Bangladeş ile ilgili bir haber çıktı. Bangladeş’te 650 bin tekstil 
işçisi sömürüldüklerini, çok kötü şartlarda yaşadıklarını, çok kötü şartlarda 
çalıştırıldıklarını ifade ederek isyan ettiler ve bunlardan 7 tanesi hükümet 
güçleri tarafından öldürüldü, bir sürü de insan yaralandı. Bangladeş’te bu 
çalışan kişilere verilen isim, “Kanlı Tişört Endüstrisi” diyorlar buna ve bu 
insanlar ayda 90 dolara çalışıyorlar ve isyan ettiler. Bunların içinde kim 
var biliyor musunuz ? Gazetede yazdığı için ben söylemek durumundayım, 
“Nike” var, yani pek çok sportif faaliyete sponsorluk yapan, daha yükseğe, 
daha ileriye, olimpik ruhu desteklediğini söyleyen ve sponsorluk yapan 
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“Nike” firması var. Şimdi buradan çıkıp da kendimize birer tane “Nike” 
mamulü alalım bakalım, emek sömürüsünün çok canlı bir örneği bu ve 
iki günlük bir haber, Hürriyet Gazetesinde çıkan bir haber.

Benim şimdi sayın konuşmacılara küçük bir sorum var, daha doğrusu 
bilgilenmek için bu soruyu tevci ediyorum. Benim elimdeki bir nota göre, 
2007 senesindeki Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya çapında 190 
milyondan fazla göçmen var ve bunun 60 milyonu Avrupa’da. Bu doğru 
mudur ? Yani, Avrupa nüfusuna bakıyorsunuz, 60 milyon göçmen, bunlar 
orada hükümetleri devirir, rejimleri değiştirir. 44 milyonda Kuzey Afri-
ka’da, onu anlıyorum, Amerika’dan, Portoriko’dan, Kostariko’dan gelen 
insanlarla çok yoğun bir göç aldığını kabul ediyorum. Ama Avrupa nasıl 
barındırıyor 60 milyon göçmeni ? Sayın Selberg’in dediği gibi, onlara 
Birleşmiş Milletler Medeni ve Sosyal Haklar Sözleşmesi’nin kapsamına 
alarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni uygulayarak, sendikal hakla-
rını tanıyarak, örgütlenmelerine ve toplanmalarına izin vererek bunları 
nasıl sağlıyor ? Çok dramatik bir şey, daha ötesi trajik bir şeydir bu. Sayın 
konuşmacılarında hazır olmadığı bir konu, tabii yanıtta veremezler 
ama benim önümdeki bilgi bu ve 60 milyon göçmen var Avrupa’da ve 
bu da 2007 verilerine göre, günümüz şartlarında demek ki 80 milyon, 
90 milyonu bulmuştur, yolda telef olanları da düşünün.

Değerli konuklar, toplantımız burada sona erdi. Sabırla dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum, ayrıca sizlerin ve şahsım adına da 
konuşmacılara bu güzel katılımları ve görüşlerinden dolayı da onlara 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara Barosu’nun Hukuk Kurultayı’nın 
bir oturumunu da bu şekilde idrak etmiş oluyoruz. Sağ olun, varolun.

(Plaket Takdimi Yapıldı)
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SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün ilk olarak, “Türkiye’de 
Savunmasız Grupların Adalete Erişimi; Hukuki Yardım Mekanizmaları 
ve Yüksek Yargı Kararları” konulu oturum icra edilecektir. Oturumun 
birbuçuk saat sürmesi ve saat 11:00’da bitmesi planlanmaktadır.

Oturum Başkanlığını yapmak üzere, Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Ulusoy’u platforma davet edi-
yorum. Oturum konuşmacıları;

• Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Akın Çakın,
• Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Sayın Profesör Doktor 

Nuray Ekşi,
• Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Sayın Oktay Durukan ve
• Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Celal Mümtaz Akıncı’nın plat-

forma teşriflerini arz ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Prof. Dr. Ali ULUSOY
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi / Oturum Başkanı

Değerli katılımcılar; hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 18 dakikalık bir 
gecikmeyle bugünkü oturumumuzu açıyoruz. Yaklaşık 1,5 saatlik bir 
süremiz olacak, bu süre içinde izin verirseniz ben konuşmacılara öncelikle 
bir 20’şer dakikalık konuşma süresi vereceğim. Vaktimiz kalırsa artan 
zamanda da biraz soru - cevap kısmına geçebiliriz.

Aslında ben bu tür oturumlarda soru ve cevap kısmının hep uzun 
olmasını tercih ederim. Ama konuşmacı sayısının fazlalığı da dikkate 
alındığında esas sunuş sürelerini çok kısaltmak istemiyorum; çünkü önce-
den yapılan hazırlıklar olduğu için, süreyi 15’er dakika olarak kısaltmayı 
düşündüm, ama sonra bunun konuşmacılara biraz haksızlık olacağına 
karar verdim. Kalan kısımda da bir sonraki oturum açısından bir sıkın-
tımız olmazsa, belki biraz uzatabiliriz. O süre içinde de sizlerden katkı 
da bekleyeceğiz.
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Çok kısa bir giriş yapmak istiyorum izin verirseniz. Savunmasız 
grupların adalete erişimi, ifadesini ben ilk duyduğumda güzel bir ifade 
olarak geldi bana, çokta hoşuma gitti gerçekten ve iyi bulunmuş bir ifade. 
Tabii burada esas kastedilen, bizim adli müzaheret denilen eski dilde, adli 
yardım konuları; yani dava açarken dava açanların, bu dava açmadaki 
özellikle bu harç ve yargılama gideri baskısından kurtulmak suretiyle 
davalarını daha rahat bir biçimde açabilmelerini sağlayıcı mekanizmalar 
esas olarak burada tartışılacak.

Bu adli yardımla ilgili benim kişisel şöyle bir tespitim var; geleneksel 
olarak, ben tabii hem İdari Hukuku öğretim üyesiyim, aynı zamanda da 
idari yargıdan geliyorum. İdari yargıda bunun böyle olduğunu biliyorum, 
bildiğim kadarıyla da adli yargıda da aşağı yukarı böyle. Adli yardım 
konusu bizde, genelde yargıda geleneksel olarak biraz ihmal edilen bir 
konudur. Adli yardım taleplerinin kabul edilmesinde genellikle bizde 
yargıçlar çok istekli olmaz. Burada perde arkasında şöyle bir düşünce 
yatıyor: Eğer biz bunu esnetirsek, adli yardım taleplerini çok esnek 
tutarsak kötüye kullanmalara yol açmış oluruz, yargılama giderlerini, 
harçları ödeme gücü olanlarda bu taleple gelirler, dolayısıyla bu kötüye 
kullanılır. O yüzden biz bu yolu çok fazla açmayalım şeklinde bir anlayış 
hâkimdir. Dolayısıyla, bu anlayış tabii ki gerçekten adli yardıma muh-
taç olanlar, gerçekten adli yardıma ihtiyacı olanların da bu yardımdan 
yararlanamaması ve dolayısıyla hak arama özgürlüğü önünde büyük bir 
engel olarak aslında uygulamada ortaya çıktı.

Fakat son zamanlarda bu konuda önemli bir gelişme oldu, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi özellikle bu konuya hassasiyet gösterdi. Tür-
kiye bu adli yardımla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
ihlal kararlarıyla karşılaştı. Bunun sonucunda da tabii bu konu bizde 
özellikle yüksek yargı mercilerinde de daha ciddiye alınan bir konu oldu. 
Mesela bizim son kararlarımız, Danıştay’ın, adli yardım taleplerinin 
dikkate alınmaması nedeniyle bozduğumuz birçok karar oldu son bir yıl 
içinde, birazda bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yaklaşımının 
da etkisiyle.

İdari yargıda bununla ilgili şöyle bir sorun vardı: İdari yargıda yakın 
zamana kadar, tam yargı davalarında, yani tazminat talep edilen davalarda 
davayı sonradan ıslah etmek hiçbir şekilde mümkün değildi. Baştan 
talep ettiğiniz miktarı sonradan hiçbir şekilde artıramıyordunuz, bu 
tabii önemli sıkıntılara yol açıyordu. Burada tabii adli yardım konusu da 
oldukça kısıtlı göründüğü için genelde insanlar harç ödememek için veya 
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harç ödemeyecek durumda olanlar harç baskısıyla bu talepleri oldukça 
düşük tutma eğiliminde oluyorlardı. Fakat sonradan, dava sürecinde 
bilirkişi raporuyla zararın çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmış olmasına 
rağmen bu miktar yükseltilemiyordu, Danıştay’ın da yerleşik içtihadı 
bu şekildeydi, kanunda buna izin vermiyordu. Fakat yakın zamanda bu 
konuda önemli bir gelişme oldu, bir kanun değişikliğiyle idari yargıda 
da bu tam yargı kararlarıyla sonradan miktarın artırılması mümkün 
hale geldi. Dolayısıyla bu sakınca bir ölçüde de olsa giderilmiş oldu. 
Dediğim gibi, sonuç olarak bu adli yardımla ilgili genel olarak yargının 
biraz kısıtlı davranması, bu konuya çok sınırlı bakması son zamanlarda 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de etkisiyle daha esnek ve adil 
yargılanma hakkına ve hak arama özgürlüğüne daha uygun bir noktaya 
gelinmiş bulunuyor. Benim kişisel gözlemim bu yönde.

Bu kısa girişten sonra izin verirseniz, ben sözü konuşmacılara vermek 
istiyorum. Buradaki sıraya göre gideceğim, ilk konuşmacımız; Sayın Akın 
Çakın, kendisi Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı. Buyurun.

Akın ÇAKIN
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli konuklar; herkesi saygıyla 
selamlıyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben de zamanı oldukça 
verimli kullanmaya çalışacağım. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanı olarak çalışıyorum, aynı zamanda savcıyım. Bugün burada, 
Türkiye’de savunmasız veya diğer adıyla dezavantajlı grupların adalete 
erişimini Adalet Bakanlığı faaliyetleri kapsamında değerlendireceğim.

Adalete erişim farklı tanımları olan bir kavram olmakla beraber, her-
kesin eşit şekilde hukuk mekanizmasına erişebilmesiyle, mevcut hukuk 
sisteminin hem bireysel, hem de toplumsal açıdan adil sonuçlar doğurması 
olarak tanımlanması mümkündür.

Bu kavram günümüzde her geçen gün oldukça genişleyerek çeşitlenen 
bir içerik kazanmıştır. Adalete erişim hakkı dayanağını öncelikle hak 
arama özgürlüğünden, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
6’ncı maddesinde düzenlenen, adil yargılanma hakkından almaktadır.

Bu hak sadece ekonomik açıdan güçsüz durumdaki kişilerin ücret-
siz dava açma ve ücretsiz avukat yardımına erişebilmesi anlamına 
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gelmemektedir. Kanun dilinin herkes için anlaşılır olması, mahkeme 
binalarının şehir içine uzaklığı ve erişilebilirliği, dava harç ve masraflarının 
makul seviyede olması, benzer şekilde yargılama sürelerinin makul olması 
gibi pek çok yönden değerlendirmeyi bünyesinde barındırmaktadır.

Adalete erişim, toplumu oluşturan bireylerin hakkaniyet içinde hızlı, 
etkin, etkili ve karşılamakta zorlanmadıkları masrafla hukuki mekanizma-
lardan yararlanması ve bu mekanizmalar çerçevesinde hukuki sorunlarına 
çözüm bulmalarını gerektirir.

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu, kısa adıyla “CEPEJ”, adalete 
erişimi; adli hizmetlerin erişimini, etkinliğini etkileyen tüm hukuki ve 
organizasyonel etmenler olarak tanımlar. Komisyon etkinliğin ilk unsuru 
olarak, masraf, ikinci unsuru olarak da fayda belirlemesini yapmaktadır. 
Devamla, adalete erişimin sosyal etkinliği başlığı altında üye devletlerin 
ve mahkemelerin, adli süreçler, masraflar, süreler, işleyiş ve anlaşılabilirlik 
bakımından adalete erişimi sağlamaya yönelik yükümlülük alanlarına 
açıklık getirmiştir.

Adalete erişim kavramı ve bu kavramın temel meselelerinden olan 
adli yardım hukuki mekanizmaların erişilebilirliği ve yukarıda anılan 
sair hususların değerlendirilmesinde belki de en özellikli hüküm olarak 
toplumdaki avantajlı grupların adalete erişimindeki eşitsizlik durumla-
rının belirlenmesi ve giderilmesi olarak görmek mümkündür.

Adalet Bakanlığı’nca adalet hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin 
artırılması ve adalete erişim yolundaki engellerin kaldırılması için çalış-
malar uzun vadeli planlama anlayışıyla sürdürülmektedir. Bu doğrultuda 
planlama çalışmaları adalet alanında temel politika belgelerinden olan 
ve Avrupa Birliği’ne üyelik kapsamında önemli bir işlev gören Yargı 
Reformu Strateji Belgesi ile reform çalışmalarının eksenini belirleyen 
Adalet Bakanlığı Stratejik Planındadır.

Bakanlığımızın planlama çalışmalarından bahsedecek olursak; stratejik 
planda adalete erişim konusunda 2010-2014 dönemi için Bakanlığımız 
adalete erişimin de dahil olduğu stratejik bir plan hazırlamıştır. Bu planda, 
toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duydukları adalete kolaylıkla ulaşa-
bilmesi ve haklarını etkili bir şekilde arayabilmesi için devletin gerekli 
tüm imkânları sağlaması ve bu imkânların varlığını etkin bir biçimde 
tanıtması olarak tanımlanmaktadır.

Bu bağlamda, mahkemelerdeki uyuşmazlıkların makul sürede çözül-
mesi, tarafların yaptıkları yargılama masraflarını makul edilebilir düzeyde 
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olması, basit uyuşmazlıkların yargı önüne getirilmeden etkin bir şekilde 
çözülmesi, yargılama usüllerinin basitleştirilmesi, adli yargının etkinleş-
tirilmesi gibi alanlar adalete erişim çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Stratejik planda adalete erişimin sadece hukuki düzenlemelerin iyileş-
tirilmesiyle gerçekleşemeyeceği kabul edilerek, vatandaşların hak arama 
hürriyetini kullanma yöntemlerini öğrenmelerinin önemine değinilmiştir.

Bu amaç doğrultusunda stratejik planda hukuk bilincinin geliştirilmesi 
amacıyla yapılacak bilgilendirme faaliyetleri, danışma büroları, broşürler, 
dava rehberleri, internet siteleri gibi araçları, özellikle toplumun ihtiyaç 
hisseden kesimlerinin adalete erişimlerini kolaylaştıracak unsurlar oldu-
ğuna dair belirlemeler yapılmıştır.

Yine stratejik planda, yargı yerlerindeki tercüme hizmetlerinin stan-
darda bağlanması konusunda çalışma yapılması hedef seçilerek konu 
adalete erişim kapsamında değerlendirilmiştir.

Günümüzde özellikle dezavantajlı gruplar kavramı çerçevesinde top-
lumun kadınlar, çocuklar ve yoksullar gibi kesimlerine yönelik özel bazı 
tedbirler alınmaktadır. Adalet sisteminin erişilebilirliğinin sağlanması için 
alınan bu tedbirler hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesi ya da 
hak arama yolları hakkında belirtilen kesimlerin bilinçlerinin artırılması 
gibi önlemleri içermektedir.

Adalet Bakanlığı stratejik planda da dünyadaki bu alandaki gelişme-
lere paralel olarak dezavantajlı gruplar kavramı kullanılmıştır. Planın 
tanımlar bölümünde bu kavram; kadınlar, çocuklar, yoksullar, yaşlılar 
ve engelliler kapsamında belirtilmiştir. Buna göre 2010-2014 dönemine 
ait stratejik planı kapsayan bölümde ayrı bir hedef olarak 2011 sonuna 
kadar dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırıcı önlemlerin 
alınması konusunda çalışmalar yapılması başlığıyla, dezavantajlı gruplara 
yönelik olarak adalete erişilmesi çalışmalarının yapılması bir hedef olarak 
belirlenmiş ve bu hedef dahilinde belirlenmiş ve şu stratejiler sıralanmıştır: 
Dezavantajlı grupların adalete erişimi konusunda yaşadıkları sorunların 
tespiti için ilgili kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum örgütle-
riyle bilimsel etkinlikler, yani toplantı, seminer ve çalıştaylar ve benzeri 
şeylerin düzenlenmesi.

Uygulamacılar ve akademisyenlerle işbirliği halinde, yargı yolu ve yazılı 
yargılama usülü gibi konuların, adalete erişim açısından değerlendirilmesi 
için bilimsel etkinlikler düzenlenmesi.
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Diğer ülke uygulamalarının karşılıklı işbirliği yapmak suretiyle ince-
lenmesi, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde 
önlemlerin alınması ve mevzuat değişikliklerinin hazırlanması bu kap-
samdadır. Ayrıca, adalete erişim toplumun yoksul kesimlerinin hukuki 
desteğe erişimleri, hukuki bilgi ve basit danışmanlık hizmetlerine erişi-
mini de kapsamaktadır. Hukuki mekanizmalara erişimin iyileştirilmesi, 
savunmasız grupların güçlenmesi anlamına da gelmektedir.

Avrupa Birliği kapsamında bir diğer strateji belgemiz; Yargı Reformu 
Strateji Belgesidir. Bu kapsamda adalete erişime değinecek olursak, 2009 
yılında yayınlanan Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı’nda 7’nci amaç 
olarak belirlenen, adalete erişimin kolaylaştırılması kapsamında adalete 
erişim, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duydukları adalete kolaylıkla 
ulaşabilmesi ve haklarını etkili bir şekilde arayabilmesi için devletin 
gerekli tüm imkânları sağlaması ve bu imkânların varlığını etkin bir 
şekilde tanıtması olarak tanımlanmıştır.

Adalete erişim olanaklarının yeterince etkinleştirilememesi, toplumda 
adalet sistemine ve dolayısıyla devlete karşı duyulan güvenin yok olacağı 
vurgusuna yer verilmiş ve devamında; adalete erişim imkânlarının salt 
pozitif, hukuki düzenlemelere dayalı önlemlerle etkinleştirilmesi müm-
kün görülmedi, bu nedenle yararlanıcıların hak arama yöntemlerinin 
öğrenilmeleri, hukuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak geliş-
tirme faaliyetleri, danışma büroları, broşürler, dava rehberleri, internet 
siteleri gibi vasıtalar toplumun ihtiyaç hisseden kesimlerinin adalete 
erişimini kolaylaştırıcı unsurlar olarak öne çıkmakta olduğu belirleme-
sinde bulunulmuştur.

Dezavantajlı gruplara yönelik olarak, adalet hizmetlerinin toplumun 
tüm kesimlerine eksiksiz ve adil olarak ulaştırılmasını sağlayacak bir 
sistemin oluşturulması, hukuk devletinin gereklerinden birisi olduğu 
ve özellikle dezavantajlı kesimlerle, yani çocuklar, kadınlar, engelliler, 
yaşlılar ve yoksullar, ilgili uyuşmazlıkların amacına uygun bir şekilde 
çözülmesi için geliştirilen önlemlerin adalete erişimin önemli bir parçasını 
oluşturduğuna değinilmiştir.

Bu kapsamda adalete erişimin kolaylaştırılması, Avrupa Birliği, Avrupa 
Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde temel öncelikler ara-
sında yer almaktadır. Ülkemizde de adalete erişim, Anayasa’da anlamını 
bulan bir hak arama hürriyeti ve sosyal hukuk kavramıyla güvence altına 
alınmıştır.
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Bu kapsamda adalete erişimin kolaylaştırılması için; zorunlu müdafilik, 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, hukuk davalarında adli yardım 
gibi müesseseler geliştirilmiş ise de, henüz bazı kurumlarda istenen sevi-
yeye gelindiğini söylemek mümkün değildir.

Bu nedenlerle Yargı Reformu Stratejisi kapsamında özellikle uygula-
mada sorun olduğu düşünülen, hukuk yargılamasında adli yargı usulünün 
etkinleştirilmesi, yararlanıcıların hukuki sorunlarla ve dava akış süresiyle 
ilgili bilgilendirilmesi, adli internet sitelerinin geliştirilmesi, mahkemeler-
deki tercüme hizmetlerinin standartlara bağlanması ve dezavantajlı grup-
ların adalete erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik önlemlerin alınması 
konusunda katılımcı yöntemlerle çalışmalar yürütülmesi amaçlanmakta 
olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, bu belgelerin sürelerini de doldurduğu düşünülerek Yargı 
Reformu Stratejisi ve yeni hazırlanan Yargı Reformu Strateji Taslağında 
bazı yeni belirlemeler yapılmıştır. Adalete erişim başlığı adı altında 
ele alınan konuların ayrıntılarından burada zaman darlığından dolayı 
bahsetmeyeceğim. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyenler, Ada-
let Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sitesinden bu 
yayınlara erişebilirler.

Açıkladığım strateji belgelerindeki hedeflerle, bireylerin karşılaşabi-
leceği hukuki risklere karşı ücretsiz ya da makul bir ücret karşılığında 
hukuki yardım almalarının amaçlandığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak, adalete erişim üzerinde yapılan çalışmalarda mesela çok 
yönlü olarak ele alınmış, etkin bir şekilde işleyen bir sürecin sonucunda 
uygulanabilir sonuçlar doğurması ve kalitenin yüksek olması bakımından 
da değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Adalete erişim kapsamında adli yardım başlığına değineceğim. Adli 
yardım bazı sorunlar içermekle birlikte, mevcut haliyle bütçeyi adli yardım 
konusunda Adalet Bakanlığı’nın bütçesini Strateji Başkanlığı hazırlıyor 
ve dağıtımı başında bulunduğum başkanlık yapmaktadır.

Adli yardım; bir kimsenin taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun 
olması halinde ve ekonomik olarak yetersizlik durumunda adli yardım 
hizmetlerinin maddi külfetlerinden geçici olarak muafiyeti anlamına 
gelmektedir.

Adli hizmetlerde mali külfetler ise; dava harç ve masraflarının yanında, 
icra takip masrafları gibi sair dava dolayısıyla yapılacak masrafları da 
kapsamaktadır.
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Yargı Reformu Stratejisi’nde, Adalete Erişim başlığı altında öncelikli 
olarak adli yardımın etkinleştirilmesi üzerinde durulmuştur. Adalete 
erişim kavramının tüm yaklaşımlarda en önemli ayağını adli yardım 
sistemi oluşturmaktadır. Hiç şüphesiz, bir hukuk sisteminde adli yar-
dım hizmetlerinin kalitesi ve uygulanabilirliği, sistemin işleyişine ilişkin 
değerlendirmelerde önemli göstergelerden birisidir.

Adli yardım hizmetlerinden olan, adli müzaheret uygulaması ekonomik 
imkânı kısıtlı kişilerin yargılama masraflarından muaf tutulması anla-
mında, bu kişilerin adalete erişimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Yargıya intikal etmiş bir uyuşmazlıkta, yargıda harç ve masrafların kar-
şılanması toplumun özellikle sosyal ve ekonomik olarak güçsüz kesimleri 
için zor olabilmekte ve zaman zaman bu durum adalet hizmetlerinden 
kalmak anlamına gelmektedir. İşte bu noktada adli yardım hizmetleri 
hayati öneme sahiptir.

Adli yardım müessesesinin temeli, Anayasamızın sosyal devlet ilkesine 
dayanmaktadır. Ayrıca adli yardım, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunun Adli Yardım başlıklı ikinci bölümünde 334 ila 340’ncı maddeler 
arasında ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun adli müzaheret başlıklı 176 
ve devam maddeleriyle, Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeli-
ği’nde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle adli yardımdan yararlanacak 
kişiler için, adli yardımın kapsamı ve adli yardım usül işlemleri ayrıntılı 
olarak yazılmıştır.

Adli yardımın ceza davalarındaki müdafilik uygulaması ücretsiz avu-
katlık hizmetinin diğer ayağını oluşturmaktadır. Ceza yargılamasındaki 
adli yardım; Ceza Muhakemesi Kanunun 149 ila 156’ncı maddeleri 
arasında düzenlenmiştir. Yine bu düzenlemelerin ayrıntıları, kanun 
maddelerinde belirlenmiştir.

Neticede, ceza yargılamasında mahkeme ve savcılıkların talebiyle, 
baro tarafından müdafi, vekil görevlendirilir ve ödemeler savcılıklar 
tarafından yapılır.

Hukuk yargılamasında adli yardım kararı; muafiyet ve avans mah-
kemece verilir, mahkeme avukat görevlendirmesine de karar verebilir. 
Ayrıca, barolardan doğrudan avukat talep edilebilir ve avukatlık ücreti 
barolar tarafından ödenir.

Bir diğer başlığımızda adli yardım kavramını hangi kapsamda anlama-
lıyız, konuşmamın başında belirttiğim gibi sadece maddi anlamda değil, 
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daha geniş anlamda vaktim elverdiği ölçüde bazı konulara değineceğim. 
Koruyucu hukuk uygulamalarından bahsedeceğim.

Adli yardım kavramı günümüzde ihtiyaç sahiplerinin, kanunda aranan 
şartlarda hukuken temsil edilmesinin dışında ve hatta bunun ötesinde 
çok daha geniş bir anlama geldiği ve hukuki bilgi ihtiyacının giderilme-
sini içerdiği değerlendirmesi ağırlıklı olarak kabul görmektedir. Hatta 
denilebilir ki, adalete erişimde bilgi ilk adımdır.

Toplumun yoksul kesimlerinin hukuki desteğe erişimleri, hukuki 
bilgi ve basit danışmanlık hizmetlerine erişim anlamına da gelmektedir. 
Bu çerçevede hukuki mekanizma ve süreçlere erişimin iyileştirilmesi 
yönünde yapılacak girişimler, dezavantajlı kesimlerin güçlendirilmesi 
olarak da görülmelidir.

Bakanlığımız stratejik planında da adalete erişimde, vatandaşların hak 
arama hürriyetini kullanma yöntemlerinin öğrenilmesine değinilmiştir. 
Bu amaç doğrultusunda, stratejik plan hukuk bilincinin geliştirilmesi 
amacıyla yapılacak bilgilendirme faaliyetleri, danışma büroları, broşürler, 
dava rehberleri, internet siteleri gibi araçları özellikle toplumun ihtiyaç 
hisseden kesimlerinin adalete erişimlerini kolaylaştıracak unsurlar olarak 
tanımlamıştır.

Yargı reformu stratejisinde de hükümet programında, “Koruyu 
Hukuk” başlığı adı altında ele alınan bu faaliyetlerin hayata geçirilmesi 
için gerekenleri tespit edilip, bu konuda gereken çalışmaların yapılaca-
ğına işaret edilmektedir. Koruyucu hukuk uygulamaları ile toplumda 
hak ve hukuk bilinci geliştirilecek, uzlaşma ve müzakere kültürünün 
yaygınlaşacağı beklentisi vardır.

İhtilafa düşen, ihtilafa düştüğünde bunu müzakere kültürü ve demok-
ratik hak arama yöntemleriyle aşan bir toplumun varlığı, kuşkusuz güçlü 
bir hukuk kültürü ve bilincine bağlıdır.

Koruyucu hukukun hedef kitlesini toplumun tüm kesimleriyle birlikte 
başta çocuklar olmak üzere diğer dezavantajlı gruplar oluşturmaktadır.

Kurallara saygılı ve duyarlı bir vatandaşın yetiştirilmesini, aile eğiti-
minin yanında temel eğitimde önem taşımaktadır.

Koruyucu hukuk öncelikle ilköğretim çağından itibaren öğrencilere 
hukuk bilincinin verilmesini sağlayacak, toplumda uzlaşma ve diyalog 
kültürünü yaygınlaştıracaktır.
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Koruyucu hukuk uygulamaları ile Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği içinde toplumun hak ve 
sorumluluk bilinci yerleştirilecektir.

İlköğretim çağından itibaren öğrencilere hukuk bilinci verilecek ve 
gençler toplumsal hayata daha bilinçli katılacaklardır.

Geliştirilen müfredat ile vatandaşlar temel hukuk bilgi ve becerilerine 
sahip olacak, demokratik hak arama yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu 
sene ilk defa 6 ve 7’nci sınıflarda seçmeli ders olarak koruyucu hukuk 
bağlamında, “Hukuk ve Adalet” dersi gençlerimize okutulmaya başlan-
mıştır, bunu da belirtmek isterim.

Bu kapsamda anlatacağım bir diğer konu, hukuk klinikleri; Bakanlı-
ğımızca Avrupa Birliği ilerleme sürecinde hazırlanan yargı reform stra-
tejisinin güncellenmesi kapsamında oluşturulan taslak metinde adalete 
erişimin geliştirilmesi başlıklı 9’ncu amaç altında, hukuk kliniği yöntem-
lerinin geliştirilmesi ve uygulanması ayrı bir hedef olarak belirlenmiştir. 
Dünyada hukuk kliniği uygulamaları, adalet hizmetlerinden yeterince 
yararlanamayan dezavantajlı, yani korumasız grupların, hukuksal sorun-
larının çözümüne katkı ve destek sağlama düşüncesine dayanmaktadır.

Bununla birlikte söz konusu uygulamalar ile eğitim ve sosyal sorum-
luluk politikalarının hayata geçirilmesi de hedeflenmekte, hukuk fakül-
telerinde henüz eğitimi devam eden öğrencilerin fakülte gözetiminde 
dezavantajlı gruplara hukuki danışmanlık, yardım imkânı sağlanmaktadır. 
Böylece hukuki yardıma en çok ihtiyacı olan toplum kesimlerinin ihtiyacı 
giderilirken, bir taraftan da kalıcı ve kullanılabilir hukuk eğitimine, önce-
likle hukuk öğrencilerine ve toplumun tüm kesimlerine katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi için üniversi-
telerle işbirliği yapılacağı da aynı hedef içerisinde değerlendirilmiştir.

Özetle, Adalet Bakanlığı olarak adalete daha iyi erişim için neler 
yapıyoruz kısaca ondan da bahsedeyim.

Bir; kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için 
modern ulaşım ve iletişim teknolojileri göz önünde bulundurularak adli 
teşkilat ülke genelinde rasyonel bir şekilde yeniden düzenlenmektedir.

İki; UYAP girişim teknolojisi ile her türlü yönetsel ve yargısal süreç 
elektronik ortamda etkili bir şekilde yürütülmekte, UYAP ile yargılama-
ların hızlandırılmasının yanı sıra adalet hizmetlerini vatandaşlara eşit ve 
etkin bir şekilde ulaştırılması sağlanmaktadır.
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Yararlanıcıların ihtiyaçlarına uygun modern adliye binaları ile vatan-
daşların adliyeye erişimi kolaylaştırılmakta, yeni hizmet binalarında adli 
mimarinin özellikleri göz önünde tutulurken, aynı zamanda özürlülerin 
ihtiyaçları da dikkate alınmaktadır.

Dava harçları kabul edilebilir düzeyde tutularak, Avrupa ülkelerine 
göre bu anlamda adalete daha kolay ulaşabilme imkânı tanınmaktadır.

Yargılama usülleri basitleştirilmektedir. Vatandaşların hak arama 
yöntemlerini anlaşılabilir bir dilde öğrenmesi amacıyla bilgilendirme faa-
liyetleri hazırlanmaktadır, yapılmaktadır. Özellikle dezavantajlı kesimlere 
yönelik bilgilendirme faaliyetlerine yoğunlaşılmaktadır.

Koruyucu hukuk uygulamalarıyla, ilköğretim çağından itibaren öğren-
cilere ve gençlere hukuk ve adalet bilinci verilerek ihtilaflar daha aza 
indirgenmektedir.

Engelli erişimi konusunda yaptıklarımızı da belirtecek olursak; adliye 
binalarında özürlülerin ihtiyaçlarına yönelik giriş rampaları, özel asan-
sörler ve tuvaletler yapılmakta, görme engelliler için kabartma yazılar 
ve resimler hazırlanmakta ve ön bürolar özel ihtiyaçları kolaylaştıracak 
şekilde düzenlenmektedir.

Oturum Başkanı - Sayın Çakın, isterseniz son cümleyi alalım, bir 
not geldi maalesef sarkmaya izin veremiyorlar, süre eklememiz mümkün 
olmayacak.

Akın Çakın - UYAP vatandaş portalı engellilere uygun olarak yeni-
den düzenlenmektedir. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumları engelli, hükümlü 
ve tutuklular için ziyaretçilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir. 
Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için saygılar sunarım.

Oturum Başkanı - Sayın Çakın’a çok teşekkür ediyoruz. Savunmasız 
grupların adalete erişimi ve özellikle de adli yardım konusunda Bakanlık’ta 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Şimdi sözü Sayın Profesör Doktor 
Nuray Ekşi’ye bırakıyorum. Kendisi İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim üyesi; milletlerarası özel hukuk uzmanlık alanı ve 
özellikle yabancılar hukuku konusunda da, konusunun daha özel ilgi 
alanı olduğunu ayrıca biliyoruz. Sözü Sayın Ekşi’ye veriyorum; buyurun.
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Prof. Dr. Nuray EKŞİ
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli konuklar, ben bugün sizlere 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye ile ilgili olarak verdiği 
30 davada vardığı sonuçların 11 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
üzerindeki etkisini anlatacağım. Burada AİHM kararlarında varılan 
sonuçları altı başlık altında inceleyeceğim.

AİHM’in söylediği ilk başlığa geçmeden önce, 1951 mültecilerin 
hukuki durumuna dair Cenevre Konvansiyonunu bildiğiniz üzere Türkiye 
coğrafi kısıtlama ile onaylamıştı. 1951 Cenevre Konvansiyonunu Türkiye 
1961 yılında onaylarken, zaten bu konvansiyonun verdiği bir hakkı kul-
lanarak, “Ben sadece Avrupa ülkelerinden gelenlere mülteci statüsünü 
tanımlayacağım” demiştir. Cenevre Konvansiyonu 1951 yılında yapıldığı 
sırada iki tane kısıtlama vardı; bir tanesi zaman kısıtlaması, ki bu kon-
vansiyon sadece 1 Ocak 1951 tarihinden önce meydana gelen olaylara 
uygulanacaktı; çünkü amaç, Hitler ve Mussolini’den kaçarak dünyanın 
muhtelif ülkelerine giden kişilere koruma sağlamaktı. Ancak bu, 1951 
Cenevre Konvansiyonuna konulan 1 Ocak 1951 tarihinden önce vuku 
bulan olaylarla ilgili zaman kısıtlaması, 1967 yılında yapılan bir protokolle 
kaldırılmıştır. Çünkü, konvansiyon uygulamaya girdiği anda bakıldı ki, bu 
konvansiyon gerçekte sadece Mussolini ve Hitler’den kaçanlara koruma 
sağlayan, ama onun dışında uygulama alanı olmayan bir konvansiyon. 
Çünkü, 1 Ocak 1951 tarihinden sonra, örneğin 3 Ocak’ta, 7 Ocak’ta, 
1967 yılında, 1970 yılında bir olay olsa konvansiyonun kapsamına 
girmeyecekti. 1967 yılında New York’da konvansiyona ek bir protokol 
yapıldı, coğrafi alan kısıtlaması yine muhafaza edildi, ama buna karşılık 
zaman kısıtlaması ortadan kaldırıldığı için Cenevre Konvansiyonu artık, 
hangi tarihte, ne zaman vuku bulursa bulsun uygulama alanı bulacaktı. 
Ama bu coğrafi kısıtlama 1967 protokolü ile de üye devletlere verilen 
bir hak olarak korundu. Türkiye hem 1951 Cenevre Konvansiyonu’na 
hem de 1967 protokolünü onaylarken, “Ben sadece Avrupa’dan gelen, 
ırkından, dininden, vatandaşlığından, siyasi görüşlerinden veya belirli 
bir gruba ait olmasından dolayı zulüm görme korkusu olan kişilere ve 
ülkesinden kaçarak Türkiye’ye gelen kişilere koruma sağlayacağım” dedi. 
Ve dolayısıyla da Türkiye, örneğin Kosova’da sırf Müslüman olduğu 
için zülüm ve işkence gören birisine mülteci statüsü tanırken, buna 
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karşılık İran’dan, Afganistan’dan, Pakistan’dan, Afrika ülkelerinden, Uzak 
Doğu’dan gelen kişilere ise mülteci statüsünü tanımıyor. Peki, mülteci 
statüsünü tanımıyor da bunlara ne statüsünü tanıyor ? Türkiye bu kişilere 
şu andaki adıyla sığınmacı statüsünü tanıyor, ama az önce bahsettiğim 
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11 Nisan 2014 
tarihinde yürürlüğe girecek ve sadece idari yapıya ilişkin hükümleri 
11 Nisan 2003 tarihinden beri yürürlükte, onda da bu Avrupa dışında 
kalan diğer ülkelerden gelen ve sığınma talep eden kişiler bu sefer sığın-
macı adıyla değil de, şartlı mülteci adıyla anılmaktadır.

Şu anda yürürlükte olan yönetmeliğimiz var; bu yönetmelik 1994 
yılında yapıldığı için kısaca 1994 yönetmeliği veya diğer adıyla “Göç ve 
İltica Yönetmeliği” olarak adlandırılıyor. Bu yönetmelikte 11 Nisan 2014 
tarihinde artık yürürlükten kalkacak. Yönetmeliğin resmi adı çok uzun, 
beş satır, Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek için 
Türkiye’den geçecek olan ve ikamet izni talep edecek olan yabancılarla, 
sınırlarımıza topluca gelen yabancılar ve olabilecek nüfus hareketlerine 
dair, usül ve esaslara dair yapılan yönetmelik. O yüzden ben kısaca, 
sadece 1994 yönetmeliği diyeceğim. Yıllardan beri bu dersi verdiğim 
için ve hakikaten uzun zamandan beri de bakmadığım bir yönetmelik 
olmasına rağmen ismi aklımda kaldı.

Oturum Başkanı - Özel olarak çalışmışsınız herhalde.
Prof. Dr. Nuray Ekşi - Çok uzun zamandan beri yönetmelik üze-

rinde çalışınca ismi de hakikaten kalıyor. Okuduğumu unutmuyorum 
da, isimler konusunda hafızam çok kötü. O halde, şu andaki sistemi-
miz çerçevesinde Avrupa’dan geldi ve sığınma talep etti mülteci, diğer 
ülkelerden geldiyse biz ona sığınmacı adını veriyoruz ve 11 Nisan 2014 
tarihinden itibaren sığınmacı kelimesi artık çöpe atılacak ve yerine şartlı 
mülteci kelimesi geçecektir.

Şimdi, Türkiye’ye karşı açılan davalarda denilmiştir ki;Türkiye’nin 
hakkı yok, bu şekilde sen Avrupa’dan geldin mültecisin, sen Avrupa 
dışından bir ülkeden geldin, örneğin İran’dan, Pakistan’dan, Tunus’tan, 
sende sığınmacısın, Türkiye’nin böyle bir ayrım yapması Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 14’ncü maddesiyle güvence altına alınan ayrım-
cılık yasağına aykırıdır denilmiştir. Ve yansıdan da görüleceği üzere, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılık yasağını düzenleyen 
14’ncü maddesiyle ilgili üç tane daha var. Bunlardan M.T. ve diğerleri 
davası ile D. ve diğerleri davasında 14’ncü maddenin esasına girmeksi-
zin zaten başvuruları kabul edilebilir görmeyip reddettiği için, AİHM 
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detaya girmemiştir. Ancak, 1999 yılında verdiği A.G. ve diğerleri kararı 
bizim için önemlidir. Bu karara konu olan olayda A.G. ve bu A.G.’nin 
ailesi, diğerleri dediği de o, Marksist, Leninist, bir organizasyon olan 
İran halkının “Fedai Gerillaları Örgütü”nün üyesiydi, İran’da hem Şah 
Rejimine hem de daha sonra Humeyni Rejimine karşı olduğu için dönem 
dönem tutuklanmış, işkence görmüş ve 18 ay boyunca Tebriz’deki bir 
hapishanede tutulmuştur. Bu hapishane döneminde de sürekli olarak, 
sistematik bir şekilde işkenceye maruz kaldığını öne sürmüştür bu davada. 
Daha sonra önce eşi ve çocukları Türkiye’ye geliyor, arkasından kendisi 
Türkiye’ye geliyor, Türkiye’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Ofisi’nin 
yetkilileriyle irtibata geçiyor ve mülteci olması için, kendisine mülteci 
statüsü verilmesi için talepte bulunuyor, ama bu talebi reddediliyor. Bu 
sırada Türk yetkilileriyle de irtibata geçiyor. Kendisi İran’dan geldiği 
için ona Türkiye’nin sağlayacağı statü, sığınmacı statüsü, ama Türkiye 
onun sığınmacı statüsünü gerektiren bir durumunun olmadığını tespit 
ediyor. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor: Avrupa’dan geldi mülteci 
statüsü tanıdık, mülteci statüsü devam ettiği sürece Türkiye’de kalır, ama 
sığınmacı statüsü verdiğimiz kişiler güvenli üçüncü ülke bulana kadar 
sadece Türkiye’de kalabilirler, geçici oturma izni kendilerine verilir ve 
ondan sonra da Türkiye’yi terk etmek zorundalar. Bu geçicilik derken, 
bunu 3 ay, 6 ay diye lütfen algılamayın; muhtelif olaylarda 7-8 yıl kadar 
Türkiye kalındığını da gördük. Ve bu A.G. ve diğerleri sınırdışı etme 
kararına karşı Türkiye’de idari yargı yoluna başvuruyorlar, hep talepleri 
reddediliyor ve iç hukuk yolları tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvuruyorlar. Diyorlar ki, “Bizi, Türkiye sınırdışı edip 
İran’a gönderirse, bir bizim yaşama hakkımız tehlike altında, Türkiye, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2’nci maddesini ihlal etmiş olacak, 
iki; İran’a gidersek zulüm ve işkence göreceğiz, insanlık dışı muamele göre-
ceğiz ve o yüzden de Türkiye bizi sınırdışı etmekle Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 3’ncü maddesini ihlal ediyor, üç; Türkiye, etkin başvuru 
hakkımızı da ihlal etmiştir, çünkü bize avukat tutmamıştır, hukuki yardım 
vermemiştir, dolayısıyla da etkin başvuru hakkımızda ihlal edilmiştir.” 
Her şeyden önce bu davada A.G. ve diğerleri davasında başvuranların 
iddia ettiği şey şu: Türkiye’nin keyfi olarak Avrupa’dan gelenlere mülteci, 
Avrupa dışından gelenlere sığınmacı ya da yeni yasa adıyla şartlı mülteci 
uygulaması yaptığını ve bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
14’ncü maddesine, ayrımcılık yasağına aykırıdır. İşte bunun üzerine 
AİHM’de sadece kararın 14’ncü maddeyle ilgili kısmını söyleyeceğim, 
çünkü diğer taleplerini AİHM reddetmiştir. AİHM; Türkiye’nin mülteci, 
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sığınmacı ayırımı tamamen 1951 Cenevre Konvansiyonu’ndan kaynak-
lanıyor. 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun 42’nci maddesinde açık bir 
hüküm var ve akit devletlere diyor ki, “Siz taraf olan devletler olarak eğer 
istiyorsanız bu konvansiyonun uygulama alanını, coğrafi alan açısından 
sınırlayabilirsiniz, Türkiye uluslararası anlaşmadan kaynaklanan hakkını 
kullanarak bu coğrafi kısıtlamayı getirmiştir” demiştir.

İşte bu AİHM’in kararının 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu, bundan sonra kısaca “YUK” diye adlandıracağım. 
Üzerinde etkili olduğunu görüyoruz ve Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin, 
Türkiye üzerinde “bu coğrafi kısıtlamayı kaldır” baskısına rağmen, yine 
de hâlâ daha yeni bir mevzuat olmasına rağmen YUK’un içerisinde mül-
teci, bu sefer sığınmacı değil ama şartlı sığınmacı ayrımıyla aynı esasın 
barındırıldığını görüyoruz. YUK’da 61’nci madde de mülteci ve 62’nci 
madde de şartlı mülteci düzenlenmiş bulunmaktadır.

AİHM kararlarına da uygun olduğu için, insan hakları açısından 
Türkiye’nin bu ayrımının uluslararası belgelere de uygun olduğunu, 
dolayısıyla da mevzuatta yer almasının insan hakları açısından bir sakın-
cası olmadığını genel olarak söyleyebiliriz. Ancak, elbette aksi de iddia 
edilebilir.

AİHM kararlarında yer alan ve yine Türkiye’nin birçok defa ihlal 
etmesine sebep olan bir diğer işlem de, yine yansıda görüyorsunuz; idari 
gözetim denilen bir uygulama. İdari gözetim nedir ? Sınırdışı edeceğimiz 
kişiler, ki burada iltica ya da sığınmacı talebi reddedilip de düzensiz göç-
men durumuna düşen kişileri biz Türkiye’den sınırdışı ediyoruz. Ancak, 
sınırdışı edeceğiniz vakit belgelerinin olmaması veya belgelerini bazen 
kasıtlı olarak tahrip etmesi, geldikleri ülke hakkında yanlış bilgi vermeleri, 
kaçma ve saklanma ihtimallerinin fazla olması sebebiyle biz yabancıları 
bazen, daha doğrusu olayların birçoğunda idari gözetim altına alıyoruz.

İdari gözetim kararını kim veriyor ? Şu anda Yabancılar Şubesi’ndeki 
polis veriyor. Yani, Ceza Hukuku anlamında bir tutuklama, yakalama 
ya da gözaltı anlamına da gelmiyor. Ancak, Türk hukukuna baktığınız 
zaman şu anda 6458 Sayılı YUK’ta idari gözetim ayrıntılı bir şekilde göze-
tilmiş olmakla birlikte, Nisan 2014’de bu hükümleri yürürlüğe girecek 
şu anda fiilen uygulanan, ama yasal dayanağı olmayan bir mekanizma 
idari gözetim.

İdari gözetimle ilgili olarak da AİHM’de davalar açılmıştır ve “Türkiye 
bizi sınırdışı etmeden önce bazen yılları bulan, örneğin iki yıla kadar 
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olan bile idari gözetimler vardır, Türkiye bizi özgürlüğümüzden yoksun 
bırakmıştır ve bu idari gözetim süresi içerisinde de biz avukat tutamadık, 
itiraz edemedik, dolayısıyla da savunma haklarımızda ihlal edilmiştir” 
denilmiştir.

Türk hükümetinin savunması genellikle de, idari gözetimin bir tutuk-
lama olmadığı, ceza hukuku açısından tutuklama olmadığı için müdafi 
sisteminin burada işletilmediği ve adli yardımın da sunulmadığı yönünde 
olmakla beraber, AİHM yine yansıda da gördüğünüz üzere birçok kara-
rında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5’nci maddesi 
ihlal ettiğine karar vermiştir. Bu konudaki ilk kararı 22 Eylül 2009 yılında 
Abdulgani Karimniya Kararıdır. Addulgani Karimniya, İran’dan kaçıp 
Türkiye’ye gelmiştir, bunlar İran Halkının Mücahitleri diye yasadışı bir 
örgütün üyesiler ve Irak’a gidip eğitim alıyorlar, Irak sınırından Türki-
ye’ye yasadışı yollardan giriş yapıyorlar, yakalanıyorlar, Irak’a sınırdışı 
ediliyorlar ve tekrar Türkiye’ye giriş yapıyorlar. Bu sefer İran’a sınırdışı 
edilecekken, numara yapıyorlar Farsça anlamıyorlarmış gibi davranıyorlar 
ve İranlı yetkililerde “bunlar bizim vatandaşımız değil” deyip bunların 
kendi ülkelerine girmesini engelliyorlar. Türkiye, bunları önce Muş’ta 
Hasköy Polis Karakolunda, arkasından da Kırklareli Yabancılar İkamet 
Merkezi diyebileceğimiz mülteci misafirhanesine götürüyor ve burada 
uzunca bir süre kalıyorlar. Bu mülteci misafirhanesi dediğimiz, örneğin 
İstanbul’da Kumkapı’da, Edirne’de Tunca’da, Kırklareli’nde, Yozgat’ta var. 
İçeri giriyorsunuz, evet bina içinde hareket edebilirsiniz, ama binanın 
dışına, bahçesinin dışına çıkmak için özel bir izin gerekiyor ve genelde bu 
izinler verilmediği için özgürlüğünden yabancılar mahrum bırakılıyorlar. 
Bunun üzerine de AİHM’de dava açtıkları zaman, AİHM, “Senin buna 
idari gözetim ya da tutuklama deyip dememen benim için önem taşı-
mıyor, bu kişiyi ne yaptıysan idari gözetim altına alarak özgürlüğünden 
yoksun bıraktın ve sen buna idari gözetimle mücadele edebileceği bir 
yasal zeminde sağlamadın” diyor.

Nitekim, idari gözetim altındayken bazıları ceza mahkemesine baş-
vuruyor ve ceza mahkemesi, “Bu bir ceza hukuku anlamında tutuklama 
değil” deyip davaları reddediyor. İdare mahkemesine başvuruyor, idare 
mahkemesi, “idari gözetim diye bir sistem bizim idari yargılamada yok” 
diyor, o da reddediyor. Bir tek olayda Ankara İdare Mahkemesi, “Evet, 
bu bir idari işlemdir” deyip iptal etmiştir idari gözetimi, 2008 yılında 
verdiği kararlar. Bence idari gözetim, bir idari işlem olduğu için bal gibi 
idare mahkemelerinde bunların dava konusu yapılabilmesi gerekiyor.
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Daha da ileri gitmiştir AİHM, en son 3 Aralık 2013 tarihinde yeni 
bir karar verdi, Gorbanov ve diğerleri kararı; bu kararda da 19 Özbekli, 
Türkiye’den İran’a sınırdışı edilmişlerdir. Çünkü, Türkiye’ye giriş yaptık-
ları nokta İran sınırıydı ve bu sınırdışından önce bunları sadece birkaç 
saat idari gözetim altına, yani bürokrasiyi halletmek için birkaç saat bile 
idari gözetim altına tutulmalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
5’nci maddesine aykırı görmüştür.

Bir başka husus, yabancılar sınırdışı edilirken genellikle belirli bir 
sınıra, örneğin Türkiye-İran sınırına götürülüyor ve “siz buradan gidin” 
deniliyor. İran’lı yetkililer bunları kabul edecek mi, etmeyecek mi, ne 
kadar yürüyecekler, hangi şartlar içerisinde o ülkeye girecekler bunlar 
belli değil.

Az önce bahsettiğim, 3 Aralık 2013 tarihli Gorbanov kararda da 
19 Özbekli, içerisinde 12 tane çocuk olan 4 aileden oluşan bu Özbekliler 
soğuk kış şartlarında İran sınırına bırakılmış ve İran’a giderken de soğuk 
kış şartlarında çocuklarla aç, sefil, susuz bir şekilde İran’a gitmişlerdir 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, “Bu şekilde sınırdışı etme usulü 
senin imzaladığın sözleşmeye aykırıdır” demiştir.

AİHM kararlarının YUK’a etkili olduğunu görüyoruz ve şu anda idari 
gözetim kararına karşı ceza sulh mahkemelerine başvuru yolu öngörül-
müştür. İdari gözetim süresinde; avukata erişim, tercümana erişim ve 
adli yardıma erişimde YUK kapsamında kabul edilmiş bulunmaktadır.

Bir başka husus; Türkiye’den sınırdışı edilecek kişilerin, sınırdışı edil-
dikten sonra gidecekleri ülkede bunlar her ne kadar o ülkenin vatandaşı 
olsa da, olmasa da, zulüm, işkence görme riski varsa o ülkeye bunları 
sınırdışı edemezsiniz diyor AİHM. Biz “non-refoulement” ilkesi diyoruz. 
Nitekim, Türkiye’nin taraf olduğu suçluların iadesine ilişkin Avrupa 
Konvansiyonunda da bu hüküm var, sınır aşan suçlarla ilgili konvansi-
yonda var vesaire.

Bu Türk hukukuna zaten milletlerarası anlaşmalarla girmiş olan pren-
sip AİHM kararlarında dile getirilmiştir. Denmiştir ki, “Evet, sen buna 
mülteci statüsü vermedin, sığınmacı statüsü vermedin, ama ülkesine 
geri dönerse bu zulüm ve işkence görecekse yine de sen bunu kesinlikle 
ülkesine geri gönderemezsin”. Nitekim, bunu da esas alarak YUK içe-
risinde denilmiştir ki, “Bu şekilde mülteci ya da şartlı mülteci statüsü 
alamayanlara ikinci koruma sağlamak zorundayız ve Türkiye’de her ne 
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kadar mülteci, şartlı mülteci statüsü almasa da gideceği ülkede zulüm ve 
işkence görecekse bu kişiye ikincil koruma sağlayacağız”.

Bir başka AİHM kararında yer alan ve bizim içinde önemli olan 
husus, tutma koşulları; şimdi yabancıyı idari gözetim altına aldık, nerede 
tutuyoruz bu yer neresi, bazen karakollar, bazen de az önce mülteci 
misafirhaneleri dediğim ve 1981 yılında yapılan bir yönetmelikle Mülteci 
Misafirhaneleri Yönetmeliği ile düzenlenen alanlara koyuyoruz. Şimdi 
bu alanlara özellikle polis ve jandarma karakollarında tutuldukları vakit 
alan dar olabiliyor, sunulan imkânlar, temiz hava, aydınlık vesaire, her 
konuda sorun olabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iki kere 
Türkiye’nin tutma koşulları açısından ihlal ettiğini, Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin 3’ncü maddesini ihlal ettiğini ifade etmiştir. 3’ncü 
madde ne diyor ? Herkese insani muameleme yapılması gerekiyor, gayri 
insanı muamele yasaktır. Bir tane Hasköy Polis Karakolu, bu Abdulgani 
Karimniya davasındadır; karakolda bu yabancıları tutma koşulları Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3’ncü maddesi çerçevesinde insanlık dışı 
muamele teşkil eder, demiştir.

Bir diğeri de, Edirne Tunca’daki mülteci misafirhanesi dediğimiz yerde 
tutma koşullarını, hem Türk hükümeti, hem başvuranlar fotoğraflarla 
ortaya koymuşlardır. Başvuranların sunduğu fotoğraflarda herkes iç 
içe, sıkışık, nefes alacak yer yok, yemek yerken bile kolları insanların 
birbirine değiyor. Ama, Türk hükümetinin sunduğu fotoğraflara bak-
tığınız zaman, temiz yataklar, naylonlanmış ve yeni konulmuş yastıklar 
vesaire var. Burada da AİHM, başvuranların iddialarını kabul etmiş ve 
tutma koşulları açısından da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3’ncü 
maddesinde yer alan insanlık dışı muamele, insan haysiyeti ve onuruna 
yaraşmayan muameleden Türkiye’ye ihlal kararı vermiştir.

Şimdiki YUK’a bakıyoruz, 6458 Sayılı Kanunda; geri kabul merkezleri, 
bunların nasıl işletileceği, geri kabul merkezlerinden sınırdışı edilmek 
üzere bu merkezlere alınan kişilere sağlanacak tercüman, adli yardım, avu-
kat, eğitim imkânı, sağlık imkânı, her şey ayrıntılı olarak düzenlenmiştir 
ve nitekim geri kabul merkezleri AB eşleştirme programları çerçevesinde 
de Türkiye’de yapılmaya başlanmış, bir kısmının ihaleleri bitmiş, bir 
kısmı da bitmek üzeredir. Dolayısıyla da AİHM kararlarının bu sürece 
etkili olduğunu görüyoruz. Ben öncelikle hepinize dinlediğiniz için ve 
ayrıca Ankara Barosuna ve Türkiye Barolar Birliği’ne nazik davetleri için 
içten teşekkür ederim.
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Oturum Başkanı - Sayın Ekşi’ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü 
Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Oktay Durukan’a veriyorum; buyurun.

Oktay DURUKAN
Helsinki Yurttaşlar Derneği

Teşekkür ederim. Sayın katılımcılar, sığınmacılar ve sınırdışı prosedü-
ründeki düzensiz göçmenler, aslında Akın Çakın’ın andığı dezavantajlı 
gruplar arasında mutlaka ele alınması gereken bir grup. Ciddi kırılgan-
lıkları var ve haklarının korunabilmesi, adalet mekanizmalarına erişebil-
meleri için uzmanlığa dayalı bir hukuki yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Ben 
Türkiye’de sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin korunma ihtiyaçları, bu 
kişilere yönelik hâlihazırdaki hukuki yardım arzı ve özellikle adli yardım 
mekanizmasının bu gruplar için çalıştırılmasına dair zorluklar ve imkânlar 
üzerine bazı tespit ve öneriler arz etmeye çalışacağım.

Türkiye son yıllarda artık hepimiz farkındayız ki, bütün boyutla-
rıyla bir göç ülkesine dönüştü. Bugün artık 700 bin dolayında Suriyeli 
mülteciyi ağırlıyoruz, bu Suriyelilere ilaveten şu anda 75 bin dolayında 
bizim bireysel sığınmacı dediğimiz grup söz konusu, 2013 senesinde yeni 
bireysel müracaat yapan sığınmacı sayısı 35 bin dolayında gerçekleşti ve 
bu örneğin 5 sene önceki rakamın yaklaşık 7 katıdır. Türkiye, bir Avrupa 
Birliği üyesi olsaydı ilk 5’de yer alacak bir istatistiktir. Buna ilaveten her 
sene 40 bin dolayında düzensiz durumdaki yabancıyla alakalı yakalama 
ve sınırdışı işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kişiler Sayın Nuray Hoca’nın 
andığı o geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutuluyorlar. 
Buna ilaveten de tabii çalışma amacıyla da gelen çok sayıda göçmen var 
ülkemizde, göçmen işçiler demek lâzım bu kategoriye. Çeşitli sektörlerde; 
ev işi, inşaat, tarım, seks işçiliği gibi çalışıyorlar ve onların da çok çeşitli 
kırılganlıkları söz konusu.

Şimdi Türkiye bir göç ülkesi haline geldiyse acaba mevzuatı ve bu göç 
olgusunu yönetmekle alakalı idari kapasitesi ihtiyacı karşılar nitelikte 
mi ? Aslında, fazla söze gerek yok yine Sayın Nuray Hoca’mın özetlediği 
o mahkûmiyet kararları durumu açıklıyor.

Gerçekten de Türkiye uzun yıllar, onyıllar demek lâzım, göç ve iltica 
alanında, genel olarak yabancılar alanında 1950’lerden kalma son derece 
yetersiz bir mevzuatla yönetmeye çalıştı.
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Yine Nuray Hoca’mın o uzun ismini hatırlamayı başardığı yönetmeliği, 
aslında çokta fazla hatırlamaya gerek yok ileride; çünkü gerçekten çok 
büyük eksiklikler içeren ve çok büyük sorunlara yol açan bir mevzuattı 
ve artık o mevzuatı aşma noktasındayız. Buna birazdan değineceğim.

Sadece mevzuatta değildir bugüne kadar ki eksiklik, bu konuyu yönet-
mekle alakalı idari kapasitede de büyük zaaflar vardı. Çeşitli boyutları olan 
bu göç ve iltica alanı bütünüyle Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bırakılmış 
durumdaydı. Emniyet’te tabii ki tanımı gereği meseleye dar bir perspek-
tifinden bakıyordu. İşin özellikle hukuk devleti ve insan hakları boyutu 
maalesef uygulamada pek çok durumda geride kalmış vaziyetteydi. Bu 
Türkiye aleyhinde verilmiş ihlal kararları, bütün bu yapısal eksikliklerin 
bir göstergesidir.

Şimdi hal böyleyken, tabii bu kadar yetersiz bir mevzuatla ve eksiklikler 
içeren bir uygulamaya tabii bu yabancıların, çok ciddi hukuki destek ve 
adalete erişim ihtiyaçları var. Ciddi kırılganlıkları var.

Peki, bu kişilere yönelik avukatlık yardımı, hukuki destek arzı bugün 
ne durumda ? Kesinlikle ihtiyacın son derece gerisindedir. Genel olarak 
göç hukuku alanı avukatlar için bir mesleki uzmanlık ve faaliyet alanı 
değil. Bunun çeşitli sebepleri var; hukuk fakültelerinde bu alanın öğre-
tilmemesi, ama esas olarak da avukatlık piyasasında bunun gelir getirici 
bir alan olarak görülmemesi son derece etkili. Dolayısıyla, esas olarak 
avukatların ve baroların da bir anlamda boş bıraktığı bu alanı az sayıda 
sivil toplum örgütü kısıtlı imkânlarıyla doldurmaya çalışıyorlar. Bugün 
700 bin küsur Suriyeli mülteci, 75 bin küsur İranlı, Iraklı, Afgan, bireysel 
sığınmacı ağırlayan, 40 bin sınırdışı kararı verilen bir ülkede sayıları bir 
elin parmakları kadar sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalar ancak 
en hayati ihtiyaçların bir kısmını karşılar niteliktedir. O bakımdan da 
bugün böyle bir tartışma yapmamızda son derece faydalı ve gereklidir.

Şimdi, buraya kadar aslında biraz geçmişe bakan ve gerçekçi bazı 
tespitler yapmaya çalıştım. Ama, bundan sonrasında esas olarak ileriye 
bakmak istiyorum. Çünkü, son bir-iki yıl içerisinde bu alanda, bütün 
bu yapısal sorunların giderilmesine ilişkin çok önemli bazı gelişmeler söz 
konusu oldu. Bu gelişmelerin de omurgasını Nuray Hocamın andığı, 
Uluslararası Yabancıları Koruma Kanunu teşkil ediyor.

Kanuna gelmeden önce şunu açıklamak lâzım: Türkiye, özellikle son 
beş yılda ivme kazanan bir süreçte bu göç ve iltica alanındaki, genel olarak 
yabancılar alanındaki hem mevzuatı, hem idari kapasitesini geliştirmek 
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için büyük bir gayret içerisinde. Kapsamlı, çeşitli boyutları olan bir 
reform süreci devam ediyor. Bu süreç en başında Avrupa Birliği süreciyle 
ilgili sebeplerden start almıştı, ama bugün itibariyle artık siyasi iradenin 
de artık bu göç ve iltica alanının yönetilmesi gereken bir alan olduğunu 
tespit etmesiyle hız kaybetmeden, AB süreci bu kadar yavaşlamışken, bu 
alandaki reform gayretleri hız kaybetmeden devam ediyor.

Bu reform sürecinin biraz önce ifade ettiğim gibi esas omurgası da, 
geçtiğimiz 4 Nisan 2013 tarihinde kabul edilen Uluslararası ve Yaban-
cıları Koruma Kanunu’dur. Bütün kısımlarıyla Nisan 2014’te yürürlüğe 
girmesi söz konusu olan bu yeni yasa, gerçekten de bizce tarihsel bir ilk 
adım niteliğindedir. Tarihsel, çünkü bu alandaki mevzuat eksikliğini ve 
idari kapasiteyi çok büyük ölçüde giderecek bir içeriktir. Bir taraftan da 
kâğıt üzerinde gerçekten önemli birtakım güvenceler de getiriyor. Ama 
ilk adım, çünkü kâğıt üzerinde tanımlanmış bu yeni usülleri, yeni güven-
celeri hayata geçirmek için çok büyük gayret ve mücadele gerekecek. O 
da önümüzdeki onyılların meselesidir.

Bu yasa, yabancılarla ilgili bütün işlemlere dair, ama benim sunumu-
mun özelinde; sığınma ve düzensiz göç alanıyla alakalı tamamen yeni kri-
terler ve usüller getiriyor. Ben bunların teferruatına bugün girmeyeceğim.

Güvencelerden söz etmiştim; avukat erişiminden kararların kişiye 
tebliğine ve etkili sayılabilecek, örneğin AİHM içtihatlarına göre, AİS 
13’ncü madde bağlamında etkili sayılabilecek birtakım itiraz yollarına 
kadar gerçekten kâğıt üzerinde bugünkü mevzuata kıyasla ciddi ilerlemeye 
tekabül eden birtakım iyileşmeler getiriyor. Bunların uygulanabilirliğiyle 
ilgili endişelere bilahare birazdan geleceğim.

İkinci olarak bu yasa yine çok önemli bir şey daha yapıyor; idari sis-
temin bugün itibariyle bu alanı yönetmeye yetmediğini tespit etmiştim. 
Uluslararası Yabancıları Koruma Kanunu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
isimli yeni sivil bir uzman genel müdürlük ihdas etti. Şu anda bu genel 
müdürlük kurulma aşamasındadır. Dolayısıyla, bu uzman kuruluşun 
devreye girmesiyle artık bu alanı bütün boyutlarıyla, bir göç yönetimi 
perspektifiyle, düzensiz göçle mücadeleyle değil, bir göç yönetimi pers-
pektifiyle yönetmeye yönelik Türkiye çok önemli bir ilk adım atmış 
durumdadır.

Şimdi, kişilerin haklarının korunması noktasında gerçekten de bu 
kanun son derece önemli güvenceler getiriyor. Özellikle de bugüne 
kadar çok temel saydığımız, ama mevzuatta bulunmayan avukat erişimi, 
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kararların tebliği gibi en temel güvencelerin artık gayet ayrıntılı bir şekilde 
bu kanunda düzenlendiğini görüyoruz. Son derece iyi bir geri gönderme 
yükümlülüğü maddesi var. Belki, daha da önemlisi; olumsuz kararlara 
karşı sınırdışı işlemin askıya alıcı nitelikte, otomatik olarak askıya alıcı 
nitelikte bir yargısal itiraz usulü tanımlanıyor. Bütün bunlar gerçekten de 
bir başlangıç noktası olarak son derece önemli. Yalnız, tek bir sorun var; 
bu güvencelere riayet edilip edilmediğinin izlenmesi, denetlenmesi için 
ve özellikle de o yargısal itiraz usüllerinin çalışabilmesi için avukatlara 
ihtiyaç var ve bu avukatlar şu anda ortada yok.

Bu tespiti özellikle yapmak gerekiyor, biz son beş senedir bu alanda 
çalışan sivil toplum örgütleri olarak Türkiye’deki hukuk camiasını, özel-
likle de barolarımızı teşvik etmeye gayret ediyoruz ve son dönemde de 
gerçekten çok önemli birtakım mesafeler aldık. Ama bugün itibariyle 
avukatlar için bir çalışma alanı değildir ve benim bugün özellikle üze-
rinde duracağım, adli yardım mekanizmasının bazı barolarının inisiyatif 
kullanarak ürettiği sınırlı sayıda vaka dışında genel olarak çalışmadığını 
söylemek lâzım. Dolayısıyla, ileriye bakarken bu yeni çerçeveyi, yeni 
mevzuatı çalıştıracak ve son derece kırılgan bu grupların haklarının 
korunmasını sağlayacak uygulamanın en önemli noktası avukatlık ve 
hukuki yardım noktasıdır.

Biz bu tespitlerden hareketle Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak, 
2012 sonu, 2013 başı döneminde kapsamlı bir danışma ve arama süreci 
yürüttük. Barolar Birliği ve gelecekte göç ve iltica hareketleri bakımından 
özellikle önem taşıyacak illerdeki barolarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. 
Birinci olarak, bu yeni gündemi, yeni yasayı ve yeni yasada özellikle 
avukatların rollerine ve adli yardım mekanizmasına yapılan açık atıfları 
barolarımızın dikkatine sunduk. Sonrasında, mevcut mevzuat, mevcut 
kaynaklandırma, mevcut örgütlenme itibariyle adli yardım mekanizma-
sının, bu yeni yasanın adli yardıma biçtiği rolü üstlenmeye hazır olup 
olmadığını sorduk. Ayrıntılı danışmalar neticesinde ortaya çıkan resim, 
bu alanda barolarımızın çok ciddi bir hazırlık yapması gerektiğidir. O 
danışma sürecinde görüştüğümüz, çok değerli fikir ve önerilerinden 
yararlandığımız Ankara Barosu temsilcisi arkadaşlarımda bugün burada ve 
onları da burada görmekten çok memnun oldum. Ben size bu danışma, 
arama sürecinin çıktılarını satırbaşı olarak kısaca arz ederek bugünkü 
sunumumu tamamlayacağım.

Gerçekten satırbaşı, genel başlıklar halinde söyleyeceğim, yedi madde. 
Bu yedi maddenin tartışılması ve Türkiye’de adli yardım mekanizmasının 
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sığınmacı ve göçmenler için seferber edilmesi noktasında bizim gerçek-
ten programlı bir çalışma yapmamız lâzım ve önümüzdeki iki senenin, 
üç senenin, beş senenin meselesidir, ama bu meselenin genel gündemi 
ne olabilir, buna dair öneri olarak lütfen kabul edin bu sıralayacağım 
sorunları.

Birinci husus; düzensiz durumdayken ya da hareket halindeyken 
yakalanmalarına müteakip, sınırdışı amacıyla kapatılan, idari gözetim 
altında tutulacak ya da sığınma talebi değerlendirilirken idari gözetim 
altında olacak yeni yasaya göre kişiler bakımından, idari gözetim yerle-
rinden, kapatma yerlerinden adli yardım mekanizmasına erişimin nasıl 
sağlanacağı hususudur.

Bu anlamda uzaktan başvuru yolları, örneğin; telefon, mektup, e-pos-
tayla nasıl örgütlenebilir o düşünülebilir. Sivil toplum örgütleri ve basın 
yoluyla baronun dikkatine gelen vakalarda harekete geçmekle alakalı bir 
kurumsal yordam oluşturulabilir. Ama bizce ve danışmalarımız netice-
sinde, baro temsilcilerimizin de bize ilettiği görüştür; adli yardım bürosu 
temsilcilerinin bu kapatma yerlerine yapacağı düzenli ziyaretler en netice 
alacak çağrı olacaktır.

İkinci husus; yeni yapılan Uluslararası Yabancıları Koruma Kanunu, 
iyi güvenceler getiriyor, son derece hızlı bir işleyiş öngörüyor. Örneğin, 
sınırdışı kararına karşı 15 gün içinde kişi yargı yoluna gidiyor, idari yargı 
15 gün içinde karar veriyor ve o idari yargı kararı kesin, yani o karar bir 
üst mahkemenin denetimine açık değil. Dolayısıyla, bir seferde yargının 
doğruyu bulması gerekiyor ve sadece 15 günlük bir başvuru süresi var. 
Bu durumda barolara gelen adli yardım taleplerinin ivedilikle karara 
bağlanması için bir yordam oluşturmak gerekiyor. Bugünkü uygulamada, 
adli yardım uygulamasında baroların adli yardım taleplerini bir hafta 
ile üç ay arasında değişen sürelerde değerlendirdiklerini biz tespit ettik. 
Dolayısıyla, işin süratiyle de alakalı birtakım tedbirler alınmasına ihtiyaç 
var. Tabii, zorunlu müdafi benzeri bir yaklaşım bu sorunlara gerçekten 
çare olabilirdi; hem kapatma yerlerinden, hem adli yardıma erişim, hem 
de bu süre sınırlamasıyla ilgili sorunlara. Ancak, yasa kapsamında böyle 
bir yaklaşım tercih edilmesi maalesef.

Üçüncü husus; adli yardım kriterlerinin nasıl uygulanacağı konusudur. 
Özellikle de yoksulluk kriteri konusu. Biz barolarımızın bu yoksulluk 
kriterinin yabancılara ve özellikle de düzensiz durumdaki yabancılara 
uygulanmasıyla ilgili ciddi tereddütleri olduğunu tespit ettik. Burada 
bizim danışmalarımızdan çıkan öneri, bu grupların dezavantajlı oldukları 
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için karine olarak yoksulluk kriterini karşıladıkları hususunun doğrudan 
adli yardım mevzuatında düzenlenmesidir.

Dördüncü husus; bu kişilere sağlanan adli yardım hizmetinin niteliğini 
güvence altına alacak tedbirlerdir. Burada tabii işe ciddi bir uzmanlaşma 
eğitim programıyla başlamak gerekiyor. Yani, bu alanda görev alacak 
avukatların beyanlarının ötesinde bu alanda uzmanlık kazanmış oldukları 
hususların güvence altına alınması için bir başlangıç eğitimi ve periyodik 
güncelleme eğitimleri en azından bu işi iyi yapan Avrupa Birliği ülkele-
rinden bizim gördüğümüz yaklaşımdır.

Ama buna ilaveten, yine tartışılacak bir fikir olarak söylüyorum; belki 
Barolar Birliği bünyesinde tesis edilecek bir uzmanlık destek biriminin 
baroların bu alanda ileriye dönük olarak kalifiye bir çalışma yapmasına 
çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Son olarak da, uzman ter-
cümanlar bu işin olmazsa olmazıdır. Uzman tercümanların bulunması 
ve onlarla ilgili kaynak oluşturulması son derece önemlidir.

Beşinci husus; tam da bu kaynaklandırma konusuyla alakalı ki, Sayın 
Akın Çakın’ın burada olmasından ayrıca memnun oldum. Barolarımız, 
yaptığımız danışmalarda bizzat şu tespiti yaptılar: Birincisi, mevcut adli 
yardım kaynaklandırmasıyla, bu söylediğimiz hacimde yabancının adli 
yardım ihtiyaçlarına yetişmemiz maalesef mümkün değil. İkincisi de; adli 
yardım parasının il barolarına paylaştırılmasıyla alakalı mevcut usül, yani 
avukat sayısı ve il nüfusunu dikkate alan unsurlar, göçmen ve sığınmacı 
nüfusu bakımından özellikle yük altında kalacak illerin ayrıca ek kay-
nak almasına maalesef imkân vermeyecektir. Dolayısıyla, tahsisli bir ek 
ödenek yaratılması için bu alanda kullanılmak üzere bir çare düşünmek 
gerekiyor, bununla ilgili bir arayışa ihtiyaç var.

Altıncı husus; bütün bu hususların nasıl düzenleneceği konusudur. 
Onunla ilgili de biz danışmalar yaptık ve yine bu danışmadan ortaya 
çıkan sonuç ve öneri şudur: Bütün bu meselelerin, saydığım hususların, 
mevcut adli yardım yönetmeliğine ilaveler yapılarak değil, o yönetmelik 
altında ayrı bir yönergeyle kapsamlı olarak düzenlenmesi son derece açıcı 
olacaktır. Gerçekten de pek çok baro başkanının bize bu doğrudan ifade-
sidir. Siz eğer bu adli yardım kriterlerinin yorumlanması ve adli yardım 
uygulamasıyla alakalı bu tereddütleri doğrudan Barolar Birliği düzeyinde 
gidermezseniz, bu tereddütler barolarımızın sorunu idrak etmeleri ve 
harekete geçmek istemelerine rağmen bir fiiliyat oluşturmalarının önünde 
bir engel teşkil edecektir.
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Son olarak Sayın Başkan, adli yardım Türkiye’de fiiliyatta tanımı 
itibariyle avukatlık hizmetleri dense de adli yardım yönetmeliğinde, 
esas olarak yargı aşamasına intikal etmiş konuları içeriyor. Oysaki gerek 
sığınmacıların, gerekse hassas durumdaki diğer düzensiz göçmenle-
rin idareyle ilk karşılaşma noktasından başlayıp, haklarında yürütülen 
bütün işlemlerin, bütün aşamalarında doğru hukuki bilgi ve danışmaya 
ihtiyaçları var.

Bizim değerlendirmemiz, tam da bu aşamada uzman sivil toplum 
örgütlerinin, benim derneğimin de arasında bulunduğu katkısı son 
derece önemli olacak, ama orada da yine geleceğe yönelik tartışmamıza 
ışık tutması açısından not düşmek istiyorum. Sivil toplum örgütleri son 
derece kısıtlı kaynaklarla iş yapmaya çalışıyor, dolayısıyla sivil toplum 
örgütlerinin destekleyici, tamamlayıcı bir katkısı olabilir. Bu grupların 
adalete erişimini sağlamak noktasında ancak esas olarak biz bunu yapısal 
çarelerle ve kamu kaynaklarıyla adli yardım mekanizması içinde oluştur-
malıyız. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Durukan’a çok teşekkür ediyoruz.Şimdi 
son sözü Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı’ya veriyo-
rum. Sayın Akıncı herhalde, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuruda 
konuyla ilgili verilen çok yeni bir kararda var, bu karardan da bahsedecek 
zannediyorum; buyurun Sayın Akıncı.

Celal Mümtaz AKINCI
Anayasa Mahkemesi Üyesi

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli konuşmacıları ve siz katı-
lımcıları saygıyla selamlıyorum. Ben Anayasa Mahkemesi’nde avukat 
kaynaklı bir üyeyim malumunuz. 25 yıl avukatlık yaptım, 2001-2010 
yılları arasında da 9 yıl süreyle de Afyonkarahisar Baro Başkanıydım. 
Dolayısıyla, adli yardım ve CMK hizmetleri noktasında bütün meslek-
taşlarımızın karşılaştıkları sorunlarla birebir karşılaşmış ve sorunların 
çözümü noktasında sürekli gayret içinde olmuş bir meslektaşınızım 
diyebilirim. Ancak, malum kaynakların yetersizliği sebebiyle özellikle 
CMK hizmetlerinde değişiklikler yapılmak suretiyle, CMK hizmeti alan 
kişilerin sınırlandırılması maalesef bir geriye gidiş olmuştur. Bununla ilgili 
sonuçta önerilerimi sunacağım. Ancak bana diğer konuşmacılardan sonra 
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çok az bir süre kaldı. Ben de bu sürede Kurultay’ın yüksek yargı kararları 
bölümüyle ilgili mahkememizin kararlarını sizinle paylaşmak istiyorum.

Özellikle 31 Mart 2011 tarihinde kabul edilen 6217 Sayılı Kanunun 
13’ncü maddesi uyarınca, ceza davalarında yapılacak temyiz başvurula-
rında 40 Lira harç ödeme zorunluluğu getirilmiş olması adalete erişim 
açısından sorunlu bir durum olarak görülüp eleştirilere maruz kalmıştı. 
Bu düzenleme Eskişehir Çocuk, Şişli 14’ncü Asli Ceza, Kilis 2’nci Asli 
Ceza, Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza, Nazilli Ağır Ceza mahkemelerinin itiraz 
yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurusu üzerine, Anayasa Mahkeme-
si’nin 20.10.2011 tarih 2011/142 Sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.

Mahkememiz kararında özetle, kanun koyucunun yargı hizmetlerin 
verilmesi karşılığında harç alınması biçiminde düzenleme yapma yetkisi 
bulunmakla birlikte, bunun Anayasa’nın 36’ncı maddesi kapsamında 
bulunan mahkemeye erişim hakkını engellememesi için harç miktarının 
makul olması, harcın alınmasında haklı bir amacının olması, ulaşılmak 
istenen amaç ile harç miktarı arasında orantı olması ve ödeme gücü 
olmayanlar bakımından etkili adli yardım sisteminin olması kriterine 
uyulması gerekir. Nitekim, Avrupa İnsan Mahkemesi içtihatları da bu 
yöndedir diyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına gön-
derme yapmıştır.

Ödeme gücü olmayanlara etkili adli yardım sağlayacak bir sistem 
itiraz konusu kurallarla birlikte düzenlenmediği gibi, genel olarak ceza 
yargılaması alanında harç dahil yargılama giderlerinden muafiyet sağlayan 
adli yardım düzenlemesi bulunmamaktadır.

Yine hukukumuzda adli yardıma ilişkin düzenleme olan 6100 Sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunun ilgili hükümlerinin kuralla getirilen 
temyiz harcı bakımından da uygulanmasını sağlayacak herhangi bir atıfta 
yapılmamıştır. Dolayısıyla, kural ödeme gücü olmayanlar bakımından 
mahkemeye erişim hakkını engelleyecek niteliktedir. Açıklanan kural, 
Anayasa’nın 2, 5 ve 36’ncı maddelerine aykırıdır ve iptali gerekir deni-
lerek, sonuçta adalete erişime engel olarak görünen kuralın yürürlükten 
kalkması bu şekilde sağlanmıştır. Bunun dışında sürenin kısıtlılığı nede-
niyle bazı kısımları geçeceğim.

Türkiye’de bulunan sığınmacı ve mültecilere ilişkin yüksek yargı kararı 
bağlamında yine mahkememizin bireysel başvuru birinci bölümünün, 
başvurucu Rıda Bodra lehine verdiği tedbire ilişkin, çok yeni, 30.12.2013 
tarihli 2013/9603 Sayılı ara kararını dikkatlerinize sunmak istiyorum.
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Bu kararda mahkememiz, Cezayir vatandaşı olan başvurucu, 
27.12.2003 tarihli başvurusunda sığınmacı statüsü verilmesi için Bir-
leşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne yaptığı başvurunun 
sonucu beklenmeksizin, pasaportu bulunmadığı gerekçesiyle sınırdışı 
edilmesine ilişkin işlem nedeniyle iade edileceği ülkesinde yaşam hakkının 
ihlal edilmesi ve işkence, kötü muameleye tabii tutulması riski bulun-
duğunu iddia ederek, anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve 
tedbir talep etmiştir.

Kararın ilgili bölümü şöyledir: Bireysel başvuru yolunun ikinci nite-
liği gereği Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmek 
için öncelikle olağan kanunun tüketilmesi zorunludur. Bu ilke uyarınca 
başvurucunun Anayasa Mahkemesi önüne getirdiği şikâyetini öncelikle 
ve süresinde yetkili idari ve yargısal mercilere usulüne uygun iletmesi, bu 
konuda sahip olduğu bilgi ve kanıtları zamanında bu makamlara sunması 
ve aynı zamanda bu süreçte dava ve başvurusunu takip etmek için gerekli 
özeni göstermiş olması gerekir. Anayasa Mahkemesi’nin başvuru yolları 
henüz tüketilmeden bir başvuruyu kabul edip incelemesi kural olarak 
uygun değildir. Ancak, başvuru yolunun tüketilmesinin, başvurucunun 
hakkına yönelik ihlalin giderilmesi açısından herhangi bir etkisi yoksa, 
başka bir deyişle başvurulacak yol etkisizse ya da başvuru yolunun tüke-
tilmesinin beklenmesi halinde başvurucunun haklarına yönelik ciddi ve 
geri dönülmesi imkansız bir tehlike ortaya çıkacaksa anayasal haklara 
saygı ilkesi mahkemenin bu başvuruları incelemesi gerekebilir.

Başvuru konusu olayda başvurucu, sınırdışı edilmesi halinde Anaya-
sa’nın 17’nci maddesine güvence altına alınan yaşam hakkının tehlikeye 
girmesi, işkence ve kötü muameleye tabii tutulma riskinin bulunduğunu 
öne sürerek, Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 73’ncü maddesi uyarınca 
tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. Başvurucunun sınırdışı edilmesi 
durumunda, işkence ve kötü muameleye tabii tutulma riskine ilişkin 
somut ve ciddi veriler olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Başvurucu, Cezayir vatandaşı olup sığınmacı statüsü verilmesi amacıyla 
yaptığı başvurusu yetkili makamlarca değerlendirildikten sonra uygun 
görülmeyerek ülkeden çıkışının sağlanacağı bildirilmiştir. Başvurucunun, 
ülkesi Cezayir’e sınırdışı edilmesi halinde bu ülkede yaşamını ya da maddi 
ve manevi varlığına yönelik risk bulunduğu iddiaları ciddi görüldüğün-
den, başvurunun esası hakkında herhangi bir hukuki değerlendirme 
yapılmaksızın bu aşamada koşulları oluşan tedbir talebinin kabulüne 
karar verilmesi gerekir, denilmiştir.
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Başvuru konusu olayda başvurucunun yaşamına ya da maddi manevi 
bütünlüğüne yönelik bir tehlike olduğu iddiasının bu aşamada ciddi 
bulunması nedeniyle 6216 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin 5 numaralı 
fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünün 73’ncü maddesi gereğince 
tedbir talebinin kabulüne, mahkemece yeni bir karar verilinceye kadar baş-
vurucu Rıda Bodra’nın Cezayir’e sınırdışı edilmesine ilişkin idari işlemin 
uygulanmamasına, ara karar gereğinin ivedi olarak İçişleri Bakanlığı’na 
bildirilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir, denilmiştir. Burada ilgili 
bölümde bir arkadaşımız bu karara muhalif kalmıştır.

Sizlere bir karar daha sunmak istiyorum. Bu da adli yardımla ilgili 
yine bireysel başvuru bölümünde verilen bir kararımız. Adli Yardım 
Mevzuatı konusunda verilen bilgiden sonra, adli yardımla ilgili yüksek 
yargı kararları kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci bölümüne 
ait 17.09.2013 tarih, 2012/1181 numaralı bireysel başvuru kararını 
bilgilerinize sunuyorum.

Bu kararda şöyle denilmiştir: “Başvurucu, bireysel başvuru harcını 
karşılama imkânının bulunmadığını belirterek adli yardım talebinde 
bulunmuştur. İkinci bölüm, üçüncü komisyonca başvurunun karara bağ-
lanması için bölüm tarafından iki karar alınması gerekli görüldüğünden, 
Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 33’ncü maddesi 3 numaralı fıkrası 
uyarınca kabul edilebilirlik incelemesinin bölüm tarafından yapılmasına, 
dosyanın bölüme gönderilmesine karar verilmiştir” denilmiştir.

Hukukumuzda yargılama giderlerine ve bu kapsamda harçtan geçici 
muafiyete ilişkin adli yardım hükümleri 6100 Sayılı Hukuk Muhakeme-
leri Kanunun 334 ila 340’ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, 
6216 Sayılı Kanunla iç tüzüğün yukarıda belirtilen hükümler uyarınca 
bireysel başvuru harcından geçici muafiyete ilişkin adli yardım talepleri 
hakkında, bireysel başvurunun niteliğine uygun düştüğü oranda uygula-
nacak olan genel hükümler 6100 Sayılı Kanunun adli yardıma ilişkin 334 
ve 340’ncı maddeleridir. Bu hükümler karşısında adli yardım talebinin 
kabul edilebilmesi için başvurucunun kendisinin ve ailesinin geçimini 
önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama giderlerini 
kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması, ikinci olarak da 
taleplerinin dayanaksız olmaması gerekmektedir.

Adli yardıma konu talebin dayanaksız olmamasının, bireysel başvu-
rulara ilişkin 6216 Sayılı Kanunun 48’nci maddesinin 2 numaralı fık-
rasında belirtilen, mahkemenin açıkça dayanaktan yoksun başvuruların 
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kabul edilemezliğine karar vereceği şeklindeki kuralla belirtilen açıkça 
dayanaktan yoksunluktan farklı bir anlam taşıdığını belirtmek gerekir.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bir bireysel başvurunun dayanaksız 
olması, bu kapsamda yapılacak incelemeyle sınırlı bir anlam taşımakta 
olup, zorunlu olarak adli yardıma konu talebin açıkça dayanaktan yoksun 
olması sonucunu doğurmaz. Bununla birlikte, adli yardım talep edilen 
başvuru konusunun dayanaksız olmamasının bireysel başvurunun kabul 
edilebilirliği konusunda belirleyici olmayacağı açıktır.

Bireysel başvuruların genel olarak dört ana başlık altında yapılan ince-
lemesi sonucunda açış ve dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemez 
olduğuna karar verilebilmektedir. Bunlar; temyiz merci başvuruları, açık 
veya görünebilir bir ihlalin olmadığına ilişkin başvurular, kanıtlanmamış 
şikâyetler ile karmaşık ve zorlama şikayetlere ilişkin başvurulardır.

Adli yardım talebi bakımından dayanaksız olmayan bir başvuru, 
bireysel başvuru bakımından açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle 
kabul edilemez bulunabilir. Adli yardım talebiyle yapılan başvurularda, 
öncelikle başvurucunun adli yardım kapsamında bireysel başvuru harcın-
dan geçici olarak muafiyetine karar verilmesi, bundan sonra başvurunun 
kabul edilebilirliğine ilişkin incelemenin yapılması gerekmektedir.

Bu aşamada adli yardım talebinin dayanaksız olup olmadığı kabul 
edilebilirlik incelemesinden önce ve bağımsız olarak incelenmelidir. Somut 
olayda, hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan başvurucunun, 
sosyal güvenlik kapsamında bir geliri, adına kayıtlı taşıtı, taşınmaz malı 
olmadığı, geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin yargılama 
giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğu sunduğu belgelerden anla-
şılmaktadır. Başvuru konusu, Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
eski hale getirme ve temyiz talebinin reddine ilişkin temyiz yolu açık 
olmak üzere verilen kararına karşı başvurucu, cezasının infazına başla-
nabileceği ve bu nedenle ret kararına karşı temyiz yoluna başvurmanın 
yarar sağlamayacağı düşüncesiyle, temyiz yoluna başvurmamış, doğrudan 
bireysel başvuruda bulunmuştur.

Temyiz kararının reddine dair karara karşı, temyiz yoluna başvurul-
ması, hükmün infazını ertelememektedir. Açıklanan nedenlerle başvuru 
konusu talebin dayanaksız olmadığı anlaşıldığından adli yardım talebinin 
kabulüne karar verilmesi gerekir, diyerek mahkeme adli yardım konu-
sundaki ilkelerini bu kararla ortaya koymuştur.
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Başta Akın Bey, sonra diğer arkadaşlarımız Türkiye’deki adli yardımla 
ilgili problemleri aktardılar. Ben de bu sorunun çözümü noktasında 
bir öneriyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hukukçu olan ya da olmayan 
herkesin hukuki yardım alabilmesini kolaylaştırması için devlet destekli 
hukuki yardım veya hukuki himaye sigortası yaygınlaştırılmalı, tarım 
ve afet sigortalarında olduğu gibi, hukuki himaye sigortası yaptıranlara 
da devlet prim desteği sağlanmalıdır. Bu sayede devletin; hukuk, ceza, 
idari, yargı ve askeri yargıda yaptığı adli harcamaları asgariye inebilecek, 
aynı zamanda kişilerin hukuki yardım alması kolaylaşacak ve cazip hale 
gelebilecektir.

Hukuki himaye sigortası primini ödeme gücü olmayanlara da devlet 
adli yardım hizmeti sunmaya devam etmelidir. Ancak, halihazırdaki 
uygulama bürokratik işlemler ve formaliteler nedeniyle adalete erişimi 
güçleştirmektedir, bu sıkıntıların giderilmesi için adli yardım müessesi, 
hukuk, ceza, idari, askeri yargı ayrımı kaydırılarak tek çatı altında birleş-
tirilmeli, tek bütçesi olmalı ve kolay erişim sağlanabilmesi için zorlaştır-
mayan, aksine kolaylaştıran bir sisteme kavuşturulmalıdır. Örneğin, adli 
yardıma müstahak olup olmadığının tespiti açısından kişilerden hukuki 
yardım öncesi belgeler istenmesi uygulaması terk edilerek beyan esası 
getirilmeli, kişinin çocuk, sağır, dilsiz, malul olup olmaması, alt sınırı 
5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar gibi istisnalar kaldırılarak 
hukuk, ceza, idari, askeri yargı ayrımları yapılmaksızın her safhada 
hizmetin verilmesi, basitleştirilip, kolaylaştırılmalıdır. Beyan esnasında 
da, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara da cezai veya hukuki yaptırıma 
maruz kalacakları ihtarı yapılmalı, sistemin kötüye kullanımının önüne 
geçilmesi için de yaptırım uygulanmalıdır.

Sunulan teklifin uygulanması halinde, başta savunmasız gruplar olmak 
üzere herkesin adalete erişiminin kolaylaşacağını düşünüyor, bu vesileyle 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Mümtaz Akıncı’ya çok teşekkür ediyoruz. 
Şu anda bize ayrılan süreyi aslında 10 dakika geçmiş durumdayız. Ben 
izin verirseniz dinleyicilerin de katılımını sağlamak adına sadece iki 
soru almak istiyorum. Çok önemli gördüğünüz soruları sormanızı rica 
edeceğim, çünkü sadece iki soru alabileceğim. Buyurun.

Av. Hayriye Kara - Kaos-GL Derneğindenim. Benim Akın Bey’e bir 
sorum olacak. Dezavantajlı grupları saydılar, gerçi Oktay Bey belirtmişti 
göçmenler ve mülteciler sayılmadı bu dezavantajlı grupların içinde. 
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Aynı şekilde lezbiyen, gay, biseksüel ve translar da sayılmadı, bu neden ? 
Öncelikle bunu sormak istiyorum.

İkinci olarak da, dezavantajlı grupların adalete erişimi konusunda 
uygulanabilirlik nasıl oluyor ? Uygulamaya yansıyan şeylerden bahsetme-
sini isteyeceğim Akın Bey’den; çünkü bir kişi sadece engelli olmayabiliyor. 
Mesela, pratikte karşılaştığım için özellikle bu örneği vereceğim, fantastik 
bir örnek değil. Bir kişi aynı anda engelli, lezbiyen bir mülteci olabilir, 
bu durumlarda pratikteki sorunları çözmek için bir yaklaşımları var mı ?

Oturum Başkanı - Diğer soruyu da alalım daha sonra yanıtlara geçelim.
Kadir Bağcı - Hem hukukçuyum, hem de bunların 1981 yılından 

itibaren Sığınmacılar Platformu’nu Paris’te kurmuş kişi olarak ve Cenevre 
Kanunlarını çok iyi bilen birisi olarak soruyorum.

Bugün çok şaşkınlıkla şey diyorum, iltica, yani kişisel olarak anlamı 
bu, mülteci olur, sığınmacı ile eşit bir şeydir, farklı bir şeymiş gibi sayın 
hocalarımız anlattı. Ben sadece Oktay Bey’e soracağım, pratiğin içerisinde 
bir miktar olduğu için.

Sunduğu 8 - 9 öneriden birkaç tanesini çok acil görüyorum, ama yinede 
avukatlık ve yargıçlık olaylarını, ki Adalet Bakanlığı sadece yargıç tayin 
eder, avukatlar serbest veya yardımcı olur. Helsinki ile acaba Paris, her 
ülke ayrı bir satır ekler, yardımı artırmak açısından. Birleşmiş Milletler 
ile diğer hususlar farklıdır, ben çok şaşırdım. İki tane kavram böyle farklı 
olunca muameleleri de hukukta farklılaşıyor, Türkiye’de demek ki. Ama 
sormak istediğim nokta şu, siz orada bazı geri iadeleri görmüşsünüzdür, 
buradaki arkadaşlar bilmiyor. Kendi ülkesine asla ve asla göndermek 
yasaktır ve çok cezalara mahkûm ettirdik, sadece o kişiye sorulur, “hangi 
ülkeye gitmek istersin” denir ve bu en birinci hakkıdır. Diğeri de, katil-
liktir, katliamdır, iştirak ediyor musunuz ? Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Çok kısaca yanıtları alalım 
soruların muhataplarından.

Akın Çakın - Dezavantajlı grupları örnek olarak sayıldı, bu grupları 
günün ihtiyaçlarına göre genişletmek mümkün. Nitekim, iki strateji 
belgesi de süresini doldurdu, yeni strateji belgesi hazırlanırken bunlar 
dikkate alınacak.

Pratikte tabii yargının sorunları içerisinde değerlendirmek gerekir. 
651 yerde adliyemiz var, yargı bütçesini biz bunlara dağıtıyoruz, ola-
bildiğince bunların etkin kullanılmasını teşvik ediyoruz. Konuşmamda 
da bahsettim, özel ayrımcılık yapıyoruz özürlülere ve diğer dezavantajlı 
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gruplara. Örneğin, yaptığımız bir çalışmada adliyelere, hukuk fakülteleri 
ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde danışma ve yardım büroları 
kurulup aile içi şiddet ve yoksullar için bilgilendirme faaliyetlerine teşvik 
ediyoruz. Bunu hukuk klinikleri bahsinde biraz anlatabildim.

Koruyucu hukukla ilgili bir çalışmamız var, bunu ilköğretimden itiba-
ren tüm yurttaşların, vatandaşların adalete erişiminde önemli bir mesafe 
kaydediyoruz. İlk defa bunun tohumlarını attık, bu sene başladı. Liselerde 
de bunu koymayı düşünüyoruz. Vatandaşlardaki hukuk bilincini, hak 
arama hürriyetini artırmayı düşünüyoruz. Farkındalık eğitimleri için 
sempozyumlar, seminerler, broşürler bastırıyoruz dedik. Bununla ilgili 
Adalet Bakanlığı’nın internet sitesini incelerseniz orada en basit şekilde 
hukuki bilgilerin verildiğini görebilirsiniz. Bunları da geliştirmeyi ve 
toplumun en dezavantajları kesimlerine kadar ulaştırmayı düşünüyoruz.

Kaynak artırmayı düşünüyoruz. Ben süre kısıtlı olduğu için kay-
nakları anlatamadım. Her sene bir önceki seneden daha fazla devlet 
kaynak aktarıyor, 200 milyon civarında bir kaynak bu. Her sene adli 
yardım artırılıyor ve artırılmaya da devam ediyor. Bununla ilgili hukuk 
fakülteleri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği kararı aldık, geçen sene 
bunu icra ettik. Her sene artırarak bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz.
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Bu gay, transeksüel, biseksüel 
ve lezbiyenler niçin bu kanun kapsamına alınmadı gibi zannediyorum 
bir soru olmuştu. Orada niçin alınmadığı konusunda bilgisi olan varsa.

Akın Çakın - Şöyle cevap vereyim: Kanun kapsamında onlar tek tek 
yazılmıyor, bu örneklemeyle anlatılıyor. Belki soru sahibinin şeyi, bu 
örneklemede bu isim neden sayılmadı denilebilir.

Oturum Başkanı - Ama sınırlı sayıda değil o zaman, bunların da alt 
kapsamda görünmesine bir engel yok.

Akın Çakın - Hayır yok, günün ihtiyaçlarına göre bu çeşitlendiri-
liyor ve belki önümüzdeki dönemde, 5 yıllık planda onların isimlerini 
de göreceğiz.

Oturum Başkanı - Buyurun Oktay Bey, size bir soru vardı 
zannediyorum.

Oktay Durukan - Teşekkür ederim. Önce belki bir yanlış anlamayı 
giderim. Helsinki Yurttaşlar Derneği, ismini Helsinki nihai senedinden 
alıyor, dolayısıyla Türkiyeli bir dernektir ve İstanbul’da bizim merkezimiz. 
Dolayısıyla, Finlandiya merkezli bir insan hakları örgütü değiliz. Ama 
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sorduğunuz soru son derece önemli; gerçekten de bizim hukuki destek 
faaliyetlerimizin esas odaklarından birisi budur.

Bizim gerçekten de çalışma alanımızın odak noktalarından bir tanesi 
bu ve son 5 senedir aslında yargı kararlarıyla da çeşitli inceleme raporla-
rıyla da tespit ettiğimiz yapısal sorun şudur: Kişiler bizim hareket halin-
deki mülteciler dediğimiz, ülkeye düzensiz yollardan yeni gelmiş ya da 
geldikten sonra Türkiye’de sığınma talebinde bulunma niyeti olmadığı 
için, örneğin Avrupa Birliği ülkelerine transit olarak geçmeye çalışırken 
yakalanmış kişilerle ilgili şöyle bir uygulama görüyoruz, bu sistematiktir 
ve AİHM mahkûmiyet kararları da bunun göstergesidir.

Kişi bir kere yakalandıktan sonra, “beni ülkeme geri göndermeyin ya da 
geldiğim üçüncü ülkeye geri göndermeyin, çünkü başıma zulme tekabül 
edecek, işkenceye tekabül edecek şeyler gelecek” denildiği vakit maale-
sef bu ifadeler ve bunun akabinde açıkça ifade edilen sığınma talepleri 
tamamen keyfi olarak işleme konulmuyor ve kişilerle ilgili sınırdışı işlemi 
ortaya çıkıyor. Eğer bir yargı müdahalesi olmazsa ki, iç hukuk yolları da 
burada yine AİHM içtihadına göre etkisiz olduğu için otomatik askıya 
alma etkisi yaratmadığı ve ciddiyetli bir yargısal inceleme sonuç verme-
diği için biz özellikle son 5 senede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni 
kullana geldik. O kararların tespit ettiği durum şudur: Birçok vakada 
o yargı müdahalesiyle durdurulan işlem eğer gerçekleşseydi bunun geri 
gönderme ilkesinin bir ihlali olacağı tespiti, bazı durumlarda maalesef 
gerçekleşen uygulamaların doğrudan geri gönderme ilkesinin ihlali olduğu 
yönünde bizim tespitlerimiz var. Yeni yasada eğer uygulanabilirse işte bu 
vahim duruma karşı artık güvence yaratacaktır.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bu özellikle 
adli yardımla ilgili Danıştay’da bizim önümüze gelen davalarda, bizi 
gerçekten zorlayan iki husus var. Çok kısaca ben de onları paylaşmak 
istiyorum, uygulamada gördüğüm önemli bir sorun olarak. Bir tanesi, 
bu başvurucunun gerçekten mali durumunun yetersiz olup olmadığı 
konusunda biz neyi dayanak alacağız ? Tabii bir baz almamız lâzım, bir 
kriter almamız gerekiyor. Burada genellikle aldığımız kriter, asgari ücret 
kriteridir; yani asgari ücrete denk gelen bir geliri var mı, yok mu kriteri. 
Bunu takdir edersiniz, özellikle yüksek meblağlı yargı davalarında asgari 
ücretten gelirinin olması, çünkü o nispi harç söz konusu oluyor biliyorsu-
nuz onlarda. O nispi harcın ödenebilir olduğu anlamına gelmeyebiliyor, 
dolayısıyla bu kriter her zaman çok doğru bir kriter olmayabiliyor, o 
zamanda başka alabileceğimiz kriterde bir sıkıntımız oluyor.
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Bir diğer husus, bu açıkça dayanaktan yoksun olma konusu; yani adli 
yardımdan yararlanabilmek için, davanın esasının açıkça dayanaktan 
yoksun olmaması gerekiyor kanuna göre. Şimdi burada tabii aslında 
felsefi bir sorunda var, aslında yargıcın tarafsızlığıyla ilgili önemli bir 
sorun ortaya çıkıyor. Çünkü, siz daha davanın başında adli yardım 
talebini değerlendirirken, acaba bu davanın açıkçası dayanaktan yoksun 
mu, değil mi ? Bunu tartışınca açıkça dayanaktan yoksun olduğu, dola-
yısıyla adli yardım talebini reddettiğiniz anda, diyelim ki buna rağmen 
davacı bir şekilde bu harcı temin ediyor ve davaya yine devam ediyor. 
O zaman tabii ister istemez bir nötralite yönünden davanın yargıç açı-
sından “ihsas-ı rey” olup olmama yönünden gerçekten çok önemli bir 
sorun ortaya çıkıyor. Biz bunu bir davada bayağı bir ayrıntılı şekilde 
tartıştığımızı hatırlıyorum ben Danıştay’da ve burada şöyle bir sonuca 
vardık: Buradaki değerlendirmenin çok şekli bir değerlendirme olması 
lâzım, bazen ilk bakışta çok anlaşılabilir olan davalar açılabiliyor. Yani, 
sadece onun olmaması gibi çok şekli bir değerlendirme olması gerektiğini, 
yoksa davanın esasına gerçek anlamda giren bir değerlendirme şeklinde 
olmaması yönünde bir fikir oluşmuştu.

Burada yeri gelmişken, yargıcın nötralite ilkesiyle, yani yargıcın davada 
nötr olması, tamamen tarafsız, davayla ilgili önceden bir fikir sahibi 
olmaması ilkesiyle, Fransızca “En Parsalite” denilen, yani bu da tarafsızlık 
anlamına geliyor ama Türkçe’de her iki kelimeyi ayıran ayrı ifadeler yok. 
Yani, “En Parsalite” ile nötralitenin ayrılması gerekiyor. Bizde genelde 
yargıcın davada tarafsızlığından kastedilen “En Parsalite” oluyor. Yani, 
kendinizle, eşinizle, yakınınızdakilerle ilgili olmaması gerekiyor davanın 
ve sadece bununla yetiniliyor. Ama bu yeterli değil, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin de bu konuda birtakım ölçütleri var. Sadece “En Parsa-
lite” değil, yargıcında aynı zamanda davayla ilgili nötr olması gerekiyor. 
Dava hakkında nihai kararı verinceye kadar önceki aşamada davanın 
sonucunu etkileyebilecek herhangi bir önyargısının veya herhangi bir 
değerlendirmesinin olmaması da gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda bu 
ilke yönünden uygulamada önemli bir sıkıntıda var.

Ben katılımcılara çok teşekkür ediyorum, sayın konuşmacılara da çok 
teşekkür ediyorum. Oturumu bu şekilde kapatıyorum, teşekkür ediyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)
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SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın ikinci gününe hoş geldiniz. Oturum konumuz, “Uluslara-
rası Göç Hukuku ve Uygulamaya Yansımaları”dır. Oturumun birbuçuk 
saat sürmesi ve 12:45’te bitmesi planlanmaktadır.

Oturum Başkanlığını yapmak üzere HSYK üyesi Profesör Doktor 
Sayın Bülent Çiçekli’nin platforma teşriflerini arz ederim. Oturum 
konuşmacıları;

• Uluslararası Göç Örgütü’nden Fanny Dufvenmark,
• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Tem-

silcisi Yardımcısı Karim Atassi,
• Anayasa Mahkemesi Raportörü Doktor Esat Caner Yılmazoğlu’nun 

platforma teşriflerini arz ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon konusunda 
yardımcı olacaktır.

Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ
HSYK Üyesi / Oturum Başkanı

Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlayarak panelimizi açıyo-
rum. Programdaki sarkma nedeniyle zannederim bir zaman sorumuz 
var, dolayısıyla planlandığı şekliyle birbuçuk saat olmayacak. Ama biz 
bu zamanı etkin bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Ben tabii ki 
konuşmacılara sözü vermeden önce müsaade ederseniz panelin ne ile ilgili 
olduğu ve uluslararası göç hukukundan kastın ne olduğuyla ilgili bir-iki 
açıklama yaptıktan sonra, üç değerli konuşmacımız var sırayla kendile-
rine söz vermek istiyorum. Oturumumuzun başlığı, “Uluslararası Göç 
Hukuku ve Uygulamaya Yansımaları”. Öncelikli olarak uluslararası göç 
hukukundan neyi anlamamız gerekiyor, bunu belki de çok ana hatlarıyla 
dikkate sunmakta fayda var.

Bilindiği üzere göç denildiğinde aslında bu göçün içerisinde, bizim 
anladığımız kadarıyla hem yasal ya da düzensiz şekilde cereyan eden 
yabancı nüfus hareketleri gündeme geldiği gibi, aynı zamanda siyasi 
nedenlerle koruma talep eden nüfus hareketlerinin de bir arada olduğu 
bir kategoriden bahsediyoruz. Bizim bunu çok genel hatlarıyla ayırmamız 
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gerekirse, bir taraftan göç ve yabancılar konusuyla ilgili yasal düzenle-
meler gündeme geliyor. Diğer taraftan da adına ister mülteci deyin, 
ister sığınmacı deyin, isterseniz şu anda bizim Suriyelilere yaptığımız 
uygulama çerçevesinde kendilerine geçici koruma sağlanan kişiler deyin, 
yani uluslararası koruma ihtiyacını olan kişilerin oluşturduğu bir kategori 
var. Dolayısıyla, uluslararası göç hukuku dediğimizde bu iki kategoriyi 
aslında birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Her ne kadar uluslararası mülteci hukuku kavramsal olarak ayrı bir 
kategori oluştursa da, genel hatlarıyla uluslararası göç hukuku dedi-
ğimizde bugünkü konuşmacıların buradaki varlığından da aslında bu 
ortaya çıkıyor, hem göçü, yabancıları, hem de mültecileri, sığınmacıları 
aynı kategori içerisinde şu aşamada değerlendirebiliriz.

Uluslararası göç hukukunun kaynakları nelerdir ? Uluslararası göç 
hukuku deyince biz neye bakmamız gerekir, bu manada şekli kaynakları 
nelerdir ? Burada da zaten aklımıza gelecek iki şey; uluslararası sözleş-
meler, antlaşmalar, uluslararası teamül hukuku ve bunun dışında yine 
hukukun genel ilkeleri, uluslararası mahkeme kararları, doktrinde bu 
göç hukuku dediğimizde üzerinde durulması gereken kaynaklar olarak 
karşımıza çıkıyor.

Burada şöyle bir ayrım yapmakta da fayda var: Bu uluslararası göç 
hukuku normlarını nerede bulacağımız sorusuna bakarken, tabii ki gerek 
Birleşmiş Milletler çatısı altında, gerekse bizim taraf olduğumuz Avrupa 
Konseyi’nin çatısı altında imzalanmış çok çeşitli sayıda ve konuda ulus-
lararası sözleşmeler var. Bunlarda ister istemez dikkat edilmesi gereken 
kaynaklar.

Burada bazı uluslararası hukuk normları doğrudan doğruya yabancıları 
ve mültecileri ilgilendiren düzenlemeleri içerirken, bazı uluslararası göç 
hukuku kaynakları ise doğrudan yabancıları ya da mültecileri ilgilendir-
memekle birlikte, insan hakları hukukunda herkes için getirmiş olduğu 
standartlar nedeniyle muhakkak uluslararası göç hukuku çerçevesinde 
dikkate alınması gereken normlar olarak karşımıza çıkıyor.

Örneklendirmek gerekirse; Birleşmiş Milletler çatısı altında Medeni 
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi gibi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi gibi, doğrudan yabancıları ilgilendirmemekle birlikte insan 
olarak her bir bireyi ilgilendiren normların düzenlendiği belgeler var ve bu 
belgeler aynı zamanda yabancılar ve mülteciler açısından da dayanılacak 
normlar olarak karşımıza çıkıyor.
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Yine, Avrupa Konseyi bünyesinde kişilerin seyahat özgürlüğüne ilişkin 
Avrupa Sözleşmesi, Avrupa İkamet Sözleşmesi gibi yabancıları direkt ilgi-
lendiren sözleşmeler olduğu gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi, 
Avrupa Sosyal Şartı gibi doğrudan yabancıları ilgilendiren hükümleri çok 
fazla olmasa da, az sayıda olsa da getirmiş olduğu standartlar ve getirmiş 
olduğu insan hakları mekanizmaları nedeniyle yabancıların ve mülteci-
lerin çok ciddi şekilde dayandığı ve kullandığı belgeler bulunmaktadır.

Son olarak bir şeye daha vurgu yaparak buradaki sunum yapacak arka-
daşlarıma söz vermek istiyorum. Türk hukukunda, Anayasa’nın 16’ncı 
maddesi uluslararası göç hukuku ile Türk hukukunun buna ilişkin norm-
ları arasındaki hiyerarşi ya da ilişkiyi ortaya koyuyor. Anayasa’nın 16’ncı 
maddesi, “Yabancılar için temel hak ve özgürlükler uluslararası hukuka 
uygun bir şekilde kanunla sınırlandırılabilir”, şeklinde bir hüküm taşıyor.

Dolayısıyla, iç hukukta yabancılarla ilgili yapılacak düzenlemele-
rin neye aykırı olmaması gerekiyor, özellikle temel hak ve özgürlükler 
kapsamında değerlendirdiğimiz konularda, uluslararası hukuka aykırı 
olmaması gerekiyor. Bu açıdan Türkiye’de yabancılar hukuku aslında 
kavramsal ya da kategorik olarak uluslararası hukukun içine bir manada 
oturmuş durumda. Yani, geçerliliğini nereden alması gerekiyor; uluslara-
rası hukuk normlarından alması gerekiyor. İç hukuktaki düzenlemelerin 
de uluslararası göç hukukundaki bu normları dikkate alması gerekiyor.

Burada aslında benim önemli gördüğüm şöyle bir nüansta var: Burada 
sadece uluslararası sözleşmelere atıf yok, Anayasa’nın 16’ncı maddesi 
uluslararası hukuka kategorik olarak bir atıfta bulunmuştur. Dolayısıyla, 
sadece Türkiye’nin hazırlamış olduğu uluslararası sözleşmelerin burada 
üstünlüğünden bahsetmek bence az kalır, yetersiz kalır. Uluslararası 
hukuka yapılan atıf, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
gibi uluslararası mahkemelerin içtihatlarının da yine göz önünde bulun-
durulmasını gerektirecektir.

Ben bu giriş cümleleriyle birlikte ilk konuşmacıya sözü vermek istiyo-
rum. Sayın Fanny Dufvenmark; Uluslararası Göç Örgütü’nden, buyurun 
efendim.
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Fanny DUFVENMARK
Uluslararası Göç Örgütü

Thank you Mr. Chairperson. And thank you distinguished ladies 
and gentlemen for comming here today and listening to this session. 
My name is Fanny Dufvenmark. I work as migration law expert for the 
International Organization for Migration in Geneva.

What I am normally do when I do international migration law train-
ing -I am going to refer to it as IML here and after- I usually do 3 days, 
when I do these trainings. So, kind of squeeze things into half an hour 
has been quite challenging. But I will try to just provide you with a sort 
of brief overview of what IML is. Because it is a very unknown part 
of international law and it is kind of reserved for just a small group of 
experts who are working in this field. I am going to not cover so much 
of the regional aspects, however it is important to keep in mind that we 
do look at the regional jurisprudence and the especially the ECHR; but 
I am also have to say that I am not an expert on national legislation. 
I am not an expert on Turkey, so, I will only provide international legal 
framework for you here today. I hope that is fine with you. And I am 
sure that we will cover the Turkish aspect little bit better later on.

Usually the work that we do in my unit is with governments. So we 
work with government officials and we work with members of parliament. 
Because as we just heard, international law has to be incorporated into 
domestic legislation in order for it to be effective. So, that is usually what 
we try to do and we are trying to sort of do this lobbying and advocating 
work for migrants’ rights under the international framework.

So to start with what is international migration law; IML is not a sepa-
rate branch of international law such as human rights law, international 
labor law, refugee law and so on; but what it is is that it kind of takes all 
these various branches of law, and provide this migrant focus. So it look 
to areas where migrants are specifically mentioned or non-naitonals are 
specifically mentioned, but it also look into convention and treaties and 
areas where migrants might not be specifically mentioned, but they are 
not excluded. So we know that in general that they are covered by these 
instruments too. So, the ICCPR for example is one good example of where 
migrants also have explicitly been mentioned by the committee later on.
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IML is a very interesting field of law to work in, because it is changing 
and evolving all the time. It is quite struggling for us in the unit, because 
we are 5 people working on this, and we are trying to constantly keep 
up with research and case law which can be quite challenging. But it is 
a very interesting area of law.

We have already covered the sources so where we look, we look at 
case law, mainly from the regional frameworks, but we also look into 
the UN treaty bodies, the general comments which is not a hard law but 
it still provide us guidance we are also look into at the jurisprudence of 
the various committees as well. So when we are looking at the different 
branches of law that we generally use, it is mainly Human Rights Law. 
And, of the short information I am going to give you today, it is going 
to be very focused on international human rights law.

Depending on the context of what you are working with, all the case 
that you have in front of you, we are using so many different various 
branches of law. So if we are dealing with migrant workers, we look to 
international labor standards, so this standards set out by the international 
labor organization, we look to refugee law, we look to humanitarian law, 
if we have situations of conflict. We also look in to marital law, law of 
the sea, and in many areas, where we have trafficking and smuggling 
involved, we also look transnational criminal law. So as you can see it is 
quite a complex area of law to practice in, because all of these branches 
of law are evolving at the same time, and we have to kind of keep track 
of all of them, and what they say in relation to migrants.

So, usually the two main components of IML but we try to narrow 
it down to is that we are looking at rights of migrants and the rights of 
those migrating around the world today. Not only those in destination 
states but also those who are planning to migrate, those who are migrat-
ing and those who are coming back up on return. We are are looking at 
their rights and we are looking at the responsibilities and the rights of 
the states in relation to the migrants rights. So we are looking at, what 
is that a states can do, what it is that states are forced to do, and what 
are they recommended to do in relation to protect respect and fulfill the 
rights of those migrating.

Migration is a very interesting area to work in, it is very controversial. 
Many, I think most of us have opinions about migration and migrants. 
Depending on whether or not your state of origin, state of transit or state 
of destination, all of the states that we are working with have very strong 
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opinions on this area. And it is an area that states wish to retain much 
of their sovereignty and decide on. And states do have a wide discretion 
on many areas. However, states are also limited by international law, in 
many areas of this to different extend depending on what area is. And 
it is very important to keep in mind that migration management must 
always be operating in accordance and in compliance with international 
standards. So that, I don’t need to tell you this because most of you are 
lawyers, but when you are working with government officials, this is 
usually what you have to explain and you have to push for.

So, I would like to go through just a little bit of the practical aspect 
of it from how we are working with governments. I will give you few 
areas, I am going to explain to you where international law steps in, but 
it is usually areas where states enjoy wide discretion. So it is concerning 
admission, so entry and stay in a country; exit so deportation and expul-
sion and as well as administrative detention.

Starting with entering residents, there is no right to enter a country. 
There is no human right to enter a country. The states do enjoy wide 
discretion to decide who gets to enter to the territory, who gets to stay 
on the territory, what are the conditions and so forth. However, there 
are certain limitations to this. Quite a few actually. The first one, -and I 
am not going to dwell on it, we talked a little bit about it this morning, 
I am sure most of you know what it is- obviously the principle non-
refoulement and the right to seek and grant the asylum. Non-refoulement 
from the point of entry we are usually talking about the principle non-
refoulement in relation to expulsion, and being able to stay in a country 
not be deported. But from the point of entering a country, it can be the 
obligation of state. Or the state, that might be necessary of the state to 
accept a person or an individual into the territory to make an assessment 
whether or not this person has a valid claim of international protection 
in order not to be at risk of violating international law. A state also has 
an obligation to admit returning nationals, which is obviously very 
important in relation to migrants who are moving away for often many 
many years and risk an obligation to come back. This right also entails 
the right to remain in one’s country. And also, the right to return to 
one’s country even though the person might never been to the country 
before, but he/she still has the nationality of the state.

Another principle that kicks in upon entry is the “best interest of a 
child”, which you have in the convention of the rights of a child. In that 
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convention, it says that in all decisions judicial, legislative administra-
tive, the best interest of the child has to be a primary consideration. So 
again, it might be necessary to accept a child on to the territory in order 
to make an assessment of the needs of the child, and not return them 
straight away.

Family re-unification, is also a reason for why many people move 
today. Family re-unification is not a right. It is very soft language and 
states are usually urge to facilitate family reunification or urge not to 
separate families. However there has been case law from the regional 
courts actually showing that states might be at risk of violating the right 
to private and family life unless they accept family reunification of one 
of the members, usually children who have been left abroad.

In relation to being on the territory and choosing residence we also 
have international standards on specifically for regular migrants, so that 
they can choose freely where on the territory they wish to stay and they 
can choose freely their residence.

Little bit more in relation to exit, I divided the topic of exit into 
two areas. So you have the state retains competence to monitor exit of 
those who leave the country; but, we also have the area of expulsion and 
deportation who gets to, who is forced to leave the country.

Starting with the monitoring of exit, which is often an area for or it 
can be an issue states of origin. The limitation international law is very 
strict there is a right to leave any country, so not only of your own. H 
owever there are obvious reasons this can of course be limited for example 
if you have committed a crime. However what we see often today where 
I am working is that you have many measures of monitoring the exit 
which is actually disguised and being used as a migration management 
tool. So, for example exit visas. Exit visas are fine if the purpose is to 
monitor the exit and to make sure that the person who is leaving has not 
committed any crimes that doesn’t owe any money to the state and so on. 
However it becomes a little bit more problematic when you have other 
states outside pushing for the exit visas to stop migrants from leaving 
that country and making sure that migrants cannot move to a certain 
area to other countries where they usually go to. The right to leave the 
country is also including the right to receive the appropriate travel docu-
ment so for example passport. Although, it can be limited, it is a very 
very difficult for s tates to actually limit this right. It is very very strict.
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The second one, in relation to the competence to decide who is forced 
to leave a country, so we are talking about expulsion and deportation. 
The first one is that the state cannot expel its own nationals. There are 
certain, a few, cases where you can seen that this has been allowed where 
the person in question has dual nationality and they have been able to 
move to another country and stay there, there has been a risk for the 
person to do so. However again, it is very very difficult for a state to make 
a person to expel its own national. The second one we have seen both 
from national legal framework and from the regional legal frameworks 
is the prohibition of collective expulsion. The prohibition of collective 
expulsion is extremely important because we are talking about many 
people moving as we said, many people have different needs. You might 
have a large group of migrants but there might be several of those who 
are refugees, there might be several of those who are seeking protection 
for other reasons. You might have victims of trafficking and accompanied 
minors so on. An individual assessment is absolute key. And states may 
not collectively expel migrants.

You also have a really rich case law in relation to family life and the 
protection of the family rights in relation to expulsion. The case law 
from ECHR is not always a clear cut, it has been decided on very often 
case by case basis. What you can see, what they are usually looking at is 
does the family have the opportunity to live in another country together 
as a family. They are going to look into how many years the family has 
stayed in the country. They are going to look if the family is mainly 
nationals of that state or if they are a nationals of the other state ? If there 
are children involved, have the children started school, do they know 
the language of the state and so on. But unfortunately for us, it is very 
often decided on the case by case basis and sometimes the cases even 
seems likely condictory.

Than of course we have the principle non-refoulement again, which is 
usually what we are talking about, just highlighting again non-refoulement 
not only applicable to refugees but applicable for various reasons whether 
there is a risk of torture up on return, il-treatment as well as to risk of 
forced disappearance from the international framework as well.

As well again, best interest of the child. In, again, all decisions con-
cerning children, this should be the primary consideration. So it is 
going to be very important, even if the child, regardless of the child 
if un-accompanies or with a family, the well being of a child has to be 
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considered and if the wellbeing of the child is going to be respected, up 
on return to another country.

This was the more substantive protection in relation to expulsion but 
you also have procedural guarantees provided from the international 
framework. So, you both have in the ICCPR Article 13, which only 
applies to regular migrants, but you also now have Article 22 in the 
Migrants workers convention which is apply to all migrants regardless 
of the migration status. Any decision to expel a person has to be taken 
by a competent authority and it has to be in accordance with law. The 
person has to be able to submit reasons against the expulsion. So, to 
bring out the claims from the substantive protection that I have just 
mentioned. You have to be able to seek consular assistant if you wish to 
do so. As well, especially for migrant workers, it is important that they 
are able to settle wages, if the concept of wages before they are leaving 
the country, they should have the opportunity to receive and settle the 
wages afterwards.

Than, one of the final that I would like to talk a little bit about, and it 
is already been mentioned in the previous session is the area of detention. 
Hopefully, I am talking mainly about administrative state of detention 
but we see a lot in our work today, that states are using criminal deten-
tion as well for migrants, even though they have not committed a crime. 
But in relation to administrative state detention, under international law, 
states do actually retain the competents to use detention as a measure of 
migration management. And they can play certain restrictions on the 
right to liberty for migrants. However there are quite a few limitations 
to this. So, first of all, everyone, regardless of their migration status or 
regardless of whether or not national or not everyone has a right to 
liberty and security. That is our starting point. Later on, if this has been 
restricted, there has to be provided in law. Not only the reasons for the 
detention has to be provided by law but also the time for the period of 
detention has to be provided by law, so this is known. It may not be 
arbitrary so, unfair and unjust. In many cases at least from international 
law standards, you have seen that you have to comply with the principles 
of necessity and proportionality. So you look at why is the person put 
in detention, what are the reasons for it. Has the person absconded on 
several times, or has the person been acting without any problems and 
they actually just their migration status have just seized to be a regular. 
In general detention should be a last measure resort for everyone. And it 
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is very important to do, a sort of individual assessment whether or not 
a person has to be detained, because many migrants today do not have 
to be detained. There are various alternatives and options that we are 
trying to push for within organizations states to use. So there are sort 
of semi-open facilities you can do reporting requirements and so on.

The length of the detention, there is no set time in international 
standards but it should be reasonable, and it should kind of fit for what 
the purpose of the detention is. In some cases you can see where a person 
has been detained in order to be expelled. If you cannot expel the person, 
and if there is very unlikely that you will be able to eventually expel the 
person, you should seized to detain him/her.

Moving on, so, if a person is detained, it is very important that they 
are treated with humanity with respect for inherent dignity and human 
person. So, being free from torture, being free from violence not only 
from officials, but from other persons who are also being detained. It is 
important that the staff is trained in not only migrant sensitive issues 
but also in cultural sensitivity, in case in the exceptional cases of children 
that the staff is trained with of working with children. If children are 
detained, which again I just want to highlight, it is provided in conven-
tion of the rights of a child, it should only be a last measure of resort 
for the shortest time possible. So, that is regardless of whether or not 
they are alone or with a family. But if are detained they should always 
be separated from other adults. Also again, even if they are with their 
families they should be separated from other adults, In order for them 
to be protected. Women and men should generally also be separated. 
And also there should be a separation between those who have actually 
committed criminal offenses and those who are placed an administrative 
detention, because they breached immigration rules.

During the time in detention, the state has to still respect, protect and 
fulfill all of the other rights that are kicking in. So, we are talking about 
education, we are talking about health, and it is very very important 
to stress this, because often states don’t realize that doing this is actu-
ally quite expensive as well. And one of the reasons for why detention 
should be used only in a few exceptional cases. In many states you have 
private companies who are running detention facilities instead of the 
state directly running them. Just important to point out that even if it 
is private companies under international obligation, there might be a 
risk of violation in case of there has been any sort of issues coming up 
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under human rights law. Even if it is private companies, the state still has 
the primary responsibility and it is effectively control of these facilities.

I think I am running out of time. Can I just mention briefly a few 
groups which should not be detained and then I can leave it at that.

So, we have a few groups that trying to advocate for should not be 
place in detention: so I mentioned children, I also talk about victims 
of trafficking, persons with disabilities, the elderly, and then of course 
refugees in asylum seekers other persons who experienced a lot of trauma 
and, obviously the reason for why this is, it is not only protecting the 
physical wellbeing of people, because detention can be, detaining facili-
ties can be pretty horrible places, at least the ones I have seen. And then 
it is also protecting the mental wellbeing so, if you are at risk of trau-
matizing the person more by putting him/her in detention, this should 
obviously be avoided.

That was probably about half of my presentation. But, hopefully you 
have little bit an idea about what IML is and what the standards are 
involved. Thank you very much.

Oturum Başkanı - Ben de konuşmacımıza teşekkür ediyorum. Bir 
sonraki konuşmacıya hemen sözü vermek istiyorum. Sayın Karim Atassi; 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi 
Yardımcısı, buyurun efendim.

Karim ATASSI
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardımcısı

Thank you very much Mr. Chairman. Mr. Chairman, distinguished 
guests, ladies and gentlemen, I would like to start by expressing UNHCR 
gratitude to Ankara Bar Association, for having been invited to participate 
to this important meeting and for having been given the opportunity to 
share with you some thoughts on the latest development with regards to 
migration and asylum basically mainly in Turkey.

I shall structure my intervention in 3 parts. The need for the interna-
tional community to show solidarity with neighboring country affected 
by the Syria refugee crisis, in particular with Turkey, mixed migration 
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manages, challenges, and I will finish by few comments and observation 
on the latest development in Turkey in the field of asylum.

Let me start by expressing UNHCR gratitude to Turkey and to all other 
neighboring countries who have received Syrian refugees. I also would 
like to praise the legal framework that have been adopted in Turkey very 
early at the time of the crisis in October 2011 where the government of 
Turkey officially declared a temporary protection regime for all Syrians 
in need of international protection in Turkey. At the time when this 
legal framework was officially established by the government of Turkey, 
Turkey had at that time approximately ten thousand Syrian refugees 
on its territory. Today the number has grown in a dramatic way where 
figures are somewhere between 700.000 may be more 800 thousand 900 
thousand, it is difficult to know. But, what is important to stress is that 
despite the huge increase in number, the government of Turkey did not 
has to change the legal framework for Syrian on its territory. Because 
from the beginning that was the right choice, that was the wisest deci-
sion to be taken. So despite the increase of number, the legal status of 
temporary protection that has been mentioned by mr chairmen in his 
opening remarks, this legal framework remains more than ever the best 
and the most accurate framework for Syrians in Turkey.

International solidarity with Turkey and with other countries hosting 
Syrian refugees has unfortunately not being as strong as we in UNHCR 
would have liked it to be. Turkey of course, is among all the neighboring 
country of Syria, Turkey is certainly the strongest one in terms of econ-
omy and in terms of size and in terms of population. The international 
community has given priority to fund the refuge needs in Lebanon and 
in Jordan. And in UNHCR we understand this priority that has been 
given by international community. However, we have not missed any 
opportunity in order to remind international donors in order to remind 
the member of the international community that they should not forget 
about supporting refugee needs in Turkey.

Funding refugee needs in neighboring country to Syria, all of them 
has an added value as we believe that this funding will not only cover 
the expenses of material needs of refugees but it will also maintain and 
strengthen the existing protection space in this country. And the protec-
tion space in Turkey is absolutely remarkable. The legal framework spoken 
about it, temporary protection, but also all the different type of assistance 
that have been made available to Syrian refugees by the government of 
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Turkey, by Turkish society, by each Turkish citizen is absolutely remark-
able. And today, those refugees who are fortunate within the framework 
of this misfortune of being a refuges but are fortunate to be able to be 
hosted in a camp in Turkey, are having more than the basic needs that 
is usually advocated for by UNHCR for refugees.

The solidarity with a country like Turkey who is hosting hundreds of 
thousands of Syrian refugees, is not only in terms of funding. Funding 
is just one aspect of international solidarity. There are other aspects for 
international solidarity and UNHCR has called upon the international 
community to countries that are further appealed from the neighboring 
country to Syria to show solidarity by keeping their border open to Syrians 
in need of international protection. Through the simplification of visa 
procedures, facilitation of family reunion, extension of student visa, the 
granting of work permits, humanitarian admission, resettlement program, 
or other form of admission and of course no forced return of syrian to 
neighboring countries of syria. For those who are arriving increasingly 
by sea, further a field to direct immediate neighboring country to Syria, 
UNHCR has called for access to territory, for swift and fair asylum 
procedure, for the non penalization of those who are undocumented 
and for flexibility in family reunification process.

I would like to stop here my comments on Syrian refugees in Turkey 
because it is not the main topic of the session today but of course I could 
not speak about asylum in Turkey without starting with the absolutely 
exceptional and remarkable arrangement that have been made available 
in Turkey for Syrians in need of International protection.

I would like now to move to migration. Migration is often a mixed 
phenomenon involving both migrant and refugees. And in speaking of 
mixed migration, we refer to the fact that while refugees and asylum 
seeker account for relatively small portion of the global movement of 
people, they increasingly move alongside other people whose reason for 
moving are different and not protection related. This interrelation between 
refugees and economic migrants present a challenge for the states and 
international organization such as UNHCR which is struggling to ensure 
that measures to curve irregular migration don’t prevent asylum seeker 
and refugees from having access to international protection.

In this context, UNHCR has emphasized that concrete steps are 
needed on the part of destination countries to establish entry system 
that are able to identify new arrivals with international protection needs. 
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Such system must be able to offer durable solution for those people as 
well as such other solution that are needed and appropriate for other 
groups involved in mixed movement. In particular, effort need to be 
made to enhance access to asylum procedure, for instance the possibility 
for asylum seeker to introduce their claims for international protection 
and to have them adjudicated on their merits in a fair procedure.

In order to ensure that protection needs of refugees in situation of 
mixed migration flows, are recognized, UNHCR has developed few 
years ago a framework known as the 10 points plan of action. I shall not 
develop here the 10 point action plan, that is probably familiar to most 
of you here. I shall just limit myself to briefly describe only a few aspect 
that and those that have the most direct relevance to the discussion we 
are having here this morning.

The first element is called cooperation among key partners. Effec-
tive approach to the challenges of mixed movement, depend upon full 
cooperation among the key actors concerned, and these are affected 
state governmental bodies regional and international organization. The 
second element is this protection sensitive entry system. What does it 
mean “protection sensitive entry system” ? It is basically designates the 
establishment of entry system that can both combat international crime 
including smuggling and trafficking and diverting security threat, but 
also at the same time, system that will have measures that will not lead 
to an indiscriminate and disproportionate and they will not lead refoule-
ment. Third appropriate reception arrangement are needed to ensure 
that basic human needs of person involved in mixed migration can be 
met. Such reception arrangement should also enable new arrivals to be 
registered and provided with temporary documentation. Forth mecha-
nism for profiling and referral. Once new arrival have been registered and 
provided with temporary documentation, an initial determination will 
have to be made with regards to who they are, why they have left their 
country and where their intended destination is. Counseling provides an 
opportunity to establish whether they wish to seek asylum or to identify 
other option available to them including return, including regularization 
and including regular onward migration. Fifth, differentiated processes 
and procedure. With respect to asylum claim, those which appear to be 
relatively simple because they are well founded and manisfestly founded 
could be assessed in expedited procedure. Other, and more complex claim 
normally would require a more detailed assessment. Different processes 
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outside the asylum arrangement should address the situation of people 
with specific needs. Which are not refugee related including victims of 
trafficking, not in need of international protection, as well as person 
who are seeking to migrate.

I will stop here regarding the ten point action plan and the need to 
differentiate between migrant and refugees or asylum seekers at a very 
early stage in terms of in the phenomenon of the mixed migration. I will 
stop here and I would like to move very quickly on the latest develop-
ment with regards to asylum in Turkey.

I want to take here the opportunity of this meeting, in order to con-
gratulate Turkey for having adopted its first ever asylum law, at a time 
when it was facing a major refugee influx from Syria. In fact, historically, 
in UNHCR, we do not recall that any country facing huge refugee influx 
has ever adopted an asylum law during that particular period. And here, 
this law that has been adopted by the Turkish parliament last April is 
remarkable not only because in Turkey it is first ever asylum law, but 
because it has been adopted during refugee crisis.

UNHCR has commented Turkey on the progressive content of the law 
and for its commitment to international protection which consolidates 
Turkey’s humanitarian tradition and international principle. The law will 
enter fully into force next April and with its entering into force, the law 
will be a significant tool for the provision of international protection in 
Turkey, this law reflects the main principle of the international refugee 
law, such as non-refoulement principle, non criminalization of irregular 
entry and presence of asylum seeker, special protection measures for 
groups with special needs. The law is also to be phrased for establishing 
reception condition ensuring a dignified standard of living for asylum 
seekers and refugee. Although it is to be recalled that access to basic 
rights had already been secured under the Turkish constitution and in 
the international convention to which Turkey was already a party, these 
existing provision how paved the way for the right based approach in 
the law and have made that more in line with international standard. 
While the procedural safeguard will be drafted in the secondary legislation 
UNHCR attached this the great importance to the role of the judiciary 
in the national asylum system that has being established.

Having been stressed in the law, access to the court by asylum appli-
cant either challenging the decision on administrative detention or the 
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decision taken for the asylum application is fundamental for maintaining 
a fair and effective protection system in Turkey.

Judiciary in Turkey, like in many other country with developed asylum 
system will be playing an essential role in the new asylum system in the 
country. This role will extend beyond checking, if the administrative 
action comply with the procedural rules. The role of courts will be a 
guiding role for administration through the case law, they will be creating 
as the appeal body for refugees for state’s determination decision taken 
by the competent aslyum institution.

Access to legal aid by asylum applicant which has been already dis-
cussed in the previous session, by my dear friend Oktay from Helsinki, 
is ensured in the law while an explicit referral is made to the already 
existing national legislation in provision of this service. This will lead 
to an increased role of the Bar Association in the provinces in the con-
text of asylum cases. Legal aid and representation are some of the main 
foundation of any fair asylum system.

Finally, I would like to say UNCHR Turkey is willing to continue its 
cooperation with all institution in Turkey, giving support to the advance-
ment of Turkey’s national asylum system, and protection of person deserv-
ing international protection. Thank you very much for your attention.

Oturum Başkanı - Sayın Atassi’ye konuşmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Zaman darlığı nedeniyle hemen sözü bir sonraki konuşma-
cıya vermek istiyorum. Sayın Doktor Esat Caner Yılmazoğlu; Anayasa 
Mahkemesi Raportörü, buyurun efendim.

Dr. Esat Caner YILMAZOĞLU
Anayasa Mahkemesi Raportörü

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Türkiye Barolar Birliği 
ve Ankara Barosu tarafından organize edilen bu toplantıya davet etme 
nezaketi gösterdikleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi 
gerek sabahki konuşmada, gerekse değerli diğer katılımcıların konuyla 
ilgili çok doyurucu bilgiler vermesi nedeniyle ben yargılama, sınırdışı 
edilme işleminin yargıda nasıl değerlendirildiği ve yargı organlarının 
buna bakışının nasıl olduğunu Anayasa Mahkemesi üzerinden sizlere 
ifade etmeye çalışacağım.
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Öncelikle şunun vurgulanması gerekiyor: Sınır dışı edilme işleminin 
salt bir idari işlem olarak algılayıp, idari işlemin kimliğine ilişkin bir 
denetlemeyle yetinilmesi maalesef sorunların çözümü için yeterli olamı-
yor. İdari mahkemeleri önünde açılacak bir davada hepinizin malumları 
olduğu üzere idari işlem unsurları açısından bir denetleme yapılıyor, eğer 
talep edilmişse yürütmeyi durdurma şeklinde bir geçici hukuki himaye 
tedbiriyle işlemin etkilerinin geçici olarak askıya alınması sağlanabiliyor. 
Fakat bunlar talep edilme koşuluna bağlı. Sınırdışı edilme işlemlerinin 
ise kendine has, özel ve uluslararası arenada da aslında bizim insan hak-
larına saygı karnemize, bize olumlu not verilmesini etkileyen yönleri var.

Dolayısıyla, sadece yargı organlarına değil kamu idarelerine de birtakım 
yükümlülükler düşüyor. Kamu idaresine düşen yükümlülük hiç şüphesiz 
hukuka uygun hareket etme veya kanunu idare ilkesi adını verdiğimiz 
ilke bağlamında bunu sadece bir kanun metni olarak algılayıp moda 
mod kanun uygulaması değildir. Burada kastedilenin pozitif hukuk 
metinlerinin tamamı olduğu, evrensel hukuk ilkelerinin tamamı olduğu 
şeklinde bir yaklaşımla sınırdışı edilme işleminin icrasına ilişkin işlemler 
yapılması durumunda bugün yaşanan sorunların büyük bir kısmının 
aşılacağını düşünüyorum.

Yargı açısından baktığımız zaman, yargı açısından da son derece 
sorunlu bir nokta sınırdışı edilme işlemlerinin yargısal denetimi. Mah-
kemelerin iş yüküne binlerce dava ve dava sayılarının çokluğuna ilişkin 
serzenişleri burada yenilemek istemiyorum, ama siz sınırdışı edilme işle-
mine karşı bunun idari işlem kimliğinden hareketle, idari mahkemeleri 
önünde bir yürütmeyi durdurma kararı istediğiniz zaman bu kararın 
verilebilmesine ilişkin süreç, İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan 
değişiklikler göz önüne alınsa bile maalesef oldukça uzayabiliyor ve şekli 
bir inceleme yapılıyor. Dolayısıyla, sınırdışı edilme işlemine karşı bir 
yürütme durdurma talebiyle bu işlemin otomatik olarak askıya alına-
bilmesi halihazırda mümkün gözükmüyor. Bu da diğer bir sıkıntılı alan 
olarak karşımıza çıkıyor.

Yargı organlarına düşen yükümlülük, gerek derece mahkemelerinde, 
gerekse bireysel başvurunun başlamasıyla birlikte Anayasa Mahkeme-
si’nde bu hususların da incelemeye başlanması sebebiyle bir kere insan 
haklarına saygı ilkesinin prensip olarak çok göz önünde bulundurulması 
ve korunması, sınırdışı edilme işleminde, bu sınırdışı edilme işleminin 
muhatabı olan kişinin bu işlem sebebiyle maruz kalabileceği zararların 
ortaya konabilmesi, bunun göz önünde bulundurulabilmesi ve buna 
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ilişkin bir kararın verilmesi gerekiyor. Burada hukuk tekniği açısından 
mevzuat hükümlerine uygun hareket eden yargıcın tavrını bir kenara 
bırakıyoruz. Örneğin, pasaportsuz olması nedeniyle bir kişinin sınırdışı 
edilmesi durumunda İdare Mahkemesi’nde bu davaya bakan heyetin, 
“Evet, sınırdışı edilmesine ilişkin prosedür işletilmiş, pasaportu yok o 
zaman biz bunu sınırdışı edelim” şeklindeki yaklaşımı yanlış bir yaklaşım 
olacaktır. Fakat uygulamada bu henüz tam anlamıyla algılanabilmiş değil.

Değerli hocamızın sabahki oturumda ifade ettiği, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin bu sınırdışı edilme işlemlerinde ihlal kararları ve Ana-
yasa Mahkemesi’nin biraz sonra bahsedeceğim kararları doğrultusunda 
derece mahkemelerinin de bu konuya daha itinalı yaklaşması gerektiğini 
düşünüyorum.

Şu hususun belki vurgulanması gerekiyor: İdari yargıda açılmış olan 
bir davanın veyahut idari yargıya başvurulmasının doğrudan doğruya 
işlemi durdurucu bir etkisi yok. Bunun için yürütmeyi durdurmayı talep 
etmeniz gerekiyor, yürütmeyi durdurma talebine karşı bir itiraz merci 
var, bu itiraz merciinde yürütme durdurma talebi kaldırılırsa bu işlemin 
icra yetkileri devam ediyor. Dolayısıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin sınırdışı edilmede ihlal kararı verdiği, bütün kararlarda altını 
önemle çizdiği otomatik askıya alma mekanizmasının hâlihazırda olmayışı 
sıkıntılı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Zamanımız kısıtlı olduğu için 
çok ana noktaları vurgulayarak geçmek istiyorum, detaylarına girmeden.

Otomatik askıya alma mekanizmasının olmayışı, Anayasa Mahke-
mesi’nin 23 Eylül 2012’den itibaren başlayan başvurularda biraz daha 
temkinli olmasında ve dikkatle bu başvuruları değerlendirmesini gerek-
tirdi. Gerçekten de mahkemenin bireysel başvuruları almaya başladığı 
tarihten itibaren sınırdışı edilme işlemlerine ilişkin olarak üç tane dosya 
mahkemenin önüne geldi. Bu sınırdışı edilme işlemlerine ilişkin Anayasa 
Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 73’ncü maddesinde düzenlenmiş bulunan 
tedbir kararının verilmiş olması prosedürü harekete geçirildi. İdari yar-
gıdan farklı olarak buradaki tedbir kararı gerçekleşmesi durumunda bir 
zararın doğması değil, kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik 
bir zararın doğması, işkence veyahut haysiyeti kırıcı muameleye tabii 
tutulacağına ilişkin endişelerin varlığı durumunda bir mekanizma olarak 
işletiyor Anayasa Mahkemesi.

Anayasa Mahkemesi, önüne gelen bu üç başvuruyu biraz irdelemek 
gerekirse, başvurularından birinde Amerikan vatandaşı bir başvurucu-
muz vardı, “Cacaris Kararı” diye bunu ifade etmemiz mümkün. Biz bu 
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başvuruyu incelediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri uyruklu olan 
başvurucunun, başvuru dilekçesinde son derece değişik argümanlar ileri 
sürdüğünü gördük. Fakat takdir edersiniz ki, tedbir kararının verilmesine 
ilişkin inceleme bir geçici hukuki himaye tedbirinin verilmesi amacına 
hizmet ediyor. Dolayısıyla burada tedbirin koşullarının oluşup oluşma-
dığı bakımından bir inceleme yapıldı ve kişinin Amerikan vatandaşı 
olduğu, sınırdışı edilmesi durumunda istediği ülkeye gidebilme imkânının 
bulunduğu, dolayısıyla gittiği ülkede de işkence ve kötü muameleye tabii 
tutulması gibi bir riskin bulunmadığı gerekçesiyle bu başvuruda tedbir 
talebi reddedildi. Anayasa Mahkemesi’nin bölümleri tarafından verilen 
ilk karardı bu.

İkinci başvuru ise, Türkmenistan vatandaşı bir başvurucumuzdu, 
“Narmotiva Kararı”ydı. Bu kararda da başvurucu aile nedenlerle ülkesine 
dönmek istemediğini, Özbek kökenli olması sebebiyle Türkmenistan’da 
birtakım etnik sorunlarla karşılaştığını ve benzeri yakınmaları ileri sürmüş 
ve özellikle başvuru dilekçesinde dava kurgusunu, başvuru kurgusunu, 
“Gittiğim zaman ailevi açıdan çok sıkıntılar yaşayacağım” şeklinde bir 
iddiaya dayandırmıştı. Fakat dosyanın içerisine baktığınız zaman buna 
ilişkin herhangi bir bilgi ve belge görmeniz mümkün değil. Bu başvu-
ruların her ikisinde de faksla yapılan bir başvuru ve ardından olayın 
ivedi olması nedeniyle derhal UYAP sistemi harekete geçirilerek, UYAP 
sistemi üzerinden alınan başvuru dilekçesi üzerine Anayasa Mahkemesi 
bölümleri normal gündemin dışında toplanarak derhal karar vermek 
zorunda kaldı. Fakat, ikinci başvurumuzda da başvurucunun yaşamını, 
maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlikenin olacağına 
dair hiçbir kanıt, hiçbir argüman ortaya konulmamıştı. Dolayısıyla, 
bu başvuruda tedbir açısından reddedildi. Tabii şu hususunda altını 
önemle vurgulamak gerekiyor. Anayasa Mahkemesi’nin tedbir kararına 
ilişkin olarak vermiş olduğu kararlar var ve bir kararda tedbirle birlikte 
kabul edilmezliğe ilişkin vermiş olduğu karar var. Temel hak ihlallerinin 
tedbire ilişkin kısmı ayrılarak, mahkemenin yaklaşımı bu yönde, tedbire 
ilişkin kısmı değerlendiriyor ve temel hak ihlallerine ilişkin hususları ise 
bireysel başvurunun ikinci niteliği gereğince yargı organlarına veyahut 
yargı organlarının yükümlülüğünde olduğunu başlangıçta burada ileri 
sürülmesi, burada eğer ihlaller giderilmediyse kendi önüne getirildiğinde 
bunun değerlendirileceğini belirterek başvuru yollarının tüketilmemesine 
ilişkin kabul edilemezlik kriteri üzerinden reddetti.
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Yine sabahki oturumda mahkememizin değerli üyesinin ifade ettiği 
son derece yakın tarihli bir karar, bu karar üzerinde belki biraz daha geniş 
durmak gerekiyor. “Baudra Kararı”, bu kararımızda Cezayir vatandaşı 
olan bir başvurucu dilekçesinde geçmişe ilişkin bir öykü anlatıyordu. 
Başvuru dilekçesi diğer iki başvuruda olduğu gibi yine faksla gelen bir 
dilekçe, daha sonra UYAP sistemi üzerinden dosyaların ve dosya evrakı-
nın ivedilikle getirildiği bir dosyaydı. Dosyanın raportörü bendim, saat 
14:45’te başkanvekilinin ve başraportörün imzasıyla benim önüme geldi. 
Önüme gelen evrakta aynen şu vardı: Geldiği tarih itibariyle 27.12 tari-
hiydi yanlış hatırlamıyorsam, bu tarihte Yalavo’da bulunduğu Yabancılar 
Şube Müdürlüğü’nde tutulduğu yerden alınarak İstanbul’a götürülecek 
ve buradan da havayoluyla pasaportu olmadığından dolayı anavatanına, 
yani Cezayir’e gönderileceği söylenmişti. Bu dosya bize intikal ettiği andan 
itibaren, derhal ilgili kurumlarla iletişim içine geçerek kişinin durumunu 
ve bu sınırdışı işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorgulamak 
gereği hasıl oldu. Bunu son derece acil olması sebebiyle telefon diplo-
masisiyle halletmeye çalıştık. Benim ilk yaptığım şey, mesai saati sonuna 
kadar yanına bir kişi verilerek eğer yola çıkartılacaksa, 2,5 saat içinde 
kişinin çıkmasını engellemeye yönelik bir şeydi. O arada dosyayı ben 
okudum, dosyanın esas noktalarını çıkartmaya gayret ettim. Telefondaki 
konuşmayı sizlerle paylaşmayı şu açıdan uygun buluyorum, başlangıçta 
söylediğim gibi sınırdışı edilme işlemlerine karşı Türkiye’nin insan hakları 
karnesinin olumlu notla donatılmasında sadece yargı organlarının değil, 
bunun öncesinde idari prosedürü harekete geçiren organların son derece 
farkındalığının artırılması gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece sıkıntılar 
oluyor. Telefonu çevirdim, Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde Yabancılar 
Şube Müdürlüğünü bağlattığım zaman ilgili kişi bana aynen şunu söy-
ledi: “Kendisine bir bireysel başvuru olduğunu, kişinin gönderilmesi için 
2,5 saatlik bir süre kaldığını, ama yanına refakat edecek henüz bir polis 
memuru bulamadığını ve kaldı ki, bize bireysel başvuruda bulunduğunu 
avukatı söyledi, dolayısıyla sizin vereceğiniz karara göre ne yapılacağını 
ben Genel Müdürlüğe soracağım” dedi.

Bunu ifade etmemin nedeni şu: Bizzat sınırdışı etme işlemini icra 
edecek olan idari merciinin kapasitesindeki yetersizlik, aslında yargısal 
süreç içerisinde birtakım çözümler üretilmesini de imkânsız hale getiriyor. 
Bilgiyi, belgeyi istiyorsunuz göndermiyor. Bilgi ve belge istiyorsunuz, 
“Genel Müdürlükle yazıştım” diyor, fakat önünüzdeki belgeler üzerinden 
hareket ettiğiniz zaman kişinin Yalova’dan İstanbul’a götürüleceği ve 
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oradan da havayolu ile Cezayir’e gönderileceği söyleniyor. Başvurucumuz 
Cezayir’de hâlihazırdaki rejimle kavgalı.

Bir Katılımcı - Süre koşulunu bir açabilir misiniz, ne kadar sürede 
yurtdışına çıkması gerekiyor ?

Dr. Esat Caner Yılmazoğlu - Bize başvurunun yapıldığı tarihte, 
bireysel başvuruda avukat meslektaşımız kişinin başvuruda bulunduğu 
gün Yalova’dan İstanbul’a götürülerek sınırdışı edileceğini söylüyor. Bu 
başvuru saat 14:30’da bize geliyor, yanına bir refakatçi verilerek bu sınırdışı 
edilme işleminin mesai saatleri içinde olacağını düşünürseniz, 2,5 saatlik 
bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruya bakan 
bölümünü tüm üyeleriyle beraber bir araya getirmeniz, en azından dos-
yayı ana hatlarıyla anlatmanız gerekiyor. Bu son derece sıkıntılıydı. Tabii 
çok hızlı hareket edebilmek adına bu yapmış olduğumuz görüşmelerde 
kişinin sınırdışı edilmeyeceğine ilişkin bir ölçüde idarenin söylediklerine 
itibar ederek dosya Cuma gününe denk geldiği için Pazartesi gününe 
bırakıldı ve Pazartesi günü derhal toplanarak heyet bu konuda bir karar 
verdi. Kararda da özetle, kişinin Cezayir’deki hâlihazırdaki rejimle kavgalı 
olduğu, daha önce iç kargaşalar sebebiyle değişik ülkelere kaçtığı belli 
bir süre Türkiye’de pasaportsuz yaşadığı, daha sonra ülkesine gittiği, 
buradaki kargaşaların ardından Suriye’ye geçtiği, Suriye’deki patlak veren 
olaylar sebebiyle Cilvegözü sınır kapısından pasaportlarını alma imkânı 
dahi bulamadan Türkiye’ye geldiği ve Türkiye’de komşusunun “çocuklar 
gürültü yapıyor” şeklindeki şikayeti üzerine polisin kimli ve pasaport 
kontrolü esnasında pasaportsuz olduğunun anlaşılması üzerine hakkında 
tesis edilen bir sınırdışı edilme işlemi vardı. Bütün bunları biz bölüm 
önünde üyelerimize anlattıktan sonra, diğer iki uyuşmazlıkta olduğu 
gibi burada da işkence ihtimali, bu arada özür dilerim onu söylemeyi 
unuttum; kişi dosyanın içerisinde Cezayir’de gördüğü işkence nedeniyle 
bacağının kırıldığına ilişkin bir tane fotoğraf ve ailesiyle çektirdiği bir 
fotoğraf, bunlar Yalova’da yaşıyorlar ve onların herhangi bir sorunu yok, 
buna ilişkin fotoğrafı vermişlerdi. Hal böyle olunca, biz mahkemede 
bireysel başvuru kapsamında bunu incelerken, üyelerimizden bir kısmı 
“Bundan başka dosyanın içerisinde bir şey var mı ?” dedikleri zaman, 
ben de başvurun raportörü olarak, “Varolan belgelerin bunlardan ibaret 
olduğunu, burada ciddi bir tehlike oluşup oluşmadığına ilişkin yakın, 
gerçekleşmesi oldukça muhtemel ve kişinin zarar göreceğine ilişkin 
oldukça muhtemel bir halin olup olmadığının tartışılması gerektiği 
vurgusunu yaptım. Bölümce de yapılan değerlendirme sonucunda bu 
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başvurucu hakkında tedbir kararı verildi. Tabii o tedbir kararının veril-
mesi esnasında, tedbir kararı kişinin gittiği ülkede işkence göreceği ve 
rejime muhalif olması sebebiyle hakkındaki ceza takibatları nedeniyle 
sıkıntıya uğrayabileceği iddiaları üzerinden yürütüldü ve böyle bir karar 
verildi. Orada heyetçe şunun da tartışıldığını ifade etmem gerekiyor: 54 
günlük bir sürede pasaportsuz olarak yakalanmasından sonra tutuldu-
ğunu, bize başvurduğunda 54’ncü gündü ve ben Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin konuyla ilgili yaklaşımını da ifade ettikten sonra, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin sözleşmenin 5’nci maddesinin 4’ncü fık-
rası uyarınca tutma idari tedbiriyle, gözaltına almayla arasında bir fark 
görmediğini ve bu nedenle sıkıntı olabileceğinden dolayı tedbir talebinin 
verilmesinde bu kriterinde göz önünde bulundurulması gerektiğini, kaldı 
ki söz konusu başvurucunun dilekçesinin bir kenarında astım hastası 
olduğunu ve çok şiddetli rahatsızlığı bulunduğunu söylediğini, gözetim 
altında bulunduğu yerdeki fiziksel koşulların çok iyi olmadığına ilişkin 
birtakım göstergelerin de bulunduğunu söyleyerek bunlarında tedbir 
talebi bağlamında ele alınması gerektiğini söyledim. Fakat, bu hususların 
üzerinde çok durulmaksızın sırf işkence görme iddiasının ve yakın bir 
tehlike görmesi muhtemel olması nedeniyle tedbir kararı verildi.

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum, süremin bittiğini Sayın Başkan 
belirtti: Anayasa Mahkemesi önüne bireysel başvurularda sınırdışı edilme 
işlemlerine ilişkin iptallerle gelindiğinde biz dosyayı hazırlayan raportörler 
olarak üyelerimize şu hususların vurgusunu yapıyoruz: Gerçekleşmesi 
yakın bir durumu var mı, askıya alma mekanizmasına ilişkin bir prose-
dürünüz var mı içerde; çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece 
idarenin değil yargının da söz konusu bu mekanizmaların varlığını ve 
yokluğunu da denetlemesi gerektiğinden bahsediyordu, bunu vurguladık 
ve bu askıya alma mekanizması olmadığı için Anayasa Mahkemesi’nin 
ikinci niteliğine rağmen bu konuda karar vermesi gerektiğini söyledik. 
Ciddi ve kapsamlı dayanaklarla ortaya konulmuş muydu bu uyuşmazlık-
larda, hayır. Fakat diğer kriterlerle bir teste tabii tutularak bir tedbir kararı 
hakkında kabul kararı verildi ve diğerlerinin yeterli ağırlıkta olmadığı 
düşünülerek tedbir talebinin reddine karar verildi.

Bu sıkıntıların sürekli devam etmeyeceğini düşünüyorum. Konuşma-
cılarımızın da ifade ettiği gibi yabancılarla ilgili yeni bir kanuni düzen-
leme yürürlüğe girdi. Bu kanuni düzenlemenin yargı yollarına ve itiraz 
mekanizmalarına ilişkin maddesinin yürürlüğü ise 4.4.2014 tarihidir. 
Bu tarihten itibaren idarenin de bu kanun metnini ve bu düzenlemeleri 
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iyi okuması durumunda gerek idare mahkemelerinde sınırdışı edilme 
işlemlerine karşı açılacak davaların sayısında bir azalma, gerekse buranın 
etkisiz olduğu varsayımından hareketle Anayasa Mahkemesi’nde açılacak 
davaların sayısında bir azalma olacağını umut ediyoruz. Tabii, oradaki 
mekanizmalar işletilmiş olsa dahi sürelerin son derece kısa olması, verilen 
mahkeme kararına karşı bir üst yargı mercii denetimine tabii tutulmamış 
olması hususları dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi’nin bu halde 
dahi kişinin yaşamsal olanaklarına bir müdahale olması halinde tedbir 
kararı verebilmesinin mümkün olduğunu söylüyorum. Burada ifade 
ettiğim hususlar, Anayasa Mahkemesi’nin resmi bir görüşünü açıkla-
mamaktadır. Dosyayı hazırlayan raportör olarak benim altını çizmek 
istediğim, önemli gördüğüm hususlardı. Beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize çok teşekkür ediyorum; sağ olun.

Oturum Başkanı - Tüm konuşmacılarımıza ben ayrı ayrı teşekkür 
etmek istiyorum vakte uyduklarından dolayı, programda oluşan bir 
gecikmeden ötürü bir zaman aşımımız var. Birkaç soru alabiliriz diye 
düşünüyorum, dört kişi söz istiyor; buyurun sizden başlayalım.

Aydın Aydın - Saygılarımı sunarım. Ben alkışlamak için söz aldım. 
İrkildim, Caner Beyin anlattığı olay beni irkiltti; çünkü ben bir şairim, 
bir insan dünyaya bile sığmayabiliyor onu anladım. Öyle olunca da insan 
olarak hepimiz tek kişinin yanında olalım, sizi tebrik ediyorum ve özel 
bir şiir bile yazabilirim. Sağ olun.

Oturum Başkanı - Diğer soru soracak arkadaşlarımıza da söz verece-
ğim. Buradaki sıkıntı normalde ilk derece mahkemesi seviyesinde yargısal 
olarak çözülmesi gereken ve bu çözülmesine yönelikte hukuki altyapı-
sının oluşturulması gereken bir konu, bireysel başvuru olmadan önce 
de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir gibi kendisinin 
içtihatla açtığı bir yoldur o yol. Özellikle bunu içtihat ederek geliştirmiş 
olduğu ve ihtiyati tedbirin bağlayıcı olduğu yönündeki değerlendirmesi 
üzerine Türk hukuku, özellikle Sayın Hocam da bahsetti, sözleşmenin 
5’nci maddesi çerçevesindeki noksanlıkları orada büyük ölçüde işaret 
edilmiştir. Böyle bir konuyu siz düzenlemezseniz ve etkin bir iç hukuk 
yolu da olmazsa, o zaman bu konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
kadar gidecektir ve bireysel başvuru yoluna gidecektir. Anayasa Mahke-
mesi, bir başvuruyla ilgili böyle bir cesaret göstermiş olabilir, ama yarın 
bugün o kadar işyükü altında bunların üstesinden nasıl gelecek ? Bu 
mümkün değil, sizin çok istisnai olarak müdahale etmeniz gereken bir 
alanken, böyle bir konuda bu şekilde bir karar verilmiş.
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Oktay Durukan - Helsinki Yurttaşlar Derneği. Caner Bey sizin bir 
konuda görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi gerçekten yeni Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu ile bu idari yargılama usulünden kay-
naklanan o sıkıntılar en azından bir ümit olarak aşılabilecek. Otomatik 
askıya alma yetkisi yaratan bir yargısal başvuru tanımlanıyor.

Diğer taraftan bugüne kadar ki ve bugün halen devam eden uygu-
lamayla ilgili olarak AİHM içtihatları bakımından, 13’ncü maddedeki 
anlamıyla bir etkin çağrı teşkil etmediği için bizim idari yargımız, bu yakın 
sınırdışı durumlarda, biz 2008’den bu yana Helsinki Yurttaşlar Derneği 
olarak çok yoğun bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kul-
lanmaya çalışıyoruz. 30’un üzerinde de aldığımız idari tedbir kararı var 
ve bunlardan bir tanesi de çok yakın bir zamanda gerçekleşti. Şimdi bu 
idari tedbir başvurularını yaparken etkin bir iç hukuk yolu bulunmadığı 
argümanıyla doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru-
yoruz ve bu yorumumuz genel olarak kabul görüyor, Nuray Hoca’nın 
saydığı içtihattan dolayı. Şimdi bu son başvurudan sonra mahkeme 
enteresan, önemli bir şey yaptı, dedi ki; Türkiye’de Anayasa Mahkemesi 
bireysel başvuru yolu açtı, siz bunu acaba etkin iç hukuk yolu olarak 
değerlendirmediğiniz mi, ki doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’ne başvurdunuz, gerçi idari tedbir kararını verdikten sonra bize sordu. 
Bu konuda bir tartışma yapmak istediği için, herhalde içtihat yapmak 
istediği için sordu. Bununla ilgili karşılıklı görüşler devam ediyor, fakat 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yakın sınırdışı durumlarındaki 
etkin çare kriteri o “Conka Kararı”ndan beri biliyoruz ki, otomatik askıya 
alma etkisiyle alakalıdır. Dolayısıyla, bizim endişemiz şu: Bu tek aşamalı 
yargısal usül eğer sağlıklı çalışmazsa çok sayıda vakada bugünkünden 
çokta farklı olmayan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Biz gerçekten 
de etkin çareyi Strazburg’da aramak durumunda kalabiliriz. Sizin acaba 
bu Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru usulü ve acil idari tedbir 
kararı mekanizmasıyla AİHM arasındaki ilişkiye dair görüşleriniz ve 
öngörüleriniz nelerdir ? Teşekkür ederim.

Dr. Esat Caner Yılmazoğlu - Teşekkür ederim. Söylemiş olduğunuz 
sıkıntılar vardı, bireysel başvuru yabancı olsun, yurttaş olsun, mülteci 
olsun, bütün insanların temel hak ve özgürlüklerinin hayata geçirebil-
mesi ve korunabilmesi adına getirilmiş bir mekanizma. Dolayısıyla, idari 
yargıda getirilecek olan sürelerin kısalığı, idari yargıdaki mekanizmanın 
etkili olup olmadığı tartışmalarının olduğu bir alanda Anayasa Mah-
kemesi eğer tedbir talebiyle önüne gelinirse bu tedbir talebine ilişkin 
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değerlendirmelerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu konudaki 
kriterlerine benzer kriterlerle teste tabii tutarak karar verecektir. Yani, son 
heyette sizin bu sorunuzun farklı bir versiyonu soruldu, üyelerimizden 
birisi, “Gelen bu tedbir taleplerinin hepsini kabul mü edeceğiz” dedi, 
idari yargının burada etkinliği ne olacak, idare mahkemeleri var ve dış 
edinme işlemi bir işlemse bu ne olacak, buna ilişkin olarak gidilebilir, 
karar verilebilir. Bunun üzerine bir başka üyemizin benim de katıldığım 
görüşü şuydu: Burada temel hak ve özgürlükleri koruma mahkemesidir, 
yani insanın insan onurundan kaynaklanan haklarından ve özgürlüklerin-
den korunmak için binlerce tedbir dosyasının altına girecekse, Anayasa 
Mahkemesi bu yükün altına girecektir. Burada bölümün yaklaşımı da, 
dosyayı hazırlayan raportör arkadaşların yaklaşımı da budur.

Büyük bir iş yükünün olması muhtemeldir, gönül isterdi ki ilk derece 
mahkemesinde bu hususlar algılansın. Fakat burada yine bir problemle 
karşı karşıyayız: Yani ilk derece mahkemesinde görev yapan, ben de 10 
yıldır hâkimlik yapmış bir kişi olduğum için çokta rahat konuşabiliyo-
rum. Yargıcın neyi maksimize ettiği sorusunun cevabının aranabilmesi 
gerekiyor. Siz, idare mahkemesinde sınırdışı edilme işlemine karşı açılan 
bir davayı görürken heyetli bir mahkeme, … oylama usüllerinden ken-
dinizi bir kenara çekip, “Burada temel hak ve özgürlükler ihlal ediliyor, 
insan haklarına saygı ilkesi ihlal ediliyor, ben buna karşıyım kardeşim” 
şeklinde direnç göstermelisiniz ve cesur davranmalısınız. Bu cesur tavrı 
görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz, işte bu önümüzdeki süreç bunu 
gösterecek. Ben mahkemelerde görev yapan arkadaşlarımın hepsinin 
bu konuda son derece istekli olduklarını ve bu konuda uluslararası 
standartlara uygun hareket edeceklerini düşünüyorum. Ama dediğim 
gibi, olabilir, farklı değerlendirmeler olabilir, “Ben sadece idari işlemin 
kimliği bakımından bakarım, uygun işlem yapılmışsa, idari prosedür 
uygun işletilmişse ben sadece bunu denetlerim” şeklinde bir yaklaşımla 
orada filtreden geçmiş bir uyuşmazlık Anayasa Mahkemesi’nin önüne 
gelirse, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu 
konuda vermiş olduğu kriterlerde altını çizdiği noktalara dikkat ederek 
tedbir talebini verecektir. Bunda hiç şüphe yok. Dolayısıyla, önümüzdeki 
dönem içerisinde sınırdışı edilme işlemlerine karşı Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulmasının etkili bir hukuk yolu olarak kabul edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Tabii öyle olacaktır, inşallah bu konudaki sınavımızı da 
başarılı vereceğiz diye düşünüyorum.
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Prof. Dr. Nuray Ekşi - Özür dilerim diğer soru soracaklardan, mik-
rofon aldım ama tam bu noktada bağlantılı olduğu için. Şimdi, YUK’un 
şu anda idari prosedüre ilişkin hükümleri devredildi, ama 11 Nisan 2014 
tarihinde de diğer hükümler yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdiği zaman 
sınırdışı etmeyle ilgili olarak 53’ncü maddede diyor ki, eğer sınırdışı 
işlemi yapıldı, karar verildi, dava açma süresi içinde veya idari yargıya 
başvurulursa sınırdışı işlemi icra edilmez. Yani, yürütmenin otomatik 
olarak durması söz konusu, bunun tek istisnası da ilgilinin rızası.

Ben sizin hakikaten değerli açıklamalarınızdan çok istifade ettim, 
o yüzden kendimi şanslı görüyorum bu konuşmayı dinlediğim için. 
Bir soru sormak istiyorum size, 11 Nisan 2014 tarihinden sonrada bu 
yürütmenin kendiliğinden otomatik olarak durması devreye gireceği 
için yine de Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu takdirde, Anayasa 
Mahkemesi uluslararası standartları da dikkate alarak bir tedbir kararı 
verir mi ? Teşekkür ederim.

Dr. Esat Caner Yılmazoğlu - 11 Nisan 2014’de yürürlüğe girecek 
düzenlemelerle birlikte eğer kişinin sınırdışı edilme işlemine karşı bir idari 
itiraz prosedürü harekete geçirilmiş veyahut da dava açılmış ve davanın 
sonuçlanmasına kadar bekleneceğine ilişkin hüküm var, dolayısıyla 
eğer davanın açıldığını bireysel başvuru dosyasında görünmüşse bu 
dosyanın esası hakkında derece mahkemesince verilecek kararın sonucuna 
kadar tedbir kararı hakkında bir karar verilmeyecektir. Çünkü, derece 
mahkemesinde bu değerlendiriliyor ve dava açılmış, biz onu bireysel 
başvuru dilekçesinde, “Şu tarihte dava açılmış, bu süre içinde sınırdışı 
edilmez” şeklinde algılarız ve bakmayız. Fakat, sınırdışı edilme işleminin 
o prosedürden geçmiş olması gerekir. Yargısal prosedürden geçmiş olması 
kişinin bir işkence görme veyahut kötü muameleye tabii tutulma riskinin 
bunun hemen bitişinde doğduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Böyle bir 
gerçek, böyle bir vaka varsa eğer Anayasa Mahkemesi bence buradaki 
karara rağmen, kesinleşmiş olmasına rağmen, o süreç devam ediyor 
olmasına rağmen tedbir kararına yine hükmedebilmelidir.

Prof. Dr. Nuray Ekşi - Peki, kanunda bir süreç daha var ikincil 
koruma; yani, kimse işkence, zulüm göreceği, kötü muameleye maruz 
kalacağı ülkeye gönderemezsiniz, diyor. Yani, ikincil korumayı da getir-
miş sistem. Bu maddeye rağmen yine tedbir kararı verilebilir mi, tabii 
bunların hepsi olasılık.

Oturum Başkanı - Hocam özür diliyorum, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin 3’ncü maddesi çerçevesinde bir ihlal varsa Anayasa 
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Mahkemesi bireysel başvuru temelinde bunu değerlendirebilir diye 
düşünüyorum. Fakat, ilk derece mahkemesinden incelenerek geçmiş, 
esasları detaylı bir şekilde incelenmiş ve hakikaten iş ciddi tutulmuşsa 
Anayasa Mahkemesi’nin buradaki müdahale etme olasılığının –somut 
olaya bakarak bunu söylemek lâzım- oldukça minimum düzeyde olaca-
ğını beklemek gerekir.

Dr. Esat Caner Yılmazoğlu - Ben tedbir kararı açısından o süreçten 
geçmiş olsa dahi, 3’ncü maddedeki yükümlülükler, devletin pozitif 
yükümlülüğü bağlamında, altına imza atmış olduğumuz sözleşmeler 
bağlamında ve sapma önlemlerine konu olamayacak tarzdaki bir işlem 
olması sebebiyle buna ilişkin bir tedbir kararının yine de verilebileceğini 
düşünüyorum.

Kadir Bağcı - Konu uzmanı bir akademisyenim. Bir bilgi vermem 
gerekir, eğer bizim Türk hâkimlerimiz pasaportu yok diye sınırdışı edi-
yorsa, Cenevre Konvansiyonunda böyle bir şey yoktur, geçerli bir varsa da 
biz bazen verdirtmiyoruz, kaybetti diyoruz Avrupa’dakiler için. Sonrasında 
geçerli bir kimlik istenir, sonrada yargıçlar kendi şeyleriyle yürütürler.

Benim sorum, Sayın Karim Atassi’ye; Suriyeliler için Avrupa’nın aldığı 
son kararlar ve Türkiye’nin onayladığı Suriyeli ve diğerlerinin iadesi 
konusu. Suriyelilerin bizim statümüzde bildiğimiz kadarıyla misafirdiler, 
şimdi bu statüde biraz azilmiş gibi anlattılar. Ben konuda Avrupa’nın 
kararları ve doğru bilgileri almak istiyorum. Teşekkür ediyorum.

Karim Atassi - The government of Turkey has officially established 
and proclaimed a legal framework for syrian in need of international 
protection in Turkey. And, this framework is called “temporary protec-
tion”. Temporary protection in international law is a framwork that is 
applicable to refugees so, syrians in Turkey, from an international point 
of view, are refugees under the temporary protection regime in Turkey, 
they are also treated as refugees. Now, the word guest has been often used 
to describe Syrians in Turkey. I think there are two reasons for this. The 
first one is historically or cronologically the first refugees, Syrian refugees 
of this crisis have entered Turkey in on the 25th of April 2011. And the 
temporary protection regime has been officially established in Turkey on 
the 31st of October 2011. So, during the period of 6 month, although 
we as UNHCR we conculded from the beginning that Turkey was estab-
lishing de facto temporary protection regime, the regime in itself has not 
been anounced officially until October 2011, and in an international 
conference held in Geneva two months later, the turkish minister of 
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interior affairs at that time in front of an international conference made 
it very public said “we have established a temporary protection regime 
for Syrian in Turkey. But, during the first 6 month, the regime was being 
established gradually de facto, not dejure, it was de facto being established, 
and during that period, we have seen that the word of “guests” has been 
used. The word of guests is something that certainly refer, we also heard 
“brothers” so, these two qualification, guest or brothers have been used 
at the beginning of the Syria crisis where there were still not an official 
legal framework in Turkey and these were very convenient words in 
order to describe and in order to sympathy, the emphaty of the Turkish 
public opinion of the Turkish government, of the Turkish individuals 
with syrians who have fleeing the conflict and comming to Turkey. We 
had seen similar description being given in other parts of the world 
during other refugee crisis where the host country were first calling the 
people in need of international protection were calling them “ these are 
our guests” and then gradually international, let’s say a legal framework 
in line with international standard recognizing that these are refugees 
have been put into place. So, this is probably the explanation of why 
sometimes the word guest is being used but from a legal point of view, 
these syrians in turkey are refugees. At least for UNHCR. Thank you.

Bir Konuk - Bu, oy veremeyecekleri anlamına mı geliyor ?
Karim Atassi - No no of course not. Syrians have no rights to vote 

and Syrians are not here as to become Turkish citizen, these are person 
in need of international protection and the government of Turkey has 
establish for them a temporary framework, a temporary protection 
regime in Turkey.

Oturum Başkanı - Bu geçici koruma konusu tartışmalı bir konu, 
programdan sonra arzu ederseniz ben sizin için bilgilendirme yaparım. 
Programı bitirmemiz gerekiyor, arkadaşımıza söz vereyim, çok kısa lütfen.

Osman Seyhan - Polis Akademisi Başkanlığından katılıyorum. Ben 
insan ticareti bağlamında Karim Bey’e bir soru sormak istiyorum. İnsan 
ticareti dünyada insanlığı tehdit eden büyük bir unsur; bu iltica başvurusu 
mülteciler bağlamında, şimdi sadece Türkiye’de değil bütün dünyada bir 
iltica başvurusunun sonuçlanması belli bir süre içinde oluyor, ortalama 
1 yıl oluyor ve hatta yıllar sürüyor. Hatta bu iltica başvurusu da olma-
yabiliyor, bir geçici koruma başvurusu aylara, yıllara vuran bir süreç. Bu 
süre içerisinde insanlar gerek emek sömürüsü başta, onun dışında seks 
işçiliği gibi birtakım sömürülere karşı kadınlar ve erkekler savunmasız 
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hale geliyorlar. Geçen sene Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bir 
patlama oldu, 5 işçi öldü ve bunun 4’ü Suriyeli. Bu insanlar 200 lira gibi, 
300 lira gibi komik paralarla orada çalışıyorlar, çok ağır şartlarda. İltica 
başvurularının sonuçlanmasıyla ilgili bir mekanizmanız var mı, ara bir 
mekanizmanız var mı ? Bu yönde birtakım mekanizmalar, programlar 
vesaireler, prensipler ortaya koyuyor musunuz ? Varsa öğrenmek isteriz.
Teşekkür ederim.

Karim Atassi - Thank you for the question. During the interim 
period the persons who have submitted an asylum claim, in Turkey or 
in any other country, have a status of asylum seeker. And this is a status, 
that now in Turkey, once after the 11 of April, you will have a law that 
will have establish a framework, for what are the entitlement what are 
the right but also the duties of person who are in this situation. And, in 
my personal opinion, things will be different after the 11 of April than 
what it was before. Having said that we know that the law will be fully 
implemented, should be fully implemented after the 11 of April, but it 
may take some time for secondary legislation for also to be put in place 
also in order to qualify in order to implement what is in the law. So, 
Turkey is not at a very exciting period where in a next few weeks, the 
law will enter into force, than it will be a time for secondary legislation 
and all the challenges that you have raised in your question, that is not 
only linked to the status, but also to work permit, but also to access to 
right, but also to documentation, all this now in Turkey, you are in solid 
ground. You have a law. And congratulations.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyorum. Ben burada programı 
bitiriyorum; gerek dinleyicilerimize, gerekse konuşmacılarımıza teşekkür 
ediyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)





ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

CMK ve Adli Yardım  
Hizmetlerinin Hukuka Etkileri
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Sunucu - Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün üçüncü olarak, “CMK 
ve Adli Yardım Hizmetlerinin Hukuka Etkileri” konulu oturum icra 
edilecektir. Oturumun birbuçuk saat sürmesi ve saat 15:30’da bitmesi 
planlanmaktadır.

Oturum Başkanlığını yapmak üzere, Türkiye Baralor Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Sayın Avukat Eyyüp Sabri Çepik’i platforma davet ediyo-
rum. Oturum konuşmacıları;

• Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi’nden Sayın Avukat 
Doktor Peter Köves,

• Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi’nden Sayın Maria 
Slazak,

• Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Sayın Orhan Şimşek,
• Ankara Barosu’ndan Sayın Avukat Doğan Erkan,
• Ankara Barosu’ndan Sayın Avukat Özgür Salman’ın platforma 

teşriflerini arz ederim.
Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 

olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Av. Eyyüp Sabri ÇEPİK
Türkiye Barolar birliği Yönetim Kurulu Üyesi / Oturum Başkanı

Değerli meslektaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. CMUK ve Adli 
Yardım Hizmetlerinin Hukuka Etkileri konusunu konuklarımızla ve 
konuşmacı arkadaşlarla paylaşacağız, tartışacağız. Ben öncelikle oturuma 
katılan arkadaşları takdim etmek istiyorum.

Avukat Doktor Peter Köves; Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları 
Konseyinden, Maria Slazak; Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları 
Konseyinden, Avukat Orhan Şimşek’i tanıyorsunuz; Ankara Barosunun 
değerli Başkan Yardımcısı, Avukat Doğan Erkan; Ankara Barosundan, 
yine Avukat Özgür Salman; Ankara Barosundan, birlikte değerli görüş-
lerinden istifade etmeye çalışacağız.
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Değerli arkadaşlar, kısaca ben sözü çok uzatmadan, zamanı daha eko-
nomik kullanma açısından kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü konuşmacı 
arkadaşlara bırakmak istiyorum.

Barolar Birliği’nde şöyle bir çalışma başlatmıştık: CMK Üst Kurulu 
olarak, Adli Yardım konusunu çok detaylı bilmediğim için, biz CMUK 
veya CMK uygulamaları başladıktan sonra, zorunlu müdafilik kavramı 
da hukukumuza girdikten sonra Barolar Birliği’nin otomasyon sistemine 
geçişiyle birlikte ne kadar insana hukuki yardımda bulunduk, bunların 
suçlandıkları neydi, bu hukuki yardımda bulunduklarımızdan kaçı 
kadındır, kaçı erkektir  ? Bunların tespitini ve bununla birlikte su çalışma 
sonucunda Türkiye’nin suç haritasının çıkarılıp çıkarılmayacağını araş-
tıralım dedik ve üç aylık bir süre içerisinde barolarımızdan bu verilerin 
tümünü topladık. Çok ilginç bir şey çıktı karşımıza, sizinle paylaşmak 
istiyorum. Tüm Türkiye’de, yedi coğrafi bölgemizde de hizmet verdiğimiz 
veya hukuki yardım sunduğumuz bütün insanlarımızın ilk sıralamasında 
hırsızlık iddiası var. Bu Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi içinde aynı, Mar-
mara Bölgesinde de ilk sırada hırsızlık, Ege Bölgesinde de, Güneydoğu’da 
da, Karadeniz’de de bu böyle. Suç nevinin ilk beş sırasını tespit etmeye 
kalktığımızda birdenbire değişiklikler gösteriyor coğrafi bölge anlamında. 
İlk sırada hırsızlık, ikinci sırada müessir fiil ya da yeni deyimiyle yaralama 
dediğimiz şey alıyorsa, bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir-
denbire değişiyor, karşımıza 2911 Sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşlerine 
Muhalefet Suçları çıkıyor. Bu otomasyona geçtiğimiz son 7- 8 senelik 
periyodun bize olan göstergesidir. Bu çalışmalar ham veri halinde Türkiye 
Barolar Birliği’nin elinde bulunmaktadır. Bütün barolarımız otomasyon 
sistemine geçtikten sonra kaç kişiye hizmet verdi, kaçı ne ile suçlandı, ne 
kadarı çocuktur, ne kadarı kadındır, ne kadarı erkektir, bunları görebi-
liyoruz. Ama bu verilerin akademik bir veriyle incelenmesi, irdelenmesi 
ve bunun Türkiye’nin suç haritasının çıkarılmasında, bu işlerin bilimsel 
yorumlanmasında yeni bir seleksiyona ihtiyacı var diye düşünüyorum.

Ben sözlerimi burada bağlarken, konuşma sırasını 15’er dakikalık 
şimdiye kadar ki uygulamalar böyle gösteriyor, 15’er dakikalık süreler 
halinde sınırlayarak ilk sözü isterseniz biz Avrupa Baroları ve Hukuk 
Kuruluşları Konseyi’nden Sayın Avukat doktor Peter Köves’e vererek 
başlayalım; buyurun.
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Av. Dr. Peter KÖVES
Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Şimdi söz sırası Maria Slazak’da; buyurun.

Maria SLAZAK
Avrupa Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Sayın Slazak’a değerli görüşlerini bizimle pay-

laştığı için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki, damdan 
düşenlerin istemi aynı, ben öyle gördüm. Damdan düşenler doktor falan 
istemiyor, damdan düşen birinin önerilerini bekliyor. Eğer çeviri hatası 
değilse anladığım kadarıyla Macaristan’da adli yardımın ya da zorunlu 
müdafiliğin saati 10 Euro, bu eğer saat için önerilen bazsa bizim ülke-
mizdeki durum zannediyorum bu rakamın çok altında, öyle görünüyor, 
eğer tercüme hatası değilse.

Yine anlaşıldığı kadarıyla teknik bazı ayrıntılar ötesinde Macaristan’da 
adli yardım fonu hizmet alan kısmın, yani polis departmanının elinde ve 
zannediyorum avukatların verdikleri adli yardım hizmetleri karşılığında 
polis departmanından belli prosedürlerle ödeneklerini veya ücretlerini 
alıyorlar. Türkiye’de veya bir başka ülkede teknik düzenleme konusu bu, 
şu anda Türkiye’de bir dönem hizmet veren kurumun, baroların elin-
deyken bilahare tekrar hizmet alan zannediyorum Türkiye’de de karşılığı 
Cumhuriyet savcılıkları veya başsavcılık gibi.

Zorunlu müdafilikte zannediyorum yargının köleleri olan avukatların 
içerisinde zorunlu müdafilerde avukatların “Kunta Kinte”leri gibi bir 
şey, bunun için Macaristan örneğini dinlerken ağlamamak için insan 
kendini zor tutuyor.

Ben şimdi Türkiye örneğine gelmek için sözü Sayın Avukat Özgür 
Salman’a bırakıyorum; Ankara Barosu’ndan arkadaşımız.
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Av. Özgür SALMAN
Ankara Barosu

Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Ekonomik açıdan zayıf olan 
bireylere hak arama olanağı veren adli yardım ve CMK hizmeti, aslında 
idealinde hakları salt iyi birer norm olmaktan çıkarmakta ve hayata 
geçen etkin kavramlar olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de Türkiye 
Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nde bu tanımlanırken şu ibare 
kullanılmıştır: Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin 
önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda eşitli-
ğini sağlamak üzere avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama 
olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlanmasıdır, 
şeklinde hükme bağlanmıştır. Avukatlık Yasasının 176’ncı maddesinde 
adli yardım; avukatlık ücretleri ve diğer giderleri karşılama olanağı bulun-
mayanların bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır, 
şeklinde hükme geçmiştir.

Şimdi buradaki nüans şu: Barolar kanalıyla verilecek adli yardım 
hizmeti esas olarak avukatlık hizmetini kapsamakla birlikte, Türkiye 
Barolar Birliği adli yardım yönetmeliğinin 6’ncı maddesi uyarınca; 
koşulları varsa yargılama giderleri için istenecek adli yardım talebinin 
mahkemelerce reddedilmesi halinde, baro yönetim kurullarının kararıyla 
yargılama giderlerinin de Adli Yardım Fonu’ndan karşılama olanağının 
olması. Avukat ve temsil zorunluluğunun olmayışı her şeyden önce, 
herkes yapabilir yanlış duygusunu yaratmaktaysa da, bir avukat yardımı 
olmaksızın yapılmaya çalışılan her işte ilerleyen aşamalarda avukatsız 
iş görmeye çalışmanın handikapları anlaşılıyor. Maalesef o aşamadan 
sonrasında da sıkıntılar başlıyor.

Bu çerçevede ülkemizde normatif olarak avukat zorunluluğu olmasa 
dahi, aslında CMK ve adli yardım bir anlamda bunun zeminini oluş-
turup, bir zaman sonra aslında yasa koyucunun da, parlamentonun da 
devlet yapılanması içinde, yargının içinde avukatın zaruriyetinin de bir 
zaman sonrasında altını çizmek namında bence bir aşamayı söz konusu 
haline getiriyor.

Şimdi, burada konuyla ilgili olarak gerek insan haklarına, gerekse 
adalete hizmet eden adli yardım ve CMK hizmetini veren avukatların, bu 
hizmeti vermeleri nedeniyle ekonomik açıdan zayıf duruma düşmelerinin 
engellenmesine yönelik mekanizmalarında konu kitleniyor. Şu ana kadar 
konuşmacıların da odaklandığı mesele hep burada oldu. Avukatlık gibi 
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sorumluluğu zaten ağır olan bir mesleğin, adli yardım ve CMK hizmeti 
nedeniyle daha da ağırlaşan bir sorumlulukla yürütüldüğü göz önünde 
tutulduğunda bilgisini, zamanını, emeğini bu işe veren avukatın da sistem 
içinde korunması gerektiği açıktır.

Şimdi ben meslektaşlarımı az önce dinleyince, Avrupa Konseyi’nin 
avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlükler hakkında 9 numaralı tav-
siye kararı var. Bunun 4 numaralı maddesine göre, “avukatlık ücretini 
düzenleyen kanun ve düzenlemeler avukatlara makul düzeyde kazanç 
sağlayıcı ve kamunun hukuk ihtiyacını karşılayıcı nitelikte olmalıdır” 
denilmiştir. Yine, prensiplerin ve şerhlerin düzenlendiği bölümün 50’nci 
maddesinde, madde gerekçesi açıklanırken; avukatların özgür olabilmeleri 
için makul yaşam standardını elde edebilecek kadar kazanmalarının şart 
olduğu belirtilmiştir.

51’nci madde de demiştir ki; ekonomik açıdan zayıf olanlara adli 
yardım hizmeti veren avukatların da mesleki açıdan özgür olabilmelerinin 
sağlanması gerekir. Buradaki özgürlükte yalnızca kamu kurumlarının 
avukatın önünde bir engel olmaması, aynı zamanda ekonomik açıdan 
da avukatın bu işi yürütebilmesindeki gerekli refahın sağlanması izah 
edilmiştir.

Özetle açıklandığı üzere, ekonomik açıdan zayıf olan bireylere yargı 
mercilerine ve avukatlara ulaşma olanağının sağlandığı, bir yandan da 
bu tür hizmetlerde bulunan avukatların ekonomik açıdan zorda kal-
malarını önleyici tedbirlerin alındığı ve bu olanaklarla birlikte ancak 
avukatla temsilin zaruri, zorunlu hale getirildiği bir hukuk sisteminde 
adil yargılamadan söz etmek mümkün olacaktır.

Ülkemizdeki CMK hizmetlerinde, uygulamada avukatların yaşadığı 
birtakım sıkıntılar var, bunlardan bahsedelim. Öncelikle CMK görevlen-
dirmeleri telefonla geliyor avukatlara, görevin detayları ise daha sonradan 
mesajla geliyor. Avukatın bu mesajı dikkate alması gerekiyor; çünkü bazı 
durumlarda görev ne kadar karakoldaysa da, tutuklu kişi hastane olabiliyor 
ve avukatın mutlaka karakol numarasını alıp tekrardan bununla ilgili ayrı 
ayrı görüşmeler yapması gerekiyor, ek bir uğraş içine girmesi gerekiyor.

Yine Türkiye’de görev geldiğinden itibaren bir saat içinde görev yerinde 
olması söz konusu olabiliyor. Biz buna biraz opsiyon katılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Hiç olmazsa avukatın olası bir gecikmeye karşı, “ben avukat 
Ahmet, CMK ile görevlendirildim, yoldayım geliyorum” şeklinde, avu-
katın sorumluluklarının bu yönüyle azaltılması gerektiğine inanıyorum.
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Ben 5 yıllık avukatken bizim yanımıza benden son derece kıdemli 
bir avukat hanım arkadaşımız müracaat etmişti. Kendisi 9 -10 yıllık bir 
avukattı ve Burdur’da sırf kendisine ulaşılamadığından dolayı savcılığa 
şikâyet konusu oldu, ağır cezada yargılandı, ciddi disiplin soruşturma-
larına maruz kaldı. Ne tür bir yaptırım oldu bilmiyorum sonradan ama, 
“ben meslekten soğudum, artık serbest çalışmak istemiyorum, sizin 
yanınızda çalışmak istiyorum” dedi ve hiç münasip olmayan rakamlarda, 
biz arkadaşımızın psikolojisinin düzelmesini bekledik, bayağı uzun bir 
süre bizim yanımızda çalıştı, ben hatırlıyorum.

Şimdi dosyayı inceleme hakkı var, bununla ilgili olarak bazen prob-
lemler çıkabiliyor. Her ne kadar Ceza Muhakemesi Kanunun 153/1’de; 
müdafi, soruşturma evresinde içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin 
bir bölümünü harçsız olarak alabilir, denilse de kimi dönemlerde avukatın 
dosya içeriğini incelemesi keyfi gerekçelerle, “belgelerden örnek alması 
soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek” diye Sulh Ceza Hâkiminin 
kararı, Savcısının istemiyle sınırlandırılabiliyor.

Avukatın soruşturma evresinde şüphelinin ifade ve sorgusun içeren 
tutanakları alması mutlak bir hak, bununla ilgili olabildiğince yüksek 
anlamda direncin sağlanması, sistemin de bunu rahatlaması gerekiyor.

Görüşme tutanaklarının şöyle bir önemi var: Şüpheli, mağdur tutanağı 
CMK ücreti ödenirken, CMK merkezince istenmiyor. Bu yüzden de 
karakollar bazen bu tutanağı vermekten imtina edebiliyorlar. Fakat, şüp-
helinin avukatın kendisiyle görüşmediğini söylemesi olasılığına karşılık, 
biz bu tutanağın yine de arkadaşlarımızca alınmasını tavsiye ediyoruz.

Dava aşamasında sanık avukatının cezaevine gitmesini ve cezaevinde 
bir görüşme tutanağının imzalanmasını uygun buluyoruz. Her celse 
tahliyenin istenmesini, bu konuda tutukluluk halinin kaldırılmasının 
imkânsız göründüğü hallerde bile bunlardan arkadaşlarımızın geri dur-
mamasını, aksi takdirde sabıkasını kabarık aldığını hatırlatıyoruz.

Yaşı küçük mağdur vekili olarak atandığında, küçüğün velisi olarak 
davaya katılmak istemese dahi, o esnada alınan vazifenin bir kamu 
görevi olduğunu unutmaksızın mutlak surette davaya avukatın katılması 
gerektiğine inanıyoruz.

Çocuğun korunmasına dair, suça sürüklenen çocukların mağduriyet-
leri içinde en nihayetinde eğer savcılıkça bir tedbir kararı istenilmemişse 
avukat arkadaşlarımızı mutlaka ihbar eden sıfatıyla çocuk mahkemesinden 
birini istemesini istiyoruz. Çünkü, bu tür durumlarda birçok kez çocuğun 
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barınma ya da sağlık problemleri olabiliyor. Dolayısıyla, suça sürüklenen 
çocuklarda savcılıkta görüşmeler yapılabiliyor. Bu da sıkıntılara sebebi-
yet veriyor. Avukatın mümkün olduğunca suça sürüklenen çocuklarda 
yalnız görüşme ortamını yaratması gerektiğinin altını çiziyoruz. Eğer 
bir cinsel istismar, cinsel taciz söz konusuysa, bu hususta Çocuk İzlem 
Merkezlerinden faydalanılmasını tavsiye ediyoruz.

Bunlar işin mevzuata dayalı ya da birazcık da bu tavsiyeleri burada 
genç avukat arkadaşlarımız, mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızı gör-
düğüm için yaptım.

Bir de bu işin algı meselesi var Türkiye’de; CMK, bizim ülkemiz adına 
çok eski bir müessese değil. Geçmiş dönemler adına avukatın algısında 
bu biraz depremde yarattı. Yani, hem adli mekanizma içinde, hem emni-
yet birimleri içinde, hem de bu kadar rahat, bu kadar kolay ulaşılan bir 
meslek sıfatı haline getirilmesi noktasında algıda da bir sıkıntı yarattı, 
bizler namında. Zira, işleyişi esnasında tek telefonla avukatın hemen 
koşturulması, savcılık, mahkeme kapılarında maalesef çok uzun süreler 
bekletilmesi, bu beklemenin bazen sabır hadlerini aşması, insanların 
savunmaya ve savunmanın aracısı olan avukatlara ulaşması esnasında 
bütün kamu teşkilatını da göz önünde bulundurarak algı yanılmaları ve 
algıda bir düşüklük yarattığına inanıyorum. Bunu birçok arkadaşımız 
ve daha mesleğe yeni başlarken bunu yaşamalarında da kendi adıma 
rahatsızım.

Macaristan Barosu’na bağlı meslektaşımız ücretlerle ilgili sıkıntısını 
dile getirdiği zaman benim aklıma espri geldi, “eğer Attila’nın torunla-
rıysanız ve avukatsanız demek ki hep işiniz zor” avukat olunduğu zaman. 
Netice itibariyle CMK uygulamaları, yasalardaki ideallerin gölgelerinde 
kalmamalı, savunma hakkının kutsallığı ve hak arama hürriyetinin sosyal 
devlet ilkesi çerçevesinde her bireyin doğal hakkı olduğu göz önünde 
bulundurularak ve bunun etkin savaşçısı konumunda bulunan avukatlarda 
yalnız bırakılmamalı, maddi, manevi, fizikî şartlar doğrultusunda hak 
ettiği pozisyonun kendisine sağlanması gerektiğine inanıyorum. Benim 
söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Biz teşekkür ediyoruz. Sözü Avukat Doğan Erkan’a 
bırakmak istiyorum; buyurun.
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Av. Doğan ERKAN
Ankara Barosu

Saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, hepinize öncelikle saygı-
larımı sunarım. Yan tarafta Mustafa Balbay konuşmacı rakibimiz, sıklıkla 
da alkışlarla kesiliyor buradan da duyduğumuz üzere. O yüzden ben 
belki de biraz kuru hukuk sınırları içinde değil de, biraz daha yaşamsal 
gerçeklik içerisinde anlatmakta fayda var. İşin aslı, ben de Macaristan’dan 
gelen misafirimiz, sayın meslektaşımızın sunumundan sonra bir kurgu 
değişikliğine gitme riskini de göze aldım.

Ankara Barosu’nda CMK Başkan görevini sürdürüyorum. Avukatlı-
ğım ilk yılından itibaren CMK avukatlığı yapıyorum, 4 yıldır da CMK 
Kurulunda faaliyet sürdürüyorum. Alana ilişkin durum tespitlerimiz, 
meslektaşım çok güzel söyledi, aynı sosyolojik bağlarla birbirimize bağlıyız 
Kıta Avrupa’sıyla aslında. Çok benzer sorunlarımız var.

Şöyle başlayarak devam etmek istiyorum: Adli yardım ve CMK sistemi 
yoksulların can simididir. Adalete güçlü bir erişim, güçlü bir savunma 
yaratmanın yolunun belli bir ekonomik yeterliliğe sahip olmak koşulun-
dan geçtiği bugünkü sosyolojik gerçeğimiz. Bu olanağı bulamayanların 
adalete diğer zengin sınıflarla az çok eşit olanaklarda ulaşmasını sağlamayı 
amaçlayan, tasavvur eden bir sistemdir adli yardım ve CMK sistemi. 
Dolayısıyla, adalet hizmetinin adil dağıtılması hizmetidir aslında.

Şimdi konuya şuradan da bakmakta fayda var. Neden böyle dedik, 
neden yoksulların can simididir dedik ve neden adalete ve bir savunma 
yardımına, savunmanlığa müdafilik yardımına erişiminin yoksul kesimler 
açısından eşitlenmesi gerekiyor. Bir pozitif ayrımcılık, bir pozitif katkı 
gerekiyor. Şundan dolayı gerekiyor: 1947 yılında imzalanan bir anlaşma 
var, bu anlaşmanın kısa adı “GATS”, hizmet ticareti genel anlaşması-
dır, hizmetlerin serbest dolaşımı anlaşmasıdır. 1995’de Dünya Ticaret 
Örgütü kurulduğunda ona devrediliyor bu anlaşmayı takip etmek ve bu 
anlaşmayı uygulamak.

Türkiye’de bu anlaşma gereğince 1994 yılında şu sektörde taahhüde 
bulunuyor, yani şu sektörlerin piyasada serbest dolaşımı ve dolayısıyla 
Türkiye’ye serbestçe girmesi şeklinde taahhütte bulunuyor, çok ilginç; 
haberleşme hizmetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, eğitim hiz-
metleri, ulaştırma hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm hizmetleri ve 
uzmanlık gerektiren hizmetler ve biz de bu gruba giriyoruz. Avukatlar, 
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uzmanlık gerektiren hizmetler başlığı altında avukatlık hizmetinin ser-
bestçe dolaşımının taahhüt edildiği bir ülkede avukatlık yapmak istiyorlar, 
yapmaya çalışıyorlar. Bu şu demek: Hizmetlerin serbest dolaşımı demek, 
sermayenin serbest dolaşımı demektir. Sermayenin serbest dolaşımı ise 
21’nci Yüzyılda artık tekelleşme demek; çünkü sermayesi güçlü olan, 
hizmet veren sektör, firma, sermayesi güçlü olan gittiği yerdeki hizmet 
koşullarının belirlenmesinde ve fiyatların belirlenmesinde bir tekel güç 
olur. Yani, adalet hizmeti özelinde bakarsak, sağlık hizmetleri bunun çok 
yakın bir örneği aslında. Piyasa belirlemez tekeller belirler, hastaneler 
özelleştikçe, sağlık hizmeti özelleştikçe eskiden biraz daha rekabet vardı o 
alanda biliyorsunuz, biraz daha hizmet alan yurttaşa daha makul ücretler 
şeklinde yansıyordu. Bu tekelleşme oldukça bu hizmetin koşullarını ve 
bu hizmetin fiyatını tekeller belirler, piyasa belirlemez. Böyle olunca bu 
tekeller tarafından belirlenen örneğin adalet hizmetlerinin, biraz ampirik 
bir dilde konuşursak, gidip bir avukatı ücret karşılığında tutma, hizme-
tinin, Ünsal Çankaya meslektaşımın kulakları çınlasın, avukat tutma 
kelimesine çok karşı kızardı. Bir avukat hizmetinin fiyatını belirlemek 
bu tekellere kaldığında o zaman yoksullara avukata ulaşamaz hale gele-
cekler. Buna karşı aslında yoksulların direncidir, adli yardım ve CMK 
hizmeti, direneceğimiz bir alan aslında. Bereket ki, bu hizmetlerin serbest 
dolaşımı ve piyasalaşmasına paralel olarak avukatların yoksullaşması da 
aynı hızda sürüyor ki, yoksul yurttaşların adli yardım ve CMK’da daha 
düşük ücretlerle avukatlığını almak zorunda kalıyorlar, o yüzden yaşasın 
avukatların da yoksullaşması demek lâzım zannediyorum ki, bu adli 
yardım ve CMK’yı yapacak avukatlar bulmaya devam edelim.

Bu işin ekonomik yanı, ekonomik yanından girince ben de böyle 
bir katkı sunmak istedim ve bu tartışma birazda hukuk alanının içinde 
belli bir yere kadar sürdürülebilir bir tartışma, sosyal hukuk alanının 
kendisinin siyasal tartışmasıyla ilgili bir şey.

Buna rağmen bir tampon olarak, yoksulların bir can simidi olarak 
adli yardım ve CMK hizmetlerinde ülkemizde önemli olan gelişmelerde 
var. Yabancı konuklar açısından belki şu ayrımı farklı koymak gerekiyor, 
ikisi neden farklı; Avrupa’da benim daha önceden bildiğim ve şu an 
dinlediklerimden anladığım kadarıyla da, tek bir başlık var adli yardım 
hizmetleri diye. Türkçe’de bildiğimiz gibi ceza hukuku alanındaki avu-
katlık hizmetinin, müdafilik veya vekillik hizmetinin karşılığı bir CMK 
sistemi, kanunu, hatta bütçesi ve bazı koşulları net bir alan. Adli yardım 
hizmeti ise, doğrudan baroların yoksullara ve yoksulluğunu ispat ettikleri 
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takdirde avukat hizmeti sağladığı ceza hukukunun dışındaki alanlara 
ilişkin alanımız.

Ben daha çok CMK bölümüne değineceğim, öbür alanda meslektaş-
larım yeterli değinmelerde bulundular ve bulunacaklar. Şimdi savundu-
ğumuz temel tez; müdafisiz sanık olmaz, tezi. Peşinen söylüyorum ki, 
tüm ceza davalarında zorunlu müdafilik kavramının geliştiğini savunmak 
durumundayız. Yani, üçlü diyalektik sacayağı vardır bildiğiniz gibi ceza 
yargılamasında; burada iddia makamı toplumsal kamu adına mütalaada 
bulunan makamı, cezalandırma isteyen makamı temsil ediyor. Hüküm 
makamı da yine Türk milleti adına karar veriyor. Bu durumda sanığı ya 
da şüpheliyi bireysel bırakmak adalet diyalektiğinin kurulmasında bir 
eksikliktir; çünkü şüpheli ya da sanık bireysel savunmadır bildiğiniz gibi. 
Toplumsal savunma kim, biz avukatlarız. İşte toplumsal savunmayla des-
teklendiğinde ancak bir ceza yargılamasının üçayağı da kurulmuş olur. 
Yoksa, savcılık karşısında, hüküm makamı olan mahkeme karşısında sanığı 
tek başına bırakmış oluyoruz. Nitekim, avukat Türk Ceza Kanunun 6’ncı 
maddesinde tanımlandığı gibi yargı görevi yapandır. Şimdi yargı görevi 
yapanın dahil olmadığı bir yargılama düşünmek aslında bu mantığa aykırı 
bir şeydir. Savcının iddianamesi, suçlaması olmadığı bir ceza yargılaması 
olur mu, olmaz. Avukatın toplumsal savunmayı sağlayamadığı bir ceza 
yargılamasını da düşünmemek gerekir. Bir - iki pozitif hukukumuzdaki 
duruma değinerek toparlamaya çalışacağım.

Ceza Muhakemesi Kanunumuzda aslında, bunun dayanağı olan, 
bunun işareti olan, bu müdafiinin ceza hukukundaki önemini işaret 
eden gelişmeler görüyoruz. Bunun en önemlisi, Ceza Muhakemesi 
Kanunumuzun 148’nci maddesinin 5’nci fıkrası, burada tanımlanan 
şu; kollukta alınan ifade, avukatsız alınan ifade daha sonra kovuşturma 
aşamasında sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz, 
diyor. Bakın bu çok özel bir madde aslında, yani hem negatif, hem 
pozitif içeriği var ve ikisi de olumlu. Bu avukatın kollukta alınan ifade 
esnasında katılımının ne kadar önemli olduğuna işaret ettiği gibi, avukata 
kollukta bir kötü muamele, baskı, yönlendirme, o yasak ifade usullerini 
engellemek gibi bir görevde veriyor. Neden bu ifade mahkeme tarafından 
hükmü esas alınmayabilir, doğrulanmadıkça; çünkü kollukta yanıltılmış 
olabilir. Nitekim 148’nci madde de yasak ifade alma, yasak ifade ve 
sorgu usulleri düzenlenmiştir. Ne diyor; kötü davranma, işkence, ilaç 
verme, yorma, aldatma, cebir, tehdit, kanuna aykırı vaat, bedensel veya 
ruhsal müdahale. Bunlar niye sayılmış, demek ki yapılmış ki sayılmış. 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

143

Yani, bu ülkede ifade alınırken bunlar yapılmış ki, bunlar daha sonra 
kanunla yasaklanmış, işte avukatın görevi bu. Yani, orada şüpheliyi yalnız 
bırakmamak, şüphelinin tüm bu yasaklanmış ifade alma usullerinden 
en basiti yorma bile yasak, aldatma yasak ifade alırken. Tüm bunlardan 
kurtaracak toplumsal savunma makamı avukattır düşüncesi var kanunda. 
Bu bakış açısını tüm ceza hukukuna ve tüm süreçlerine yaygınlaştırmak 
gerekiyor. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin tamamına yaygınlaş-
tırmak gerekiyor; çünkü orada şüphelinin yalnız kalması ne kadar hak 
ihlali bakımından mümkünse, kanun bunu öngörmüş ve bize böyle bir 
görev vermiş. Demek ki, yargılamanın, muhakemenin tüm süreçlerinde 
aynı şekilde şüphelinin ya da sanığın yalnız kalmaması gerekiyor. Böyle 
bir görevimiz var.

Yargıtay Ceza Kurulu’nun güzel bir kararı var; zorunlu müdafilik 
hallerinin var olduğu bir durumda, sanığa zorunlu müdafii tayin edil-
meden savunmasının alınmış olmasının, daha sonra verilmiş bulunan 
tüm hüküm ve kararları da temelden sakatlandığının değerlendirilmesi 
gerekmektedir. İşte bu karar aslında savunma mesleğinin toplumsal ve 
kamusallığını ortaya koyan bir karardır. Yani, bu kamu otoritesi karşısında 
yalnız bırakılmış, avukatsızsa artık bundan sonraki bütün usul işlemleri 
sakattır, doğru bir karar.

Bunlar güzel gelişmeler, ülkemizdeki zorunlu müdafilik ya da zorunlu 
vekillik tabii, mağdur veya müştekinin avukatı olarak atandıysak onun adı 
vekil oluyor biliyorsunuz. Şüpheli ya da sanığın avukatıysak müdafiiyiz. 
Her iki taraf için bunlar olumlu düzenlemeler.

Sorun nerede  ? Sorun şurada: Ekonomik nedenlerle aslında 2005 
yılında çıktığında devrim niteliğinde hükümler barındıran Ceza Muhake-
mesi Kanunumuz hukuksal değil, mali bakış açısı sebebiyle geriye doğru 
gitti. Ne oldu  ? Yine eksikti, eksiklik şu: Zorunlu müdafilik sınırlarının 
kalkması ve koşulsuz olması gerekiyor, bunu baştan söyledim. Bunun 
dışında, iki geriye gidiş oldu. Mağdur ve şikâyetçi hakları bakımından 
oldu 2008 yılında. Mevcut düzenlemeye göre CMK 150, zorunlu müdafii 
düzenlemiş; 18 yaşından küçük olmak, sağır ya da dilsiz veya bir mağdu-
riyeti olmak, alt sınırı 5 yıl olan suçlardan bir suçlama altında bulunmak 
gibi zorunlu müdafilik durumları var. Bu gibi durumlarda şüpheli ya da 
sanık istemese bile ona bir avukat atanıyor. Bu alt sınırı 5 yıl, üst sınırı 
5 yıldan alt sınırı 5 yıla çekildi, çünkü ekonomik nedenlerle, çok avukat 
gitti, çok büyük bütçe gitti Adalet Bakanlığı’na, bir geriye gidiş budur. 
Daha büyük geriye gidiş, şüpheli ve müdafii için istemi halinde koşul 
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aranmaksızın atanır diyor kanunumuz. Şüpheli ve müdafii hangi suç atfı 
altında bulunursa bulunsun, hangi müspet suç olursa olsun istemi halinde 
tartışmasız müdafii atanır. Ama mağdur ve müşteri vekilde, 2008 yılında, 
“cinsel saldırı suçu ile alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlarda baro tarafından bir avukat görevlendirmesini isteyebilir” dedi 
234’ncü maddemiz. Katılanın haklarını düzenleyen 239’ncu madde de 
2008 yılında, avukat istemeyi de koşula bağladı. Dolayısıyla, mağdur, 
müşteri ve katılan artık isteme halinde 2008 yılından beri zorunlu vekil 
atanması durumunda bir geriye gidiş oldu. Oysa ilk 2005 düzenlemesinde 
tıpkı şüpheli ve sanıktaki gibi mağdur, müşteki ve katılanda istemi halinde 
vekil hizmetinden yararlanabiliyordu. Bu geriye gidişler kaldırılmalıdır. 
Dolayısıyla vaktimiz de kısıtlı, bazı noktaları noktalara giremeyeceğiz.

Ceza yargılamasında, avukatın olmadığı bir yargılamaya karşı ciddi 
bir hukuksal mücadele yürütmemiz gerekecek. Avukatın olmadığı ceza 
hükmünün, tıpkı Yargıtay Ceza Kurulu kararındaki gibi zorunlu müdafii 
için verilmiş bu karar, bu kararı şöyle yorumlayalım: Avukatın bulunma-
dığı bir yargılamada, avukatı katılmadığı bir duruşmada daha sonrasında 
yapılan bütün usul işlemleri sakattır görüşünü hâkim kılmamız gerekiyor. 
Çok teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Erkan’a biz teşekkür ediyoruz. Değerli 
meslektaşlar, son periyotta son 10 -15 dakikalık soru-cevap bölümü de 
bırakmak istediğimiz için, biz hiçbir konuşmacının süresini kısıtlamak 
istemedik, aşıldı da süreler. Ama o tolerans içinde telafi edilebilir. Hemen 
sözü Sayın Şimşek’e bırakmak istiyorum. Ama arkadaşlarımızın, katı-
lımcılarımızın da soru sorma için vakit ayıralım. Buyurun Sayın Şimşek.

Av. Orhan ŞİMŞEK
Ankara Barosu Başkan Yardımcısı

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli konuklar, yabancı konukları-
mız oldu için biz hep CMK diye söyledik. Bu CMK bize 1994’de yapıştı, 
CMK diye bir sistem, böyle bir isimlendirme yok. Ceza Muhakemesi 
Kanununda 1994 yılında yapılan zorunlu müdafilik değişikliğinden 
sonra biz hep o günden, bu güne CMK hizmeti, CMK avukatı dedik, 
aslında o da adli yardım. Yani, cezada da yaptığımızın adı adli yardım, 
ama bizim uygulamamamız ya da kullanım şeklimiz nedeniyle hukukta 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

145

sunduğumuz adli yardım, ceza davalarında, ceza soruşturmalarında 
sunduğumuz hukuki yardım da CMK olarak adlandırıyoruz. Biraz önce 
de onu merak ettim, çevirmenler acaba nasıl çeviriyorlar diye, CMK 
cezadaki hukuki yardım olarak adlandırıyoruz.

Bizdeki sisteme yine bir paragrafla değinmek istiyorum, yine yabancı 
konuklarımız için. Bizdeki adli yardım maddi kriterlere bağlı; yoksulluk 
kriterine bağlı. Ama CMK’daki sistem öyle değil tabii ki, CMK’daki 
sistem sadece suç şüphesi altında olmaya bağlı. Biraz önce Doğan Bey 
dedi ki, alt sınır değişti 5 yıl nedeniyle biraz görevlendirmeleri aksattı. 
Aslında bundan ziyade, bizim toplumumuzda hukuki yardım alma bilinci 
yok. Olsa bütün ceza davaları için ihtiyari müdafilik mümkün. Yani, 
her kim ki hangi suçtan yargılanıyor olursa olsun ceza mahkemesinde, 
hangi yasaya tabii olarak alt sınırla, üst sınırla, tipine, yaşına, şüpheli-
nin kimliğine bakılmaksızın “ben avukat istiyorum” diyebilse bütün 
ceza davalarında bu yardımın sağlanması yasal olarak mümkün aslında. 
Zorunlu, ama biz zorunlu müdafilik üstünde gitmeye çalışıyoruz; çünkü 
ne yargılanan şüphelilerde, ne de yakınlarında, toplumda diyelim böyle 
bir hukuki yardımdan yararlanma bilinci yok. Biz de hep adli yardım 
hizmeti sunsak da, CMK hizmeti sunsak da hâkimin bize bakış açısı şöyle, 
savcının bize bakış açısı böyle. Peki, avukatların CMK ya da adli yardım 
hizmetine bakış açısı nasıl  ? İşte Sabri Bey, Türkiye Barolar Birliği’nin üst 
kurul başkanıdır, 79 barodan CMK açısından sorunlarla ilgili talepte 
bulunduk, gelen cevapların yüzde 90’ı ücretle ilgili. Bakın yüzde 90’ı, 
avukatın birinci görevi nedir, hak savunmak, tabii ki kendi hakkımızı 
da savunalım. Ama bu hizmetlerin öncelikle gönüllü yapılması gerekir. 
Macaristan örneği, Avrupa örneği, tabii gelişmiş ülkeleri hariç tutun, 
hepsinde aynı sorun var; ücret ve ücretin ödenmesi, ücretin düşüklüğü. 
Bu durum bizde de aynı, geçen sene 197 trilyondur, CMK ile adli yar-
dıma ödenen para, bunun 4 trilyonu CMK için harcanmıştır. Bir kısım 
meslektaşlarda da şöyle kaygılar vardı; ceza avukatlığını öldürür CMK 
geldiği zaman, toplamda da CMK hizmeti alan ceza davasında, CMK 
avukatı talep eden veya zorunlu müdafilik kapsamında alan dava sayısı 
yüzde 13. Zaten bizde normalde de bir avukatla ilişki kurmak, hukuki 
yardımdan faydalanmak kültürü olmadığı için, CMK’da da olsun, adli 
yardımda da olsun çok fazla bu hizmet zorunlu olmadıkça alınmıyor.

Adli yardımda biz Avrupa’dan biraz daha öndeyiz. Bizim boşanma 
davalarında vekâletnamelerde vesikalık fotoğraf yapıştırıyor noterler, o 
fotoğrafın bedelini dahi, o fotoğraf çektirmenin hizmetini dahi yargılama 
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giderlerinin dışında onları alıyorsunuz, o fotoğraf bedelini dahi adli yar-
dım fonundan karşılamanız mümkün. Bir vatandaşa adli yardım kararı 
almışsanız yargılama giderlerinin tamamı, avukatlık ücretinin devlet 
tarafından karşılanarak davasını yürütmesi mümkün, bir tek kuruş öde-
meden. Tabii ben en sona kaldığım için biraz kısıtlı gideyim.

Bu hukuki süreçte niye avukatlar lâzım, bizde çok şikâyet ettiğimiz bir 
arzuhalciler var. Çok basit bir örnek vereyim, manevi tazminat davalarında 
olay tarihinden itibaren faiz istemek mümkün. Bunlara gidip 10 liraya, 
20 liraya dilekçe yazdıran vatandaş sadece faiz talep etmediği için, sadece 
bir senelik, iki senelik faiz talep etmediği için o 10 liralık, 20 liralığın kaç 
katı zarara uğruyor. Bu da aslında yine bizdeki insanların kötü niyetinden 
kaynaklanmıyor, sadece bilinç yok. Avukattan yararlanayım bilinci yok.

Şunu da söylemek lâzım: Ne kadar aksaklık olursa olsun bu her iki 
sistemin de varlığını sürdürmesi lâzım, hem cezada, hem de hukukta; 
çünkü bu salt hukuki bir görev değil. Özellikle ceza açısından söylüyo-
rum, aynı zamanda insani bir görev. Çok yakın tarihte “Gezi Parkı” süreci 
yaşadık, bu süreçte biz sadece avukatlık yapmadık, Terörle Mücadelenin 
nezaretine indik mesela, su dağıtmak için, insanlar ne kadar süredir 
orada olduklarını bilemiyorlardı. Çünkü, nezarethanelerin pencereleri 
yok, sadece ışıklandırmayla, gündüz mü gece mi, alınalı kaç saat oldu, 
onu bilecek durumda değillerdi. Salt şey olarak bakmayalım, yani CMK 
avukatları hukuki yardımda bulunuyor, bu sayede de 1994’den bu yana 
kötü muamele ve işkencede azaldı, oraya gidince haklarını da anlatıyoruz. 
Mesela, kimlik tespitinde de aynı şey geçerli. Çocuk şubelere çocukların 
kimlik tespiti için niye gidiyoruz  ? Sadece kimlik tespiti için gitmiyoruz 
aslında, kötü muamele görüp görmediğini öğrenmek için gidiyoruz, 
ailesine haber verilip verilmediğini öğrenmek için gidiyoruz, yemek yiyip 
yemediğini öğrenmek için gidiyoruz. Dolayısıyla ben buna biraz daha 
kutsal, yani avukatlık mesleğinin bu kısmı bana göre biraz daha kutsal diye 
düşünüyorum. Sorulara da zaman kalsın, hepinize teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Şimşek’e teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli 
arkadaşlar tartıştığımız konu, adli yardım hizmetlerinin hukuka etkisi. 
Biraz ironi yapalım diye düşünüyorum, ben üç etki tespit ettim; sanık 
ve mağdur açısından psikolojik etkisi, avukat açısından ekonomik etkisi, 
yargılama makamı açısından da hukuksal etkisi olduğu kanısındayım.

Sanık veya mağdur açısından psikolojik etkisi şu: Parası olmayan bir 
sanık, mağdur, vatandaş, şüpheli neyse adına ne derseniz deyin, ben baro 
tarafından savunuluyorum algısı içerisine giriyor, bu psikolojik etki ve 
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iyi de bir etki. Bu konuda görev alan meslektaşımız, avukat arkadaşımız 
“hiç yoktan iyidir, öldürmüyor” algısı içine giriyor. Yargılama makamı 
açısından hukuksal etkisi ise; biz adil yargılama yapıyoruz, algısı içerisine 
giriyorlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi sorularınızı alabiliriz.

Av. Dilruba Kayı - Ben sorumu size sormak istiyorum Barolar Birliği 
olarak. Soruşturma evresinde biliyorsunuz bir avukat görevlendirildiği 
zaman, avukatın görevi tutukluluğa sevk ve tutukluğa karar verildiği 
zaman, tutukluluğa itirazı sona eriyor. Ancak bildiğiniz üzere, yeni 
yargı paketiyle CMK 100’de bazı değişiklikler yapıldı, tutukluluğun 
devamına karar verilirse müdahilin görüşü alınır, denildi. Bu durumda 
da mahkemeler eğer tutukluluğun devamına veriyorsa yeni bir celse açı-
yor ve soruşturmada görevli olan avukatı yine çağırıyorlar, çoğu zaman 
tebligat bile yapmıyorlar, yarın veya birkaç gün sonra duruşma var diye 
çağırıyorlar. Burada da eğer tutukluluğun devamına karar verilirse yine 
avukatın bir görevi ortaya çıkıyor, bu da tutukluluğun devamı kararına 
itiraz. Yani, bu durumda aslında avukatın görevi artıyor, ancak alacağı 
ücret sadece soruşturma evresindeki ücret oluyor. Bununla ilgili bir 
değişiklik yapılacak mı, değişiklik yapılması gerekiyor mu  ?

Oturum Başkanı - Sorduğunuz bu sorunun yanıtı uzun bir süreç 
aldı, birlikle bakanlık arasındaki yazışmalardan, işte Adalet Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görüşü, Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüklerinin görüşleri alındıktan sonra zannediyorum hem bizim, 
hem de İstanbul Baromuzun görüşünde birleştiler. Birbuçuk ay evvel 
barolarımıza bildirmiş olmamız lâzım, Adalet Bakanlığı tutukluluğun 
devamı konusundaki duruşmalarda yeni müdafii görevlendirmesinin ola-
bileceği ve yeni ücret ödeneceğine dair bakanlık görüşü birliğe bildirildi, 
biz de zannediyorum barolarımızla paylaştık bu konuyu. O konu çözüldü.

Av. Orhan Şimşek - Ben az konuştuğum için sorulara ben cevap 
vereceğim. Şimdi bir yanlışı düzelteyim; soruşturma evresinde tutukluğa 
itirazla müdafiinin görevi bitmiyor. Müdafiinin görevi iddianamenin 
kabulüne veya takipsizliğe kadar devam ediyor. Niye devam ediyor  ? 
Şimdi siz savcılık aşamasında ifadesine girdiniz, savcı tutuklamaya sevk 
etmeyi gerekli görmedi ve gönderdi, o arada tanıklar geldi, tanıkları 
dinledi 15 gün sonra 1 ay sonra tutuklamayı gerektirir bir hal ortaya 
çıktığını düşündüğü zaman yine siz görevlisiniz. Yani, sizin şüphelinizi 
tekrar polis marifetiyle gelip tutuklamaya sevk ederse, yine siz görevlisiniz. 
Dolayısıyla, bu soruşturma aşamasındaki tutukluluğun denetlenmesinde 
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soruşturma 1 yıl da sürse, tutuklunun denetlenmesi de olsa göreviniz 
devam ediyor, tutuklamaya itirazla bitmiyor maalesef.

Oturum Başkanı - Başka soru yoksa değerli arkadaşlar hepinize 
teşekkür ediyoruz. Umarız tartışmalarımız verimli geçmiştir, saygılar 
sunuyoruz.

(Plaket Takdimi Yapıldı)



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Serbestleşme; Bitmeyen Öykü
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Sunucu - Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün dördüncü olarak, 
“Elektronik Haberleşme Sektöründe Serbestleşme; Bitmeyen Öykü” 
konulu oturum icra edilecektir. Oturumun birbuçuk saat sürmesi ve 
saat 17:30’da bitmesi planlanmaktadır.

Oturum Başkanlığını yapmak üzere, Telkoder Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Yusuf Ata Arıak’ı platforma davet ediyorum. Oturum konuşmacıları;

• Avrupa İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Eurolspa’dan Sayın 
Innocenzo Genna,

• Elektronik Haberleşme Hukuku Uzmanı Sayın Avukat Doktor 
Ian Gauci,

• Millenicom Türkiye Genel Müdürü Sayın Şevki Kuyulu’nun 
platforma teşriflerini arz ederim.

Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 
olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Yusuf Ata ARIAK
Telkoder Yönetim Kurulu Başkanı / Oturum Başkanı

Değerli katılımcılar; hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 1,5 saatlik bir 
süremiz olacak, vaktimiz kalırsa artan zamanda da soru - cevap kısmına 
geçebiliriz. Benim adım Yusu Ata Arıak, Telkoder Serbest Telekomüni-
kasyon İşletmecileri Derneği Başkanıyım.

Türkiye’de elektronik haberleşme, telekomünikasyon alanında serbest-
leşmenin, rekabetin ilk tohumlarının atıldığı 1994 yıllarından bu yana 
resmi olarak da, regülasyon anlamında, kurumsal anlamda, bağımsız 
anlamda, bağımsız idari kurum anlamında BTK’nın kuruluşundan iti-
baren de bütün o serüven içinde gelişmelerin içinde olmuş bir insanım, 
gerek özel sektör firmasının yöneticisi olarak, gerekse bu alternatif işlet-
mecilik alanının en önemli temsilcisi olan Telkoder’in Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yapıyor olmaktan ötürü geçmiş döneme tanıklığım var, 
o döneme katkılarım var. Onun için Telkoder’i biraz size anlatayım. 
Bu bir sivil örgütü, yani eskiden sadece Türk Telekom vardı, her şeyi o 
yapardı, sonrasında serbestleşme dönemi başladı, bu dönemde haberleşme 
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işlerini, başladığı zaman sadece telefondu bu, sonrasında internet oldu, 
sonrada uydu haberleşmeleri oldu. Her türlü insanlar arası, kurumlararası 
haberleşmenin yapıldığı alanın sadece kamu kuruluşları tarafından değil, 
özel kuruluşlar tarafından da yapılabilmesiyle ilgili bir dönem yaşadık 
son 15-20 yıldır. Kurumsal olarak da bu işi yapmakla görevli BTK’nın, 
Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun, eski adıyla Telekomünikasyon 
Kurumu’nun 2001 yıllarında kurulmasıyla bir hükümet politikası haline 
de geldi. Ne deniliyordu burada, ekonomide belli alanlar vardır ve bunlar 
kendi kendine rekabete açılmaz. Nedir bunlar  ? Enerjidir, demiryollarıdır, 
telekomünikasyondur, buraları rekabete açmanın yolunu bulmak lâzım, 
o da ancak kamu gücüyle, bir hükümet politikasıyla ve bu alanları reka-
bete açmak için kurulmuş kurumlar aracılığıyla yapılabilir anlayışıyla 
2001 yılında Telekomünikasyon Kurumu kuruldu. Sonra biliyorsunuz 
enerjiyle ilgili EPDK kuruldu, Tütün Kurumu kuruldu vesaire. Türkiye 
geleneksel devlete dayalı üretimcilik alanından rekabete dayalı bir alana 
geçmeye çalıştı. Biz de bu alanın içinde bulunduk.

Uzun uzun anlatmayayım, Türkiye’de bu kâğıt üzerinde hükümetin 
de bir siyasi hedefi olmasına rağmen bugün telekomünikasyon alanı 
başladığımız günle, yani 2000’li yıllarla mukayese ettiğimiz zaman ancak 
yüzde 10’unun yeni firmalar tarafından kapsanabildiği bir alan haline 
geldi. 2000 yılında zaten mobil işletmeciler üç tane vardı biliyorsunuz; 
Turkcell, Telsim, Avea ve Türk Telekom vardı. Bunlar Türkiye’deki tele-
komünikasyon sektörünün tamamını kapsıyordu. Bugün bunlar yine 
varlar ve aşağı yukarı sektörün yüzde 90’ını teşkil ediyorlar. Buna karşılık 
13 yıllık çalışmalar sonucunda ulaşabildiğimiz yer yeni işletmecilerin 
bu sektörün ancak yüzde 10’unu tutabildiği bir durum. Dolayısıyla, bu 
hedeflenen ile gerçekleşen arasında önemli bir fark olduğunu gösteriyor. 
Mesela, bunu Avrupa Birliği çapında düşündüğümüz zaman bu oranlar 
eskilerin yüzde 50 civarında, yenilerin de yüzde 50 civarında olduğu 
bir durumdur. Onun için bizim daha çok gidecek yolumuz olduğunu 
düşünüyoruz.

Önce ben Innocenzo’ya söz vermek istiyorum. Innocenzo, Avrupa’daki 
telekomünikasyon sektörünün rekabete, serbestleşmeye açılmasına bizzat 
tanıklık etmiş, özel sektör tarafında yer almış, sivil toplum tarafında yer 
almış bir arkadaşımız onun söyleyeceklerini öncelikle dinleyelim diyorum.
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Innocenzo GENNA
Avrupa İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği / Eurolspa

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Çok teşekkür ederiz. Burada hukukçular kimler, 

çoğunluktasınız. Moraliniz bozulmasın, bu telekomcular çok karışık 
konuşur. Böyle hukukçu olan telekomcular bile karışık konuşabilir, 
daha sonra hiçbir sınır olmadan bunu bilmiyordumu açığa çıkartmadan 
sorularınızı da alacağız. Biz telekomcular, mühendisler biraz fazla kendi 
içimizde insanlarızdır.

Innocenzo, önemli konulardan bahsetti, hukukçu ama sektörün çok 
içinde olduğu için belki size biraz teknik gelmiş olabilir. Burada anlat-
tığı şey şu: İster mobil haberleşme olsun, ister sabit haberleşme olsun, 
isterse internet olsun bunların hepsinde önemli bir konu var, sonunda 
bütün bunlar için evinize, işyerinize bir bağlantı yapılması lâzım. Bu 
genellikle geleneksel Telekom şirketinin elinde olan bir konu; çünkü 
başka alanlardaki gibi 10 tane, 20 tane, 30 tane alternatif ile aynı eve 
bağlanamıyorsunuz. Bu ekonomik olarak da mümkün değil, zaman 
olarak da mümkün değil, her tarafı darmadağın edip her yeri kazmakla 
da mümkün değil. Dolayısıyla, bu bir tane, iki tane, en fazla üç tane 
olabiliyor. Birçok yerde de iki ile sınırlı kalıyor.

Bütün mesele, bu evlere kadar 100-150 yıllık zaman içinde bağlanmış 
olan hatların, sadece o hatları bağlamış olan firma tarafından değil, başka 
firmalar tarafından da bedeli ödenerek, kiralanarak kullanılabilmesi. 
Dolayısıyla, siz bir işletmeciyseniz, insanlara ses hizmeti verecekseniz 
veya siz bir işletmeciyseniz ve insanlara internet hizmeti verecekseniz o 
evlere olan bağlantıların bedelini ödeyerek kullanabilmeniz lâzım. Yoksa, 
o hatlara sahip olanların Deli Dumrul gibi “Geçenden de, geçmeyenden 
de şu kadar para alırım” denilen bir ortamda rekabet olmuyor. Onlar 
hem yola sahip oluyor, hem de yolun üzerinden verilen hizmete sahip 
oluyorlar. Bütün mesele, o yola sahip olanın başkalarının da geçmesine 
engel olmasını önlemek, bütün mesela burada. Innocenzo özellikle bu 
konuyu anlattı, çok teşekkür ederiz.

Şimdi sözü Şevki Bey’e veriyorum; hakikaten Şevki Bey’de hukukçu 
arkadaşlar sizlere de kendisinden bahsedeyim, çok değerli bir insandır. 
İşin içinde olan bir insandır, bu işleri teorik olarak değil canı yanarak, 
ateşin içinde ön safta çarpışarak yapan bir arkadaşımızdır, buyurun.
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Şevki KUYULU
Millenicom Türkiye Genel Müdürü

Herkese iyi akşamlar. Hem Türkçe olsun, hem birazda konuyu 
hukukçu olan kişilere ısındırmaya çalışarak ve konuyu biraz daha açmaya 
çalışarak günlük dilden anlatmaya çalışacağım. Ben konuşmamı dört ana 
başlıkta toplanmak istiyorum; bu deregülasyon, dediğimiz liberilazasyon 
ve deregülasyon niçin yapıldı  ? Faydalarının biraz daha anlaşılması için 
onu anlatmak istiyorum. Daha sonra bunun Avrupa’daki faydaları, iyi 
yapılan yerdeki sonuçları Türkiye’de çok iyi yapıldığını düşünmediğimiz 
bir işlem diyeyim, uygulama, Türkiye’deki sonuçları. Bir de hukukla 
ilişkisini anlatmak istiyorum, çok iç içeyiz. Yusuf Bey’in söylediği gibi, 
mühendis olmamıza rağmen hukukçulara yakın bir hukuk bilgisine ulaş-
mış olduk son 10 yılda; çünkü temel olarak yaptığımız işte regülasyon 
hukukla çok ilintili, hukuk ve adaletin zamanında tecellisiyle ilişkili olan 
kısımları var. Biraz pratik örnekleri vererek anlatacağım.

Deregülasyon neden yapılmalı  ? Esasında temel sebebi rekabeti yarat-
maktır. Rekabeti yaratmanın gerekliliği şu: Kaliteyi, yaratıcılığı teşvik 
etmektir. Bu ne demek  ? Rekabetin en son kullanıcıya ne faydası var  ? 
Birinci sektörden örnek vereyim; özelleşme ve Deregülasyon olduğunda 
Türk vatandaşları Almanya’yı 1.2 Liraya arıyordu, şu anda 7 kuruşa arıyor. 
Veya rakibimiz olmasına rağmen takdirle adını anarak, “Superonline” 
fiber yatırım yapıyor. O güne kadar Türk Telekom’un hiç aklına gelmiyor 
fiber yatırım, o da mecburen yatırım yapmak zorunda kalıyor.

Esasında bizim sektöre çok benzeyen başka bir sektör daha var, Tel-
koder üyeleri, Yusuf Bey ve Rıdvan Bey beni dinlemeye alıştılar, ama 
bence sektörümüze biraz uzak olan kişilere anlatmak için çok etkili bir 
örnek. Bizim sektörümüz, havayolları sektörüne çok yakın. Biz esasında 
alternatif operatör olarak olmak istediğimiz şey, Pegasus veya Atlas Airline, 
Türk Telekom’da, Türk Hava Yollarının eşleniği. Esasında aslında bizim 
yapmak istediğimiz şey; Devlet Hava Meydanlarının uçak şirketlerine 
sunduğu servisi Türk Telekom’a sunması.

Biraz daha esprili yaklaşırsak; biz uçak uçurmak istiyoruz, uçura-
caksan o zaman havaalanında yat deniliyor bize. Son 10 yılda aslında 
Türk Telekom’un yaklaşımı buydu. Alternatif operatörler olarak biz bir 
servis şirketi olmak istiyoruz. Türk Telekom hem interneti veriyor, hem 
telefonu veriyor, olmasın ne olur  ? Bunun regülâsyonu tam yapılmadığı 
zaman Avrupa ile Türkiye’nin karşılaştırmasını yapacağım. Ama, başka 
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bir zararı var, toplumumuza zararı var. Şirketlerimizin rekabetçi olma-
sının önünde engel, toplumun gelişmişliğinin önünde engel, gençlerin 
gelişmesinde engeldir. İyi servisler alınmaması, internet ulaşımı, hızlı 
internet ulaşımı ülkelerin gelişmişlikleriyle çok doğru orantılıdır. Kuzey 
Avrupa ülkeleri, Kore, bunlara en iyi örneklerdir. Hızlı internet erişim 
ülkelerin gelişmişlikleriyle çok doğru orantılıdır. Hızlı internete erişim 
veya son kullanıcıya, yeni servislere sunabilmek ülkelere gelişmişlikleri 
konusunda doğrudan ilintili.

Diğer bir faydası daha var Telekom sektörünün; Avrupa’da deregülas-
yondan sonra büyümenin motoru olmuş durumda. Avrupa’daki büyü-
menin yüzde 20’sinden fazlasını getiren sektör Telekom sektörü olmuş 
durumdadır. Türkiye’de de GSM sektörü, Türkiye’nin büyümesinden, 
rekabetin olmasından dolayı çok daha hızlı büyüdü.

Yine örneğe dönersek, havayollarında oluşan şey; gördüğünüz gibi 
bütün toplum uçakla uçmaya başladı, fiyatlar çok ucuzladı. Ama bayrak 
şirketi Türk Telekom, rekabetin oluşmasıyla dünya şirketi haline dönüştü. 
Olması beklenen sonuç, önümüzdeki çok net örnekleriyle havayolu 
işinde mevcuttur. Telekom işinde benzer olması beklenirdi regülasyon 
doğru yapılsaydı.

Avrupa’da sonuç ne oldu  ? Bizim gibi alternatif operatörler, pazar payları 
aşağı yukarı yüzde 60’lara kadar, İngiltere’de yüzde 72’lere kadar çıktı. 
Alternatif operatörlerin Avrupa ortalamasında yüzde 60’lara kadar pazar 
payı var ve yerleşik operatörlerin payı ise yüzde 40’lar civarındadır. Ama 
ebatlarından bir şey kaybetmediler. Pazar büyüdüğü için yeni oyuncular 
girdi ve son kullanıcılara yeni alternatifler çıktı, yeni çözümler oldu, 
yaratıcı çözümler oldu. GSM, video, fiks telefon, internet iç içe geçerek 
tek servis haline hızlıca dönüştü. Bu değişim son 10 yılda Avrupa’da 
oldu, Türkiye’de çok yavaş oluşuyor ve esasında tüketici maliyetleri de 
çok yukarıda kalıyor.

Avrupa’daki dikkat çekici bir diğer gelişme, sabit telefon, kablolu 
telefon veya kablolu internetle, GSM telefonla, GSM interneti karşılaş-
tırdığınızda sabit telekomünikasyon hizmetleri pazar payı halen yüzde 
50’lerdedir.

Türkiye ile karşılaştırdığımızda; Türkiye’de sabit telefonun kullanım 
oranı yüzde 8’e düşmüş durumdadır. Türkiye’nin 100 yıldır yaptığı büyük 
bir yatırım, esasında tek bir şirketin inisiyatifi ile birazda heder edilmiş 
oluyor. Bu da işin başka bir boyutudur.
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GSM yapıyor, fikste olmayıversin, GSM bütün işleri hallediyor. 
3G geldi, yakında 4G gelecek ve sabitede çokta ihtiyacımız yok zaten. 
Maalesef durum öyle değil, internet kullanımı hızla video kullanımı 
olarak ilerliyor. Her yıl yüzde 50’nin üzerinde video kullanımı ya da 
data kullanımı artıyor Türkiye’de, bütün dünyada internete ulaşım hızı 
belki sormak lâzım, şu anda internete çok hızlı ulaşıyorum diyenler kaç 
Megabit ile ulaşıyorlar  ? 8 Megabit kadar. 2020’de kaç olması beklenir 
sizce, bir fikri olan var mı  ? Beklenen 2 Gigabit, internette ortalama 
kullanıcının ulaşması beklenen hız budur.

Biz bu işlere başladığımızda internet bundan 10-12 yıl evvel, internete 
56 Kilobayt ile ulaşıyorduk. Yani şu anda 8 Megabayt dediğimiz hızın 
iki katı, bir hayli yüksek bir fark var. Bunu mobil GSM ile karşılamak 
mümkün değil, ki mobil 4G, 3G ve bu teknolojilerle çok yaygın kul-
lanılabilmesi için son kullanıcıya mümkün olduğu kadar sabit hatlarla 
yaklaşmaya çalışıyor. Baz istasyonlarını fiberle bağlar GSM operatörleri, 
baz istasyonları aşağıdan fiber kablolarla bağlanır. Bu da yetmediği için 
evlere kadar ulaşan fiber kablolar döşemek zorunda kalır GSM operatörü. 
Dolayısıyla, sabit telefon işinin tek şirkete bırakılması da Türkiye için 
çok yararlı bir durum değildir. Alternatif operatörlerin olması esasında 
Türkiye’de birden çok yaratımın varolması ve dolayısıyla gelişmişliğin 
ve yaratıcılığın önünü açması açısından çok önemlidir.

En son hukukla ilişkisine gelirsek, hukuk tabii çok yakın regülasyonlar 
ve bu regülasyonların uygulanması, uygulanmaması halinde mahke-
meler veya regülasyonlar olmasından dolayı bütün büyük operatörler 
ve bizlerde bir kısım rekabette hukuk vasıtasıyla yapılıyor maalesef, iki 
tane örnek vereyim hukuk ve hukukla ilişkisine yönelik. Biz, bu ser-
bestleşmede lider operatör olma iddiasıyla yeni bir servis yaratmıştık, 
işte 4 haneli 1045 dediğimiz bir servisi pazara sunduk. Bu sunduğumuz 
servis, bizim gibi alternatif operatörlerin müşteriler ve son kullanıcılar 
tarafından tanınması, böyle işler olabildiğinin bilinmesi açısından çok 
önemli bir servisti. Belli kurallar ile başladık, ancak bizim çok rekabetçi 
olduğumuzun anlaşılması üzerine oyunun kuralı değişti. Bu şuna ben-
ziyor: Maç başladı, ikinci yarıda artık ceza sahası içinde değil de, karşı 
sahada olan fauller penaltıdır, denilmeye başlandı. Dolayısıyla bizim çok 
önemli bir işimiz öldürüldü, aşağı yukarı 100 milyon liralık ciroya sahip 
olabilecek bir iş. Biz Danıştay’da uzun hukuk mücadeleleri sonucunda 
durdurduk bunu, arkasından temyiz geldi, ama biz o işi yapamaz olduk 
üç yıl boyunca ve pazar gitti.
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Esasında günlük hayatta olduğu gibi hukukun hızı bizde de çok etkin. 
Regülâsyon, hukukla çok iç içe geçmiş durumdadır veya rekabet isteme-
yen güçlü şirket şöyle yapabilir, reklam cezaları var biliyorsunuz reklam 
kurullarının veya bakanlıkların işlettikleri denetimler var. Reklamda 
yanlış bir şey yaparsanız ceza geliyor, maksimum bir durum var, ama 
bizim gibi şirketler için büyük rakamlar olabiliyor, 200 bin lira, 300 bin 
lira civarında cezalar olabiliyor. Dolayısıyla, bizim regülâsyonda yüzde 
100 her şeyiyle uymamız gerekirken, büyük şirketin pazarlama bütçesi 
içerisinde çok farklı bir meblağ oluyor. Dolayısıyla, bu yanlışa göz yumup 
“Cezamı öder, reklam kurallarına uymadan da reklam yapabilirim” diyor. 
Esasen hukukla mücadele edilebilecek bir alandan çıkmaya başlıyor. Ama 
hukuk, adalet, yan yana koyalım hangisi, siz benden daha iyi biliyorsunuz 
ama burada da hukukun işlemesi gereken alanlar var.

Başka bir şekilde, çok hoşunuza gitmiyorsa rekabet Türkiye’nin 12 
şehrinde yönetim kurulu aleyhine dava açıyor büyük operatör ve sizi 
oradaki savcılar ifadeye çağırmaya başlıyor; sahtekârlıktan veya başka 
beyanlar alınarak. Dolayısıyla, hukukta bizim sektörde maalesef bir 
rekabet aracı olarak kullanılıyor. Ama, doğru yapıldığında hayatın her 
alanında da olduğu gibi bu alanda da Türkiye hızı açısından çok düşün-
dürücü, uygulamalar açısından düşündürücü uygulamalardan geçtik. 
Ama sonuçta hayatta kalan tek alternatif operatörden biriyiz. Başarıyla 
çalışmaya çalışıyoruz, ama hukukla iç içe geçmiş ve bir hayli hukuk 
bilgisini yukarı çıkartan bir süreç yaşamış olduk son 10 yılda. Teşekkür 
ederim, daha sonra soru olursa da cevaplarım.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ederim. Böyle Türkçe olunca biraz 
daha yakın oldu işler. Şimdi bu hukukçu, mühendis mantıkları farklı, 
ben de kısaca bir şey söyleyeyim sonra Ian’a söz vereceğim.

Vatanın güvenliğini tehlikeye atmaktan ötürü ben 7 yıl yargılandım. 
Sebebi de şu: Gitmişim, lisans almışım, bu lisansta da ses işi yapıyorum, 
ne ayıp değil mi  ? Hem gidip lisans almışım, şartları yerine getirmişim, 
parasını da ödemişim, devlette sana yetki vermiş ve üstelikte ses yapı-
yorsun. Zaten ses için lisans almışsın, olsun, sizi mahkemeye veriyorlar 
ve 7 sene sürüyor. Yeni bitti 2004 yılında başlamıştık.

Şimdi önemli bir sektörün içinde kurulu düzene muhalefet ediyorsu-
nuz, özeti budur. Serbestleşmenin özeti, kurulu bir düzen var, insanlar 
imtiyazlar almışlar ve o imtiyazlarla kaçınılmaz haberleşme ihtiyacını 
karşılıyorlar ve istedikleri şartlarla ve fiyatlarla yapıyorlar. Başkaları da 
olsun istemiyorlar, özeti de bu, gelenlerin işi zor. Ben daha öncede başka 
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bir sebeple 200 tane davada yargılandım, 200’e sıfır galiptim, bu da 201 
oldu. Hukuk çok zor çalışıyor, sancılı çalışıyor, ama çalışıyor. Size çok 
teşekkür ederiz.

Bizim sektörün en önemli sıkıntısı, başarılarımızla ilgili değil. Giderek 
biz zaman içinde 2004 yılından itibaren idari kurallarda, Danıştay’da ve 
diğer mahkemelerde çok başarılı olduk. Burada Gökhan Bey var, Ankara 
Barosu’nun Genel Sekreteri, o da bizimle çok yakın çalışır. Biz artık 
geçmişte hukukçularımızda bu serbestleşme kavramını bilmiyorlardı, 
bizim mevzuatımız uygun değildi. Fakat zaman içinde her tarafta bir 
bilgilenme oldu; hukukçular, avukatlar, mahkemelerdeki insanlar. Yani, 
insanların birden fazla kaynaktan rekabet altında hizmet almasının iyi 
bir şey olduğunu, serbestleşme dediğimiz şeyinde bu olduğunu daha 
çok anlar hale geldik. Hukukçularımızda bunları biliyorlar, şu anda ben 
zannediyorum ki bu işleri takip eden arkadaşlarımız burada, biz Telkoder 
olarak bütün alternatif işletmecilerin temsilciliğini yapıyoruz. Sanıyorum 
hiçbir davada biz 5 davadan 1’inden fazlasını kaybetmiyoruz.

Bugün bu alanı düzenlemekle görevli olan, BTK veya bu işlerle ilgili 
kararlar veren Bakanlıkla ilgili davaları hiçbir endişe duymadan bedelini 
ödeyerek; davaysa dava, ağır cezaysa ağır ceza, gazetelerde aleyhte yazılar 
çıkmasıysa, bunların bedelini ödeyerek bir noktaya geldik. Bütün hukuk-
çulara, Gökhan Bey’e de çok teşekkür ederiz bu konuda. Beraberce bir 
yeni atmosfer, yeni bir ortam oluşturduk, basından da Füsun Hanım 
gibi bu işlere çok büyük gayretler gösteren, katkılar yapan insanlar var. 
İyi yerlere geldik, ama tabii ne oluyor  ? Biraz önce bu işe para yatırmış, 
emek yatırmış, tahsilini, geçmişini bu alana koymuş bir insan olarak, 
arkadaşımızın bahsettiği gibi başka bir alanda çok daha başarılı olması 
gereken, Türkiye’nin en iyi yetişmiş insanlarının olduğu bir sektörde 
doğal olarak hukukun da yavaş çalışmasıyla ve güçlü olanların hukuki 
süreçleri uzatmasıyla bağlantılı olarak biraz geç geliyor kararlar ve o 
nedenle kayıplarımız oluyor. Bizim kaybımız olunca bütün tüketicile-
rin kaybı oluyor; çünkü alternatif işletmecilerin elinden alabilecekleri 
hizmetleri yine bilindik yerlerden alıp ya kalitede ya da fiyatta zorluklar 
yaşayabiliyorlar.

Şevki Bey’e çok teşekkür ederim, o yaşadığı tecrübeyi, bizimde bera-
berce paylaştığımız bir tecrübeyi sizlere anlattı. Bir müteşebbis çıkmış, 
“Öteden beri bu haberleşme hizmeti verenlerle rekabet ederek, onların 
verdiklerinin daha da iyisini vererek, daha iyi fiyat vererek yapacağız” 
diye çıkmış ve önüne gelen engelleri anlattı.
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Şimdi tekrar Avrupa’dan, Malta’dan bir arkadaşımız var, Ian; başlan-
gıçta kendisini tanıtmıştım, o da hukukçu. Arkadaşımızın sunumundan 
sonra ben tamamen sizlerin sorularınıza cevaplar şeklinde olacak bir 
bölüm yapacağız. Lütfen sıkılmayın. Ian da bir avukat; oyun endüstrisi 
sağlayıcılığı, elektronik haberleşme hizmeti sağlayıcılığı, veri merkezleri, 
e-ticaret gibi çeşitli alanlarda çalışmakta olan bir arkadaşımız. O da bize 
ağırlıklı olarak bu telekomünikasyon sektöründe bütün dünyada sadece 
bir devlete ait şirket üzerinden haberleşmenin alındığı dönemden, şimdiki 
döneme geldiğimiz döneme olan geçişi anlatacak.

Av. Dr. Ian GAUCI
Elektronik Haberleşme Hukuku Uzmanı / Malta

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Şimdi dinleyenlerin konuşacağı bir zamana geldik, 

sorulara geldik. Bugün buraya katılanlar aslında hukukçu olarak sanı-
rım özel bir zaman yaşıyorlar, özel tecrübe yaşıyorlar. Biz telekomcular 
kendi aramızda bunu çok konuşuyoruz; ama hukukçu gözüyle olaya 
bakılması, hukukçulara bizim ne düşündüğümüzü anlatabilmemiz çok 
önemli. Gelen misafirlerimiz uzun zamandır bu alanın içinde bulunan, 
olaya hâkim arkadaşlardı.

Şimdi normal zamanımızı biraz taşabilecek duruma da sahibiz, tabii 
Müjdat Gezen’i kimse kaçırmak istemez ondan önce bitirmemiz gerekiyor. 
Sorularınızı alabiliriz, kime soracağınızı da söylerseniz memnun oluruz.

Cansın Akçan - Merhaba, ben Cansın Akçan, Ankara Barosu’nda 
avukatım. Benim aslında öncelikle bu sabit hatla ilgili bir düşüncem 
olacaktı. Avrupa’da bunun yüzde 50 seviyelerinde olduğunu söyledi Şevki 
Bey, bunu genellikle nüfusla ilişkilendiren, nüfusun yaş durumuyla ilişki-
lendiren görüşlerde var. Yani, Avrupa’daki nüfusun daha yaşlı olmasından 
dolayı sabit hat kullanımının devam ettiği, ama bizim gibi genç nüfusa 
sahip olan ülkelerde artık sabit hat alışkanlığının terk edilerek sektörün 
mobile doğru kaydığı söyleniyor.

Bu anlamda ben sabit hat canlılığını korumak anlamında sektöre yeni 
girenlerin ne gibi girişimleri olduğunu da açıkça merak ediyorum. Çünkü, 
burada temel nokta seçim yapmada eskiden beri aktif durumda olan, yani 
etkin piyasa gücüne sahip operatörün halk nezdinde yerleşik bir algısı 
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var, bunu güvenle de ilişkilendirebiliriz. Bu anlamda reklamın burada 
belki birazcık kritik olduğunu düşünüyorum veya bilinçlendirmenin.

Diğer taraftan yabancı katılımcılara sormak istediğim bir şey var, 
aslında bu ortak bir soru; bizim ülkemizde de rekabet yeni bir alan, 
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde getirilmiş bir mevzuatımız var ve 
Elektronik Haberleşme Kanunu anlamında eksikliklerimiz olduğunu 
da düşünüyorum, mevzuat çok sınırlı durumda. Ektin piyasa gücüne 
sahip ya da hâkim durumdaki operatör bazında gidecek olursak, öncül 
ve daha sonradan gelen denetimler var BTK’nın yaptığı bazı sınırlamalar 
var, ardından Rekabet Kurumu’nun denetimleri var. Avrupa’da etkin 
piyasa gücüne sahip operatöre ilişkin kısıtlamaların ne boyutta olduğunu 
ya da onların da piyasadaki haklarının ne boyutta korunduğunu merak 
ediyorum ben, bizim mevzuatımızdan farklı olarak.

Oturum Başkanı - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Şevki Kuyulu - Öncelikle Avrupa-Türkiye yaş konusu cevap vereyim. 

Etkisi vardır muhtemelen, ama bu verdiğimiz rakamları etkileyecek 
boyutta değil. Halihazırda Almanya pazarından söyleyebilirim, ki yaşça 
Avrupa’nın en büyük ülkesi. Sabit geniş bant hâlâ büyümeye devam 
ediyor, dolayısıyla bunun yaşlıların ADSL aldığı şeklinde yorumlamak 
mümkün değil. Yeni hane açılıyor, bunlarda genç olması nedeniyle genç-
ler tercih ediyor. İkisi de atbaşı büyümesi lâzım, mobil olanların mobil 
olarak kullanacağız adı üstünde mobilitesi önde olan bir çözüm, birbirini 
değiştirecek, onun yerine öteki olması gibi beklenmemeli. İki tane faktör 
var, birincisi gerçekten internete ulaşıp televizyon izleyeceksiniz, bunu 
cep telefonundan yapmanız mümkün değil. Almanya örneğine devam 
edeyim, şu anda bütün öneriler pazardaki televizyonla birlikte geliyor 
ve bunu geniş banttan yapmanız mümkün değil. Tüketici ne kadar genç 
olursa olsun sabit telefon kullanmaya, sabit geniş bant kullanmaya devam 
ediyor ve halende büyüyor. Türkiye’de geniş bant kullanımı maalesef çok 
hızlı büyümüyor, yüzde 7’ler, 8’ler civarında büyüyor.

Dolayısıyla buradaki ikinci faktörde, esasında tamda dediğimiz nokta; 
reklam dediğiniz, rekabet olmaması pazarı tatmin etmiyor, tam da bizim 
tezimiz bu. Rekabete izin yok, tekel var, esasında şu anda biz internet sağ-
layıcıyız ama Mayıs’a kadar Türk Telekom’un dikte ettiği tarifeleri vermek 
durumundayız, 10 yıldır. Dolayısıyla reklamı yapıp yapabileceğiniz şeyler 
çokta fazla değil, hatta birazda çok ileri giderseniz bel altından da sizin 
kablolarınızın başka portlara takılması gibi şeylerle de karşılaşabilirsiniz.
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Sizin dediğiniz, bu pazarı neden sitümüle etmiyorsunuz, rekabet 
olursa büyüme olabilecektir. Bizim de tam da söylediğiniz sizin dediğiniz, 
Pazar büyümek üzere, rekabet olmadığı için sitümüle edilmiyor. Cep 
telefonu pazarı büyüyor; çünkü 3 tane çok kuvvetli şirket “bana gel” 
diye çok yüksek sesle bağırıyor. Dolayısıyla, bu da müşteriyi, tüketiciyi 
GSM operatörüne doğru sitümüle ediyor, oraya doğru talebi yöneltiyor.

Oturum Başkanı - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Innocenzo Genna - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Av. Dr. Ian Gauci - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Teşekkür ederim.
Şimdi bir de işin Türkçesini dinleyelim bakalım, Şevki Bey bir ilave 

yapacak.
Şevki Kuyulu - Esasında Türkiye’de gayet iyi kanunlarımız var, bizim 

gayet iyi regülâsyonlarımız var, ama pratikte olmuyor. Pratikte çok 
sofistike, çok kompleks bir işi yaptırmamanın 80 türlü yöntemi var. 
Bunun cevabı o kuralın uygulanması, pratikteki kontrol mekanizmasının 
olmaması.

Bir de şunu eklemekte fayda var: Regülasyonları yaparken sektörle 
ilgili bilgi derinliğinin ve alınan kararların nereye gideceği konusunda 
net fikrin olmamasının da biraz çekingenlik yarattığı konusunda da göz-
lemim var. Dolayısıyla, orası biraz cesaret işi ve cesarette bilgiyle geliyor, 
o bilgide bazen varolmuyor veya çok güçlülerin pazarlama, otoriteleri 
etkileme gücü çok yüksek. Bu her alanda böyle değil mi Türkiye’de  ? 
Mesela, poliste ceza kesmeden kurtulabiliyoruz, Avrupa’da hata yapar-
sanız polisten ceza yemeden kurtulamazsınız. Kurallar var, ama adamına 
göre işlediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu bunun yansımasıdır. 
Kurallarımız gayet iyi, ama onun uygulanması konusunda derdimiz var.

Oturum Başkanı - Ben de bir şey ifade edeyim. Bakınız, önümüzdeki 
günlerde çok pratik bir şey var, bu konuya ilgi duyan bütün arkadaşları-
mıza söylüyorum. Yeni işletmecilerin rekabet içinde sektöre girip tüke-
ticiler için faydalı, farklı hizmetler verebilmesinin en önemli yollarından 
birisi elinde fiziki şebeke bulunanların, bunu başkalarına da normal bir 
bedelle kullandırmaları. Buna tesis paylaşımı deniliyor arkadaşlar. Bu 
alanın düzenleyici olan BTK, bu konuda bir çalışma yaptı. Sizin bir alt 
şebekeniz varsa, kim bu Türk Telekom, kim bu Superonline, kim bu 
Türknet, büyükten küçüğe firmalar var. BTK dedi ki, “Senin bir altyapın 
varsa bunu başkalarına da bedeli karşılığında kullandıracaksın”. Şimdi, 
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yakın zamanda bir önemli olay olacak, biz de önümüzdeki bir hafta 
içinde basın toplantısıyla bu konuyu kamuoyunun önüne getireceğiz. 
Kullandıracak ama kaça kullandıracak, bütün mesele bu; ayak sürümeden, 
engel olmadan hakikaten kullandıracak mı  ? Fiyat belirlenecek.

Şimdi öyle fiyatlar var ki, benim şebekemi kullanmam için 10 lira 
olacak bir şeye 1000 lira derseniz kimse kullanamaz. Yani, serbestlik 
varmış gibi görünür ama fiilen olmaz. Mesela, köprüden geçilecek değil 
mi, köprülere ve o yollara sahip olan birisi “benim zaten arabalarım var, 
başkaları da geçebilir, ama köprüden geçmek 1 milyon lira” diyor mesela, 
geçebilir mi bu durumda başka birisi, geçemez. Böyle bir durum, benim 
burada kablom var, bunun üstünden geçebilirsin, ama ayda 1 milyon lira 
verirsen. Böyle bir şey gerçekleşemez, işte bu konuyla ilgili Şevki Beyin’de 
söylediği gibi, kâğıt üzerinde var ama uygulama yapılabiliyor mu, bunun 
makul bir fiyatı olması lâzım, olabilir bir fiyatı olması lâzım, bununla 
ilgili çalışmamız olacak. Buyurun efendim.

Av. Erdal Bülent Özakın - Ben kendimden örnek vererek sorabilir 
miyim  ? Ben senenin bir kısmını Bodrum’da, bir kısmını Ankara’da geçi-
riyorum. Sabit internet mevzuunda müracaatımı yaptığımda bana, “Siz 
böyle durdurma yapamazsınız, 6 ay Ankara’da, 6 ay Bodrum’da kalmak 
suretiyle sabit telefonda durdurma yapamazsınız” dediler. Telefonlarımı 
durduruyorum, ona göre alacağım dedim ve biz öyle durdurma yapamayız 
ve aynı zamanda 1 sene siz bizimle bağımlı olursunuz, dediler.

Tabii ben bundan vazgeçtim ve bir cihaz takılıyor onu alabilir miyim 
diye sordum, alabilirsiniz, yalnız bundan önce telefonlarımı durdurmak 
üzere gittiğimde “Kampanya var, 19 TL ödemek suretiyle sizi internete 
bağlayalım” dediler ve ben de kabul ettim. Sözleşme imzalanması sıra-
sında tek taraflı olarak bana imzalatıldı, karşı tarafın imzası yoktu. Ben 
de onlara, ben bir avukatım eğer bir sözleşmeden bahsediyorsak o iki 
taraflıdır ve karşı tarafında imzalaması lâzım, aksi halede buna sözleşme 
diyemezsiniz, dedim. Size gönderecekler denildi ve bana iptal etmiş 
olduğum şu ana kadar böyle bir sözleşme gelmedi, ama benden 19 TL 
almadı ve hiç kullanmadım, hiç interneti kullanmadım, kullanmadığım 
halde benden 24 Lira 50 Kuruş, bazen de 31 Lira 75, bazen de 31 Lira 
50 Kuruş aldılar. Dolayısıyla, ben de bu tutumları nedeniyle iptal ettim.

Şimdi böyle bir konuda sabit telefon açısından niçin durdurma hakkı 
tanınmıyor ve niçin yarıya bölünerek bu imkân sağlanmıyor. Bu hem 
sabit telefonu hangisi kullanıyorsa, o imkânı tanımak suretiyle bizi 
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sözleşmeyle bağlayabilir. Netice itibariyle biz vazgeçiyoruz, sabit telefon 
imkânı ortadan kalktığı için.

Oturum Başkanı - Pardon, bu söylediğinizin muhatabı Türk Telekom 
değil mi  ?

Av. Erdal Bülent Özakın - Diğeri Avea ile, mobil internet aldım 
ben. Mobil almış olmama rağmen 19 Liralık kampanyaya girmeme 
rağmen benden bu parayı fazlasıyla aldılar. Onu soruyorum neden bu 
para benden alındı  ?

İkinci sualimde, internet, network, Skype, ADSL, bunlar bana bilmece 
gibi geldi. Bize benim anlayacağım dilde bir kitap veya belge verilmiyor. 
Mesela, af buyurun cep telefonu, bir kitapçık veriliyor ve o kitapçık bil-
mece gibi. Şimdi, benim onu anlayabilmem için mutlak surette pratik 
olması lâzım, şuna bas, buna bas, bu şekilde olması gerekir. Aynı şekilde 
bu internet içinde var. Yani, çıkartılan kitapçıklar bence siz bu yerlerin 
mademki kompetanısınız, onlara bunu söylemek suretiyle anlaşılabilir 
şekilde olması gerekir. Çünkü, ben okumuş olmama rağmen anlayama-
dıktan sonra cahil kimsenin anlaması hiç mümkün değil.

Kablo Tv’den bahsetti. Kablo Tv büyük kentlerde var, bunu niçin 
ilçelere kadar kurulmadığı hususunu öğrenmek istiyorum. Dinlediğiniz 
için teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Estağfurullah, çok teşekkür ederiz efendim. Ben 
şimdi bu birinci sorunuzla ilgili olarak, Türk Telekom’dan bahsediyorsu-
nuz, ona karşı rekabeti de yapmakta olan arkadaşımıza ben sözü vereyim, 
bu konuda Şevki Bey ona cevap verebilir.

Şevki Kuyulu- Esasında ihtiyaç duymuyor; çünkü böyle bir esneklik, 
arka tarafta sistemde bunları organize etmeniz gereken bir durum. Tam 
söylediğim şeyin, rekabetin olmamasından dolayı sizin gibi tüketicilerin 
nasıl olsa almak zorunda anlayışının bir sonucu, böyle yorumlamak 
gerekir derim. Ama, arka tarafta kaybettiklerinden çok kazandıklarını 
düşünüyor olabilirler.

Kablo Tv’nin neden olmadığı sorusu; bu kabloların döşenmesi için 
herkesin izin alması çok zor, izin almak çok zor. Zaten bizim de derdi-
miz, anlattığımız konu bu. Bunların serbest bırakılması ve Yusuf Beyin 
söylediği gibi mevcut altyapının içine kablolar döşenerek bu altyapılar 
çoğalsın deniliyor. Alternatiflerin çoğaldığı, rekabetin geldiği nokta şunu 
getirecek: Bir operatör çıkacak sizin gibi yarı zamanlı yaşayan tüketicileri 
hedef alan bir operatör çıkacak belki de, bu ve buna benzer ihtiyaçları 
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karşılayan bir düzenleme ve altyapısal servis yapısı olsun diyoruz, ki bu 
ihtiyaçlara cevap verebilmesi operatörlerin mümkün olsun ve rekabet 
olsun, rekabet sayesinde de en ince ayrıntısına kadar operatörler müş-
terilerin ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Tam da anlattığımız şey sizin 
derdinizle üst üste oturuyor. Çünkü, bu az operatör olduğu zaman sizin 
bu biraz daha detaylı ihtiyacınız çokta dikkate alınabilecek bir ihtiyaç 
olmuyor; çünkü kimse yapmıyor zaten. Demin verdiğim örnekte şu: 
Rekabet olmadığı zaman Almanya’yı 1.2 liraya arıyordunuz, mecburen 
arıyordunuz.

Oturum Başkanı - O terminoloji konusunda yerden göğe kadar 
haklısınız, biz kendi aramızda konuşurken de ikaz ediyorum, tamam 
ben söylenenleri anlıyorum, ama bunu 11’nci kişi anlamaz dışarıdan 
diyoruz, böyle bir sıkıntımız var. Onun için bu tür yerlere gelip biz bunu 
anlamıyoruz kardeşim diyen insanlara çok ihtiyacımız var, buyurun.

Bir Katılımcı - Ben de sayın meslektaşım gibi olaya yabancılardan 
biriyim, birazda geç katıldım. Serbestleşme nedir, internetten araştırdım, 
konuya biraz dahil olabildim. Aslında sorumun cevabını Şevki Bey verdi, 
2005 yılında yapılan özelleştirmenin bu alana yansımasının ne olduğunu 
soracaktım. Anladığım kadarıyla rekabetin olması büyük bir fayda, fakat 
rekabet yok anladığım kadarıyla bu alanda, bunun önü kesilmiş vazi-
yette. Burada çözüm yok neler olabiliri size sormak istiyorum. Ama, ben 
de meslektaşım gibi bir sürü şeye yabancıyım, belki biraz daha gencim 
kendisinden.

Oturum Başkanı - O kadar karışık değil, siz o lafları boş verin son 
derece sade düşünün, öyle söyleyin.

Bir Katılımcı (Devamla) - Doğrudur, sektörel bazda belki biraz da 
sizi suçlayacağım, sizden bihaberiz. Yani, Gökhan Bey eğer bu konuda 
bir panel düzenlemeseydi, benim çok ilgimi çekti ve ben de normalinde 
burada görevliyim ve dinleme ihtiyacım duydum. Bence sizlerde sorumlu 
ve suçlusunuz, sizden haberimiz yok, ben beyefendinin firmasını duy-
muştum, ama diğer firmalardan bihaberiz. Bir derneksiniz, bir sürü 
firma var, fakat bizim bunlardan hiç haberimiz yok. Ne diyorsunuz bu 
konuda, özellikle Yusuf Bey sizden bunun cevabını.

Oturum Başkanı - Bakın, 13 senedir biz bu alanda çalışıyoruz. Xu 
ahra .isil re .u toplantıyı düzenlememizin ve şikayetlerimizi anlatmamızın 
sebebi; bu bir ekonomik olay. Yani, şuradan başlayalım: Telekomüni-
kasyon alanı kendi kendine doğal olarak rekabete açılmayan bir alandır. 
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Onun için hükümet müdahalesi gerekmektedir, bütün dünyada da bu 
zorla yapılan bir iştir. Yani, rekabetin oluşturulması, yeni firmaların bu 
alana girmesi zorla yapılan, regülâsyonla yapılan, kurumlar kurularak 
yapılan bir şeydir. Bunu takip eden iktidarlar sonuç alabiliyorlar. Bizde de 
uzun zamandır bu söz olarak, son 10 yıldır varolan hükümet tarafından 
“Ben serbestleşme istiyorum” diye söylenmiştir, ama gerekleri büyük 
ölçüde yerine getirilmediği için yeni firmalar ortaya çıkamıyor. Bu şöyle: 
Sizin sesinizi duyamıyoruz, duyurtmuyorlar da onun için, sebebi bu. 
Karşıda bir şey söylüyoruz: 16 milyar dolarlık bir cirosu olan sektörden 
bahsediyor, bu 16 milyar dolar cironun biz sadece 1 milyar dolarını 
zar zor yapıyoruz bir sürü firma, buna karşı 15 milyar dolar var. Bütün 
televizyonlara, gazetelere her yere gücü yeten, reklam verebilen, etkide 
bulunabilen firmalar var, bir de bu imkânı olmayanlar var, bunun için 
duymuyorsunuz. Onun için biz Ağır Cezada yargılanan biz varız, ama 
bizim mücadele ettiklerimizde böyle bir şey yok, hiç kimse 7 sene filan 
yargılanmıyor Ağır Ceza’da.

Sebebi bu, sizlere bunları anlatmamızın sebebi de; eğer tüketici birden 
fazla alternatiften aynı hizmeti alabilecek, daha iyi, daha kaliteyi alabi-
lecekse rekabet olması lâzım, bu yok diye size de anlatıyoruz. Hukuk 
rejimini anlatıyoruz, buradaki sıkıntıları anlatıyoruz, başaran ülkeler nasıl 
başarmış onu anlatıyoruz. Tavuk yumurta meselesinde, biz epeyce çileli 
bir şeyi, epey yoğun bir şekilde uğraşarak gerçekleştiriyoruz ve yeterince 
size ulaşamadıysak belki bizimde hatamız, eksikliklerimiz, kusurumuz 
vardır, ama bu bir orantısız güçle ilgili bir şeydir.

Bir Katılımcı (Devamla) - O konuda çok haklısınız, ben bir tüketici 
olarak, bir avukat olarak anlatımlarınızdan etkilendim. Tabii ki bir şeyi 
en ucuz, en hızlı ve en maliyetsiz şekilde almak benim doğal hakkım. 
Ama ben bu konuda eğitimli birisi olarak bile bilgi sahibi olamıyorsam.

Oturum Başkanı - İşte şimdi söyledim, bakın buradaki bütün hukukçu 
arkadaşlarıma söylüyorum; gelecek hafta bir açıklama yapacağız, diyeceğiz 
ki, “Kardeşim, Türkiye’de altyapıya sahip olan belli firmalar var ve de 
bir kanun var, nizam var, bu altayıpı sen herkese açacaksın neyse bedeli 
alacaksın, açacaksın bunu ve sadece kendin kullanamazsın”. Yani, bu bir 
Boğaz Köprüsünü veya bir yolu, “Sadece benim arabalarım kullanır, baş-
kası kullanamaz” demek gibi bir şeydir. Bunun düzenlemesi var, başkaları 
da bu yoldan geçebilsin, biz o başka firmalarız. Bizim yolumuz yok ama 
otobüs firmamız var, bizim otobüslerimiz geçsin diyoruz. Geçsin ama 
otobüs başına köprüden geçişte 1 milyon lira isterse geçebilir miyiz, işte 
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bunu takip edin. Bunun kararını Bilgi Teknolojileri Kurumu bir-iki ay 
içinde alacak ve vereceği fiyat rekabet olacak mı, olmayacak mı, bunu 
gösterecek. Eğer, o köprüden, o otoyoldan geçişin fiyatı makul olursa 
rekabet olacak, sizin seçme hakkınız olacak. Olmazsa o otoyola sahip 
olan aynı hakimiyetine devam edecek.

Av. Erdal Bülent Özakın - Türk Telekom, Lübnanlıların elinde ve 
Lübnanlılara kiraya verilmeden önce ben 8.25 TL para ödüyordum, sabit 
ücret olarak. Şimdi ödediğim miktar 18.50 TL, zaten hiç konuşmadığım 
halde beni batırıyor, niye 8.25 devletin elindeyken alınıyordu da, ondan 
sonra kiraya verilmesinde 18.50’ye yükseltildi.

Oturum Başkanı - Devlet tekelinden özel sektör tekeline geçtiğimiz 
için, özeti bu.

Bir Katılımcı - Yusuf Bey, herkese bir sual sorabilir miyim  ? Size 
soracağım sual şu: Tesis paylaşım konusunda BTK önümüzdeki bir-iki 
ay içinde karar verecek. Peki, serbestleşmenin başladığı yıl ne zaman ve 
neden serbestleşmenin başladığı yıl bu tesis paylaşım fiyatı verilmedi de 
bugüne kaldı  ?

Şevki Bey’e şunu soruyorum, Şevki Bey benim katıldığım bir toplan-
tıda Avrupa Birliği’nden bir arkadaş BTK’ya şunu söyledi: Çok güzel 
özerk bir kurum olarak kurulmuşsunuz ve çok değerli uzmanlarınız 
var, düzenlemelerin hepsi de tamam görünüyor, ama niye sonuç yok  ? 
Öncelikle şunu soracağım: Yüzde 40-60 dediniz Avrupa’da, yani yüzde 
60 alternatif firmaların payı, yüzde 40’da eski devlet tekelinin payı. 
Türkiye’de bu durum kaçtır, birinci sorum bu  ?

İkincisi sorum; demin söylediğim anekdot çerçevesinde benim de 13 
yıldır bu sektörde gördüğüm hukuk davaları yoluyla bir sürü şeyin engel-
lendiği, sizce bu hukuk davalarının engellenmesinde yeni bir durum mu 
ortaya konulmalı ya da Türkiye’deki Telekom Hukuku konusu yetersiz 
mi, bunun geliştirilmesi için ne yapılması lâzım  ? Rekabet Kurumu ve 
BTK’nın uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz  ? Size sorum bu. 
Innocenzo’ya sualim, Türkçe mi sorayım, İngilizce mi sorayım  ?

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Benim cevabım; elinde bir tesisi bulunanın, bir 

altyapısı bulunanın bunu sadece kendisi için kullanmayıp, başkalarına da 
bedeli karşılığında kullandırılması niye bu kadar zaman içinde yapılmadı  ?

Şimdi 10 yıl, çok gecikmiş bir olay, bu pratik olarak şu demektir: Biz 
bir özelleştirme yaptık, bu özelleştirmenin sonucunda Türkiye’nin milli 
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şebekesini teslim ettiğimiz kuruluş iyi paralar kazansın, verdiği paraları geri 
çıkarsın, birazda paralar kazansın, rekabet olmasın belli süre denilmiştir. 
Ama bu çok uzadı, bu kadarı doğru bir şey değil, birkaç sene dünyada 
böyle yapılabiliyor. Ama uzun vadede özelleştirme bir şeyi satıp oradan 
para kazanma işlemi değildir. Özelleştirme, esas olarak iyi çalışmayan 
bir devlet kuruluşunu daha iyi çalışır hale getirmek ve ona karşı rekabet 
oluşturarak daha iyi hizmet oluşturmak için yapılan bir şeydir. Yoksa ben 
birisine paralı olarak satayım, o da vatandaşa pahalı olarak hizmetleri 
satsın, misliyle para kazansın, değildir özelleştirme. Eğer böyle uygulanırsa 
bu çok vahşi bir şeydir, kendi vatandaşına yazıktır, uzamıştır, gecikmiştir. 
Bundan sonra gecikmemesi biraz önce hanımefendiyle konuştuğumuz 
gibidir. Vatandaş bu olayın farkında olursa, sizler farkında olursanız ne 
yapılması gerektiğiyle ilgili olarak, ne yapıldığıyla ilgili olarak, ancak bu 
meseleyi öyle çözebiliriz. Aksi halde, zaten gücü olan, imkânı olan, elinde 
altyapı olan kuruluşlar bildiğini okuyor. Buna bir engel yok, biz buna 
itiraz ettiğimizi, bunun doğru olmadığını vatandaşın haklarının böyle 
sağlanmadığını beraberce ifade edersek, ağırlığımızı koyarsak meseleyi 
çözebiliriz. Buyurun Şevki Bey.

Şevki Kuyulu - Ben hanımefendinin sorusuyla da başlayayım, ona da 
söyleyecek bir şeyim vardı. Esasen duyulmama sebebi bizimde suçumuz, 
evet bir kısım bizim de suçumuz olabilir. Ama şunu da unutmamak 
gerekir: Duyurabilmek için pazarın yaptığınız yatırımın geri dönülebilir 
olması gerekir. Sizin sorunuza ben de katkıda bulunmak istiyorum bu 
soruya. Bizler niye duyulmadık, bu soruyu şöyle cevaplamakta fayda var…

Bir Katılımcı (Devamla) - Çok özür dilerim, ben bu arada Gökhan 
Bey’e şunu sordum: Bu konuda bir Avrupa Birliği projesi olabilir mi, 
böyle bir imkan var mı  ?

Şevki Kuyulu - Sizler, bize niye duyurmadınız konusunun esasında 
tercümesi şöyle: Tabii ki yatırım, bizim gibi şirket yatırımcılar tarafından 
yapılan yatırımlar, bu yatırımların da geri dönmesi beklenir. Dolayısıyla, 
eğer yatırdığınız paranın uzun vadede geri döneceğine, pazarın güvenilir 
olduğuna inanırsanız yatırım yaparsınız. Buna rağmen Türk yatırımcılar 
bu yatırımı yaptı ve birçok sektörde çok başarılı oldular. Türkiye’nin 
en büyük sermaye sahipleri bu sektöre yatırım yaptılar; Borusan, Koç, 
Sabancı, hepsi çıktı. Dolayısıyla, pazarın iyi regüle edilmediğinin ispatı 
burada aslında, duyurulmamın sebebi de burada. Çünkü yaptığınız yatı-
rımda size duyurmanın, tüketiciye duyurmanın şeyi, duyurduğunuzdan 
geri dönüş elde etmeniz beklenir. Bu geri dönüşe inanmıyorsanız bu 
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yatırımı yapamazsınız. Hiçbir sermaye sahibi de bunu yapmaz. Biz biraz 
daha sadece bu işleri yapan şirketler olmamızdan dolayı devam ediyoruz, 
ama gerçek ticaret ve başka alternatifi olan bu holdingler, “Bununla mı 
uğraşacağım, başka işime yatırırım paraları” diyerek çıktılar.

Şimdi Füsun Hanımın sorduğu soruda; alternatiflerle, yerleşik opera-
törler yüzde 90, bizim pazardaki payımız 10’dur. Sorun nerededir; esasında 
Rekabet Kurumu yetkilerini BTK’ya devretmiş olmasından dolayı orası 
da gerçek anlamda işlemiyor. Burası sizin sektörünüz BTK sorumlulu-
ğundadır diyor ve dolayısıyla kurumu da bizim başımıza gelen rekabetle 
ilgili konularda pasifize, fonksiyonsuz kalıyor, konulardan birisi bu.

Yeni yaklaşım tabii ki pratiğe yönelik verilen kararların uygulanabilir 
olmasını hesaplamak lâzım. Yusuf Beyin verdiği tipik bir örnek, buna 
benzer en az beş örnek daha verebiliriz. Kural var, bunu fiyatla engelleye-
bilirsiniz, kural var veya regülasyon var bunu yapmadığınız otomasyonla 
engelleyebilirsiniz, kural var, alternatife servisini veya müşteri nezdinde 
kötüleyerek engelleyebilirsiniz gibi birçok sebeple pratikte engelleyebilir-
siniz. Bunu n pratikte kontrol mekanizmasının olması lâzım, bunlar BTK 
tarafından yeteri kadar, bugüne kadar yapılagelmedi. Umut ediyorum, 
Yusuf Beyin anlattığı regülasyon esasında hayati, bizim gibi kalan ender 
şirketler içinde uzun vadede bu söylediklerinizi hiç olmazsa bu radde-
den sonra yapabilecek bir fırsat. Ümit ediyoruz BTK bu kararı doğru 
verecektir diye düşünüyorum.

Innocenzo Genna - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Av. Dr. Ian Gauci - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Buyurun.
Bir Katılımcı - Son bir sorum olacak. Aslında bugünkü oturumda 

çok fazla regülasyon kelimesi geçti ve regülasyonun ne olduğu hakkında 
bir fikrimiz var; burada tek başına serbestleşme olmayan bir alan var, bu 
alandaki güçlü operatörleri bazı kurallarla bağlayarak birilerinin girmesi 
için ortam yaratmak ve bunu da devlet gücüyle, düzenleyici kuruluş 
gücüyle yapmak.

Başka şeylerde söylendi, denildi ki; geniş bantta paylar Avrupa’da 
yüzde 50’ye 50, sabit telefonda yüzde 50-50 oranında olduğu belirtildi. 
Oldukça Türkiye’ye göre farklı pazar payları olduğu söylendi, Avrupa’daki 
durum bu şekilde belirtildi. Türkiye’de bu Pazar paylarının da henüz 
yüzde 10 alternatif operatör, yüzde 90 ana işletmeci olduğu söylendi. 
Çok güncel bir konumuz var, ki bununda adımı atılmış durumda. Bizim 
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düzenleyici kuruluşumuz BTK şu anda bir düzenleme, regülasyon ya da 
deregülasyon yapma hazırlığı içerisinde. BTK diyor ki, “Ben bir anket 
yaptırdım, sabit telefon ile mobil telefon birbirinin yerine geçiyor, böyle 
bir karar aldım; dolayısıyla, ben Türk Telekom’un, yerleşik işletmecinin 
telefon konusundaki yükümlülüklerini kaldırıyorum “ ve şu anda gerçek 
kamuoyu görüşü açıklanmak üzere hazırlanmış böyle bir şey Avrupa’da var 
mıdır, doğru mudur  ? Bizim bildiğimiz kadarıyla sadece Avusturya’da böyle 
bir örnek var, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından çok büyük eleştiri 
alıyor. Ama, bizim Türkiye’deki pazar payları bu olmasına rağmen yüzde 
10’a, yüzde 90 ve diyor ki, “Ben Türk Telekom’un sabit ses konusundaki 
yükümlülüklerini kaldırıyorum, canı ne isterse yapsın”. Bu yükümlülükler 
nelerdir  ? Herkese eşit davranacaksın, fiyatların maliyet temelli olacak, 
şeffaf olacaksın gibi çok fazla yükümlülükler var biliyorsunuz.

Şimdi burada biz çok kritik bir noktadayız, bu konuda dışarıdan 
Avrupalı gözüyle ve bu konularda çok bilgi sahibi olduğunuzu bildiğimiz 
için bu konudaki görüşünüzü almak istiyoruz.

Oturum Başkanı - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Şimdi cep telefonu, mobil haberleşme ile sabit haberleşme iki ayrı 

alan olarak düzenleniyor Türkiye’de ve dünyada. Şimdi düzenleniyor 
ne demek  ? Türk Telekom var, sabit telefon hizmeti veriyor veya sabit 
internet hizmeti. Sen bu sektörde hâkim durumda olduğun için bazı 
kurallara tabiisin diyor devlet; maliyetin altında satış yapamazsın, senin 
rakibin olanlara ezici davranışlarda bulunamazsın, fiyatların maliyetinin 
biraz üstünde makul bir seviyede olmalıdır gibi kurallar koyuyor, şu 
anda bunlar var. Buna rağmen şartlar yeterince uygun değil ve rekabet 
olmuyor, rakipleri yeterince güçlenemiyor.

Şimdi BTK diyor ki, “Sabitin olmazsa mobilin var, artık ben sabit 
tarafta böyle fiyatların makul olsun, rakiplerini ezme, onları yok etme 
gibi kuralları ortadan kaldırayım, ha sabit olmuş, ha mobil, sabit olma-
yan mobille de işini görür kardeşim” diye sabit taraftaki rakiplerini yok 
etme ile ilgili sınırlamaları ortadan kaldırayım istiyor. Bu dünyada bir 
tek Avusturya’da olan, başka bir yerde olmayan bir durumdur. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz, Avrupa’daki durumu biliyorsunuz diye de 
arkadaşımız soru sordu.

Bir Katılımcı - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz. Şimdi özetini söyleyeyim; ne 

demiştik, artık herkes mobille haberleşebiliyor, internete girebiliyor, 
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onun için sabitte ne fiyat denetimi olsun, ne rekabet olsun tamamen 
serbest bırakalım. Beyefendi ayrıca iki misli sabit ücret ödesin mesela, 
kullanmasa da yılda 500 lirada fazladan versin, böyle bir olay yok. Tür-
kiye’de şu anda bu isteniyor, sabit ne isterse onu yapsın, fiyat ne isterse 
onu yapsın. Arkadaşımızın anlattığı da şu: Bu Avrupa’da kısmi olarak 
Avusturya’da uygulanmış, Finlandiya’da denenmiş, biliyorsunuz o ülkeler 
nüfusun çok dağıldığı yerler, mobil telefon her tarafa ulaşmış ama orada 
bile Avrupa Birliği bunu kabul etmemiş. Dolayısıyla Avrupa’nın yüzde 
99’unda filan sabit haberleşme fiyatlarının serbest bırakıldığı bir ortam 
yok. Bunu özetlemiş oldu.

Bir Katılımcı - Sabit hatların bu şekilde serbestleşeceğini şimdi 
öğrenmiş bulunuyorum, bu yönde bir çalışma olduğunu.

Oturum Başkanı - Çaba var, mücadele ediyoruz.
Bir Katılımcı (Devamla) - Şu an aklıma gelen bir konu, Türk Telekom 

nihayetinde özelleştirildi. Şimdi, sonuçta özelleştirme sürecinde bir ihale 
şartnamesi var, bu şartnameye dönüp bakılması gerektiğini düşünüyorum. 
Şartnamede sabit sese yönelik olarak Türk Telekom’un özelleştirilmesi 
aşamasında yükümlülükleri var mı, yok mu  ? Yani, mutlaka ben o ihale 
sürecini bilmiyorum, bu konuda özelleştirme işlemi gerçekleştirilirken 
yükümlülükler getirildi mi, getirilmedi sabit sese yönelik olarak. 
Sonuçta bu şekilde bir çalışma özelleştirme sürecini de, şartnamesini de, 
yapılmış bütün bu işlemleri hukuken yok sayacak, ortadan kaldıracak, 
sakatlayacak. En başta belli koşullarda yaptıysak, tekrar ediyorum, ben bu 
özelleştirme sürecinde sabit sese yönelik olarak Türk Telekom’un ne tür 
yükümlülükler yüklediğini, özelleştirme sonucu ihaleyi alan bu şirketin 
hangi sorumlulukları taşımaya devam etmesi gerektiğini bilmiyorum. 
Ama bu sorunun cevabını bulabileceğimiz tek yer var, şartnamedir. 
Eğer şartnamede sabit sese yönelik olarak yükümlülükler varsa ve bu 
yükümlülükleri özelleşme sonucu bu varlığı satın alan şirkette taşıyorsa 
bu yöndeki bir çalışma tamamıyla onu ortadan kaldıracaktır. Bunu 
da katkıda bulunmak adına söylüyorum, önemli bir konu olduğunu 
düşünüyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz hanımefendi; buyurun.
Füsun S. Nebil - Yusuf Bey, siyasal bir soru sormak istiyorum. Son 

günlerde bizi bir hayli üzen bir internet kanun taslağı var, Meclis’te hatta 
bugünlerde görüşülüyor ve sizde biraz evvel katılımcılardan birisinin 
katılmamasının nedenini bu olarak gösterdiniz.
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Bu kanunla biz internetin bütün kontrolünü hükümetin almak iste-
diğini düşünüyoruz, internet camiası olarak. Aynı şey acaba telefonda 
da var mı, Türk Telekom’da; çünkü Türk Telekom’da da gördüğümüz 
kadarıyla yöneticileri genellikle hükümete yakın akraba kişilerden, hatta 
şu anda da var içinden atanıyor, her ne kadar özelleştirildi denildiyse 
de tam özelleştirilmiş gibi gözükmüyor. Sizce bu söylediğiniz hareketin 
arkasında böyle bir şey mi var  ? Yani, devlet Telekom sektörünü tekrar 
serbestleşmekten geri mi almak istiyor  ?

Oturum Başkanı - Niyetlerini ben tabii ki bilemem, ama daha öncede 
bahsetmiştik. Biliyorsunuz, Türk Telekom’un içinde doğrudan hükümet 
varlığı var, Avea’nın içinde de var. Dolayısıyla, Turkcell, Superonline ve 
bağlı diğer kuruluşların tamamı özel sektör olmasına rağmen, ortaklar 
arasındaki bir ihtilaf sebebiyle hükümetçe atanan yönetim kurulu üye-
leri yönetimde çoğunlukta. Dolayısıyla, orada da hükümetin bir baskın 
durumu var. Turksat’ta yüzde 100 devlettir ve hükümetin baskın durumu 
var; dolayısıyla, Türkiye’deki telekomünikasyon işletmecilik sisteminin 
içinde hükümet fiilen yüzde 90’a yakın bir oranda etkili hale gelmiş 
durumdadır. Bu bir niyeti mi gösteriyor, göstermiyor mu, bilmiyorum. 
Ama bunun sonucu tabii ki hükümetin telekomünikasyon sektörünün 
bütünü üzerinde çok özel görünmesine rağmen, yabancı sermayesi görün-
mesine rağmen, yerli sermaye görünmesine rağmen alternatif işletmeciler 
hariç ve Vodafone hariç olmak üzere geri kalan kısımda çok etkili oldu-
ğunu bize gösteriyor. Bu doğal bir durum değildir, bir kere isteseler de 
istemeseler de ayrı bir şey; yani özel sektörün hâkim olduğu bir yerde 
yönetimin devlet tarafından üstleniyor veya etkileniyor olması makul bir 
şey değildir. Bu serbest piyasa düzenine de aykırı bir durumdur. Bundan 
çıkılması gerektiğini düşünüyorum.

Onun yanı sıra bu yeni çıkarılmakta olan kanunda son derece aceleyle 
internete ve internet üzerinden yapılan haberleşmeleri kontrole yönelik. 
Bence birçok bakımdan, ayrıntıları arkadaşlar bilmiyor olabilir, birçok 
bakımdan yasalara aykırı olacaktır. Hiçbir kuruluşu herhangi bir birliğe 
üye olmaya zorlayamazsınız, lisans verdiğiniz insana lisans verdikten sonra 
yeni şartlar öne sürüp oraya da üye ol, buraya da para ver diyemezsiniz. 
Ayrıca, dünya tarihi boyunca siyaset, ticaret ve aşk bu kadar sınıra sığ-
maz, bunu bir yerden yırtar atar. Böyle bir şey olmaz, onun içinde bu 
bir yerden, mahkemeden falan döner. Uzun zamandır olmayan bir şey 
yapıyorlar, bizim sözümüz geçer veya geçmez, bir yere kadar geçiyor. Bize 
danışıldığı zaman daha doğru kararlar alınması yolunda faydalı oluyoruz; 
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çünkü istedikleri şey, eğer meşru bir şeyse hukuken onun düzenlenme-
sinde biz yardımcı olabiliriz. Ama, biz söyleriz ama sonunda siyasi irade 
başka bir karar alabilir. Bu olayda inanılmaz bir acele var, hiç kimseyle 
konuşmama var, kimin hazırladığı belli değil bu kanunu, görünüyor 
ki hazırlayanların hiçbirisi bu işten anlayan insanlar değil, bir yerden 
bu dönecek. Ya bir Cumhurbaşkanından döner, ya bir mahkemeden 
döner; bir yerden döner bu. Çünkü, böyle bir şey olmaz, siz beni neden 
bir derneğe üye olmaya mecbur edeceksiniz ki, parasını ben vereceğim, 
yönetimini onlar yapacak. Böyle bir düzenleme olmaz, burada bir hata 
var. İnşallah biz çalışacağız, uğraşacağız, her yönden, kamuoyu yönünden, 
basın yönünden, bundan dönülmesi için elimizden geleni yapacağız.

Bir Katılımcı - Şu tespiti yapmak istiyorum ve konuşmaların sonunda 
şöyle bir kanıya vardım ben: Devlet korkuyor, devlet bu alana başka bir 
oyuncu koymak istemiyor. Şundan korkuyor olabilir mi: İletişimin tes-
piti, dinlenmesi, erişimi engellemenin kendi kontrolünde olması istiyor 
olabilir mi  ? Biliyorsunuz, Ergenekon’da, Balyoz’da ve bir sürü yargıla-
mada yasadışı bir sürü dinlemeler oldu, “tape”ler dinlendi, bu alan onun 
kontrolünde olsun diye böyle engellemeler yapıyor olabilir mi  ? Bir de 
uluslararası alanda bu nasıl sağlanıyor. Orada yüzde 50, yüzde 50, 60-40, 
uluslararası güvenlik nasıl sağlanıyor  ? Bizler birbirimize çok güvenmeyiz, 
bizim devletimizin yapısında bu var. Yani, burada eğer kontrolü özel 
sektöre verirsem bilgiye ulaşır mı kaygısında mı  ?

Oturum Başkanı - Biz de, inşallah yanılıyorumdur, el el üstünde 
kimin eli var durumuna döndü. Birileri bir altına koyuyor, onu kim 
denetliyor  ? Almanya’yı düşünün, Merkel’i dinlediler öyle değil mi  ? Bu 
dinleme işini önlemek zaten tabiatı itibariyle çok zor. Bizde biraz daha 
Nasreddin Hoca’nın türbesine döndü, her tarafı açık kapısında bir kilit 
var olayına döndü. Hükümetin şu andaki tutumu da bunu halledecek 
yönde değil bence, daha da zora sokacak yönde gidiyor. Biz bu konularda 
üstümüze düşeni yapmalıyız, uyarma işlemini yapmalıyız. Zaten zor bir 
iş, zorlamalarla ve bir günde hazırlanan kanun tasarılarıyla bu iş olmaz, 
daha ciddi bir konu bu.

Bir katılımcı - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
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Şevki Bey’e de çok teşekkür ederim. Bu çok ilgili ve katkıda bulunan 
siz dinleyicilere de çok teşekkür ederiz. Umarım bugün hukukçulara biraz 
mühendislerin ne kadar problemli adamlar olduğunu gösterebilmişizdir, 
çok teşekkür ederiz. Sağ olun.

(Plaket Takdimi Yapıldı)





ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Çocuk Değerlidir;  
Çocuklar İçin Adalet
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SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın üçüncü gününün ilk oturumuna hoş geldiniz. Bu otu-
rumda, “Çocuk Değerlidir; Çocuklar İçin Adalet” konulu oturum icra 
edilecektir. Oturumun birbuçuk saat sürmesi ve saat 11:00’da bitmesi 
planlanmaktadır.

Oturum Başkanlığını yapmak üzere Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Yusuf Solmaz Balo’yu platforma davet 
ediyorum. Oturum konuşmacıları;

• UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Sorumlusu Sayın Göktan 
Koçyıldırım,

• İsviçre eski çocuk hâkimi Sayın Doktor Ursina Weidkhn,
• UNICEF ODA/BDT Bölge Ofisi Kıdemli Çocuk Koruma Danış-

manı Sayın Jean Claude Legrand,
• Sivil Haklar Savunucusu Sayın Avukat Faya Rose Toure sunum-

larını yapmak üzere hazır bulunmaktadırlar.
Oturumun sonunda soru - cevap bölümü olacaktır. Sorusu olan din-

leyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda yardımcı 
olacaktır. Teşekkürler.

Dr. Yusuf Solmaz BALO
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı / Oturum Başkanı

Efendim teşekkür ediyorum. Önce bu vesileyle herkese saygı ve sev-
gilerimizi sunuyoruz. Ankara Barosu’nun düzenlemekte olduğu 8’nci 
Uluslararası Hukuk Kurultayı’nın bu oturumunda, “Çocuk değerlidir 
ve çocuklar için adalet” başlığı altında değerli tebliğ sahipleri tarafından 
sunumlar yapılacaktır.

Burada belki dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi şu: Çocuklar 
için adalet, esasında adalet tüm insanlık için, tüm insanlar için adalet 
olmalı, fakat çocuklar için adalet kavramı bunun da ötesinde bir kısım 
beklentileri, bir kısım talepleri, istekleri beklemektedir bir anlamda. 
Neye bağlı olarak ? Çocukluğa bağlı olarak, çocuk haklarına bağlı olarak, 
çocukların içinde bulunduğu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak. İşte 
bu oturumda değerli arkadaşlarımızın çocuklar için adalet yaklaşımının 
neyi ifade ettiği tespitlerini sizlerle paylaşmış olacağız.
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Tebliğler için 15’er dakika uygun olacak arkadaşlarımız için, soru-
larımızı panelin sonunda bekliyoruz. Tebliğ için sıralamada bir kısım 
değişiklikler yapmak zorunda kaldık. İlk sunumu UNICEF Bölge tem-
silcimiz Sayın Jean Claude Legrand yapacak; buyurun.

Jean Claude LEGRAND
UNICEF ODA / BDT Bölge Ofisi Kıdemli Çocuk Koruma Danışmanı

Thank you. Ladies and gentlemen, good morning. I am Jean Claude 
Legrand, I am a regional adviser for child protection for UNICEF. I am 
based in Geneva and I oversee Europe and Central Asia.

I am going to talk about children access to justice and how it is a 
matter of equity for most vulnerable children and a matter of access to 
all rights for children as such. Daily, ten of thousands of children in 
across Europe and Central Asia have their rights violated including their 
right to health, their right to quality education, their right to be heard 
and their right to be free from abuse, neglect and exploitation. Many 
of victims of crimes sometimes perpetuated by people very close from 
them. Yet, only a fraction of the children who are denied their rights or 
entitlements have access to a fair timely and effective remedy, in other 
words, have access to justice. In addition, numerous families are separated 
from their children through judicial decisions or denied their rights to 
social security or other benefits by administrative authorities. Yet, very 
few are able to challenge these decisions in courts.

Lets agree on a definition of access to justice. Access to justice is the 
ability to obtain fair, timely and effective remedy for violations of rights. 
This is an agreed upon definition within the United Nations and reflected 
in UNDP document from 2005. Access to justice is a critical issue.

Without accountability mechanisms and possibility to claim for 
redress, global and european standards, even if they have been widely 
ratified, are just words as such. I state as a committee of the right of 
the child as state, for rights to have meaning effective remedies must be 
available to redress violations. Access to justice is therefore a necessary 
aspects of child rights realisation. Even if it is not the only one as such.

So, governments in the region with the support of the EU, UNICEF 
and other partners are increasingly adjusting their procedures to the right 
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of all children who come in contact with the justice system. Victim, wit-
nesses or parties to civil and administrative proceeding such as custody, 
protection or inheritance. In line with the UN guide lines for justice in 
matters involving child victim and witnesses of crime, from 2005, and 
with the Council of Europe guidelines on child friendly justice from 
2010, court settings and police stations are being adopted and made less-
intimidating as such. Police officers, judges, magistrates are being trained 
to communicate with children in sensitive manner. Protective measures 
are being put into place, such as avoiding direct contact between the 
child and the alleged perpetrator. And, across the region, legal paralegal 
and social support to children going through a justice processes is being 
increasingly provided, for example through child right centers or legal 
clinics where children and their families can obtain an formation on via 
avenues redress, receive legal and social advise be referred to appropriate 
services such as a lawyer, a doctor or a psychologist, and, in some cases, 
receive direct legal assistance to initiate judicial process.

These changes are important, but relatively recent our prison jus-
tice system in our region still often perpetuate inequalities instead of 
combatting them. Accessing justice is a challenge for all children but 
especially for the most vulnerable children and their families. Lack of 
access to justice is a defining attribute of poverty and exclusion. And 
certain groups of children in adolescence including girls, children from 
minorities and children with disabilities are more affected than others. 
Justice systems can protect vulnerable children, vulnerable groups against 
injustice and provide them with opportunities to thrive. When accessible 
to all, justice systems are powerful tools to undo discriminatory deci-
sions, restore entitlement that were denied, and keep families together 
or put an end to abuse.

Let me give you some examples. Justice system can be used to chal-
lenge decisions to denied access to education for example. In one well-
known example, Roma children in the Czech Republic, who had been 
excluded from main stream schools and place in schools for children with 
disabilities, brought their case to the European Human Rights Court, 
with the support of the European Roma Forum, and the Open Society 
Institute. In 2007, the court rule that segregating a Roma students in 
special schools was a form of unlawful discrimination and ordered the 
Czech Republic to quit such practice.
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Justice system can be used as well to challenge administrative decisions 
to deny certain social benefit to a child and his7her family. A study car-
ried out by the Oxford Policy management and UNICEF in 2011 shown 
that 23% of cases against department of social welfare in the Ukraine, 
Related to non payment of birth grant and state social assistance for 
children to 3 years, let for some decisions in favor of the claimants. There 
is a possibility to challenge administrative decisions. Justice systems can 
be used to challenge decisions to separate a child from his or her fam-
ily. In the Czech Republic, as well in 2010, a lower court has decided 
to place an infant in a child care institution shortly after her birth on 
the ground that mother’s living conditions were unsuitable for the care 
and upbringing of a child. So, mother appealed the decision on behalf 
of herself and her daughter asking that the custody be reinstated. As a 
result, the constitutional court brought the decision of the lower court 
and ruled that taking the chid away from her mother before the mother 
had the opportunity to prove whether or not she was able to care for 
her was inappropriate.

Justice systems can also provide redress for abuse against children 
in adolescence. In the Slovak Republic in 2003 a mother of 3 children 
suffering extensive abuse at the hand of their father sued to have him 
evicted from the apartment. The lower court ruled that could not force 
the father to leave the apartment. The case was brought up to the Con-
stitutional Court, and it ruled that by failing to take measures to protect 
the children from likely abuse so, lower court had breach the children’s 
right to, I would like to quote “to protection from inhuman and degrad-
ing treatment and protection from physical and mental violence, injury 
and abuse”. As such, the constitutional court reversed the lower court’s 
decisions ordered a new trial and reward financial compensation to the 
mother and the children. This is an important decision for us, because 
this is a situation we face everyday in the region. When there is an abusive 
father, there is usually no decision to take the father out of the house. 
And, usually, the victims have to leave the house, which is not the most 
suitable solution.

To shed a light on current practices related to the children access to 
justice, the Unicef Regional office for CECIS carried out in 2012 the first 
exploratory study in the region which disclose as a following findings.

First of all, children in the region face specific legal and social obstacle 
in accessing justice. Children are confronting to the same barriers as 
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anyone else in society, like lack of awareness, lack of information, lack 
of access to information, the court fees which are discriminatory for the 
poorest part of the population. Distrust in the system, when you don’t 
believe that the justice system will give you justice as such. And, fear 
of stigma for example. The fact that If you appear the victim, then you 
will appear in potentially in the media or be exposed to the perpetrators. 
In addition, so children in the region in addition to all these obstacles 
face very specific obstacle due to their particular status as children. For 
example, in several countries in the region children under a certain age 
have no standing capacity to make a complaint personally, or partici-
pate in person to legal proceedings, being as witness or parties as such. 
Complaints must be made by parents or legal guardians. Situation that 
requires safeguards allowing guardians to be appointed where there is a 
potential conflict of interest between a child victim and his/her parents.

And second, adequate method for such indirect participations to be 
developed. This is also a situation we face, the fact that we have many 
children placed in institutional care in our region. Usually the director 
of the institution is mandated as being the legal guardian of the child 
and this prohibit the child to express complaint in case he is abused, and 
sometimes sexually abused, in the institutions as such. So direct right to 
complaint and ask for redress is denied for many many children placed 
in institutional care in our region.

The study highlight as well the social acceptance of violence against 
children. There is no action being taken because finally act of violence 
against children are considered as normal or being a part of the legal 
status of being a parent. So very often there is no action being taken by 
the justice machinery to accept the complaint initially. And, it is there-
fore clear that children who are recognised as particularly vulnerable to 
violation of their right, face toughest obstacles to access justice. Justice 
systems where they are set up now, in Europe and Central Asia are not 
accessible to the ones who need it the most.

Second findings, the study shows that, justice system in the region 
are generally not adopted to children’s rights. Most countries covered by 
the study do not have specialized children’s court, nor fully specialized 
judges, prosecutors and investigators to handle cases involving children. 
And in most countries, legislation and procedures concerning the treat-
ment of children participating in justice proceedings have not been 
adopted to their particular rights and needs. As a result, children can 
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appear in court without legal assistance without a support-person and 
without proper information on the process. Very first denial of access to 
justice, is a denial of appropriate information. Children can understand 
and can take decisions according to that information. Legal proceedings 
again children are also very often lengthy. The smallest case is and the 
longer proceedings will be as such, and many issues concerning children 
procedures last for more than a year which is a very long time in a life 
of a child. Proceedings regarding children are not always close to the 
public. And, child victims are from time to time put in direct contact 
with the perpetrator. And in addition, I would like to add that in many 
countries of the region, there is no code of conducts of the media regard-
ing handling the judicial case involving children. And very often their 
names are mentioned, their cases are exposed and sometimes in very small 
communities where everybody knows each other. In this context, the 
justice system can actually victimize children rather than provide redress. 
It is what we call the second victimization. You are first victim because 
you have been abused, and than you go to the justice system, and again 
you are abused. And this is a situation we know very well unfortunately, 
when we are dealing with cases of sexual abuse of girls. Of course very 
often these, discourage chilren and their families to go to justice.

And the last finding from the study, some groups of children are more 
effected than others. You can see here, a child with disabilities who requires 
special means of communication and she can communicate as long as she 
is provided with appropriate means. Discrimination was identified as an 
obstacle to access to justice including discriminatory attitudes of parents 
towards the rights of girls. And discriminatory attitudes of authorities 
towards poor families towards minority groups. And children with dis-
abilities face not only discrimination but also very strong challenges in 
terms of additional bias for example in terms of physical access to the 
judge, to the court, and so on, and access to information as such. This 
is why we put this picture reflecting very clear situation.

The forth finding is related to children as stake holders in access to 
justice policies and programming in the region. The findings highlighted 
that children are rarely taken into an account and often left out of such 
agendas and plans. Children’s access to justice has not been given sys-
tematic attention in justice reforms so far. The focus in the region are 
rather been on children in conflict with the law meaning development 
of juvenile justice system. They are very important they represent an 
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important foundation, but they are not sufficient. We in UNICEF, we 
call for the systematic inclusion of children in regional access to justice 
strategies ensuring accountability when children’s rights are violated and 
their entitlement denied is a must for the realization of the right of all 
children to become a reality. Only then, only when the Roma child will 
have recourse against exclusion, only when the poor family will be able 
to challenge denial of support or separation, only when child victims 
of crime will obtain redress, then the justice system will meet their real 
purpose and find their intending meaning. And this meaning is justice 
for all children. Thank you very much.

Oturum Başkanı - Sayın Legrand’a teşekkür ediyorum. Adalete erişim 
kavramı ve adalete erişim kavramının çocuklar bakımından ifade ettiği 
değerler ve önemi üzerinde durdu ve bir kısım bölge ülkelerinde yapılan 
tespitleri bizimle paylaşmış oldu.

Şimdi Sayın Göktan Koçyıldırım Bey bize tebliğlerini sunacaklar. 
Tebliğlerinin başlığı, Türkiye’de çocuklar için adalet ve sosyal çalışma 
hususunun çocuk adalet sistemi bakımından önemi ve rolü üzerine 
olacak; buyurun.

Göktan KOÇYILDIRIM
UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Sorumlusu

Teşekkürler Sayın Başkan, kabalık olarak kabul etmezseniz ben yerim-
den konuşma yapmayı düşünüyorum. Çünkü, bir niyetim de bu konuşma 
ve sunumu biraz daha az resmi hale getirmek.

Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Göktan Koçyıldırım, 
UNICEF’te yaklaşık 3 yıldır çocuk koruma sorumlusu olarak çalışıyo-
rum. 3 yıl öncesine kadar ben de avukattım, bu salondaki birçok kişi 
gibi, daha sonra radikal bir kararla UNICEF’te çalışmaya başladım. 
Ama avukatlığım ilk yıllarından itibaren çocuk adalet sistemi alanında 
çalışıyordum, burada tanıdık yüzleri görmekte çok güzel. Bu vesile ile 
bizleri, hem UNICEF’i, hem de beni buraya davet ettiği için Ankara 
Barosu’na teşekkür etmek istiyorum.

Aslında bugün sunacağım şey, ki 15 dakika iddialı bir süre ve konu 
oldukça yoğun, Türkiye’de çocuk adalet sisteminin nerede olduğu ve sosyal 
çalışmanın da bu adalet sistemi içerisinde nerede durduğuyla ilgili olacak.
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Öncelikle biraz çocuk korumadan ve çocuk adalet sisteminin bir çocuk 
koruma sistemi olması hususundan bahsetmek istiyorum. Sonrasında, 
Türkiye’de çocuklar için adalet konusunda neredeyiz biraz o konuda 
bilgi vermeye çalışacağım ve sonunda da sosyal çalışma bahsine biraz 
değinmeye çalışacağım. Fakat sunuma başlamadan önce birkaç kışkır-
tıcı soru sormak istiyorum buradaki kişilere, cevap aramıyorum; çünkü 
muhtemel cevapları biliyorum. Sadece biraz düşündürme amacındayım.

Herhalde bu salonda 18 yaşın altındayken komşusunun bahçesini girip 
de bir elma, armut veya meyve çalmayan yoktur ya da bunu yapmadınız 
diyelim, arkadaşının okulda kalemini alan ve alıp da geri vermeyen, kul-
lanıp sonra vermeyen de yoktur diye tahmin ediyorum. Veya da hiçte 
arkadaşınıza sinirlenip kötü şeyler sarf etmediniz ya da sana şunu şunu 
yapacağım demediniz, bunun da çok olası olduğunu düşünmüyorum. 
Ama burada çoğunluğu hukukçu olan elit bir kitle olduğumuza göre 
bütün bunların aslında kullanma hırsızlığı, hakaret ve tehdit gibi suçları 
oluşturduğunu biliyoruz. Aslında bunlardan dolayı yargılanmadıysak 
birazcık şanslı olmamıza ya da belki de anladığımız klasik manada bun-
lar nedeniyle yargılanmamız gerektiği konusunda biraz düşündürmek 
istediğim için bu soruyu sordum. Merak etmeyin, savcılara haber verme-
yeceğim veya göreve çağırmayacağım, zaten muhtemelen zaman aşımı 
süresini de çoktan geçmiş durumdayız.

Peki, yine teknik konulara geçmeden önce sizden arkamdaki kari-
katüre bakmanızı rica ediyorum. Bu karikatür aslında benim adliye 
koridorlarını arşınlarken takıldığım bir şey konusunda, adeta Buda gibi 
aydınlanmamı sağlamıştı. Çünkü, bir çoğumuz o adliyeye ilk adımı 
attığımız anda sistemde ters giden bir şey olduğunu hissederiz. Yani, bu 
sistemde yanlış bir şey var, neden bu kadar değersiz hissediyorum diye 
savcısı da, hâkimi de, avukatı da bunu hisseder. Vatandaş bahsine hiç 
girmiyorum. Bu resmi gördüğüm zaman aslında benim kafamda birazcık 
oturmaya başladı. Bence adalet sistemimizin temel problemlerinden bir 
tanesi insana uzak olmasıdır, bu sadece bizim ülkemizin problemi de 
değildir bunu da söylemek isterim. Aslında adalet sistemleri insan için 
insani kurumlar olarak ortaya çıktıklarını unutmuş durumdalar, bunun 
içinde birtakım bahaneleri var, çok meşguller, çok gerginler, çok önemli 
konularla uğraşıyorlar. Dolayısıyla, insanlarla uğraşacak pek vakitleri 
kalmayabiliyor ya da öyle düşünüyorlar.

Bunun çok basit örneklerini verebiliriz, yıllardır duruşmalar verilen 
saatlerde başlaması meselesini çözememiş olmamız bir neden yahut da 
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bir sıradan vatandaşın avukatsız adliyede bir iş yapmasının çok zor olması 
yine bence bir gösterge. Biz avukatlar olarak işimizi halletmenin en kes-
tirme yolu mübaşirle yakın arkadaş olmaksa, aslında içindeki kişilere de 
adalet sisteminin uzak olduğunu söyleyebiliriz.

Bugünkü konumuz bu değil aslında, adalet sorunlarını tartışabiliriz 
ama bununla çok yakından ilgili bir konudan bahsedeceğim. Çünkü, 
adalet sisteminin öyle konuları var ki, bu öznelere adalet sisteminin bu 
klasik algısı herhangi bir mazeret olarak sunulamaz ve bunun başında 
da çocuklar geliyor ve biz adalet sisteminde çocuklara yakın olmak 
zorundayız. İşte, çocuklar bakımından adalet sisteminin özelleşmesini biz 
temelde çocuklar için adalet sistemi ya da çocuk adalet sistemi diyoruz.

Peki, çocuk adalet sistemi sadece adalet sisteminin bir bağlamı mıdır ? 
Aslında değil, çünkü bizim temel düsturumuz şu: Çocuklar mümkün 
mertebe adli sistemin dışında tutulmalıdır, mümkünse adliyeye onları 
hiç getirmemeliyiz. Ola ki getirdik, yaptığımız şey aslında bir yargılama 
gibi gözükebilir, ama adı üstünde çocuk adalet sistemi şunu unutma-
mız lâzım: Adalet sistemi çocuklar için çalıştığında bu aslında koruma 
sisteminin bir parçasıdır, çocuk koruma dediğimiz sistemin bir bileşeni 
olarak görmeliyiz. Aslında çocuğa hizmet ettiğinin farkına varabilelim ve 
adalet sistemi içinde sadece hemen aklımıza gelen klasik suça sürüklenen 
çocuklardan da bahsetmiyoruz. Bunun içerisinde tanık çocuklar var, aynı 
zamanda mağdur çocuklar var. Özellikle tanık çocuklar çoğu zaman bu 
konuda görünmez ve çocuk adalet sisteminin bir özelliği şudur, diğer 
hukuk ve adalet alanlarından da bu anlamda ciddi şekilde ayrılır; fiile 
değil, eyleme bakmaz, bakar ama bakmaz, onun esas derdinin çocuk 
ve çevresi olması gerekir. dolayısıyla, fiile değil faile, özneye odaklanır. 
Bu nedenle de çok 2azla disiplinin beraber çalışması gerekir. Ben bazen 
şunu söylüyorum, hukukçular bana kızıyor, hukukçu olduğum için o 
kadar kızmıyorlar; sadece hukukçulara bırakılmayacak kadar ciddi bir 
meseledir çocuk adalet sistemi. Dolayısıyla çok fazla disiplinin çalışması 
gerekir, çok fazla sektör işin içine girer ve hepsinin çok daha zor olan bir 
şeyi yapması gerekir, çocuk koruma dediğimiz pencereden sisteme baka-
bilmesi gerekir. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda ve başına çocuk 
getirdiğimizde birazcık ufak bir şeymiş gibi anlıyoruz, ama çocuk adalet 
sisteminin belki de adalet sistemindeki en teknik, en zor alan olduğunu 
söylemek çok zor değil. Jean Claude’nın sunumunda gösterdiği sadece 
adalete erişim konusundaki engeller dahi, aslında bunun ne kadar ciddi 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

186

şekilde düşünülmesi gereken bir konu olduğu ve sadece bir adalet mese-
lesinden ibaret olmadığını bize gösteriyor.

Bir şeye daha dikkatinizi çekeyim; başka ihtisaslaşan bir mahkeme 
bulamazsınız, özellikle ceza yargılamasında. Şunu söyleyebilirsiniz: TMK 
10 Mahkemeleri var, Terör Mahkemeleri, aslında o ayrımın Sulh Ceza, 
Asli Ceza’dan hiçbir farkı yok; çünkü suça göre bir ayrımdır o. Ama 
fail özelinde ayrılan tek mahkeme çocuk mahkemesidir. Başına çocuğu 
koyarak aslında özneyle ilgilendiğinin mesajını vermektedir. Dolayısıyla, 
çocuk adalet sistemi bir adalet sistemi değil, bir çocuk koruma sisteminin 
parçasıdır, hatta çocuk refah sisteminin bir bileşenidir.

Çocuk koruma sisteminden ne anlıyoruz ? Aslında birazcık buna gel-
mekte de fayda var. Çocuk koruma sistemi temelde, çocukları korumak 
için bir çevrenin yaratılmasıdır, bu koruyucu çevre aklınıza gelen bütün 
sektörlerle ilgili olabilir; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, 
aklınıza ne gelirse. İki temel boyutu vardır, birisi, elbette ki bu hizmetle-
rin sunulması konusunda kapasitenin güçlendirilmesi, bir diğeri de bu 
konudaki sosyal bilinç düzeyinin artmasıdır. Bu neden önemlidir ? Çok 
kısa bir örnek vereyim; yanılmıyorsam İngiltere’de bir araştırma yapılı-
yor, yankesicilik suçunun çocuklar tarafından çok işlendiği bir yerde ve 
topluma soruyorlar, “Sizce ne yapmalıyız” diye, verilen yanıtların çoğu 
cezaların artırılması ve cezaların caydırıcı olmadığı yönünde. Dolayısıyla, 
biz şunu biliyoruz: Cezaların çocuklar bakımından çok ağır olmasının, 
çocukların tekrar suç işleme davranışıyla çok ilgisi yok. Ama bunu biz 
biliyoruz, toplumun geri kalanı bilmiyor olabilir, özellikle mağdur olduğu 
zaman. Dolayısıyla, işin bir de sosyal bilinç düzeyi tarafı var ki, insana 
mesafeli olduğunu söylediğim adalet sistemi işte burada biraz faka basıyor 
ve insana temas edemediği noktada bu sosyal bilinçlendirme meselesi 
biraz geri planda kalabiliyor.

Hepiniz hatırlarsınız, bu ülkede çocuk olmalarına rağmen “bunlarda 
mı çocuk” diye tepki gösterdiğimiz çok insan oldu, ama çocukların çocuk 
olduğu konusunu aklımızdan çıkarmamız gerekir, hoşumuza gitmeyen 
suçları işleseler dahi. Çünkü bu bir insan hakkı meselesidir.

Peki, Türkiye’de çocuk adalet sistemi konusunda önce birazcık kurum-
lardan, sonrada kurumlardan bahsedeceğim. Kurumlara baktığımız 
zaman, aslında 2005 yılından bugüne Türkiye’de çok ciddi bir atılım var 
bu konuda, bunu da tespit etmek gerekiyor. Özellikle Çocuk Hakları 
Sözleşmesinin de etkisiyle, Çocuk Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi 
ve o reform kapsamında devletin bir serbestlik gibi, Ceza İnfaz Kanunu 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

187

gibi kanunların kabul edilmesi beraberinde çocuklara özgü hükümlerin 
getirilmesini de sağladı ve ciddi bir atılım oldu. Yeni kurumlara sahip 
olduk, buraya bir çoğunu aldım, ama tek tek üstünden geçmeye gerek 
yok. Ama çocuk polisimiz var, çocuk mahkemeleri, çocuk aile mahke-
meleri, sosyal çalışma görevlilerimiz var, eğitim evleri, tutukevlerimiz var 
çocuklarımız için, denetimli serbestlik var ve çocuklar için uyguladığımız 
koruyucu destekleyici tedbirler var. Bunu uygulayan da idare, yani; eğitim, 
sağlık, diğer kurumlar. Sonuçta herkes işin içinde.

Burada kırmızı ile özellikle adli yardım ve avukatları çizdim, çünkü, 
çuvaldızı kendisine batırması gereken bir kitle olduğunu düşünüyorum 
avukatların, eski bir avukat olarak, ama o konuya birazdan geliriz.

Birazcık kurumlardan bahsettik, dediğim gibi durumlardan da bah-
sedelim. İstatistikleri vereceğim, 2012 yılına ait son adli istatistikler, bu 
adli istatistikleri nereden bulurum derseniz, halen ceza mahkemelerinin 
altında. Maalesef biz çocuk mahkemelerini halen birer ceza mahkemesi 
olarak görme eğilimindeyiz Türkiye’de, çünkü yapılaşması biraz böyle. 
Ceza mahkemesi değildir çocuk mahkemeleri, kendine özgü mahke-
melerdir dediğimiz zaman, bazen şu soruyla karşılaşabiliyoruz: Hukuk 
mahkemesi midir ? Verdiğimiz cevap, ne ceza, ne hukuk, çocuk oluyor. 
Ama hâlâ bununla ilgili bir yerleştirme yapamadık kafamızda ve bu bir 
algı olarak kafamızda duruyor.

Çocukların sanık olduğu davalara baktığımız zaman yıllara göre bir 
artış olduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız 2012’de zirveyi gördük 
ve 160 bin sınırına dayandık, daha önce 2005 yılında 158 bin gibi bir 
rakam vardı, ama 2012 senesinde en yüksek düzeyine ulaştı. Yani, çocuk 
suçluluğun arttığını üzülerek tespit ediyoruz.

Peki çocuklar nerede yargılanıyor ? Yine istatistiklere baktığımız zaman, 
şu konuda ilerleme kaydediyoruz, yıllara göre bir artış var; yüzde 49’a 
yakını çocuklar için özelleşmiş mahkemelerde, yani çocuk mahkemeleri 
ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde yargılanıyor. Fakat geri kalan yarısı, 
halen genel mahkemelerde yargılanıyor çocuklar. Bunun iki temel sebebi 
olduğunu ben tespit ediyorum, birincisi yer yerde çocuk mahkemesi yok, 
ama bu konuda bir gelişme olduğunu tespit etmek gerekir. İkincisi de, 
yetişkinlerle birlikte suç işlediğinde Türkiye’de çocuklar genel mahkeme-
lerde bile davalar birleştiriliyor, ama ben bunu hukuk tekniği açısından 
hatalı buluyorum. Çünkü, bir konuda bir kişi uzmanlaşmışsa, davanın 
da uzmanlık ihtiyacı varsa, diğer kısım uzmanlığı olan kişiler tarafından 
görülmelidir. Ama herhalde yine bu algı nedeniyle, yetişkinleri çocuk 
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mahkemesinde yargılayıp da onları “hakir” görmeyelim gibi bir yakla-
şım oldu ya da bu kapasite eksikliğinden oldu. Ama, bu hukuk tekniği 
açısından da bana sorarsanız doğru bir yaklaşım değil.

Suçların tipine baktığınız zamanda, birazdan bahsedeceğimiz sosyal 
çalışma konusunun önem arz ettiğini görüyoruz. Çünkü, en önemli 
suçlar, aslında başta sorduğum provakatif sorularla da ilgili, malvarlığına 
karşı işlenen suçlar, onu takip eden vücut dokunulmazlığına karşı işlenen 
suçlar ve hürriyete karşı işlenen suçlar. Bunlar çocuklar tarafından işlenen 
suçların yarıdan fazlasını oluşturuyor. Bu da bize şunu mesajı veriyor: 
Çocuk suçluluğu yoksulluk ve yoksulluk durumlarıyla yakından alakalı, 
yani sosyal sorunlar çocuk suçluluğuyla yakın bir ilişki içerisinde. Tek 
sebebi değil, ama yakın bir ilişki içerisinde, dolayısıyla sosyal boyutta bir 
şeyler yapmamız gerekiyor.

Cezaevlerini sorabilirsiniz, şu anda 1960 tane çocuk var, bunların 
300 kadarı hükümlü, geri kalanı tutuklu, tutuklu çocuk sayımız maa-
lesef hükümlülerle kıyaslandığında yüksek ve yüzde yüzde 60’ı tutuklu 
çocukların genel kurumlarda kalıyorlar, çocuklara özgü kurumlarda 
kalmıyorlar. Bu konuda da yeni cezaevleri açılıyor ve şu konuda da yan-
lış anlaşılmak istemem, özellikle UNICEF olarak bizim bu konudaki 
tavrımız net; biz önceliğin çocuklara uygun yeni cezaevi açılması değil, 
çocukların cezaevine hiç gönderilmemesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’de bize çocukların özgürlüklerinden yoksun 
bırakılmasının son çare olduğunu söylüyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden söz etmişken, Çocuk Hakları Komi-
tesi’ne de değinebilir. Çocuk Hakları Komitesi, sözleşmenin aslında 
denetim mekanizması ya da değerlendirme mekanizması diyebiliriz. 
2012’de Türkiye’ye ilişkin çocukların tüm haklarına yönelik bir sonuç 
gözlem raporu yayınladı. Bu raporda adalet sistemine özel, detaylı bir 
bölüm ayrılmış durumda ve hepsinin üzerinden tek tek geçmiyorum, 
ama adalet sistemimizdeki sorunlara derli toplu bir şekilde dikkat çeki-
yor ve bu sorunları gidermemiz gerektiğini söylüyor. Komite bunların 
başında uluslararası hükümlere uyum, personel sayısının artırılması, 
süreçlerin hızlandırılması, alternatif tedbirlerin artırılması gibi meseleler 
var. Bunun yanı sıra, özellikle Pozantı olayını hepiniz hatırlıyorsunuzdur, 
bu tip olayların yaşanmaması ve soruşturulması gerekliliğine de dikkat 
çekiyor komite.

Sonraki soruda muhtemelen şu olacaktır: Evet çok güzel sorunları 
tespit ettik, ama siz ne yapıyorsunuz ? Şunu belirtmek isterim: UNICEF 
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olarak bizim varoluş nedenimiz tüm dünyada çocuk haklarının hayata 
geçirilmesi, bunun sağlanabilmesi içinde aslında dünyanın her yerinde 
hükümetlere destek vermek ve onlarla beraber çalışmak görevine sahi-
biz. Çocuk adalet sistemi de şüphesiz bu alanlardan bir tanesi ve yine 
başta söylediğim gibi çocuk adalet sisteminin çok tarafı var ve biz bu 
çok tarafı mümkün mertebede bir araya getirdiğimiz bir proje yürütü-
yoruz yaklaşık 2 senedir. Alt tarafta logoları belki görüyorsunuz; Adalet 
Bakanlığı, Aile Bakanlığı, HSYK, Türkiye Adalet Akademisi, çocuk aile 
sistemiyle ilgili bir proje kapsamında bir araya geldi ve bu projenin ana 
bileşenleri arasında; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi var, 
bahsettiğim koruyucu desteklerin daha iyi takip edilmesi meselesi var, 
kapasitenin güçlendirilmesi, savcılığın çocuk büroları, kamu vesayeti gibi 
kurumların tartışılması meselesi var. Proje bittiğinde adliyelerde çocuk 
görüşme odalarımız olacak.

Ceza infaz kurumları ile ilgili çalışmalarımız var, bireyselleştirmeyle 
ilgili bir yaklaşımla çocukların ihtiyaçlarına uygun programlar ortaya 
çıkmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Ve hâkim, savcı 
ve sosyal çalışma görevlilerinin eğitimi meselesi var ki, birazdan açık-
layacağım sebeplerden dolayı bu eğitimin ve farklı meslek gruplarının 
birbirlerini anlayacağı ve aralarındaki hiyerarşiyi biraz kıracağı şekilde 
tasarlamaya çalıştık. Tabii bunların her biriyle ilgili birer tebliğ sunmak 
mümkün olduğu için, izninizle biraz daha hızlı geçeceğim.

Bu karikatürü başta göstermiştim, bir kez daha göstermek istiyorum. 
Çünkü, sunumun ikinci bölümüne gelmeden önce hatırlamamız gereken 
bir şey var; insana gerçekten uzağız, adalet sistemi olarak ve bu uzaklığı 
birazcık azaltabilmek için önemli bir bileşene ihtiyacımız var. İşte sosyal 
çalışma temelde bunun için çalışıyor ve adalet sistemini aslında insana, 
çocuğa yaklaştırmaya çalışıyor.

Hangi noktalarda kesişir adalet sistemi ile çocuk adalet sistemi ? Aslında 
üç boyut koymak mümkün, birincisi; çocuk adalet sisteminin yanında, 
ama ondan bağımsız çalışan bir sosyal çalışmadan bahsedebiliriz. Şu örneği 
verebilirim: Çocukların suç risk durumunun suç işlenmeden fark edilmesi 
ya da birtakım önleyici çalışmalar yapılması noktasında şüphesiz sosyal 
çalışma çok etkin. Sadece sosyal çalışma değil, adalet sistemi de bunu 
yapıyor. Çünkü, çocuklar hakkında zamanında vereceğiniz bir koruyucu 
tedbir onların ileride suç işlemesinin önüne geçebilir. Dolayısıyla, biz 
kesişme noktasından burada bahsediyoruz. Çocuk adalet sistemi ile 
etkileşim içerisinde olabilir. Sözgelimi, çocuk suça karışmamıştır veya 
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bağlantılı değildir, ailesi karışmıştır ve çocuk ailesinden yoksun hale 
gelebilir. Burada adalet sisteminin önceliği yargılama olduğu için çocuğu 
ortada bırakmamak gerekir ve yine sosyal çalışma burada bize, o insani 
dokunuşu veriyor. Nihayet sonuncusu da, çocuk adalet sistemi içinde 
çalışan sosyal çalışma görevlileri, ki cevabı çok cefakârca çalışıyorlar 
gerçekten. Çocuklar mahkemelerinde ve aile mahkemelerinde kadrolu 
olarak görev yapan sosyal çalışma görevlileri, çocuğu anlayabilmek için 
bir sosyal inceleme yapıyorlar. Belki görevlerinizde bunu gördünüz, sosyal 
inceleme raporları ve o raporların asıl amacı aslında, çocuğu anlamak ve 
çocuğu başta hâkim, ama sadece hâkime değil, anlatmak, deyim yerindeyse 
sosyal olarak çocuğun bir röntgenini çekmektir. Çünkü, adalet sisteminin 
çocuk hakkında doğru karar verebilmesi, ancak iyi bir şekilde çekilmiş 
fotoğrafa ya da iyi bir sosyal incelemeye bağlıdır.

Dolayısıyla, şu tespitleri tekrar etmekte fayda var: Çocuk adalet sis-
temi, klasik adalet yaklaşımının aksine olaya değil, çocuğa odaklanır ve 
çocuğu anlamaya çalışır ve olay ikinci plandadır. Bunun amacı da çocuk 
hakkında doğru kararı verebilmektir. Önceliğimiz dediğimiz gibi, çocuk 
ve bunun temel koşulu da çocuğu doğru bir şekilde anlayabilmemizdir.

Peki, bunları tespit ettikten sonra bir kışkırtıcı soru daha soraca-
ğım; hukuk bir sosyal çalışma biçimi midir ? Eğer bu soruyu sunuma 
başlamadan önce sormuş olsaydım birçoğumuz veya bana sorulmuş 
olsaydı, “Hukuk hukuktur, sosyal çalışma da sosyal çalışma” diye cevap 
verilebilirdi. Ama George Town Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
Jane Aiken ve Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Stephen Wizner 
bu soruyu sordukları makalelerinde bu sorunun cevabına, evet şeklinde 
yanıt veriyorlar. Nedenleri de şu: Birçoğumuz aslında hukuk mesleğini 
belli idealler nedeniyle seçiyoruz ve aslında bu bizim nesil için özellikle 
Hollywood filmlerinin etkisi yadsınamaz, orada sunum yapan, hakları 
savunan avukatları gördüğümüzde onlardan etkilenip hukuk mesleğini 
seçiyoruz. Yazılı yargılama usulü birçoğumuz için halen büyük bir hayal 
kırıklığıdır, jüri arayan ve jüriyi bulamayınca mutsuz olan arkadaşları-
mız var. Sonuç itibariyle bu idealler ve insan haklarına duyduğumuz 
merak bizi ilk planda hukuk mesleğine itiyor. Sonra o çarklar biraz bizi 
de içine alıyor, yazarlar aynı zamanda şunu da iddia ediyorlar: Hukuk 
eğer bu ana çıkış nedenini unutursa, bir süre sonra adalete hizmet etme 
yeteneğini de kaybedecektir. Dolayısıyla, benim bu soruya cevabımda 
evettir. Belki de peşin hükümlü olmamak için şu değerlere dikkat çek-
mek gerekir: Sosyal problemlere dikkat çekme ve ihtiyaç sahiplerine yol 
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göstermeye, adaletsizlikle mücadele, insanın doğuştan elde ettiği onur 
ve değerlerine saygı duyma, insan haklarını hayata geçirme, sanıyorum 
bize hukukçular olarak çok tanıdık gelen ilkeler. Ama bu gördüğümüz 
ilkelerde aslında sosyal çalışmanın da etik değerleridir. Dolayısıyla, ara-
daki çok yakın bağlantıyı tespit etmek mümkün. Avukatların şüphesiz 
bu konuda çok ciddi bir rolü var ve şu anda bence kendimize dönüp 
verdiğimiz adli yardım hizmetini bu bakış açısıyla mı veriyoruz ya da 
çocuk hakları merkezlerimiz acaba bu anlayışla mı çalışıyor konusunu 
kendimize sormamız gerekir.

Çok sevdiğimiz bir hâkim tanıdığımızın şöyle bir lafı var: Bir çocu-
ğun omzunda iki melek vardır, birisi hukukçular, diğeri sosyal çalışma 
görevlileri. Bu gerçekten böyle, ama birazcık sanıyorum bu anlayışa 
varabilmemiz için bakış açımıza biraz sosyal çalışma katmakta fayda var. 
Hukukçular olarak eğer bu konuda tereddüt edersek, yine bu topraklarda 
1500 yıl önce yaşamış çok değerli bir hukukçu, hepimiz de tanıyoruz, 
“Justinyanis”e kulak vermek gibi olabilir, şöyle diyor: “Hukukun ne 
olduğunu izah edebilmek için, insanın ne olduğunu bilmek gerekir”.
Çok teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Gerçekten Göktan Bey çok ilginç ve üzerinde 
önümüzdeki dönemlerde daha çok durulması gereken bir konu üzerinde 
durdu. Teşekkür ediyorum.

Şimdi gördüğüm kadarıyla yaklaşık resmi zaman takvimine uyacak 
olursak 25 dakikamız var ve iki sunum duruyor ve soru-cevaplar duruyor. 
O nedenle çok hızlı bir şekilde üçüncü olarak sunum yapacak Birleşik 
Devletlerden misafirimiz olan Sayın Faya Rose Toure’yi ben davet edi-
yorum; buyurun lütfen.

Av. Faya Rose TOURE
Sivil Haklar Savunucusu

Thank you so much. It is a privilege to be here. Also I would like to 
thank the host and the wonderful young women, who had been very 
kind to us. I want to focus my remarks and I regret that I don’t have all 
the time that I need, but I want to direct my remarks to the status of 
children in America.
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America is known as one of the most powerful, richest countries in 
the world, yet its treatment of children is deplorable, especially children 
of color, and children of poverty. I would like to just to give you a few 
statistics from the children’s defense fund, which is a child’s advocacy 
group in America that advocates for children, because, children do not 
have the right to vote and they do not have lobbyist so, therefore, they 
do not have people before congress to advocate for their rights. So often 
their rights are the last to be addressed.

In America, 17 million children live in poverty. Nearly 8 million live 
in extreme poverty. In every 82 seconds, a child, a teenager gives birth to 
a child. Every 3 hours, a child is killed by usually another child. Health-
care for many children in America is none. And that’s why the president 
Obama’s healthcare bill was so important because so many children are 
go without healthcare. And even as president Obama strives to give 
universal healthcare to children, there are extremist people in America, 
primarily Republican Party extremist within the Republican party who 
are determined to defeat healthcare for children. In spite of the poverty 
and in spite of the fact that many children in America are hungry, they 
are going to bed hungry every night in this rich nation, especially children 
of poverty and color, in spite of that, there are extremists in the American 
congress right now, who have fight for President Obama to form a bill 
that will allow food stamps, and food for children. There are those who 
do not want supplements like hosing for children. Homelessness is a 
major problem with children. Here when I first came to this country, I 
saw children on the street begging for money. Some with their parents 
some without parents, yet I saw very few people who stop to actually 
give children money who are begging on the streets. That is also true in 
America. In order to understand the treatment of children in America, 
you have to historically look at what happened to this country when it 
was formed.

When America is first established we know that the land primarily 
belong to native people, native Americans. European Americans came 
to america, took the land of the native americans and pose their laws 
and their will on native American people. Not only did they established 
a constitution, the first US constitution legally defined black people 
and therefore their children as 3/5’s of a human being. And native 
americans were not even considered at all. So America was build even 
though it pretended to be said it was a democracy, its laws were laws of 
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exclusion. And, not only the legal system excluded us but in order to 
build an economic system, slavery was enacted. People went to Africa 
and primarily took children. Most people don’t realize that, children, 
people who were brought to America to build america make a wealthy 
nation, most of the people that were brought from Africa to America 
were children. And they were stripped of all of their rights. So, in order 
to understand historically the condition and injustices, as experienced 
by children today, you have to understand historically what happened 
to children. So, not only we were defined 3/5’s of a human being by 
the constitution, kidnapped them here and forced to work. And at very 
early ages we were separated from our families. I had a book here, the 
story of Frederick Douglass you may have heard of him because he was 
one of the best known African American revolutionist, but the history 
is true of what happened to children. Children were separated from 
their mothers and fathers at very early ages and forced to work in fields, 
cotton fields, tobacco fields, many times they never saw their parents 
again. They were sold on auction blocks to the best bitter, because slavery 
in America was the worst in human history, because only in American 
history, where you completely deprived from your culture. You cannot 
speak to your language, you cannot worship god that you were thought 
to worship god, you could not read and write, you could not marry in 
many places. And, so therefore, this what I call this cultural genocide, 
had a deep impact on children of all races but especially the children 
of African decent. So, even after the slavery ended, the law was used to 
criminalize children and to keep them in what they called a Jim Crow cast 
system. In other words, even after slavery ended, black children had no 
rights that the system had bound to be respect. In fact the laws were past 
to keep black children segregated. Segregated schools, water fountains, 
everything was primarily segregated up until 50 years ago. During my 
lifetime, I went to a segregated school. My husband and I we could not 
drink from the same water fountain. The justice for children of color was 
nearly not existent, no matter what the crime, whether it was committed 
by a black or a white person, there was very little recourse in the justice 
system for black children.

Same was true for native american children. As a matter of fact, 
native children, today, deal with poverty, alcoholism so many injustices 
are experienced by native american children too. But historically, you 
have to understand what happened to native american children. When 
America succeeded and taken the land from Native Americans, that was 
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not enough. They have to deprive native americans of their culture so they 
establish this boarding schools. And thousands of native children were 
forced to go to these boarding schools. And in these boarding schools, 
they could not speak their language, they could not worship their god, 
they could not do their native dances, they were totally stripped off 
their culture. And if their parents refuse to send them to these boarding 
schools, their parents could be incarcerated and criminalized. So, when 
you look at this history of abuse, that were the legal system was used to 
put children of color and poverty in these extreme unjust situations, we 
are filling the impact of that unjust system today.

Many of you have heard about the case Trayvon Martin. That case is 
not a typical that it reached national attention because of the lobby and 
advocacy of people, but the law was used in many instances to criminal-
ize of children of color, especially the children of color and poverty. So 
even today, we have children in the criminal justice system who are there 
for a manner of offenses because they do not have the resources to get 
good lawyers or to make bail. They are stuck in that system. There is an 
organization called “equal justice initiative” it was started by this awe-
some african american attorney who is also a law professor at Columbia 
University, he has this calendar where he really demonstrates the gross 
injustices against children in the USA. And even Japanese children were 
in turn and put in concentration camps after the pearl harbor incident.

So, when you look at this history of injustice against children, you 
also have to acknowledge that is also injustice against their parents. And, 
as we come to you today we recognize that, education is also another 
avenue of injustice to children. But it is also potential vessel that can be 
used to bring justice to children. In america event hough public educa-
tion is free, it is vastly different for children of color and poverty. In the 
place where I come from, Alabama, we had a movement to end this 
injustice because even though the supreme court in US in 1954 declared 
segregation illegal in constitution, in other words when I was grow up 
everything was separate: separate schools, school I went to had separate 
books, we did not had the same courses, we had the less of everything, 
yet we were extra compete with white students in order to get into the 
university where I went to and I did go to Harvard law school, but I 
could not go to law schools in Alabama where I lived because of the 
segregation. But in order to compete to get into the law schools we take 
the same exams. And yet the preparation was totally different and that 
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is true today. There is no constitutional right to an education in the US. 
So you find children who are in poverty, and children immigrants like 
the latino children who are seeking to get a citizenship in America, and 
the education that the children of poverty get is totally different than 
the children of people who have means. And yet in order to get into 
universities, you have to take the same test. They talk about an achieve-
ment gap but it is really a preparation gap, that keeps people in poverty. 
Yet, we pay taxes. Children, parents of children who are in poverty pay 
taxes. They have to serve in the army. They have to do all the things of 
that responsible citizens do and yet we are still suffering from many many 
injustices, that people from the outside world do not see.

And, to get a glimpse of it, I encourage you to go to internet now the 
information is global. And read more about slavery. Read more about 
what happened to native americans read about how the supreme court 
has been used to take away and to limit the rights of children and people 
of color. Just last year US Supreme Court ruled against voting rights of 
people. Because voting is one way to bring about justice for children and 
people in poverty and people of color. And we use our right to vote to 
bring about more justice, to elect more judges that were fair, to get more 
police officers that could be fair. But the US Supreme Court just last 
year had a ruling that makes it much harder. It is too difficult to explain 
in my limited time, but what they did was made it easier for people to 
take away the right to vote, they made it easier for people to discriminate 
and to be unjust. Made it easier for people to have people on juries that 
will not give justice. For years for example where I am from no women 
serve on Juries. No blacks can serve on juries, no brown people can serve 
on juries that was within my lifetime. And because we have the right to 
vote we were able to use that right to vote to put black judges to put fair 
white judges to put women in our places. Ad now that the US Supreme 
court is taken away and minimizing the right to vote. We fear that we 
might go back to the time when justice for children was really bleak.

 There is also some of the problems that they discuss are also the 
problems in USA. The problems of child abuse, sexual abuse, every 3 
minutes in America a child is abused, sexually or otherwise. Yet there is 
little recourse in the courts for victims of child abuse. Members of my 
family have been victims of sexual child abuse and yet even though I am 
an attorney and my husband is an attorney, I haven’t been able to find 
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really little recourse for justice for people even my own family. It is even 
worse if you are a person of poverty.

I am fortunate because I was able to get an education and to have 
decent house decent food but, many many people in my community are 
without decent homes, without food without shelter, decent shelter. And 
the government I come from Alabama, the government is very extreme. 
It is anti-poor, anti-black, it is anti-justice. And even though we have 
an african american president, the state laws often prevail. For example, 
president Obama pushed through universal health care, which was very 
good. It is a law that can help many people of all races especially poor 
people. But, people in the southern governments are doing everything 
they can to stop Obama care. They don’t want expanded medical care. 
And what is so awesome is that many of the children who need health 
care, are poor white children, but they have been brainwashed to vote 
for people who are against health care for them. They have been brain-
washed to elect judges who will not give them justice in the courts. That 
is what we face now.

I do not want to go on. There is so much but I have to leave time for 
my sister. But there are many problems in America in criminal justice 
system, and with the civil justice system and I would just encourage 
you as attorneys and legal people to do your own research about what is 
going on in America because there is a lot of injustices that still remain 
there but the good news is that we are training children to be advocates 
for themselves. My husband and I stored an organization called “21st 
century youth leaders” and there they are trained to be advocates. They 
are trained about how the political systems operates, how the justice 
system operates. When they become the judges and they became the 
juries and they become the attorneys, so we are training them to fight 
for themselves.

And throughout the history of change in America you have found 
young people fighting for themselves. I also have lived in a place Ala-
bama, but things were totally segregated but it was children who took 
to the streets to fight for their own rights. You may have heard about 
the freedom riders coming out of Nashville where children’s stud up and 
fought for their rights. So throughout the history, in America, we have 
had children to fight for their rights and the hope of the future is that 
children, number one will be given to right to vote. For a long time, 
you had to be 21 years old to vote, because of our fight, children, now 
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they can vote at 18. I think children should be able to vote at least at 
14. They can go to jail in 14, ok, up until few years ago, they could be 
executed. Now, at least we do have a law, the supreme court finally rule 
that you could not execute children 14 and under.

We are blessed to be here we believe that we could connect with 
people like you throughout the world, that we can become advocates 
for children that will bring about real change for children all over the 
world. Thank you.

Oturum Başkanı - Sayın Toure’ye sunumu dolayısıyla teşekkür 
ediyoruz. Kendisi Birleşik Devletlerin sosyal yapısındaki tarihi gelişimi 
bizimle paylaşmış oldu. Özellikle ırkçılık ve ırkçılığa bağlı ayrımcılık ve 
bu ayrımcılığın çocuk hukuku bakımından ortaya çıkardığı sorunları 
bizimle paylaşmış oldu. Çok teşekkür ediyorum. Son tebliği Sayın Ursina 
Weidkuhn bizimle paylaşacak; buyurun efendim.

Dr. Ursina WEIDKUHN
İsviçre / Eski Çocuk Hakimi

Thank You very much. That was already a very rich morning I hope I 
can add something useful to these interesting presentations that we just 
heard. Good morning from my side as well.

Just linking quickly to America, it crossed my mind when my sister 
was talking that the first juvenile court was established in the US, as 
well in 1890-something. Swapping over from there this development for 
separation in juvenile justice systems coming from the America. Oth-
ers trends like mediation coming from America. But then also difficult 
trends like get though in children coming from Americans. I think it is 
very important that we keep making our own assessments and making 
our own decisions here in Europe. Just a little link.

What I would like to do is just give you a few short flashlight sup-
ported by some visualization to keep it as short as possible on child 
justice and some comparative ideas to role of attorneys in child justice 
systems making a link to Switzerland, where I worked as a juvenile pros-
ecutor and juvenile judge. What I say is mainly based on international 
law and my personal practical experience, but also these ideas which I 
will mention are also widely you would find them back in your own 
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child protection law in 205 just implementation is still an issue but all 
countries but many principles are supported in new law as well. Now if 
we look at child justice systems I will focus a little bit on juvenile justice 
but go wider than that as well in between.

One keyword that is important for me, important issue, important 
feature, is re-socialization. We probably all agree in this venue here that 
children should be a part of our communities, we want them to have 
integrated. But it is also true for children in conflict with the law. It is 
also true for child victims, it is also true for Roma children and street 
children we should say yes and we should try to re-socialize those, and 
that is a part of justice if you do so. It requires that we don’t run for easy 
one-fits-all solutions. We cannot just put them all into same prison and 
think they will be re-socialize, it won’t work. What we need is individual 
solutions that adapt to the particular needs of the particular child, inter-
ventions that are necessary at that moment for that child, and for that 
again, we need specialized professionals from interdisciplinary areas. So 
we will have to do in child justice is various role players that is a key 
feature in interdisciplinary role features, Göktan made that clear already. 
And all together in cooperation we have to search for good individual 
solutions for this children. And, we do that in procedures, if we talk 
about juvenile justice that must be fair, that is also adults is the case. 
But with children we also need to look at child friendliness, has already 
been discussed as well, which means we need to talk, you need to talk, 
I need to talk with children in other language than we talk with adults. 
Our procedures our technical language we must explain them in other 
words, digestible words for them.

Adequate language. Why this all we need we want children to par-
ticipate meaningfully efectfully in the procedures. And for that they 
must feel at a certain ease. They must understand what is going on, 
they must understand what is the role of the lawyer, what is the role of 
the judge, what is the role of the prosecutor. Then they might be able 
to participate effectively.

So, just to visualize a bit more, I give you an example about various 
role players that might be involved in a juvenile justice procedure. We 
have deed orientation and need orientation. Child is at the center. Never 
forget the child. If child is not part, if it is overlooked, we cannot get 
anywhere, we need to talk with the child, we need to motivate the child 
we need to keep it at the center. We might have to we will have to do 
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with police prosecutor, forensics they are responsible to investigate the 
deed. We always have to do with parents, you have this conflict may be 
between child and parents, as a lawyer as well I always make sure who 
are you representing. We have social workers in the system if we have a 
child justice system, we have may be to do with school. If we are going 
to assess the background of the child, we might have to deal with psy-
chological or psychiatric experts to make an in- dept assesment to see if 
a child has a psychiatric disorder for instance, we might have to do with 
therapists institutions, in Turkey you have that as I learned. We finally 
have lawyers in the system. we might have even more. Just to show you 
how many role players that might be involved in child justice systems. 
And I show you this because of cooperation issue. If they all act on their 
own and alone, we won’t get anywhere. It is really necessary, it is a safe 
net by these role players cooperating with each other.

I will show you this picture you need to play in a team to get to the 
result, the goal. Especially in child protection procedures, the results 
in practice show it normally works best if all role players really played 
together. That might even mean that a lawyer and prosecutor/judge 
might have to come to the same conclusions; might have to support the 
same measures in the end. A little bit special, but very important feature.

And we always must keep in mind also what Göktan said already, 
that we have in juvenile justice procedures here again, kind of a double 
procedure. We do need to investigate the deed, of course. We have to 
make interrogations by police, prosecutor; we have to do may be order 
pre-trial detention but, we also need in those cases to look at the needs 
of the child, the personality of the child to compete different thing. And 
this two investigations deed and need must go parallel next to each other.

Then we have to face of judgement and execution. And this assess-
ment you call it inquiry, I believe you find it in article 33 of the child 
protection law of the Turkish, is really the center piece of each juvenile 
justice procedure. It enables individual solutions that can contribute to 
re-socialization.

How does it look like in Switzerland, with these features ? How do we 
deal with separate specialized child justice professionals, child friendliness 
and individual functioning. Just very short on this one, I would like to 
give you some examples of what we are doing good also some not doing 
so well. You always find both in all countries. We have an experience of 
about 80 90 years specialized professionals in juvenile justice procedures. 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

200

So we developed, we have many years to develop what we have today. And 
what we have now is specialized child courts, we have specialized child 
police, you find that in your country as well I heard. You have separate 
institutions. Separate cells or separate prisons for children. Switzerland 
is a federal state we have a little bit of a different systems in the French 
and in the German speaking part. What I am presenting here is more 
of a model of german speaking part but in the basics it is the same. We 
have in particular, highly specialized child prosecution offices, to French 
speaking part would be the child court. And within these offices, we do 
have permanently working social workers. And these two profession-
als, just a law and the social work are working together on a daily basis 
constantly on juvenile justice cases. If a case comes in, it is treated by the 
law person and by the social worker person at the same moment paral-
lelly and these two groups will work like in teams and really interact all 
together, all the time, throughout the whole procedure, if a child is sent 
to an institution for instance the assestment will be done those two, and 
they will guide the child through the whole procedure even be responsible 
for the execution of the measure. So there is a one key figure person or 
t eam that is just always there and grand in coordination.

Furthermore, it is completely separate from adult prosecution. And 
here comes what is not well in Switzerland, the position of the lawyers, 
attorneys. We neglected them for a long time. Because we have such a 
welfare orientated, system with highly specialized prosecutors and judges, 
we neglected a bit this counter-balance part, because we thought these 
specialists would take care of the interest of the child, but in fact we do 
need of course specific representatives.

How could that look like, such a child prosecution office, or a child 
court look like ? It look like this. That is a concrete example. I worked 
in that house. It is just completely separate physically as well from adult 
prosecution and from adult courts. That means a child entering this house 
won’t see any adult accused. It has small units. It makes it a bit cosy and 
a bit child-friendly in that sense. It is interdisciplinary teams on the one 
roof. It is kind of really a house of expertize for juvenile justice. May be 
there is some time for human beings in this house as Göktan mentioned. 
I could say, that something we can be happy with in Switzerland. Inside, 
it might look like this, that is just an example of a victims interrogation 
room, you see, while you can see there is a camera installed two cameras 
installed. Just a room where it is also granted that the adult is not, or 
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the perpetrator cannot enter; that the child is not disturbed by other 
people or other police officers, entering. It is just really separate and quite 
adopted to child needs. I have seen good approaches in Turkey about 
that by the way. I saw this child units in hospitals, very good approach 
as well where we could even learn from. Just to show you a little bit the 
atmosphere of how it looks like in my country.

And then in Switzerland how do we treat juveniles in conflict with 
the law ? I just want to show with this picture that share of imprison-
ment is quite low, it is %7. That means a really minority of cases that 
are dealt with imprisonment. And this might be an indication that we 
do assessments and that we do try to find individual solutions instead 
of one-fits-all send- everybody-to-prison.

Now, very shortly to conclude, what does this all mean with regard 
to the role of lawyers in such procedures ? Of course you have very tra-
ditional roles like in adult cases also in child cases. But, what would be 
particular. -I will skip this one to speed it up-

Well one thing, I mentioned already, it always must be clear to you to 
defend the child or adult, or the parents, they might have not the same 
interests at all. So it is worth to think about that from the beginning as 
a specialty. You always will have to consider age issues. Is the age of the 
child clear, if not what has done to make it, to find it out. Is the proce-
dure speed it up, if it is taking too long then you intervene at that point.

Inform the child. I believe it is the lawyer/attorney who has a really 
big responsibility to inform the child about how does a procedure look 
like in an adopted language of course. Who is who, playing what role, 
doing what what will happen what are the possible outcomes that child 
has no clue about that, and needs information about that. I often told 
children even what to wear when they have to go to court. Just this little 
important very things to make them more confident to enable them to 
participate in the end, which is what we want.

That furthermore, it will be the role of an attorney in child justice cases 
to constantly check child-friendliness of the procedures. For instance if 
a victim is interrogated in a room where there are many other people 
walking around, that won’t work, that can’t work that cannot be, you 
must intervene, granting privacy. Or checking if the judges using a 
language that child can understand. If not, tell the judge that it is not 
understandable for the child. You will be involved in trying to identify 
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what is in the best interest, what is the best individual solution for this 
child. You will have to make sure that the child is heard, that his/her 
opinion is also taken into consideration. You will have to check whether 
an assessment is made. I heard that this is not really working yet here, 
so well so, if an assessment, an inquiry is not done, require one. It must 
be done, if it seems necessary. And check wether is done in a good way. 
And may be it will be important to inquire a require in possession of a 
measure from your side because the judge is not willing or not wanting 
for whatever reason to impose a measure where you thing is definitely 
necessary. If you defend the child who is using cocaine everyday, and the 
judge wants to send the child to prison, then you must intervene and 
say no. This is really we must do something else, you talk to the child 
of course you discuss ,with the child first but then you might consider 
requiring a possession of a measure protection measure, health measure 
whatever.

So that is just a few very quick ideas of how you might have to act in 
child justice cases. And it makes clear may be already that it needs some 
kind of specializations on the side of the lawyers as well. Of course the law, 
you need to know all these standards on the national level, child protec-
tion law but also the international level instruments should be known.

Criminology to understand why is a child doing what. You might 
need some knowledge about causes, risk factors of youth crime. To better 
understand your client you might need at least these useful to have some 
idea about child development, psychology of the child.

And finally, psychiatry. Have rough idea about disorders, psycho-
logical disorders might help you very much as well to see if it is getting 
dangerous where you really need very in dept intervention on that side.

In many countries of the world, lawyers are not really specialized in 
child’s justice or juvenile justice in particular so far. If Turkey would make 
a first step here, you could serve as best example all over the world. I would 
encourage you to keep on that training to consider, doing something 
here, because it is really worth it. It would really, I thing it is worth to 
invest in children to conclude. Thank you for your patience.

Oturum Başkanı - Efendim Bayan Weidkuhn’a çok teşekkür edi-
yoruz. Tebliğindeki özellikle bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Savcılık ve bizim açımızdan uzmanların birlikte çalışması, bunun yanında 
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avukatların da özellikle soruşturma evresinde birlikte çalışması ile ilgili 
tespitler bizim açımızdan önem taşıyor diye düşünüyorum.

Çocuklar için adalet başlıklı panelimizin ilk kısmı, tebliğler kısmı 
bitmiş bulunmaktadır. Soru cevap bölümü için çok fazla vaktimiz yok, 
lütfen çok kısa ve kime yönelttiğinizi de ifade ettiğinizi belirterek sorar-
sanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum.

Bir Katılımcı - Merhabalar, öncelikle hepinize teşekkürler. Benim 
sorum Göktan Bey’e, birbiriyle bağlantılı iki kısa sorum olacak aslında.
Türkiye’de cezaevlerinde adalet sistemiyle ilgili çok problem var, ama ceza-
evlerinde özellikle son 1 aydır mesela iki-üç farklı cezaevinde çocuklarla 
ilgili yoğun işkence haberleri ortaya çıktı ve bunlar daha fazla dallanıp 
budaklanıp kamuoyunda bir infial yaratmasın diye, bir çoğu yer değiştirdi.
Göktan Bey şöyle bir cümle kullandı: Çocuklar cezaevlerine konulma-
malı. Şimdi bunun alternatifi olan bir infaz sistemi dünya üzerinde var 
mı veya kendisinin bir önerisi var mı ? İlk sorum bu.

İkinci sorum; Türkiye’de çocukların özellikle cinsel istismar suçlarında 
ifadeleri alınması aşamasında çocuk izlem merkezleri oluşturuldu ve bu da 
yeni bir oluşum. Amaç, çocukların mahkemeye getirilip hâkimler önünde 
yeniden aynı olayları anlatıp örselenmemesi, ancak mahkeme kararları 
Yargıtay’a gidildiğinde hâkim önünde yeniden dinlenmediği için bozu-
labiliyor bazen, bu yüzden mahkemeye yeniden çocuklar getirilip aynı 
olaylar önce polise, sonra sosyal uzmanlara, avukatlara, savcıya vesaire, 
çok fazla anlatılmak durumunda kalınıyor. Bununla ilgili bir önerileri 
ya da düşüncesi var mı ?

Göktan Koçyıldırım - Ben teşekkür ederim sorunuz için. Birinci 
sorunuzla başlayayım; cezaevindeki olaylar şüphesiz üzücü ve aslında 
cezaevlerinin neden son çare olması gerektiğini de bize anlatıyor. Biz dün 
itibariyle de Sincan’daydık ve durumla ilgili biraz bilgi alabilmek için, 
tabii olayın iki tarafını da görmek gerekiyor. Aslında bizim işimizde değil, 
doğrudan UNICEF bir izleme mekanizması olarak cezaevlerine gitmez, 
ama bu meseleleri irdelerken ben sivil toplumun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Nedeni de şu: Cezaevlerinde bir olay olsun ya da olma-
sın, cezaevlerinde her zaman bir olay olma ihtimali vardır ve dünyanın 
her yerinde de olur, bu da bir gerçektir. İyi yerler değildir. Fakat, bence 
bizim sivil toplumumuzun daha çok cezaevine girmesi ve bu anlamda 
da Bakanlığın sivil toplumun cezaevine girmesine ve bu tip uluslararası 
kuruluşların cezaevine girmesi konusunda biraz daha şeffaf olmasının 
yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ama, bu tip sorunları çözebilmek için 
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dediğim gibi temel yaklaşım çocukları cezaevine koymamak olmalıdır. 
Bununla ilgili iyi modeller var mı ? Evet, var örneğin İsviçre’yi gördük, 
hapis cezası oranı düşük, demek ki olabiliyor. Ama sunumumun başında 
da söyledim, bunların olabilmesi için birazcık sosyal altyapının da güç-
lenmesi gerekir. Çünkü, şöyle olaylara da meslek yaşamımda karşılaştım: 
Alternatif tedbir alınıp ondan sonra yaşadığı yerde infaz edilen çokta çocuk 
var, dolayısıyla bu modelleri geliştirirken bütün boyutlarıyla düşünmemiz 
gerekir diye düşünüyorum. Geliştirilen modeller iyi örneklerde var, ama 
bu toplumla beraber yapılmazsa çok işlemeyebilir. Bizim ceza hukuku 
sistemimiz, biraz daha cezalandırıcı bir sistem.

İkinci sorunuz, ÇİM’ler meselesi. İlk başta ÇİM konusunda şu dirençle 
karşılaşmıştık: Savcılar gitmiyordu, şimdi gitmeye başladılar. Yargıtay’ın 
bu konuda birtakım kararları da, iyi kararları da var. Daha sonrasından 
içtihatlarını değiştirdi. Fakat ben orada daha önemli bir sorunu tespit 
ediyorum: ÇİM’e çocuk ilk anda getirildiği için daha sanık ortada yok 
ve bilgiyi orada alıyorsunuz. Sanık olmadığı zaman biz hukukçular ola-
rak bir hakkı diğerine daha üstün göremeyiz, çocuk hakları savunucusu 
olsak dahi, adil yargılanma hakkı denilen bir şeyde var. Dolayısıyla da, bu 
eksiği kapatabilmek için biz, Çocuklar İçin Adalet Projesi’nde, adliyelerde 
görüşme odalarının standartlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü, ÇİM 
çok önemli bir inisiyatif, ama tek başına yeterli olmadığını kısa süreli 
uygulamasında gördük. Umuyorum, adliyelerde bu görüşme odaları 
yaygınlaştığı zaman biraz daha bu mesele azalacaktır diye düşünüyorum. 
Ama tabii bunun personel boyutu, o ifadenin alınış biçimindeki yakla-
şımları da düşünmemiz gerekir.

Oturum Başkanı - Teşekkür ederim. Eğer yoksa oturumu izninizle 
kapatmak istiyorum. Öncelikle katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyo-
rum, aynı zamanda tebliğ sahiplerine bu değerli tebliğlerini bizlerle pay-
laşmış oldukları için teşekkür ediyorum. Son olarak da Ankara Barosu’na 
bu başlık altında bir oturum açmış oldukları için teşekkür ediyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)



ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

AB Elektronik Haberleşme Sektöründe  
Yeni Eğilimler / Yüksek Hızlı İnternet  

ve Uygulama Sorunları
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SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın üçüncü gününün ikinci oturumuna hoş geldiniz. Bu otu-
rumda, “AB Elektronik Haberleşme Sektöründe Yeni Eğilimler / Yüksek 
Hızlı İnternet ve Uygulama Sorunları” konulu oturum icra edilecektir.

Oturum Başkanlığını yapmak üzere Telkoder Genel Sekreteri Sayın 
Rıdvan Uğurlu, oturum konuşmacıları;

• Avrupa Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği/ECTA’dan 
Ines Nolasco,

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı Sayın M. 
Esat Özek,

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı Sayın 
Mehmet Altınsoy,

• Türknet Genel Müdürü Cem Çelebiler’i sunumlarını yapmak 
üzere hazır bulunmaktadırlar.

Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 
olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Rıdvan UĞURLU
Telkoder Genel Sekreteri / Oturum Başkanı

Hepiniz hoş geldiniz. Dün bir başka oturum vardı yine hukukçulara 
yönelik olarak hazırlanmış, Türkiye’de serbestleşme nedir, hangi aşama-
dadır gibi konular incelendi. Epey ilgi gördü, soru-cevap şekli uzadı. 
Tabii dünkü son oturum olduğu için devam etmesi mümkün oldu, ama 
bugünde biraz geç başladık bizden önceki oturum uzadığı için. Açlık sınır-
larınıza dayalı olarak istediğiniz kadar uzatabileceğimizi söylediler. Ama 
biz biraz konuşmaları mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağız.

Burada önemli olan, tabii bizim ne söylediğimiz değil, izleyicilerin ne 
anladığı ve dolayısıyla sonunda yapacağımız soru-cevap bölümünde hiç 
çekinmeden aklınıza ne geliyorsa, her türlü günlük yaşamımız ve daha 
üst seviyedeki konular dahil olmak üzere her türlü soruyu sorabilirsiniz, 
arkadaşlarımız memnuniyetle bunları cevaplayacaklardır.

Bugünkü oturumumuzun konusu biraz daha gelişkin, özellikle iki 
ayrı başlıktan oluşuyor gibi. Bir tanesi, Avrupa’da elektronik haberleşme 
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konusunda neler oluyor, neler bitiyor, bu konuda biraz bilgi almak ve 
vermek düşüncesi var. İkinci olarak da, biliyorsunuz bu fiber şebekeler, 
hızlı internet, çok hızlı internet gibi konular artık hayatımızın bir parçası. 
Burada Türkiye’de neler yapılıyor, neler olup bitiyor, hangi sonuçlar alı-
nıyor, Avrupa’ya göre neredeyiz gibi konulara dikkat çekmeye çalışacağız.

Fiber nedir, bakır nedir ? Mümkün olduğu kadar basit anlatmaya 
çalışacağız, bizim bildiğimiz evimizdeki telefon şebekeleri, bunların belli 
bir seviyeye kadar data dediğimiz bağlantı sağlama yeteneği var ve buna 
ADSL diyoruz, hepimizin evinde mutlaka vardır. Daha yüksek seviyedeki 
hızlara geçmek için bu şebekelerin, evimize kadar gelen kabloların değiş-
mesi gerekiyor, buna da fiber diyoruz yüksek hızlı. Yüksek hızlara ihtiyaç 
çok hızla artıyor. Önümde şöyle bir rakam var: Youtube’a 1 dakikada 
72 saatlik video yükleniyor, yani hayatımız artık videoya doğru gidiyor, 
video da biliyorsunuz daha hızlı interneti gerektiriyor. Bu gibi konuları 
bugün sizlere anlatmaya çalışacağız.

Katılımcılar hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Telkoder, 
Türkiye’de varolan ya da yerleşik işletmeci dediğimiz işletmecilerin açıl-
dıktan sonra bu pazara girmiş ve faaliyet göstermekte olan şirketlerin bir 
araya gelerek kurdukları bir dernektir. Bir benzeri de Avrupa çapında 
örgütlenmiş bir dernek var, bunun da adı, ECTA. ECTA’dan aramızda 
bir temsilci var; Ines Nolasco. Bayan Ines; bir hukukçu, Lizbon Üni-
versitesinde Avrupa Hukuku alanında eğitim almış, değişik firmalarda 
çalıştıktan sonra Avrupa Birliği’nde de bir süre çalışmış ve şu anda da 
ECTA’da düzenlemelerle ilgili kıdemli yönetici olarak çalışıyor.

BTK dediğimiz telekomünikasyon sektörünü düzenleyen kuruluşu-
muzdan iki temsilcimiz var. Esat Bey solumda; 2008 yılından bu yana 
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda çalışıyor. Değişik alanlarda tüketici Pazar 
analizi gibi konularda çalışmış, kendisi de bir hukukçu, Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Halen yüksek lisans eğitimine de bir 
taraftan devam ediyor. Mehmet Altınsoy sağımda; yine 2008 yılında Bilgi 
Teknolojileri Kurumu’nda göreve başlamış. Hukukçu değil, gördüğüm 
kadarıyla iktisatçı, ama hepimiz zaten hukukçu olduk zaman içerisinde, 
halen doktora eğitimine devam ediyor. Cem Çelebiler, aynı zamanda bir 
Telkoder üyesi şirketin temsilcisi, Türknet Genel Müdürlüğü’nü yürütü-
yor. Kendisi bildiğim kadarıyla çok prestijli, teknik alanda çok prestijli 
olan MIT mezunu, mühendis.

Şimdi isterseniz fazla vakit geçirmeden sunumlarımıza başlayabiliriz. 
Önce Avrupa’da neler oluyor, neler bitiyor, son dönemlerde çok konuşulan 
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Avrupa Birliği tek pazar haline gelmeye çalışıyor, ama telekomünikasyon 
açısından halen tek pazar değil. Onunla ilgili çalışmalar var, bu konuyla 
ilgili olarak Ines Hanım bize Avrupa’da neler olup bittiğini anlatacak; 
buyurun.

Ines NOLASCO
Avrupa Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği / ECTA

So, what has kept us busy in Brussels in the last months ? This is the 
single market draft regulation which the commission has put forward very 
recently. A bit the outline of my presentation: I will be firstly explaining 
who we are, who ECTA is, then I will focus on this legislative proposal 
which the Commission has put forwards. I will explain a bit what the 
content of this regulation is, this draft regulation, and what our concerns 
are, and I will finalize with some remarks. The question that I will leave 
in the end is, “is this already a dead proposal ?”

So the European Competitive Telecommunications Association which 
I am here representing today, is an association with more than 100 
operators. The leaving competitors at pan-European level. And now 
association tries to promote market liberalization and to ensure that 
there is competition. So we want to ensure that operators other than the 
former monopolies current in market can enter to markets and compete 
providing services to their customers. And to this extend, we promote 
market entry, field between the operators. And to do so, we try to influ-
ence regulation at EU level. And so, we are in constant contact with the 
European institutions ,the The European Commission, the Council, and 
the Parliament trying to put forward our views on what are the right 
initiatives to be taken, what are the current bottom is what needs to be 
tackled so that operators can compete in the market. This is basically 
our intent. So we follow we track the regulation and we actively try to 
influence the outcome of what the commission proposes and then the 
legislative actors approve.

Just to tell you that we hold 2 annual conferences each year. The last 
one was in december, and the next one should be around june july. These 
are very important and landmark happenings in the sector where we try 
to put together several stake holders from NRAs two commission officials, 
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two operators in order to discuss what are the current important topics 
to be addressed. And have said, we represent more than one hundred 
companies in the sector and leaders in several segments those that work 
more with providing services to business customers; there is who focus 
more on the retell market, being the alternative broadband and fixed calls 
providers, and also the challenger mobile operators. And we have high 
level discussions and connections with commissioner crews who is the 
commissioner in European commission focused on telecommunications 
issues. So you can see some of are more than one hundred members and 
we are very happy to have in our membership several Turkish members, 
we see Avea, Superonline, Ttnet and Turknet.

Now after having done a brief introduction about ECTA, I would like 
to focus now on the draft single market regulation. Why has this com-
mission proposed this legislative measure ? The commission considered 
that despite a lot of progress that having being done in terms of building 
a single market for electronic communications, we are operators and can 
provide services in other member states and we are customers can receive 
those services some progress has been made in terms of harmonization 
of the regulatory conditions for the provision of services. But however, 
there are still there is still progress to be made. So there are obstacles to 
receiving or providing cross-border services. And this prevents invest-
ments and market integration.

When has this proposal been put forth in September 11, an interesting 
date, and it is a part of a single market package so other elements were 
in this package. And so what is in this draft regulation ? The commission 
considers that this regulation will complements the current regulatory 
framework which is made of several directives and regulations and RSPP 
decision. Our views a bit different. We can see that some elements in 
the proposal could mean modifying in the certain way core principles in 
the regulatory framework. So now I will just guide you quickly through 
what are the main proposals. So the European commission considered 
if we want to tackle the lack of market integration, we need to see what 
are the obstacles to provide in cross border services. And so, the com-
mission identified several issues.

The first one being, how can operators be authorized to provide ser-
vices in the member states or in other member states ? Our directives, 
the authorization directive namely, specifies that the operator should 
be subject to a general authorization, which is obtained by means of 
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a notification. But this means that if an operator wants to provide 
services in other member states, it has to obtain an authorization from 
each member states. And this leads to a lot of burden for the operators 
to be able to provide services in other member states. And so, there are 
obstacles and we need to cut the red type. This was basically the idea. 
So the commission came up with this proposal which operators when 
intending to provide services in one member state or in other member 
states, they should be subject just to one single authorization, and noti-
fication in their home member states, which would then allow them to 
provide services in other member states.

Attached to this idea are also they minimize thresholds with regard 
to what charges this operators would need to pay in each member states 
to get this general authorization and administrative charges and also 
contributions, for example to the universal service. So, the idea is let’s 
harmonize let’s cut red type let’s have less burden some obligations for 
the operators to provide services not only in one member state but in 
all others.

Another measure is the commission considered that operators needs 
EU imput to provide their services, cross border. And these are mainly 
access to spectrum rights, so, if you are a mobile operator for example, if 
you want to provide your services you need to have access to spectrum. 
And, what the commission identified has an obstacle to this is that despide 
they are having been some harmonization, in terms of spectrum bans, 
which spectrum should be granted to various broadband, what other 
timings for, relies of the 800 bands from the bands spectrum. What we 
see is that, there are different timelines, member states are not compiling 
with some deadlines in terms of the release of the bands, and, the assign-
ment conditions are not equal. So each member state has the power to 
define which type of authorization assignment procedure it will adopt, 
meaning this fees will allows for this spectrum what is the amount of 
spectrum what are the obligations attached to that spectrum for example 
the coverage obligations if they can share spectrum with other operators. 
So, all this, has been, is in the hands of the member states, with some 
principles having defined. So the commission now says, lets have more 
harmonization.

So let me define the criteria which the national authorities should take 
into an account when deciding on the spectrum assignments. Let’s have 
the national authorities define time tables, and lets give more powers to 
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the commission. So the commission can if it considers necessary would 
in this proposal be able to define singalize ability so define the timelines. 
And the commission would have a veto power in terms of this assign-
ment procedure. So if a member state intents to release certain specific 
amount of spectrum, it would have to consult the european commission 
and the commission could say “no. you are going into wrong direction 
we have concerns about these elements of the proposal”. Ultimately 
being able to veto this.

But operators not only needs spectrum to provide their services to 
customers like all of you sitting in this room, they also need fixed inputs. 
We have come, yesterday and there were some discussion on liberalization 
and how we have passed from situation where we had several monopolies 
with one operator basically providing services in each member state to 
a point where we have open the market. But these new operators, some 
of them, do not have access to the network, do not own the network. 
And to start providing the services this is very costly. Because this net-
work specially the last the bottle neck, the last mile, is very expensive to 
replicate. So, at EU level, we have some measures which ensure that in 
situations where the operator has significant market power, it will have 
to grant access to its networks to other operators, so that these are the 
operators can then provide their services. And so currently, we have a set 
of obligations imposed on this operators in the member states which have 
power in specific types of markets. This is to ensure that a market which 
has difficulties in reaching effective competition, has a push towards this.

What we see is that NRA’s impose the remedies but the comission 
considers that there is a lot of inconsistency. So some NRA’s impose spe-
cific remedies but not others. The conditions on which these remedies, 
this accesses provided are different in the member states, and that this 
naturally will limit the capacity of the operators to provide services in 
other member states. So if the rules are different, in terms of practice 
implementing the access to fixed imput, than this is, this prevents cross 
border services. And so, the commission decided to define the harmo-
nized characteristics for specific products.

I won’t get too much into the details on the technical issues but it 
try to harmonize its virtual unbondling bit-stream terminating segments 
of leased lines. Has I will show later on, we have specific concern with 
the fact that the commission not only tries to harmonize the products 
but pushes for a specific type of product. So that it tells the NRAs you 
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should think whether, when you have to impose these access remedies, 
you should not focus specifically on one, which for us it is not the right 
approach.

The commission has also proposed measures on that neutrality, in 
order to ensure the open internet. What we have seen at EU level is that, 
there was no concrete legislation just some principles on net-neutrality. 
And that some member states would taking the leads on imposing and 
passing legislation on this topic. So the commission wanted to avoid 
that there was no harmonization in terms of what is the legislation on 
that neutrality.

And so the commission proposes to establish the principle of open 
internet, and users should have the right to access any contents that 
they want. But operators would also have the possibility to offer spe-
cialized services. So that, which require more bandwidth. And in such 
circumstances, they can use reasonable traffic management, so the idea 
is, let’s have the open internet, and exceptionally you can adopt traffic 
management measures if for specific reasons.

Finally two more proposals on consumer protection, we already have 
some harmonization at EU level, with universal service directive estab-
lishing several principles on what consumers should be protected from 
at EU level, but it is not fully harmonized. So, the directives are a type of 
legislative instruments which does not grant full harmonization. Because 
the member states have to transpose this directives into their national 
laws, and have some new way in the way they do the transposition where 
is a regulation such as this is the proposals commission is automatically 
applicable. So, the member states have to apply this regulation without 
any divergencies. So, what the commission proposed was: let’s have the 
same consumer rules in terms of provisional electronic communication 
services at EU level. And this concerns several issues, pre-contractual 
information, what the information you should have in contracts, how 
you can terminate your contracts etc. What the important point is that 
commission defines that the difference between national cause and 
international cause should, there should be non discrimination and there 
should be no distinction which is not sufficiently justified.

And finally, there are some proposals on roaming. The commission 
considers that roaming has no place in the single market and that the 
roaming charges should be eliminated. That was already legislation on this 
topic but commission comes up with some new proposals. And finally, 
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the commission also proposes other measures, namely a modification to 
the way that the board of european regulators is managed. So the board 
of european regulators includes all the national authorities, the heads of 
the national authorities in each member states, each member state has a 
national authority. And they have, this national authorities, sits in this 
board BEREC (the board of European Regulators) has certain powers 
and certain tasks and it works side by side with a commission in certain 
situations. And, what the comission is trying to do is to establish a freer 
chairmen in BEREC, I will speak more about this.

So, our main concerns first with regard to this whole sale access 
products which I told you about this EU inputs, the ones concerned 
with spectrum and fixed access to networks. And here we have serious 
concerns with the fact that the commission is pushing for this virtual 
unbundling product. Just to explain you a little bit more, and very 
simplistically, I will leave the slides for later on, if you want to look at 
it. But in simple terms, I will explain you that there are several types of 
access possibilities to the networks. And you can have access to products 
which are cheaper, you has an operator cheaper, but allow less flexibility 
at a retell level to provide services to your customer. So for example, you 
are not so much in control of speeds that you can offer and thus you 
cannot tell your product at retell level. you don’t control the customer 
premises equipment etc. and then you have those products which are 
more expensive for the operators, but which give them more freedom 
to innovate at the retell level. And this products which are the physical 
access products, namely physical unbundling, have been fundamental 
for the alternative operators that competitors to differentiate themselves 
in the market. So, some operators may want to start at a low level of 
investment, You know that to enter to the market and to gain market 
share and then, move on to a higher level of the letter of investments, 
invest more but be able to provide different services at the retell level. 
And the commission specifically pushes for a type of product which 
requires less investment, but also, denies the possibility of operators to 
fully innovate at the retell level. It is true that this proposal comes in the 
situation where the transition to next generation access networks namely 
fiber, there are some situations where it is difficult to grant access to this 
physical products. But one thing is to have transitional other remedies, 
which are less suitable for full differentiation the other thing is to push 
for the specific products. So this is a very be concern for ECTA.
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We also see that there were some wrong assumptions surrounding and 
underlying this proposal, the idea that EU is under performing lagging 
behind and there are several data, which show that in terms for example 
a fixed broadband penetration and internet usage the EU is better place 
for example than the US, there are a lot of comparisons with US. There 
are higher speeds, higher fiber coverage and the prices are necessarily 
lower in Europe. So you can see that more competition you have, this 
drives the prices down which ultimately is good for consumers.

We are very concernfull for this title in this draft regulation, which 
states that two networks are enough to drive network upgrade in the 
provision of ultra fast services. There has been some, a lot of shaking 
in the markets what does this exactly mean. Would this mean that we 
want to push for duopoly model, where have to fixed networks than 
this is enough and you dont need other operators in the market, is this 
enough for consumers. We see that this is not the case, and it can be 
dangerous to have statements like this which tell you that two operators 
are enough for competition. You have to look at the markets and assess 
the conditions of the market. Because we also know what the duopoly 
models lead to. They lead to higher prices, less innovation, and no choice 
and no push for investments. So, hope we don’t get back to situations 
of the duopolies and monopolies.

Than on spectrum, we are a bit concerned that with a veto power 
that the commission has it could want to tailor the market to a more 
consolidated one so the fact that it can tell the NRA’s which conditions 
they should apply when awarding spectrum. This will necessarily have 
implications on the number of operators, mobile operators in the market.

Then on roaming, we are concerning some proposals on roaming alli-
ances which could leave some competitors outside and lack of regulatory 
predictability because the commission is changing its approach slightly 
on roaming, when recently it have enacted another piece of legislation 
on this issue.

And finally the proposals on the BEREC chairmen, freer chairman 
instead of a rotating presidency within the national regulatory authorities, 
presidents heads. We have some concerns that the commission could be 
trying to control the activities of the board of european regulators. And 
we have seen especially lately, that in this cooperation between BEREC 
and the commission, BEREC has played an important role in ensuring 
that there is a check and balance of what the commission is proposing. 
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And we would not see has appropriate to have a limitation of BEREC’s 
powers.

What were the reactions to this package ? There was strong criticism 
from the industry whereas several operators have welcomed the principles 
and the idea that we want to foster a single market and eliminate cross-
border barriers. They considered that proposals were insufficient, and 
specifically that there was no public consultation so the commission kind 
of rushed this proposal without an effective and proper consultation to 
the market. And BEREC itself may be feeling also that its independence 
was at stake, considered that the proposal was being rushed that some 
fundamental principles could be at stake that there were competition 
concerns were being raised that it could jeopardize the achievements in 
terms of competition that we have achieved with our pro-competitive 
regulatory framework.

So now, what is the way forth for this draft regulation ? As I have 
explained this is legislative proposal not a final adopted measure. And it 
is to be adopted by the European parliament and a council of european 
union, and if adopted, would be directly applicable in the member states. 
For now, it is just a proposal.

What is going on with a parliament. So we have a rapporteur which 
was chosen, so this is MEP Pilar Del Castillo, which belongs to the 
intra committee, the intra-committee is one of the committees in the 
parliament which is specifically in charge with this proposal. Pilar has 
put forward a draft report which significantly waters down the EC 
proposal. So that they can see that there was several elements in the 
proposal in the complex which were contentious, and which had raised 
strong criticisms. So, several points were taken out, namely some of the 
points that ECTA had raised and some others were significantly modi-
fied. There is another committee in the parliament which is the internal 
market committee which is looking into the consumer protection issues. 
And it has also considered that the approach that the commission was 
taking on full harmonization, was not the correct one. And the giving 
more powers to BEREC.

What will happen in the parliament ? The intra committee plans to 
vote, so first you have a vote within the committee specialized on the 
issues and then you have a plenary vote of all the MEP’s. So the vote on 
the intercomitee is planned for February and plan vote in april before 
we go into european parliament elections.
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With regard to council the european council with the heads of states 
in october welcome the presentation of the package, and told the leg-
islator meaning the european parliament and the council of the euro-
pean union so the ministers, to look into the proposal in with view to 
its timely adoption. However, so while being welcoming the package, 
the telecoms council, meaning the ministers in charge of telecom from 
each member states met in december and they discuss this proposal and 
raised strong criticism. The ministers several of them raised why do we 
need this new legislation, cannot we use the instruments that we have ? 
They pointed to the lack of impact assessment of the proposals, they said 
may be we should prioritize at the legislative proposals that we want to 
approve before the parliament goes into elections, we have some of the 
ministers have concerns about the issues of market consolidation and the 
effect on competition, and other issues. Here is our commissioner who 
might have been a bit not very happy with the ideas that the telecom’s 
council decided.

So final remarks, this is a complex proposal which was put forth a 
little bit at a last minute before the commission, the commissioners are 
changed in the parliament goes into elections, some of the assumptions 
are wrong and, there have been strong criticism from member states, 
BEREC and also the stake holders in the markets. So the idea of achiev-
ing a single market is loadable but the commission has put forth some of 
the proposals was not the best in our idea and raises serious competitive 
concerns.

What the commission should focused would be to promote and 
enhance the application of the framework as we have it. So, our frame-
work is markedly pro competitive and the idea should be to make 
available consistently in all member states, this whole sell inputs for 
example whole sell access to the fixed networks in all the member states 
at several lengths of the leather of investment. Because this is what will 
drive investments and innovation.

Finally this telecom’s council in december and strong criticism hints at 
not so much slow progress until july next year under the greek presidency, 
and, they draft reports have significantly watered down the proposals. 
So even if the parliament wants to do a first reading of this proposal 
and vote on it, this would be significant water down proposal and then, 
parliament goes into elections, what will the new parliament will do with 
this because there wont be any time for discussions between the council 
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to adopt the proposal. So, the idea is this that proposal. I would like to 
thank you very much. Sorry, I hope I was not too technical.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz Ines Hanım’a, böylece Avrupa 
Birliği’nde işlerin nasıl yürüdüğü hakkında biraz bilgimiz oldu.

Tabii Avrupa Birliği çok fazla ülkeden oluştuğu için, belki başka 
alanlarda tek bir ülke haline gelmiş ya da gelmeye çalışıyor, ama tele-
komünikasyon alanında henüz tek bir yönetime sahip değiller. Bunun 
içinde bugünlerde tartışması devam eden, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 
tek Pazar olma çabası var. Buna karşı itirazlar var, endişeler var, destek-
leyenler var, karşı çıkanlar var. Tabii bütün bunlar yapılırken ECTA’nın 
rekabetin korunmasına yönelik bir kuruluş olduğu için endişelerini 
bizlerde paylaşıyoruz. Bu tek Pazar haline gelirken esas olarak bu Avru-
pa’nın yapmak istediği; her ülkenin kendine has yetkilendirme dediğimiz, 
yani herhangi bir ülkede telekomünikasyon işletmeciliği yapma izni 
alıyorsunuz, ama bir başka ülkeye gittiğiniz zaman geçerli olmuyor ve 
yeniden birçok bürokratik işlemlere maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla, 
bunu ortadan kaldırmak, “rooming” dediğimiz, bu bir başka ülkeye 
geçtiğinizde Avrupa’da sınırların kalktığını dikkate alırsanız, birdenbire 
kendi operatörünüzden bir başka operatöre geçiyorsunuz ve daha yük-
sek ücretler ödemeye başlıyorsunuz, bunu önlemeye çalışıyorlar. Bir de 
“net tarafsızlığı” dediğimiz internet üzerinde kısıtlamaların olmaması 
yönünde çabaları var, bizim ülkemizin tam aksine, bunlar konusunda 
bilgiler verdi. Teşekkür ediyoruz.

Bize şimdi uzak gibi gelebilir, ama günün birinde biz de Avrupa Bir-
liği’ne üye olursak bu şartlara uymak durumunda kalacağız, şimdiden 
öğrenmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz Ines.

Biraz daha ülkemize doğru yaklaşalım isterseniz, biraz daha bu hızlı 
internet nedir, ne işe yarar, biz de hızlanıyor muyuz, kim ne yapıyor, 
devletimiz ne yapıyor gibi konulara biraz bakalım.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan iki arkadaşımız var. Önce 
Mehmet Bey’e sözü vereceğim, Mehmet Bey bize hızlı internet, yani 
evlerimizde daha hızlı internet olabilmesi için kurum neler yapıyor, neler 
yaptı, Avrupa’ya göre neredeyiz, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyo-
ruz, hangi yöntemlerle yapıyoruz gibi konularda bilgiler veriyor olacak.

Tabii belki çokta bilmeyenler olabilir diye açıklıyorum. Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumu neden vardır ? Çeşitli ülkelerde kendiliğinden reka-
betin olamadığı alanlar var, bu telekomünikasyon da bunlardan birisidir. 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

219

Neden kendiliğinden rekabete açılamıyor ? Çünkü sabit bir şebeke var, bu 
sabit şebekeyi tekrar birinin gelip yeniden kurması neredeyse imkânsız. 
Şöyle bir fikir vereyim size: Türk Telekom’un sahip olduğu bakır şebe-
kenin uzunluğu 30 milyon kilometre civarında, şu anda döşenmiş olan. 
Şimdi bunu hayal edebilirsiniz, bütün sokakların, her yerin kazındığını, 
altüst olduğunu düşünün. Bunun para boyutu var, izinler boyutu var, 
zaman boyutu var; dolayısıyla böyle bir şebekenin, sadece bizde değil her 
ülkede aynı şey geçerli, kendiliğinden rekabete açılması mümkün değil. 
Bunu işleten kuruluş, zaten özelleşmiş bir kuruluş ve şu anda özel bir 
kuruluş sahipliğinde yapılan bu şebekeyi paylaşmak istemeyeceği ticari 
olarak gayet doğal.

Dolayısıyla, her ülkede bir düzenleyici kuruluş kuruluyor. Bizim 
ülkemizde de eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu, bugünkü adıyla 
İletişim Kurumu kuruldu ve bu kurum telekomünikasyon piyasasında 
kuralları koyarak, rekabetin artmasına yönelik yeni oyuncuların piyasaya 
girmesine yönelik düzenlemeler yapmakla görevliler. Dolayısıyla bu hızlı 
internet alanında da, kuralları koyan, bunların uygulanmasını takip eden, 
denetleyen bir kuruluştur şu anda.

Mehmet Bey’i dinleyelim bakalım hızlı internet konusunda devletimiz 
neler yapmakta.

Mehmet ALTINSOY
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı

Teşekkür ederim. Katılımınız içinde teşekkür ederim sizlere, Rıdvan 
Bey konuyu çok güzel özetledi, konu başlıklarımızı ve çerçevemizi bu 
şekilde çizmiş oluyor. Bahsedildiği gibi Türkiye’de ve dünyada geniş 
bant nedir, başlığından hareketle ve kullanım düzeyi nedir ? Kısaca buna 
değinip ondan sonra Türkiye’de bunun yaygınlaştırılması, yüksek hızlı 
internete geçiş noktasında atılan ve gelecek dönemde atılması planlanan 
regülatif adımlar nelerdir, bunlara da değinerek kısa bir sunum yapmak 
isterim sizlere.

Tabii 2003 yılında geniş bant tarifeleri ilk başta onaylanmış, yani o 
günden bugüne geniş bantı kullanıyoruz. Geniş bant teknolojisi, tekno-
lojik gelişimin bir alt başlığı olmakla birlikte, sadece bir alt başlık değil 
de diğer bütün teknolojik gelişimlere altyapı oluşturması, onlara bir 
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girdi sağlaması hususunda önem arz ediyor, günlük hayatın bir parçası 
malum geniş bant. Eğitimden sağlığa, eğlenceye kadar birçok alanda 
internet artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi durumundadır. Dolayı-
sıyla, kullanıyoruz ve artan kapasite ihtiyacıyla birlikte daha çok internet 
hızı kapasite talebiyle birlikte bunların geliştirilmesine yönelik adımlar 
atılıyor. Bunların öncül düzenlenmesi ve yapılan düzenlemelerin takibi 
de bu anlamda önem arz ediyor.

Türkiye’de tabii internet kullanımına baktığımız zaman yüzde 40 
seviyesinde, yani ortalama bir seviyede olduğunu görüyoruz internet 
kullanımının. Bu birçok alanla, birçok farklı parametre kullanımıyla 
elbette ilgili internet kullanımı; teknoloji okur yazarlığı, mevcut altya-
pının kalitesi, gelir düzeyi vesaire şeklinde farklı parametreler var, ama 
özellikle gelir düzeyiyle internet kullanımının geniş bant kullanımı veya 
bu alışkanlığın doğrusal bir ilişki içerisinde olduğunu müşahede ediyoruz. 
İnternetin ekonomik kalkınmaya doğrudan etkisi olduğu gibi, sosyal 
gelişimlere de etkisi var. Bunu da günlük hayatta görüyoruz, devlet yıkıp, 
devlet kurma durumu olabiliyor internetin, artık o kadar hayatın içeri-
sinde. Keza, ekonomik gelişmeyle de doğrudan ilişkili. Örneğin, yapılan 
araştırmalarda 1 birimlik penetrasyon artışının ekonomik kalkınmaya 
yüzde 0.65 birim ilave katkısı olduğuna yönelik gelişmeler var, dolayısıyla 
bu anlamda geniş bant kullanımı önemli.

Dünyadaki resme baktığımızda da benzer bir korelâsyondan bah-
sedebiliyoruz. Kıta Avrupa’sında bu oran yüzde 63 seviyesinde, Kuzey 
Amerika’da yüzde 70-80 seviyesinde, dolayısıyla bunun geliştirilmesi ve 
daha yüksek kapasitelere geçişin teşvik edilmesi önem arz ediyor. Keza, 
günlük hayatta yine kullandığımız yeni uygulamalarla birlikte IP vesaire 
gibi ve biraz öncede Rıdvan Bey’in bahsettiği gibi Youtube’ye saniyede 
yüklenen ve özellikle yüksek kapasitesi HD videoların yüklenmesinin 
artışıyla birlikte kapasite artışı da ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Buna 
ilişkin elbette ki, işletmeciler talep eksenli olarak gerekli yatırımlarını 
yapıyorlar, bizlerde regülatif anlamda bunun önlemini, düzenlemesini, 
sınırlarını, hakem olarak çizmek gibi yükümlülüğümüz, sorumluluğu-
muz var.

Yeni nesil altyapı dediğimizde ne anlamalıyız ? Sabit telekomünikas-
yon altyapıları iki kısımdan oluşuyor. Birincisi; omurga dediğimiz ana 
şebeke kısmı, ikincisi de; santrallerle, kullanıcılar arasındaki dar boğaz 
olarak nitelendirilen Ines Hanım’ın bahsettiği kısıt, yani rekabete açıl-
ması gereken erişim şebekesi boyutu. İşletmeciler zaten gereksinimleri 
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doğrultusunda omurga kısmında yeni nesil dönüşümlerini yapmışlardı, 
yapıyorlar ve yeni yeni NGI dönüşümlerini, özellikle bakırdan fibere 
dönüşüm, DSL şebekesinin fiber şebekeye dönüşümü şeklinde bir süreci 
de yaşıyoruz. Bunun da hızlandığını görüyoruz, özellikle atılan adım-
lar ve düzenleyici kurumların yaptığı yeni düzenlemeleri bu merkezde 
şekillendiğini görüyoruz.

Türkiye’de sabit telekomünikasyon altyapısı üzerinden sunulan geniş 
bant hizmetlerine baktığımız zaman yüzde 80, yüzde 74 seviyesinde 
DSL’in pazar payı var, yüzde 17 şeklinde kablolu internet var. Türkiye’de 
belki eksik olarak bu değerlendirilebilir, altyapı eksenli rekabetin yeterli 
düzeyde olgunlaşmamasından bahsedebiliriz. Avrupa’da gerek kablo 
Tv operatörlerinin çokluğu ve DSL internete bakır üzerinden sunulan 
geniş banta alternatif bir altyapının olması bir rekabet sorununu da bu 
şekilde çözüyordu veyahut da bakır şebeke üzerinden sunulan toptan 
erişim yöntemlerinden işletmecilerin tercihi noktasında bir altyapı eksenli 
rekabetin tesis edildiğinden bahsetmek mümkün. Türkiye’de bu nokta 
adımlar atıldı, belli bir kıvama geldi, belki bunun geliştirilmesine hâlâ 
ihtiyaç olduğu değerlendirmesini yapabiliriz. Ancak, fiber dönüşümü 
özellikle bu noktada gerek yeni işletmecilerin, alternatif işletmecilerin 
kendi fiber şebekelerini kurmaları, gerek yerleşik işletmelerin bakır fiber 
doğrultusunda ve bunun üzerinden sunduğu toptan erişim hizmetleri 
üzerinden yeni bir pazarın teşekkülü ve bunun rekabetinin sağlanması 
bu anlamda yeni bir dönüşüm olarak, yeni bir mihenk noktası olarak 
değerlendirilebilir. Bunu bir avantaj olarak kullanabiliriz, pazar rekabe-
tinde geride kalmış olmanın dezavantajını.

Tabii fiber dönüşümü açısından Kurumumuz ne yaptı diye bakarsak, 
çok spesifik düzenlemeler gelebilir belki, bunu hedef kitlemiz noktasında 
söylüyorum. 2011 yılı içerisinde fibere dönüşüm, fibere erişim kararımız 
var. Türk Telekom’a getirilen bir yükümlülük ve aynı zamanda Türk 
Telekom’a getirilen bir haktan bahsedebiliriz bu kararda. 5 yıl süreyle 
veyahut da pazar payında fiber internetin toplam geniş bant, sabit geniş 
bant aboneliklerindeki payının yüzde 25 seviyesine ulaşana kadar, Türk 
Telekom’un fiber internet altyapısının, fiber altyapısının pazar analizle-
rinden hariç tutulmasına karar verildi. Yani, ilave yükümlülükler getiril-
meyeceği hususunu kurum burada teminat altına almış oldu. Bununla 
birlikte aynı kararda bu altyapının diğer işletmecilere sunulması, ayrım 
gözetmeksizin sunulması noktasına özellikle vurgu yapıldı ve bu şekilde 
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farklı erişim modelleriyle veri akışını, fiber altyapısını toptan seviyede 
Türk Telekom sunmaktadır.

Keza, bu diğer fiber altyapı döşemek isteyen işletmeciler içinde bir 
teminat diyebiliriz. Çünkü her işletmeci kendi altyapısında tekeldir, özel-
likle yeni kurulan fiber altyapısı boyutuyla değerlendirilebilir. Dolayısıyla, 
bu işletmecilerde 5 yıl boyunca pazar analizi yapılamayacağı hususunda 
bu şekilde gelecek projeksiyonunu görmüş oldular. Bunun yansıması 
doğrudan yansıması olarak da değerlendirilebilir. İşletmecilerin yatırım 
motivasyonunun da bu şekilde olduğu yönünde de yorumlanabilir. Ama 
hâlihazırda 4 milyon haneye fiber hatla erişildiğini istatistiksel olarak 
biliyoruz, bu toplam hanelerin yüzde 20’sinin fiber erişimine ulaştığının 
resmidir diyebiliriz. Ve devletimizde açıkçası bu politikayı benimsemiş 
durumda, 2013 sonunda yapılan “11’nci Ulaştırma Şûrası”nda alınan 
bir hedef var;2023 yılı itibariyle hanelerin yüzde 100’üne 100 megabit 
internet hattının eriştirilmesi gibi bir hedef konulmuştur. Dolayısıyla, bu 
düzenleyici kurum olarak bizim de hedefimiz, politika belirleyen kurum 
olan Bakanlığın oluşturduğu hedef doğrultusunda biz de buna yönelik 
yatırımları yapacağımızı söyleyebiliriz.

Avrupa’da henüz bu oranın yüzde 50 seviyesinde, yani hanelerin yüzde 
50’sinin 30 megabit ve üzerinde internet alınabildiğini bir tarafa koyalım. 
Dolayısıyla, Türkiye’de fibere dönüşüm noktasında Avrupa’nın, ortala-
manın önünde diyebiliriz. Bu anlamda proaktif davranıp bu ivmenin 
geliştirilmesi yönünde adımlar atılabilir.

Tabii yeni kararlar nedir diye bakarsak, fibere erişim kararından 
sonra Bakanlık uhdesinde çıkartılan “Geçiş Hakkı Yönetmeliği” var. 
Bu önemli bir düzenlemedir; çünkü önceden belediyelerin ve karayol-
larının, devlet demir yollarının geçiş hakkı sağlayacakları herhangi bir 
işletmeci veya kuruluşun tekbir merkezden yönetimi, ücret farklılığı 
gibi sorunlar nedeniyle uygulamada birçok sıkıntıyla karşılaşıyorduk. 
Kurumun bu noktada kanunla tanımlanmış bir idari ve yaptırım yetkisi 
olmaması nedeniyle, süreç belirlenmiş ancak kuruma bu anlamda çok bir 
yetki verilmemişti 5809 Sayılı Kanun kapsamında. Teşkilatını oluşturan 
kanunla bakanlığın, geçiş hakkı düzenlemesi Bakanlık uhdesine verildi 
ve yönetmelikte de buna ilişkin usüller, süreçler benimsendi. Ücretler 
belirlendi ve dolayısıyla Bakanlığın kontrolü doğrultusunda geçiş hakkı 
süreçlerini daha kolay yapabileceklerini düşünüyoruz. Hâlihazırda kısmi 
sorunların varlığından bahsetmekle birlikte, bunların da zamanla halle-
dilebileceğini söyleyebiliriz.
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Bakanlığın geçiş hakkı düzenlemesinde yükümlülük olarak işletme-
cilere, önce tesis paylaşımı yükümlülüğünü getiriyordu. Tesis paylaşımı 
dediğimiz pasif altyapıların talep eden işletmecilere kullandırılmasıdır. 
Dolayısıyla, yeni gelen bir işletmeci herhangi bir güzergahta fiber veya 
bakır altyapı döşemek istiyorsa, halihazırda orada kurulu bir elektronik 
haberleşme altyapısı varsa ve müsaitse bu altyapı kullandırılmaya, bunun 
altyapı sahibi işletmeciden talep edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla, böyle bir 
öncülük durumu söz konusudur. Kurum’da bu öncülüğün gereği olarak 
tesis paylaşımı düzenlemesini oluşturdu 2013 yılının Nisan ayında ve 
Eylül ayında bu yürürlüğe girdi. Burada da samimi söylemek gerekirse 
uygulamada aksilikler olmakla birlikte özellikle “e-hubs”ın kurulması; 
elektronik altyapı, bilgi sisteminin. Yine Ulaştırma Bakanlığı’nı nezrinde 
bu çalışmalar devam ediyor. Orada tesis paylaşımı modülünün de entegre 
edileceği bir sistem kurulması öngörülüyor. Dolayısıyla, hem bu iki 
farklı sürecin birbiriyle daha entegre işletilmesi, hem de çok daha etkin 
çözüm alınması şeklinde bir projeksiyonumuz var açıkçası, bunu elbette 
ki zamana yaymak gerekecek gibi duruyor.

Dolayısıyla, tesis paylaşımı hizmeti üzerinden işletmecilerin mevcut 
gözleri kullanarak, yani ilave kazı maliyetlerine katlanmadan kendi fiber 
altyapılarını kurmaları mümkün. Bu şekilde söylemekle birlikte yaşa-
nan sorunları özellikle işletmecilerden ve özellikle Telkoder’den iletilen 
sorunları, şikâyetleri de göz önüne alarak nerede sorun varsa, nerede 
darboğaz varsa oranın halli noktasında çalışmalarımız devam ediyor. 
Gelecek dönem için ücretlerde olduğunu söyleyebiliriz. İyileştirmeler 
yapılması planlanıyor.

Temel olarak iletilen konu başlıkları sorun olması, sorun olduğu 
noktalarda kurumumuza iletilen şikâyetlerin halli noktasında çözümler 
iletiliyor. Bunları açıkçası yansıtıyoruz, yansıtmaya çalışıyoruz. Dola-
yısıyla, gelecek dönemde yapacağımız tesis paylaşımı açısından bunu 
ortaya koyabiliriz. Keza, aydınlatılmamış fiber yükümlülüğü pazar ana-
lizleriyle getirilen bir yükümlülük Türk Telekom’a, hâlihazırda kurulu 
bulunan ve Türk Telekom’un kullanmadığı durumdaki fiberlerin talep 
eden işletmecilere kiralanması, kullandırılması hizmeti. Burada da yine 
ücretlerin belirlenmesi, süreçlerin açık şekilde tanımlanması şeklinde 
bir çalışmamız olacak. Dolayısıyla, bu şekilde işletmecilerin kendi fiber 
altyapılarını kurmalarının mümkün olacağını söyleyebiliriz.
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Çok uzatmayayım istiyorsanız, kısaca çerçeveyi bu şekilde çizeyim, 
yaptıklarımız, yapacaklarımız konusunda. Zannediyorum soru-cevap 
boyutuyla biraz daha açılabilir, talep olursa. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey’e verdiği bilgiler 
için. Tabii bilmiyorum anlaşılıyor mu, bizim kendi lisanımız var teleko-
münikasyoncular olarak, böyle birbirimizi çok iyi anlıyoruz ama herkesin 
de çok iyi anladığını zannediyoruz.

Temel olarak Mehmet Bey’in bahsettiği konu şu: Yüksek hızlı inter-
netin herkesin evine ya da işyerine ulaşabilmesi için şu anda mevcut 
olan telefon kabloları uygun değil, belli bir kapasitesi var onun üstüne 
çıkamıyor, dolayısıyla bu kabloların değişmesi lâzım veya bu kabloların 
Türk Telekom dışındaki başka işletmeciler tarafından da yapılabiliyor 
olması gerekiyor. Bunun için düşünülen iki yöntem var, birincisi; yeni 
bir işletmeci gelip ben Ankara’nın Balgat semtine her eve yüksek kapa-
sitede fiber çekeceğim dediği zaman yerleri kazacak. Kazacak, herkesin 
kapısına kadar götürecek, o yeni şebekeyi kuracak. Bunun da izni var, 
bunun iznine de geçiş hakkı deniliyor. Geçiş hakkı dediğimiz şey hem o 
kazmanın iznini almak, ki ayrıca o da belediye izni gerektiriyor ve onunla 
ilgili devlete para ödemek. Onun bir tarifesi var, “her sene şu kadar lira 
ödeyeceksiniz” gibi bir tarifesi var. Bakanlık tarafından çıktı bununla 
ilgili mevzuat ama çalışmıyor. Neden ? Çünkü belediyeler bu mevzuatı 
tanımıyor, her belediye, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başına 
buyruk hareket ediyor. Şunu söyleyebiliriz: Son 3 senedir İstanbul’da 
Türk Telekom dışında herhangi bir işletmeci 1 metre kablo döşeyemedi. 
Biz ne zaman gelişeceğiz, ne zaman bu yüksek hızlı internete erişeceğiz ? 
Avrupa kendi başına bir şeyler yapıyor, Uzak Doğu aldı başını gidiyor, 
biz hâlâ 1 metre kablo döşeyemez durumdayız, işin bir boyutu bu.

Cem Bey belki bunlardan bahseder, fiber kablo döşemek isteyen işlet-
mecilerden bir tanesi. Bir de tesis paylaşımı diyoruz. Tesis paylaşımı da 
şu anlama geliyor: Ankara’nın Balgat semtine yeni şebeke kuracaksınız, 
kazamıyorsunuz belediye izin vermiyor. O zaman faal olan bakır kab-
loların geçtiği inşaat altyapısı var, onun içine bu bakır kablonun yanına 
bu yeni kabloları koyabiliyorsunuz müsait olduğu sürece, bunun da adı 
tesis paylaşımı oluyor. Bunu tabii ki bedava yapmıyorsunuz, şu anda 
varolan altyapının, pasif altyapı diyoruz ona inşaatla ilgili olan kısmı, 
ne yapıyorsunuz ? Orada hazır göz var, bir ucundan veriyorsunuz, diğer 
ucundan çıkarıyorsunuz ve bunu binaya kadar götürüyorsunuz.
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Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı kurum tarafından, ama şu anda 
Türk Telekom’un yayınladığı bir fiyat var ve orayı tamamıyla kullanılamaz 
hale getiren bir fiyat. Örnek veriyorum, Avrupa Birliği’ndeki fiyatlarla 
karşılaştırdığımızda 40 kat daha pahalı. Yani, bu herhangi bir şekilde “yap-
mayın” demekten başka bir anlam taşımıyor. Buna karşılık, Kurum’dan 
önümüzdeki bir-iki ay içerisinde bu fiyatları düzeltmesini bekliyoruz, 
bununla ilgili çalışmalar var biliyoruz, birlikte zaten çalışıyoruz. Bu çok 
önemli, belki çok farkında değiliz ama bu ülkemizin gelişmesi, kalkınması 
için çok büyük önem taşıyor. Türkiye’de rekabet olacak mı, olmayacak 
mı, bu işe devam edelim mi, etmeyelim mi, gibi bir anlam taşıyor. 
Dolayısıyla, bu yayınlanacak olan fiyat, ki önümüzdeki hafta yine bir 
basın toplantısıyla bu konuya dikkati çekmeye çalışacağız. Çok önemli, 
bu konuda eğer yapılamaz bir tarife ortaya çıkarsa hepimiz ceketimizi 
alıp çıkacağız bu piyasadan veya devam edeceğiz. Ama ne olacak ? Ülke 
kazanacak mı, kaybedecek mi, onun da sorumluluğu kurumun olacak. 
Teşekkür ediyorum.

Şimdi birazda Kurum’un neler yaptığından bahsettik, bir de nasıl 
yaptığına, biraz daha teknik boyutuyla sanıyorum Esat Bey bize bilgi 
veriyor olacak. Birazda onun nasıl bir mekanizmayla yapıldığını, nelere 
dikkat edildiğini Esat Bey’den dinleyelim.

M. Esat ÖZEK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı

Rıdvan Bey teşekkür ederim. Bu süreçleri yaşamak gerçekten acı olur, 
yani tesis paylaşımı ICC’nin ya da alternatif şirketlerin sektör çıkması 
herhalde bir felaket olur Türkiye için. Aslında bir sunum hazırlamıştım, 
ama sizi çok fazla tutmayacağım. Cem Bey uygulamanın içinden geliyor 
ona söz vermek istiyorum. Hızlıca kendi sunumumu yapacağım.

Mehmet Bey çok iyi bahsetti, yerel ağ doğal tekel dediğimiz düzen-
lenmesi gereken alandı. Ama bu düzenlemeleri biz ne yapıyoruz, BTK 
ne yapıyor dediğimiz zaman karşımıza pazar analizleri çıkıyor. Pazar 
analizleriyle biz objektif bir şekilde hakim operatöre yükümlülük getirerek 
sektöre yeni işletmecilerin girmesi ve faaliyette bulunmasına yardımcı 
olmaya çalışıyoruz.
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Yeni nesil şebekeler derken, yüksek hızlı internet derken, Türkiye’nin 
yerine bakmak lâzım. Türkiye’de 4 megabit üstü internete erişebilen kişi-
ler nüfusumuzun yüzde 28’ini oluşturuyor. Bu rakamla dünyada 56’ncı 
sıradayız. Peki, hiç gelişmiyor muyuz ? Gelişiyoruz, son 1 yılda yüzde 
246 gelişme göstermişiz. Ama bu tabii yeterli değil, dünya seviyesini 
yakalamalıyız. Yüksek hız niçin gerekliydi. Nasıl otoyollar, tren yolları 
ticaretimiz için gerekliyse, bilgi toplumu içinde yüksek hızlı internetin 
gerekliliği kaçınılmazdır.

Yeni nesil şebekelerle tabii ki yüksek hızlı internet veriliyor. Yüksek 
hızlı şebekelere endeksli, şebekelerde yatırıma endekslidir. Burada LT 
Way Miks mobil şebekeler olduğu gibi, fiber şebekelerde yerini alıyor. 
Bakır şebekelerde var, ama bu daha çok yüksek hızlı internet için artık 
kullanılmıyor, modası geçmiş şebekeler diyebiliriz bunlara. Uydu ve 
kablosuz yerel mobil erişim şebekeleri de kullanılıyor, bunlarda tabii 
ki çok ucuz hizmetler olmadığı için rağbet görmüyor. Ayrıca, LT ve 
Way Miks ihaleleri Türkiye’de henüz yapılmadı, biraz geç kaldık biz bu 
konuda. Tabii ki teknolojide geç kalmak Rıdvan Bey’in de dediği gibi 
bu bir felakete yol açabilir. Onun için biz fiber bakır şebekelere bakaca-
ğız. Onun içinde yeni nesil şebekelerin hız yerlerini vermeye çalıştım. 
Kısaca bu şekilde, buna internetten de ulaşabilirsiniz onun için çok fazla 
üstünde durmayacağım.

Fakat bu FTTC dediğimiz, fiber kabinete kadar, binaya kadar ve eve 
kadar fiber teknolojileri. Görüyorsunuz fiberle birlikte hızlar katlanarak 
artıyor. Yerel şebeke, Mehmet Beyin bahsettiği doğal tekelin rekabete 
açılması gereken şebekedir. Bizim pazarımızın konusu da, bu doğal tekelin 
rekabete açılması kısmıdır. Yani, o bakır kablonun diğer işletmecilere de 
kullandırılması kısmıdır.

Şebekenin yatay kısmı evlere kadar olan kısmı, dikey kısmı ise evlerin 
içindeki, binaların içindeki kablolamadır. Bu niçin önemli ? 30 katlı gök-
delenler düşünelim, burada yüzlerce işlem, yüzlerce faaliyet, yüzlerce farklı 
ihtiyaç olabilir. Buranın kablolaması rekabetçi bir şekilde yapılamazsa 
tabii ki buraya alternatif işletmecilerin gelmesi de mümkün değildir.

Bizim pazarımızda geniş bant için birkaç model öngörülüyor. Yatırım 
merdiveni modeli, Ines Hanım ve Mehmet Bey de değindi buna. Ama 
bizim pazarımız, bu modellerin içinde belki de en teşkilatlı model diye-
biliriz. Bunun nedeni; işletmecileri fonksiyonel olarak yerleşik işletmeci-
nin sunabileceği hizmetlerin bir benzerini belki de rekabetçi bir şekilde 
sunmasını sağlamaktır.
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Ama bizim buradaki gayemiz, sadece yerleşik işletmecinin sunduğu 
hizmetlerin birebir sunulması değildir. Bu hizmetleri birebir sunarsanız 
aynı fiyattan, belki pazarlamayla bir adım öne geçebilirsiniz, fakat yerle-
şik işletmecinin şebekeye hâkim olduğunu düşündüğümüzde alternatif 
işletmecilerin çok daha fazla şansı olmayabilir. Onun için alternatif işlet-
mecilerin kendi hızlarını, kendi kapasitelerini, yani kendi markalarını 
oluşturmaları gerekiyor. Onun için de biz, şebekede onlara diledikleri 
fonksiyonlara erişebilmelerini sağlayabilmemiz gerekiyor. Burada oran-
tılılık ilkesi çok önemli; bu pazarın önemi orantılılık ilkesiyle kendini 
göstermektedir. Başka bir deyişle, bu pazarda yapılacak düzenlemeler 
diğer pazarlardaki düzenlemelerin teorik olarak kalkmasına neden ola-
bilecektir. Yani, bu pazardaki rekabet sektördeki rekabettir diyebiliriz.

Burada da Türkiye pazarındaki “YAPA” durumunu görüyoruz. YAPA; 
yerel ağın paylaşıma açılması anlamına geliyor. Oradaki bakır kablonun 
ya da yerel erişimin fonksiyonel bir biçimde alternatif işletmecilere 
kiralanmasıdır. Türkiye’de bakır üzerine 6 milyon devre vardır. Burada 
3532 devre Haziran 2013 itibariyle, bu da ne demek oluyor, rekabetin 
tesisinde binde 5 başarımız var demek oluyor.

Fiyatlar düşüyor, abonelikler düşüyor, bunun bazı sebepleri var. Nor-
mal şartlarda fiyatlar düşünce ürüne talebin artması gerekiyor, ama tabii 
yeni nesil şebekelerle birlikte bakırın ömrü dolduğu için, bakır tek başına 
başarı sağlayamıyor. Yeni tedbirler getirmemiz gerekiyor, alternatif işlet-
mecilerin yeni ürünler sunması için rekabetçi ürünlerin piyasa sürülmesi 
gerekiyor.

Burada YAPA pazarı, yani o yerel ağın ayrıştırılmasına ilişkin getirdi-
ğimiz yükümlülükler, bu pazarda yaptığımız düzenlemelerin kapsamını 
göstermeye çalışacağım. YAPA pazarı, bakır ve FTTC’yi kapsar, yani 
kabinlere kadar, sokaklarda gördüğümüz kabinetlere kadar gelen fiber ve 
devamındaki bakırın oluşturduğu şebekeyi kapsıyor. Peki, diğer şebeke 
Türkiye’de var dedi Mehmet İleri Bey, yükümlülük yok mu, 511 Sayılı 
karardan bahsetmişti. Yükümlülük maalesef yok, ama YAPA yükümlülüğü 
yok. Altyapı pazarındaki rekabetin önünü açabilecek bir yükümlülük 
yok. Fakat, kiralık devre yükümlülükleri bu pazarda bulunuyor.

Karasal kablosuz teknolojiler peki pazar kapsamında mı ? Bunların 
frekanslarının daha ihale edilmediğini söylemiştik. Biraz geri kaldık bu 
ihale konusunda, onun için bu şebekede pazar kapsamında değil maalesef.

Burada yine şebekenin bölümlerine göre pazarın kapsamına bakıyoruz.



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

228

VUDA modelinden bahsetmek isterim, ama çok kısa bahsedip aslında 
Cem Bey’e bırakacağım. VUDA’ya ilişkin çalışmalarımız pazardaki 
yükümlülüklerin kabul edildiği, 188 Sayılı Kararda 2013 sonuna kadar 
bir çalışma yapılarak Kurula sunulmasına dair bir ifadeye yer verilmişti. 
Buna dair biz çalışmalarımızı sunduk, artık kurum içinde VUDA yüküm-
lülüğünün pazarda gelip gelmeyeceğine dair çalışmalar devam ediyor.

Tabii yükümlülüğün gelmesinden ziyade, yükümlülüğün ne zaman 
geleceği çok önemlidir. Çünkü biz Türkiye’de LT’yi gelecek diyoruz, 
ama 2016 sonunda belki de gelecek diyoruz, aynı şekilde VUDA elbette 
ki gelecek, ama ne zaman gelecek bu soru önem taşıyor. Tabii bu da 
yükümlülüğün fonksiyonu olarak, YAPA yükümlülüğü, yani yerel ağın 
paylaşıma açılması yükümlülüğü ile çok benziyor. Belki bir adım daha 
önde diyebiliriz bazı noktalarda.

Diğer yükümlülükler; tarife kontrolü yükümlülüğümüz var. Burada 
da fiyat sıkıştırması yapmama, fiyat sıkıştırması testine tabii olmama 
yükümlülüğümüz yoktu. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 
Yakın tarihte bununla ilgili sonuçları da kamuoyuyla paylaşabiliriz. Bu 
aynı zamanda 2014 yılı iş planında da yer verilmiştir. Yani, bir resmiyete 
bağlandı, bunun sonuçları olumlu veya olumsuz hep birlikte göreceğiz.

Diğer bazı yükümlülüklerimiz var pazarda getirilen, tabii bu eri-
şim yükümlülüğünün fonksiyonel olarak sunulmasına yardım edecek 
yükümlülükler bunlar.

Gelişmeler, yeni trendler nedir ? Bir yakınsama olgusu var, farklı şebe-
kelerden, farklı hizmetler sunuluyordu. Ses hizmeti; bakır şebekeden, 
mobil şebekeden sunulurdu, kablolu yayın hizmeti; kablo tv kulelerinden 
sunulurdu vesaire. Bu hizmetler artık IP tabanlı olarak tek bir şebekeden, 
tüm platformlardan sunulabiliyor. Yani, artık platform bağımsız bir 
yapıya doğru dönüşüyoruz.

Burada OTT hizmetlerine değinmek lâzım, hepimizin kullandığı, 
“Viber” gibi hizmetler OTT hizmetleridir. Yani, şebekeyi yönetmeyen, 
fakat şebekeyi kullanarak elektronik haberleşme benzeri hizmetleri kul-
lanıcılara sunan şirketler bunlar. Kullanımları kolay, ücretleri makul 
ücretler bunlar. Bununla ilgili düzenleme önerileri işletmecilerden ya da 
sektörden geliyor. Devletin de burada bir vergi kaybı olduğu söyleniyor, 
ama bunlara ben burada değinmek istemiyorum.

OTT işletmecilerin pazara etkisi nedir ? OTT işletmecileri yüksek 
bant genişliği kullanıyor. Bu slaytta gördüğünüz “Net Freaks”ın 2011 
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verisidir; Amerika’daki IP trafiğin yüzde 25’i oluşturduğunu görüyorsu-
nuz. OTT işletmecileri şebekeleri bu kadar kullanırken, şebeke işletme-
meleri, şebekeye yatırım yapmamaları bir sorun teşkil ediyordu. Fakat, 
bizim pazarımız için bunlar rekabetçi bir baskı oluşturmuyor, tam tersi 
OTT işletmecilerin gelişmesi için bizim pazarımızın gelişmesi gerekiyor. 
Genelde OTT hizmetleri ses ve SMS hizmetleri bakımından işletmecilere 
gelir kaybı yaşatabilecek hizmetlerdir.

Yine “Bulut Bilişim”, çoklu hizmetler, yüksek hacimli data konuları 
geliyor. Bunlarda artık şirketler, bizim işletmecilerimiz, yani Telekom 
şirketlerinden sadece ses hizmeti almıyorlar, tüm hizmetleri toptan almak 
istiyorlar, farklı muhatap olmadan, farklı mecralara başvurmadan tüm 
hizmetleri bir şirketten almak istiyorlar. Bunun içinde şirketlerin yerleşik 
işletmeciden alacakları erişim hizmetlerinin oldukça fonksiyonel olması 
gerekiyor. Bu da aslında destekleyici bir “done” olabilir.

Son 2013 yılında bazı tasarılar gündeme geldi AB’de; tek pazar tasarısı, 
bu tek pazar tüzük tasarısı, yeni pazar tavsiye kararları ve kazı maliyetleri-
nin düşürülmesi için yine tüzük teklifi geldi, bunlar üzerinde konuşacağız.

Burada aklımızda kalması gereken, AB’de 2020 sonuna kadar her 
yurttaşa 30 megabit/saniye ve üzeri internet hizmeti sunulması hedefi 
konuldu. Yine, hanelerin yüzde 50 veya fazlasının 100 megabit/saniye 
internet hızlarına ulaşması hedefi konuldu, 2020 yılı sonuna kadar.

Türkiye’de şu anda ortalama internet hızı 2013 Haziran ayı sonu 
itibariyle 3.7 megabit/saniyedir. Ama LT teknolojileri geldiğinde, bu 
frekansları ihale ettiğimizde bu hız oldukça hızlı bir şekilde yükselecektir. 
Avrupa Birliği’nde de LT ihaleleri yapılıyor, yani bu hızlar akla çok uzak 
gelmemelidir.

Avrupa Birliği’nin yaklaşımı; bizim yeni nesil şebekelerde politikamız 
neydi ? 511 Sayılı Kararla kısa vadeli olarak bir muafiyet kararımız vardı. 
Yani, fiber şebekelerde işletmeci yerel ağa erişim hizmeti vermeyecekti, 
fakat kiralık devre ve al-sat hizmetleri verecekti.

Avrupa Komisyonu bu şekilde söylemiyor; 2010 yılı itibariyle çıka-
rılan bir tavsiye kararı var. Kesinlikle fiberin ayrıştırılması gerektiğini 
söylüyor. Biz bu noktada komisyondan farklılaşıyoruz, Avrupa Birliği 
yaklaşımından farklı bir yaklaşımımız var. Bizim yaklaşımımız biraz daha 
kısa vadeli, uzun vadeli çözümlerle desteklenmesi gereken bir yaklaşım. 
Avrupa Birliği’nin yaklaşımı ise rekabete dayalı, daha uzun bir yaklaşım 
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modelidir. Belki uzun vadede etkileri daha hızlı görülebilecek bir yakla-
şım, o şekilde ifade edebiliriz.

Taslak tüzükte Ines Hanım çok güzel bir şekilde açıkladı. Burada sanal 
ürünler gündeme geliyor. Tabii yeni nesil erişim şebekelerinde artık bakır 
kullanılmıyor, fiber kullanılıyor ve mimariye göre de bakırı kiralayabi-
liyorduk, ama artık o olamıyor. Sanal olarak, kapasite tahsisi yapılarak 
işletmecilerin faaliyette bulunması yolu açılıyor. Bu başlangıçta VUDA 
ürününe komisyon biraz uzak duruyordu. Geçici yükümlülükle asıl olan 
fiberin kiralanması, ayrıştırılması diyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada 
sanki standartlaştırılmış bir ürün gibi önümüze geliyor. Bu da tarafsızlık 
konusunda aslında üzerinde çok konuşulması gereken bir konu, belki 
başka bir panelde konuşabiliriz. Burada değinmeyeceğim.

Burada Avrupa Komisyonu Pazar tavsiyelerine yer vermek gerekir. 
2003, 2007 ve 2013’te taslak bir Pazar tavsiyesi geldi. 2003 ve 2007’de 
olan ürünler 2013 yılında da yer buldu. Ama bunlar nasıl yer buldu ? 
Daha sanallaşmış, daha kapasite bazlı olarak yer buldu.

YAPA pazarının önemine, geniş banttaki bazı düzenlemelere ve AB 
düzenlemelerindeki gelişmeleri aktarmıştık. Burada YAPA pazarında 2014 
iş planında da yer buluyordu, fiyat sıkıştırmasıyla ilgili bir çalışmamız 
ve VUDA ile ilgili bir çalışmamız var.

Türkiye’de yeni nesil erişim şebekeleri düzenleme yaklaşımı AB’den 
farklı, bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Pazar tanımları yeni nesil 
erişim şebekeleriyle birlikte sanallaşmaya doğru gidiyor.

OTT hizmetleri de, özellikle ses ve SMS pazarlarında baskı yapıyor, 
fakat pazar tanımları içinde değil. Belki ileride olabilir, ama şu anda 
hâlihazırda pazar tanımları kapsamında yer bulmuyor.

Geniş bant hizmetlerinin gelişimi de, OTT hizmetlerini, bilgi top-
lumu hizmetlerini geliştirmeye yönelik hizmetlerdir. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Esat Bey’e teşekkür ediyoruz. Biraz önce dediğim 
gibi biz hep birbirimizi konuşurken anlıyoruz Telekom camiası olarak, 
ama ben şöyle bir tespitim var; hukukçulara böyle şeyler söylediğiniz 
zaman fazla anlamama moduna geçiyorlar. Umarım bir sıkıntı olmamıştır, 
bu anlamadığınız ya da daha fazla bilgi almak istediğiniz yerleri lütfen 
sorun. Çünkü, biz bir sürü şeyi kendi lisanımızla, kendi kısaltmalarımızla 
konuşuyoruz. Yanlış bir şey yapıyoruz, ama mümkün olduğu kadar 
anlayışlı kılmak istiyoruz.
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Şimdi hepinizin aslında aklına şu soruda gelmiş olabilir: Bu yerleri 
niye kazıyorlar, cep telefonumuz var, hem ondan konuşuyoruz, hem de 
ondan internete erişiyoruz, artık akıllı telefonlarda çıktı, ne gereği var 
bu fibere gibi düşünebilirsiniz.

Aslında öyle çalışmıyor, zannedildiği gibi telefon hiçbir kablosu filanda 
yok, havadan gidiyor zaten bilgiler. Bu bilgiler hep havadan gitmiyor, biraz 
sonra gördüğünüz baz istasyonundan yere iniyor ve yine bu fiber şebekeye 
giriyor. Dolayısıyla, bu fiber şebekeyi çok konuşuyoruz, sadece ADSL 
ve evimizde kullandığımız internet için değil, biraz önce bahsettiğimiz 
3G, daha yüksek kapasiteler sağlayan LT adını verdiğimiz şeyler, bunların 
hepsinin fiber şebekeye ihtiyacı var. Fiber şebeke olmazsa bunların hiçbiri 
olmaz, cep telefonu bir alternatif değil, o da yine şebekeye giriyor, baz 
istasyonuna eriştikten sonra yere iniyor ve yerden gidiyor.

Bir başka şey daha var, böyle kapasiteler hep artacak fiber onun için 
lâzım diyoruz. Biraz önce OTT diye yine bir bilinmeyen bir tanım kul-
landık. OTT’yi birkaç örnekle anlatayım ben size; YouTube bir OTT 
örneğidir. OTT ne demektir ? Kendi şebekesi yok, ama varolan şebeke 
üzerinden hizmet veriyor. Bir başka örnek “Skype”, Skype kullanmayan 
var mı aramızda ? Hepimizin günlük hayatına girmiş şeylerdir. Bir diğer 
örnek Whatsapp, günlük hayatımıza o da girmiştir. Bir taraftan da bu tip 
işletmeciler hiçbir altyapı masrafına katılmıyorlar. Şimdi burada gerek 
yerleşik işletmeci olsun, gerekse bizim diğer üyelerimiz olsun, milyon-
larca, milyarlarca dolar para harcanıyor, altyapı kuruluyor. Varsayalım 
kuruldu, bundan bir şekilde geri dönüşünün olması lâzım, ama esas bant 
genişliği ihtiyacını da doğuran bu OTT dediğimiz ve şebekesi olmayan, 
varolan şebekeler üzerinden hizmet veren firmalar. Bu bir açmaz haline 
geldi. Öyle bir hale geliyor ki, Telekom firmaları “Ben şebekeyi yapa-
yım, para kazanamayacağım ve bunun dönüşümü olmayacak; çünkü 
OTT’ler bunun üzerinden yararlanacaklar, o zaman ben de altyapı ve 
şebeke yapmam” diyorlar.

OTT dediğimiz şeylerde öyle bir hale geliyor ki, tüm dünyadaki her-
kese erişebilmesi için şebekeye ihtiyacı var, böyle bir açmaz var ve bunu 
da ara bir bilgi olarak söylemiş oldum.

Bütün oldu, Avrupa’da neler olduğuna baktık, kurumumuzun neler 
yaptığına baktık. Sonuç nedir ? Sonuç konusunda gerçekten bu işin 
içinde olan, altyapı şebekeleri kurma yönünde gayretleri olan ve değişik 
alanlarda vatandaşa hizmet veren Türknet firmasının Genel Müdürü 
Cem Beyi dinleyelim. Teşekkür ederim.



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

232

Cem ÇELEBİLER
Türknet Genel Müdürü

İyi günler, Cem Çelebiler; Türknet’in Genel Müdürüyüm, 18 yıldır 
Türkiye’de bu işleri yapıyorum. Burada özellikle oturumumuzun konu-
suna dönmek istiyorum, yüksek hızlı internet ve aslında soru olarak 
yüksek hızlı interneti yaygınlaştırmak, hesaplı bir şekilde sunabilmek 
için neler yapmamız lâzım ? Burada ülke olarak bunu sağlamak istiyorsak 
zannedersem ortak bir hedeftir yüksek internetin yaygınlaşması, hesaplı 
bir şekilde yaygın kitlelere sunulması. Burada yaklaşım ne olabilir, poli-
tikalarımız ne olabilir ?

Temel tespit olarak aslında bu yüksek kapasiteler yatırım gerektiriyor. 
Yeni fiber optik devreler döşenecek, dolayısıyla bu yatırım ortamını sağ-
lamak lâzım, ki özel firmalar ve sermaye bu alana yatırım yapsın.

İkincisi, özellikle yenilikçilik, innovasyon ve hesaplı fiyat arzu ediyorsak 
bunun tekel ortamında yapılamayacağı zaten son yıllarda ortaya çıkan 
bir tespit, bunu etkin bir rekabet ortamında yapılması gerektiği ve ne 
kadar rekabetçi bir ortam olursa o kadar da hem yenilikçilik, innovasyon 
olacağı, hem de fiyatların, tüketiciye sunulan fiyatların daha hesaplı 
olabileceği öngörülmektedir.

Konuşmamda ilkönce genel, ilkesel yaklaşımdan dört-beş alanda neler 
yapılması gerektiği, burada rekabet ortamını sağlamak ve yatırım ortamını 
teşvik etmek adına temel birkaç tespit; ne yapılır, ne edilir, yatırım ortamı 
nasıl kolaylaştırılır, rekabeti teşvik etmek istiyorsak neler yapmamız lâzım, 
biraz sektörümüzün jargonuyla da ilişkilendirerek çok temel tespitlerle 
neler yapılmalı ? Bunun ardından, Türkiye’de neresindeyiz, ne yaptık, ne 
yapıyoruz, bu ilkeler çerçevesinde bir sonuçla kapatmak isterim.

Şimdi burada özellikle neler yapılması gerektiği konusunu beş ayrı 
alana kategorize ettim.

Yetkilendirme daha öncede konuşuldu, pazara girişi düzenleyen bir 
husus; bu pazara kimler girebilir, hangi şartlarda girebilir, rekabet isti-
yorsak zaten bu pazara giriş şartları çok önemli bir husus oluyor.

Eğer yatırımlar yapılacaksa tabii izinler alınacak; bu izinler hangi 
şartlarda alınır, bunlar çok etkili. İzinler çok zor ya da hiç alınamıyorsa 
zaten yatırım beklemenin bir anlamı da yok.
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Yatırımı teşvik edici ortamda çok önemli; uzun vadede yatırımlar-
dan bahsediyoruz. Daha önce Rıdvan Bey mini şebekenin kaç 10 yılda 
kurulduğundan bahsetti ve bunun tekrarlanmasının uzun yıllar alacağı, 
dolayısıyla uzun vadede yatırımlardan bahsediyoruz. Bu yatırımlar hepi-
miz biliyoruz ki, ancak uygun bir yatırım ortamında yapılabilmektedir.

Sektörümüzün özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği aday ülke-
lerinin benimsediği yatırım merdiveni yaklaşımına kısaca değinmek 
istiyorum. Burada özellikle çok büyük dev, yerleşik 10 yıllardır varolan 
tekel devin karşısında bir sektörü rekabete açtığınızda, acaba yeni giren 
oyuncular nasıl rekabet edecek ? Altyapıları yok, zaten altyapıyı kurma-
ları 10 yıllar sürüyor, ama bir şekilde de dev firmayla rekabet etmesini 
istiyorsunuz. Bu yatırım merdiveni anlayışıyla aslında yeni pazara giren 
operatörlere basamak basamak tırmanmak suretiyle, aslında bir şekilde 
rekabet edilebilir hale hızlıca gelmelerini sağlayan bir anlayış var, bunun 
detaylarına sonra girerim.

Son olarak da, bu sektörde çok büyük yatırımlar söz konusu olduğu 
için, ortak çalışmalar, ortak yatırımlar, ülkenin kaynaklarının kısıtlı olması 
nedeniyle etkin bir şekilde bunların kullanılması için koordinasyon ve 
birlikte yatırımların yapılması, tesis paylaşımı gibi konuların çok önemli 
olduğu bir sektördeyiz.

Burada özellikle ilk kısım Türkiye’ye değinmeden, daha ziyade ilkesel 
olarak çok geniş bir katılım alabilecek birkaç tespit ya da fikir ortaya 
koymak istedim.

Burada yetkilendirmede, pazar girişi kolay ve makul olmasını istiyor-
sak, o zaman pazara girişe çok yüksek engel koymamak lâzım, yüksek 
lisans ücretleri almamak lâzım, “buyurun bu sektöre girin” demek gerekir. 
Aksi takdirde, pazara girişi kolaylaştırıyoruz demek mümkün olmaz.

Ondan sonra yine bir rekabet ortamı istiyorsak yetkilendirme tarafında 
bir eşit ortamı sağlamak zorundayız. Bir oyuncu bir sürü VIP haklara 
sahipse, diğer gelen oyunculara “siz ikinci sınıf vatandaşsınız” dersek, o 
zaman orada etkin bir rekabet, eşit şartlarda rekabetin yaşanacağını düşün-
memek gerekir. Gerçekten rekabet edin, burada herkes eşittir, diyeceksek 
o zaman verdiğimiz lisanslar bunu da gösteriyor olması lâzım. Herkese 
verilen yetkilendirme eşit olması gerekiyor. Bunlar çok temel tespitler.

İzinlere geçiyorum, tabii bu sektördeki altyapı yatırımlarında sonunda 
topraklarda kazılar yapılacak, fiberler döşenecek ve bunların izinlerinin 
alınması gerekecek. Daha önce Telkoder Genel Sekreteri Rıdvan Bey’de 
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söyledi burada; belediyeler, kamu kuruluşları, Devlet Demiryolları, 
karayolları söz konusu. Zaten her ülkede bu altyapılar bildiğimiz yolların 
kenarlarında, nehirlerin kenarlarından, demiryollarının kenarlarından 
döşeniyor. Belediye hudutları içerisinde döşeniyor.

Bu izinler bir defa verilmeyecekse, o zaman hep birlikte oturup da 
“keşke yatırımımız olsa, keşke çok hızlı internetimiz olsun” demenin 
bir anlamı yok. Burada izin verilecek ki, bu belediyeler, bu kamu kuru-
luşları, “ülkemiz için madem 2023 hedefimiz var, madem hızlı internet 
getirmek istiyoruz, buyurun sizde karayollarının yanında bizi rahatsız 
etmeksizin, buyurun siz belli şartlarda gerekli yatırımınızı yapın, ama 
yaparken vatandaşı rahatsız etmeyin, başka kamu veya genel güvenlik için 
sıkıntı yaratmayın” demeli ve mantıklı kurallar çerçevesinde bu izinler 
için kolaylık sağlamalıdır.

Burada tabii yine rekabet ortamından bahsetmek istiyorsak, bu eri-
şim, bu geçiş haklarını bir eşitlik içerisinde vermeleri gerekiyor. Eğer 
bir oyuncuya hiçbir ücret almadan geçiş hakkı veriyorlarsa, “buyurun 
gelin siz ücretsiz olarak karayollarından geçin” diyorlarsa ve başka gelen 
operatöre “siz mi geleceksiniz, o zaman sizden şöyle para isteriz, şunları 
şunları isteriz” derseniz o zaman yine operatörler arasında eşit bir rekabet 
ortamını sağlamaktan uzak olursunuz.

Yatırım teşvik edici ortamla ilgili burada özellikle öngörebilirlik, şeffaf-
lık çok önemlidir. Burada 10 yıllara dayanan yatırımlardan bahsettiğimiz 
için ve sonunda sermaye veya dışarıdan, ülke içinden alınan finansmanlarla 
yapılacağı için, finansman kuruluşları zaten çokta bilmedikleri sektörde 
emin olmak istiyorlar, “size para veriyoruz ama ne olacak, gerçekleşebilecek 
mi, son anda başka ücretler mi çıkacak, maliyetler mi değişecek”. Tabii 
ki bunları bilmek isterler, eğer geçiş hakkı rejiminiz öngörülebilir, size 
portföy sunmuyorsa, her yıl geçiş hakkı ücretlerinin altüst olabileceği, 
bir gün size izinler verilirken bir başka gün verilmeyecekse, o zaman 
finansal kuruluşlar tabii ki bu yatırımları, bu sermayeyi ve finansman 
araçlarını kullandırtmaktan çekineceklerdir. Size, “para vereceğiz, ama 
sonra siz geri geleceksiniz iki gün sonra, özür dilerim İstanbul’da izinler 
verilmiyor bu yatırımı yapamıyoruz ya da yarısına geldik, tam bitirecektik 
izinler kalktı, hattımız yarım kaldığı için biz de müşteri bağlayamadık 
ve biz de sizin finansman geri ödemelerinizi yapamayacağız” denilmesi 
finansal kuruluşun hiç istemeyeceği bir durum. Dolayısıyla, finansal 
kuruluş, “bu yatırımlar yapılırsa, aylık veya yıllık geçiş hakkı ücretleri 
ödenir, bu da yıla veya güne göre değişmez, izinler belli bir sistematikle 
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verilmektedir” bunu ve herhangi bir keyfiyetin olmadığını görmek ister. 
Bunlar ekonominin gerçekleri diye düşünüyorum.

Bu yatırım merdiveni aslında sektörün dışında olanlar için belki biraz 
teknik bir husustur. Şunu kısaca özetlemek isterim: Sektöre yeni giren 
operatörler bir şebekeye sahip değillerdir birinci günden, daha şebeke 
kuracaklar. Fakat orada bir tavuk yumurta sorunu yaşanıyor. Siz müşterile-
rinize hizmet sunmak istiyorsunuz, ama şebekeniz yok nasıl sunacaksınız ? 
Peki, yatırım yapacaksınız ama müşteriniz yoksa neye dayanarak yatırım 
yaparsınız, zaten 10 yıllar sürecek, 10 yıllar boyunca hiçbir geliriniz 
olmayacak. Bunu önceki yıllarda zaten Türkiye’de üçüncü, dördüncü, 
GSM lisansı atama sürelerinde bunu yaşadık. Yani, birisi yeni bir şebeke 
kuracak da belirli bir süre boyunca mevcut şebeke üzerinden kapasiteyi 
kullanabilmesi gerekiyor ki çark dönsün. Sonra kendi şebekesini kurar 
ve artık müşterilerini kiralık şebekeden kendi şebekesine taşır.

Burada fiziki altyapıda benzer bir durum söz konusu. İlkönce bu yatı-
rım merdiveni yaklaşımı, “yeni gelen operatörler, mevcut mini şebekeyi 
kiralayabilsinler, ama sonrasında kendi yatırımlarını yaparak kiraladıkları 
şebeke unsurlarını azaltsınlar ve kendi şebeke unsurlarıyla değiştirsinler” 
diyor. Bu zamana yayılmış bir şey, coğrafyadan coğrafyaya değişiyor. Bazı 
illerde daha önce olur, bazı illerde daha sonra olur, ama bu yatırım mer-
diveni kapsamında kısmen altyapı kiralayarak, kısmen kendi altyapısını 
kurarak yeni operatörler son kullanıcılarına bütün bir hizmet sunabil-
mektedirler. İçindeki karmayı müşteriye olabildiğince yansıtmadan ve 
yavaş yavaş sürekli yatırımlarını teşvik edecek ekonomik düzenlemeye 
yönelik bir ortam içerisindedir.

Buradaki slaytta bizim sektörümüzdeki jargonları kullanarak ve klasik 
ve yeni nesil olarak ayırdığımız iki ayrı yatırım merdivenini görüyorsunuz, 
yüksek hızlı internet hizmetlerine yönelik.

Bu kelimeler daha öncede kullanıldı, çok hızlı geçmek gerekirse alt-
sat, en alt basamak ve bu tamamen hiçbir altyapı kurmaksızın mevcut 
operatörün hizmeti kendi markanızı yapıştırmak suretiyle satmanızdır. 
Aslında siz o hizmetin sunumunda herhangi bir katkınız yok, ama kendi 
markanızla satıyorsunuz. Olsa olsa tarife ve müşteri hizmetleri tarafında, 
satış hizmetleri tarafında bir etkiniz vardır. Ama hizmet sunumunda 
hiçbir etkiniz yok, bu aslında en alt basamaktır ve hiçbir katkınız yoktur.

Bir üst basamak veri akışı erişimi denilen bölümdür. Burada biraz 
daha operatörün kendi katkısı oluyor, mevcut yerleşik operatör altyapısını 
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evden, santral, santralden şehir merkezine ne kadar taşıyor ve sonra-
sında internet trafiği şehir merkezlerinde alternatif operatöre devrediyor. 
Devretmesiyle yeni operatör şehir merkezlerine bir altyapı oluşturuyor, 
ondan sonrası yerleşik operatörün erişim şebekesine dayanıyor ve onu 
kiralamış oluyor.

Üst basamaklarda yerel ağın paylaşıma açılması, direk şehir merkezleri 
bazında değil santrale kadar. Her semte kadar operatör gidip yatırımını 
yapıyor, sadece Türk Telekom’un santral binasındaki bakırı ya da ucundaki 
fiberi bir şekilde kiralaması yeni nesil şebekelerde söz konusu, dolayısıyla 
gerçekten YAPA veya VULA tarafında, yeni nesil karşılığında, sadece 
kilometre ya da son birkaç kilometre kiralanmış oluyor.

Burada telekomünikasyon sektöründe etkin rekabetin sağlanması için 
bu yatırım merdiveninin işler olması, yeni operatörlerin bu merdivene 
güvenerek yatırımları yapabiliyor olması çok önemli. Çünkü, ilerleyen 
yıllarda eğer herhangi bir aşamanın yok olacağı ya da izin verilmeyeceği 
gibi bir korku olursa, yeni operatör zaten alt basamaklarda yatırımı 
yapmaktan kaçınır; çünkü tepeye doğru gitmeye çalışıyor. Bir şeylere 
dayanarak yatırım yapıyor ve sonucunda üç yıl sonra “biz vazgeçtik” bu 
yaklaşımdan artık orada kalacaksınız denilirse veya o basamağı da yok 
edilirse birden bütün hesap ve finansman planı altüst olur. Dolayısıyla, 
yine bu alanda rekabeti teşvik etmek istiyorsak güvenilir, öngörülebilir bir 
yatırım merdiveni yaratılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Aynı zamanda bu basamaklar arasındaki geçişi çok zahmetsiz ve 
kolay yapmak lâzım. Eğer bir operatör bir üst basamağa geçecek yatırımı 
yaptıysa, kendi abonelerini buraya taşıyabilmesi lazım ve bu taşınırken 
abonelerine bir sıkıntı yaşatmaması gerekir. Her geçişte bir sıkıntı ola-
caksa, zaten aboneleri mutsuz olacaktır.

Son olarak da ilkesel yaklaşımda ortak yatırım ve paylaşım mekaniz-
maları çok önemlidir. Bunu Avrupa Birliği ülkelerinde de gördük. Burada 
bahsettiğimiz, ülke çapındaki yatırımlar herhangi bir operatörün aslında 
yapabileceğini aşıyor. Gerçekten işbirliği önemli, tesis paylaşımı önemlidir. 
Aynı eve 15 tane ayrı altyapının döşenmesi çok mantıklı olmayacaktır. 
Bazı evlere üç-dört operatörde olabilir, ama Türkiye’de hane sayısı 20 
milyon civarında, bu kadar haneye tekrar tekrar altyapıların kurulması 
çok yapılabilecek bir şey değildir. Ancak işbirliği çerçevesinde ve etkin 
tesis paylaşımında olabilir.



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

237

Şimdi asıl Türkiye’de, Türknet olarak yaşadıklarımız ışığında Türknet 
bakış açısını anlatmaya çalışacağım.

Bu ilkeleri göz önünde bulundurarak neler yaptık, nelerde eksiklik 
tespit ediyoruz, nerelerde iyileşme ya da daha iyi bir noktaya doğru gitme 
alanlarımız var.

Şimdi yetkilendirmeyi de burada sadece tarihi hatırlamak adına, 2006 
senesine kadar altyapı yatırımları Türkiye’de Türk Telekom’un tekelin-
deydi. Dolayısıyla, 2006 yılına kadar ülkemizde bir altyapı rekabetini 
teşvik etmiyordu. Tersine, engelliyordu. Dolayısıyla, altyapı rekabeti 
Türkiye’de kâğıt üstünde oldukça yeni bir kavram. 2006’da bu izinle-
rin verilmesi hemen yapılabilir olması anlamına da gelmiyor. Hepimiz 
biliyoruz ki, bir kanun ya da yönetmeliğin yasalaşmasıyla her ne kadar 
anında yürürlüğe girer. Fiilen bunun yaygınlaşması, bütün ikincil düzen-
lemelerin hazır edilmesi, başvurular yapıldığında bunların anlaşılıyor ve 
artık yürürlüğe girmesi ve tıkır tıkır işliyor olması, öngörülür olması bir 
zaman alıyor. Dolayısıyla, pratikte aslında 2006 senesinde altyapı açılmış 
olsa bile gerçek, fiili durum birkaç yıl sonra gerçekleşti. Bunların hepsi 
Türkiye’de oldukça yeni kavramlar.

Eşit şartların temin edilmesi konusunda, bunlar bu arada yetkilen-
dirmede 2008 yılında kanunlaşan Elektronik Haberleşme Kanununda 
devrimsel nitelikte değişiklikler getirdi. Eskiden lisanslara ve lisans ücret-
lerine tabii olan yetkilendirme sektörümüzde tamamen bildirime tabii 
oldu. Bu da çok pozitif bir gelişmedir ve artık pazara giriş çok daha 
serbest olmuştur. Bu pazara girmek, yeni yatırımlar çekmek, bu açıdan 
çok olumlu bir gelişmedir.

Ancak, yetkilendirme eşitliği konusunda halen Türkiye’de devam 
eden, eşitliği bozan bir durum vardır. Burada eskiden kalma imtiyaz 
sözleşmelerinde Türk Telekom bu sektörde herhangi bir başka operatörle 
aynı yetkilendirme çerçevesinden ziyade gizli olarak tutulan ve kamu 
aleyhine olmayan bir imtiyaz sözleşmesi kapsamında haklarının ne olup 
olmadığını kimsenin de bilmediği ayrı bir yasal yapı içerisinde hareket 
ediyor. Diğer oyuncularda, yine elektronik haberleşme ve yetkilendirme 
kapsamı içinde hareket ediyorlar. Dolayısıyla, orada aslında görüntü 
itibariyle en azından eşitliği kurmayan bir yapımız var maalesef.

Burada konuşmanın tam konusu genişbant ve telefon hizmetleriyle 
ilgili, ama bunun yansıması olarak gösterilmesi adına eşitliğin sağlanma-
dığının çok temel bir göstergesidir. Türkiye’de en çok aranan numaralar 
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444’lü numaralardır. Hepimiz bu çağrı merkezleri, banka numaraları 
olarak bildiğimiz numaralardır. Bunlar şu anda sadece ve sadece Türk 
Telekom A.Ş.’ye tahsis edilmiştir ve taşınamıyordur. Bu numaralarda 
herhangi bir rekabet şu anda söz konusu değildir. Türknet 444’lü veya 
benzer bir numara sunmak isterse bunu sunamıyor, tahsis edilmiyor. 
Burada yetkilendirmede çok olumlu adımlar atılmış olmakla birlikte, 
halen Türkiye’de bazı temel sıkıntılarda devam ediyor.

İzinler gerçekten çok kritik bir konudur. Eğer, altyapıları teşvik etmek 
istiyorsak tabii ki kamudan bu izinleri alabiliyor olmamız lâzım. Burada 
büyük sıkıntılar yaşanıyor, Rıdvan Bey’de değindi; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bir süredir yeni kazılara ve yeni operatörlere pek izin ver-
miyor. Mevcut kablolar arasında bir paylaşım kısmen mümkün, ama 
onu da kısıtlıyor. Şu anda çok ilginç bir noktadayız; paneller yapılıyor, 
konferanslar yapılıyor, ülkemizde yüksek hızlı geniş bant olsun Türkiye 
koşacak, müthiş yatırımlar olacak ve internetin hızı sıçrayacak deniliyor. 
2023’e Avrupa Birliği’nin hedefinden, daha önce gördüğümüz hedeften 
daha ileri hedefler konuluyor, daha da fazla yüksek hızlı internet girsin 
deniliyor. Ama ertesi gün bu coşkuyla işbaşına gittiğinizde, “tamam biz 
bu yatırımları yapalım” dediğimizde maalesef izinleri alamıyoruz, “bu 
yatırımı yapmayın, yapamazsınız size bu izinleri veremeyiz” deniliyor. 
Bu gerçekten ülkemiz için çok üzücü bir durumdur.

Karayolları ve Demiryollarında hâlâ izinler alınamıyor. Karayollarının 
yanından fiber optik devresi döşemek istediğinizde, maalesef olumsuz bir 
cevapla karşı karşıya kalıyoruz. Tam olarak neyi koruyorlar ya da neden 
bu izinleri vermek istemiyorlar, anlayamamaktayız.

Bütün Avrupa ülkelerine baktığımızda telekomünikasyon omurgalar 
otoyolların kenarında yapılıyor, demiryollarının kenarında yapılıyor. 
Çünkü zaten şehirleri bağlayan ve varolan güzergâhlar bunlar, maalesef 
Türkiye’de henüz açılmış değil.

Bazı kamu kuruluşları bazen ihaleler düzenliyorlar, galiba geçmişte 
TEAŞ’ın bir ihalesi vardı ve bu da yine rekabeti teşkil edici bir yaklaşım 
değildi. Bir operatöre ben ihale yapmak suretiyle bu izini veriyorum, 
diyerekten aslında kamu olarak ülkenin iyiliği düşünülüyor mu, tartışılır. 
Burada internetin yaygınlaşması, rekabetin yaygınlaşması, çok sayıda 
yatırım yapılması yerine, yine mikro bazda tekellerin yaratılıyor olması, 
sadece bir oyuncuya verilip o oyuncuya çok geniş haklar verilmesi çokta 
kamu menfaatinin olup olmadığı tartışılır.
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Daha önce Mehmet Bey’de bahsetti, şu anda Bakanlığımız liderliğinde 
bir tesis paylaşım rejimi yapılacak. İlkesel olarak güzel bir yaklaşım, burada 
özellikle farklı belediyelerde, farklı yaklaşımları standarize etmeye yönelik 
ve biraz daha öngörülebilir yatırım ortamı sağlamaya yönelik bir ilkeyle 
ortaya çıkıldı. Fakat pratikte çok büyük sorunlar içeren bir uygulamadan 
bahsediyoruz. Umarız ki, gelecek dönemde bunları hep birlikte çözeceğiz.

Burada Türknet olarak temelde şu noktaya itiraz ediyoruz: Tesis payla-
şımı yükümlülüğü aslında tesis sahibine getirilir. Yeni giren oyuncu ister 
bu tesis sahibiyle anlaşır ve onu kullanarak kira ödemek şartıyla geçer 
ya da bir şekilde anlaşamazsa ya da alternatif farklı bir altyapı kurmak 
istiyorsa bunu yapabilir. Fakat ne yazık ki, Türkiye’de benimsenen yakla-
şım bundan ziyade tesis paylaşım yükümlülüğü, tesis sahibi kadar tesisi 
paylaşmayı düşünene getiriliyor. Deniliyor ki; siz yatırım yapamazsınız, 
paranızı harcayıp da bir altyapı kurmak isterseniz bile yapamazsınız, 
gidin mevcut altyapı sahibiyle Türk Telekom ile anlaşın deniliyor. Türk 
Telekom ile anlaşmaya oturduğunuzda zaten bütün kartlar kendi elinde, 
biliyor ki siz başka yere gidemiyorsunuz yasak, onunla anlaşacaksınız ya 
da anlaşacaksınız. Bu şartlarda nasıl bir pazarlık söz konusu, sizde bir 
düşünün. Siz bir şey almak zorundasınız, başka türlü iş yapamıyorsunuz, 
tek bir sağlayıcı var tekel, sizin onunla masaya oturup “buyur hangi 
şartlarda bunu vereceksiniz” demeniz bekleniyor.

Şimdi burada kurumumuz fiyatları düzenleyeceği ve bu yönde hızlı 
çalışmalar olduğundan bahsetti. Ama zaman geçiyor ve burada hepimiz 
biliyoruz ki, tarifenin dışında, tarife dışı engellemeler, yavaşlamalar, işi 
yavaşlatma gibi sıkıntılar burada yaratılabilir. Gerçekten tesis paylaşımı 
herkesin istediği bir şey, kimse boşuna bir kazı yapmak istemez. Ancak, 
bu alternatif her zaman açık tutulmalı ki, masaya oturan iki taraf bilmeli 
ki, eğer anlaşma sağlanmazsa her zaman alternatif vardır. Bu alternatifi 
elinden aldığınızda yeni operatörü tamamen çıplak oturuyor. Yani, elinde 
hiçbir şey yok, “ben sizinle anlaşamazsam başka türlü çözerim” diyeme-
dikten sonra oradaki tesis sahibi ne derse ona evet diyecektir, başka türlü 
diyebileceğiniz hiçbir şey yok.

Burada yeni geçiş hakları hukuki boyutta, gerçekten eşit rekabet 
ortamında bu geçiş haklarına ödenen çok ciddi rakamlar söz konusu. 
Özellikle milyonlarca kilometreye ulaşılırsa çarptığınızda zaten Bakan-
lığın azami tarifesi yine metre başına 1 Lira, tesisin durumuna göre 10 
Liraya kadar da çıkabiliyor. Bu rakamları çarptığınızda milyonlarca lira 
gibi çok büyük rakamlar çıkıyor.
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Geçiş hakları uygulamalarında bir eşitlik olup olmadığı büyük bir 
soru işaretidir. Özellikle Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi ve özel-
leştirme öncesi yaptığı anlaşmalar çerçevesinde geçiş hakkı anlamında 
kamu kuruluşları tarafında eşit şekilde geçiş hakları alınıyor mu, yoksa 
farklı bir rejime mi tabii tutuluyor ? Bu aslında bilinmiyor ve ben bunun 
bilgisini açıkçası hiçbir yerde bulamadım. Bunlarda yatırımcının önünde 
büyük bir sıkıntı yaratıyor.

Şu anda Türk Telekom’un hangi belediyeye, ne kadar geçiş hakkı 
ödediği, hangi şartlarda ödeyip ödemediğini biz bilmiyoruz, bununla 
ilgili bir bilgi bulamadık. Bir ara Telkoder olarak İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nden bilgi almaya çalıştık. Yanlış hatırlamıyorsam, Türk 
Telekom’un ödediği tutarlar ile alternatif operatörlerin ödediği tutarlar 
neredeyse eşitti. Ama Türk Telekom’un altyapı boyutu, kilometre sayısı 
kat kat daha fazla, dolayısıyla orada aldığımız kısıtlı bilgi tam bir eşitliğin 
olmadığını gösterdi. Dört dörtlük bilgi aldık diyemeyiz açıkçası, bilgi 
almakta zorlanıyoruz. Belki ilerleyen aşamalarla ilgili Rıdvan bey bilgi 
verebilir.

Yatırım merdivenine çok kısa değinmek istiyorum. Esat Bey’de aslında 
çok güzel bir sunum yaptık, bazı yatırım merdiveni basamaklarından bah-
setti. Burada VULA’dan bahsedildi, YAPA’dan bahsedildi, bunlarla ilgili 
rakamlar verildi. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda, Malta gibi, Kıbrıs 
gibi küçük ülkelerin dışında, Türkiye’ye benzeyen ülkelere baktığımızda 
gerçekten rekabetin etkin yaşandığı ülkeler sadece YAPA basamağı ve üst 
basamaklara kadar ulaşıldığı ülkeler. YAPA basamağının alttaki basamak-
larında kalındığı sürece alternatif operatör fazlasıyla, yerleşik operatörün 
altyapısı ve çerçevesi içinde hareket ettiği için kendisini farklılaştırması, 
yenilikçi bir hizmet kurması mümkün olmuyor. Bu yüzden YAPA ve üst 
basamaklara ulaşılması Türkiye eğer etkin rekabet istiyorsa çok önemlidir. 
Zaten istatistikler gösteriyor ki, Türkiye’de halen Türk Telekom ve iştiraki 
olan TTNET geniş bant olsun, Telekom pazarı olsun yüzde 80 ve daha 
yüksek oranda pazar paylarına sahip. Başka Avrupa ülkelerinde böyle 
bir durum yoktur, küçük ülkelerde bile yerleşik operatörün Pazar payı 
yüzde 70’lere inmiştir. Türkiye boyutundaki birçok ülkede Pazar payları 
daha yüzde 55 civarlarındadır. Türkiye’de halen yerleşik operatörlerin 
Pazar payı çok yüksektir ve bu da yatırım merdiveninin iyi bir şekilde 
işlenmediğinin göstergesi diye düşünüyoruz.

Burada özellikle kısa sürede YAPA’nın daha işlevsel, daha kullanılabilir 
hale getirilmesi lâzım, burada hem tarife, hem de tarife dışı konular var. 
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Özellikle basamak aktarımında eksikliklerimiz var, bir basamaktan başka 
basamağa aktarmakta eksik düzenlemeler var, bunların en kısa sürede 
giderilmesi gerekiyor.

Koordinasyon konusuna da çok kısaca değinmem gerekirse; burada 
BTK’dan daha çok liderlik talep etmek isteriz. Sektörün oyuncuları 
sayıları, bunları toplayıp neler yapabiliriz bunlar konuşulabilir. Avrupa 
Birliği ülkelerinde bunları gördük, özellikle ortak yatırımı teşvik etmek 
için operatörleri çağırıp birlikte ne yapılabilir hakkında konuştular. 
Kurumumuzdan bir liderliğin bu sürece çok büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz. Şu anda devam eden tesis paylaşım çalışmalarının sektör 
için, Rıdvan Bey’in de vurguladığı gibi hayati önem taşıdığının ben de 
altını çizmek istiyorum.

Burada çok kısaca sonuçla birlikte bu fiber muafiyet olarak adlandı-
rılan karara da kısaca değinmek istiyorum. Sunumda biraz Türkiye’de 
yaşadığımız sıkıntılardan bahsettim; kazı izinleri alamıyoruz, geçiş hakları 
belediyeden belediyeye değişiyor, bazı belediyeler hiç izin vermiyorlar, 
fiyatlar çok değişken olabiliyor, operatörler arasında eşitlik sağlanmıyor. 
Böyle bir ortamda aslında bizim bakış açımızdan çözüm getirilmesi 
gereken konu; buradaki yatırım ortamlarının ve izin sorunlarının çözül-
mesidir. Bundan sonra da herkes yatırım planlarını yapsın ve buna göre 
yatırımlarını yapsın. Fakat Kurumumuz bu tarafa daha yeni geliyor, bunun 
yerine önceliğini başka şekillerde kullandı. Zaten ülkenin her yerinde 
altyapısı olan ve bir şekilde gelişmiş, ilişkilerden dolayı da kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla işini halledebilen, altyapısını kurabilen Türk Telekom’a 
muafiyet vermiştir, yani en büyük önceliğin bu olduğu yönünde kanaa-
tini yerine getirmiştir. Zaten pek derdi olmayan bu oyuncuya “daha da 
hızlan” denilmiştir. Sektöre giren, hiçbir izin alamayan, bir türlü neyi 
ödeyebileceklerini bilmeyen operatörlere, “siz bekleyin, siz daha ikinci 
sıradasınız” denilerek bu tarz bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu şekilde 
de geniş ve rekabetçi bir fiber altyapıya sahip olacağımıza inanılıyor. 
Bizim Türknet olarak görüşümüz, bunun biraz tersten alma olduğudur. 
Gerçekten en kısa sürede çözülmesi gereken, bu sektöre yatırım yapan, 
hazır olan, razı olanlara önünüzü açalım, buradaki şartları ve kuralları 
netleştirelim ki, herkes burada altyapısını döşeyebilsin. Bir oyuncuya 
öncelikli kulvar tanımanın burada doğru yaklaşım olmadığı görüşünde-
yiz. Bu yola girilmiştir, BTK’nın bizi de tek başımıza bırakmayacağını 
biliyoruz. Zaten kendileri de bahsettiler, bize de kulvarlar açmak için 
yoğun bir şekilde de çalışmaktalar. Umarız bir şekilde, biraz gecikmeli de 
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olsa yatırımları yapıp biz de ülkemizin geleceğine katkı sağlayabileceğiz. 
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Cem Bey’e de teşekkür ediyoruz. İzleyicileri de 
tebrik ediyorum, öğlen yemeklerini feda ederek bizi dinliyorlar, sabrınızı 
tebrik ediyorum.

Faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum; bireysel olarak, kişisel olarak 
hepimiz zaten gündelik hayatımızda telekomünikasyon, internet hizmet-
lerini zaten bir vatandaş olarak kullanıyoruz. Bir boyutu bu, bunların ne 
oluyor, nasıl, nereden gelip nereye gidiyor, hızlanacak mıyız, yavaşlayacak 
mıyız gibi genel kültür yönünden bilgiler aldık.

Artı, bir de hukukçu yönünden de bakmak lâzım; bugünkü sadece 
telekomünikasyon hizmetleri alanında elde edilen ciro aşağı yukarı 30 
milyar lira, yani Türkiye Gayrisafi Safi Milli Hâsılasının yüzde 1,5-2 
civarına denk geliyor.

Bu toplantı çok sakin geçti aslında her zaman böyle sakin olmaz ve 
büyük hukuki problemlerimiz var; gerek kurumun işletmecilerle, gerek 
işletmecilerin kurumla, gerek Bakanlıkla, işletmecilerin birbirleriyle 
vesaire. Dolayısıyla, bu alanda yetişmiş iyi hukukçulara çok fazla ihtiyaç 
var, maalesef bu alanı bilen yetişmiş hukukçu sayısı da çok fazla değil. 
Ülkemizde bunun sıkıntılarını da yaşıyoruz. Biraz kulağınıza, bu konuya 
yakın olmayan hukukçuları kastediyorum, biraz kulaklarında bir şeyler 
kalmışsa ve bunu geliştirebilirlerse bizlere de sektör olarak çok faydalı hale 
gelebilirler. Varsa eğer birkaç soru alabiliriz diye düşünüyoruz; buyurun.

Gölay Şakiroğulları - Bilgisayar Mühendisiyim, Bilgisayar 
Mühendisleri Odası Başkanıyım. Bugün çok merakla geldim açıkçası, 
ama beklediğimi bulamadım bu panelden; çünkü Hukuk Kurultayı’nın 
olduğu bir yerde bu kadar teknik konuya girmeden, belki bir ön girişle 
sadece BTK’dan bir arkadaşın, ama onu da afakî, hayalleri sunmak şek-
linde değil de; bize şu kadar bütçe ayrılıyor, bu kadar elemanımız var, 
bunlarla gerçek olan şudur, ancak şu saatte bunlar yapılabilir, 2023’de 
bunları yapacağız, bunlar çok derdimiz değil açıkçası. Türkiye’de hayal 
satmak çok kolay, ben ona üzüldüm yani. Biraz daha gerçekçi, Türkiye’de 
bu işe ayrılan pay nedir, ayrılan kadro nedir ve mevzuatın konuşulması 
gerekir. Ben burada mevzuatın konuşulmasını bekliyordum. Biliyorsunuz 
şu anda torba yasa içinde internet yasaları da var, sansür yasaları var ve 
şunu tartışmamız gerekir: Devlet eliyle mi yapılması gerekir, yoksa reka-
betçi bir ortamın oluşturulması veya bir pazarın mı oluşturulması gerekir. 
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Daha devlet bunda bile kararlı değil, canının istediğinde tekelleşme yara-
tıyor, canının istediğinde rekabet ortamına dönüştürüyor. Bilmiyorum, o 
kadar çok konuşulacak şey vardı ki, kıyısından, köşesinden dolaşmaktan 
bir hal olduk, şimdi gelecek konuşulacak dedim, Cem Bey bile indirekt 
anlattı sorunlarını. Ben biraz daha direkt bir panel bekliyordum ve biraz 
daha Hukuk Kurultayı’na uygun bir oturum olmasını isterdim. Teknik 
şeyleri biz Bilişim Kurultayı’nda da konuşuruz, telekomünikasyonda da 
konuşuruz, başka sempozyumlarda da konuşuruz. Çok teşekkür ediyo-
rum, çok sorun var.

Oturum Başkanı - Herkes kendi çöplüğünde konuşunca birbirinden 
kopuyor.

Gölay Şakiroğulları - Aslında siz son kapanış konuşmasında söyledi-
niz, burada bu işin hukuken incelenmesi önemliydi, mevzuat açısından 
çok ciddi sorunlar var çünkü. Ben yine de konuşmacılara çok teşekkür 
ediyorum emekleriniz için.

Oturum Başkanı - Ben şöyle de bir bilgi vereyim: Bizim teleko-
münikasyon mevzuatı açısından çok fazla eksiğimiz yok ve mevzuata 
bakarsanız hukukçu arkadaşlarımız daha iyi bilirler, Avrupa Birliği’ne de 
uyuyoruz büyük ölçüde. Aykırı düştüğümüz yerler var, ama bizdeki temel 
sorun bunların uygulanması, ki sadece bu bizim alanın sorunu da değil. 
Tüm alanlarda pek çok mevzuat vardır, sizin alanınızda da vardır, başka 
yerlerde de, bizim ülke olarak en büyük sıkıntımız, varolan mevzuatın 
hakkıyla uygulanmasında sorunlarımız var. Serbestleşme ve telekomü-
nikasyonda rekabette bugün 10 yıl oldu, aynı yılda bakarsanız, sondan 
başa doğru giderek bakarsanız Avrupa’da rekabet düzeyi yüzde 50-50 
düzeyine gelmiştir. Bizde yüzde 90’a, yüzde 10. Bakıyoruz mevzuat var, 
ama uygulamadaki sıkıntılar amaçlandığı gibi olmuyor maalesef.

Gölay Şakiroğulları - Bence çok girmek lâzım konulara da, çok ciddi 
sorunlar var; belediyelerin izin sorunları, geçiş hakları, uygulamalardan 
başlayan, tekelleşmenin getirdiği çok ciddi sorunlar var. Biliyorsunuz 
tekel olan kişi o işi hızlandırmaz, yavaşlatır, her zaman bize destek değil 
köstek modundadır tekeller. Ben müstakil bir evde yaşıyorum, yanımdaki 
çok katlı eve fiber döşeniyor, bana gelmiyor. Neden ? Maliyeti var, bu da 
tekelin sorunudur. Rekabetçi sisteme geçince de bu sefer bilgi güvenliği, 
entegrasyon, kurumlar arası koordinasyon sorunları başlayacaktır, devlet 
bunu da kontrol edebilecek midir ? Onun da tartışılması gerekir, laf çok, 
lafa değil eyleme bakmak lâzım diye düşünüyorum.
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Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz katkınız için.
Günhan Gönül - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araş-

tırma görevlisiyim. Benim iki sorum olacak, teknik meselelerde anlama-
dığınız şey olursa diye açık çek verdiğiniz için buna dayanarak rahatlıkla 
soruyorum.

Birincisi; bu OTT’leri anlatırken, YouTube, WhatsApp, gibi bu 
firmaların şebekeleri olmadığı halde hizmet verdiklerini, aynı zamanda 
altyapı sağlayan firmaların buna para harcadıklarını, fakat geri dönüşüm 
korkusu yaşadıklarını söylediniz. Acaba bu OTT şirketleri mevcut altyapı 
sahiplerine kira veya benzeri şekilde bir para ödemiyorlar mı ?

İkinci sorum; Türk Telekom’un sahip olduğu, idarenin vermiş olduğu 
tekel yetkisinin kullanımına ilişkin olarak Cem Bey şunu söyledi, bu tesis 
paylaşımı konusunda ikinci bir kazıya gerek kalmadan mevcut kazılarının 
kullanılmasının daha faydalı olacağını, ekonomik olacağını söyledi. Bu 
imkân var olduğunu, uygulamada uygulanabilir olduğunu görmediği-
miz zaman taraflar masaya oturdukları zaman daha dengeli bir pazarlık 
olmadığını, iyi bir müzakere olmadığını söyledi. Peki, bu durumda her ne 
kadar imtiyaz sözleşmesi ki, anladığımız kadarıyla içeriğini bilemiyoruz bu 
konuda belki kurum bize yardımcı olabilir. Her ne kadar tekel yetkisi olsa 
da, tekelci firmanın istediği gibi davranamayacağını biliyoruz. Örneğin, 
Rekabet Kurulu, galiba Ankara Büyükşehir Belediyesi kararında kanunun 
vermiş olduğu tekel yetkisine rağmen tüketicinin sömürülmesi sebebiyle, 
hâkim durumun kötüye kullanılmasına dayanarak ona ciddi bir idari para 
cezası vermişti. Acaba aynı şeyin Türk Telekom içinde geçerli olduğunu 
söyleyebilir miyiz ? Her ne kadar imtiyaz sözleşmesi ve idarenin vermiş 
olduğu bir yetki olsa da, bu tekelci yetki hâkim durumun kötüye kulla-
nılmasını teşkil etmemekte midir ? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler.

M. Esat Özek - Ben OTT konusuna cevap vereyim. OTT’de benim-
senen işbirliği modeline göre sözleşmeler malumunuz değişiyor. Mesela, 
IP Tv modeli şeklinde bir işbirliği benimsediyse OTT, zaten bu bir elekt-
ronik haberleşme hizmeti oluyor. Ama, tamamen bir web tv örneğinde 
mesela; bilgi toplumu hizmeti oluyor ve bu elektronik haberleşme olarak 
algılanmıyor. Elektronik haberleşme tanımına belki giriyor, fakat şebeke 
işletilmediği için halen kabul edilmiyor elektronik haberleşme olarak. 
Dolayısıyla da, herhangi bir ücret ödenmiyor ve web Tv’de o hizmet 
kullanan abonelerde geniş bantı kullandıkları için bir bedel ödüyorlar. 
Sorunuza cevap oldu mu ? Teşekkürler.
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Mehmet Altınsoy - Tesis paylaşımı boyutuna müsaadenizle ben cevap 
vereyim. Tabii tekelden bahsedildi, Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 
tesis paylaşımı ve spesifik boyutlara girmiyor. Sadece mevcut sabit tele-
komünikasyon altyapısını veya Türk Telekom’un işlettiği altyapının 25 
yıl boyunca Türk Telekom A.Ş. tarafından idamesine devam ettirilmesini 
öngörüyor. Bunun haricinde getirdiği yükümlülükler Kurum tarafından 
yapılan pazar analizleriyle şekilleniyor. Nitekim, tesis paylaşımının uygu-
laması 2009 yılında Türk Telekom’a yükümlülük olarak getirilmiştir. 
Şartları belirlendi, ücretleri belirlendi vesaire, hâlihazırda zaten mevcut 
tekel olarak isimlendirebileceğimiz bu altyapının hangi usüllerle, hangi 
ücretlerle yapılacağına ilişkin esaslar belirli. Yalnız biraz öncede belir-
tildi, mevzuat belli olmakla birlikte, düzenlemeler varolmakla birlikte 
uygulamada yaşanan sorunlar var. Bu da bir birikim istiyor, 2009 yılında 
onaylandı ve 2013 yılındayız, hâlâ eksiğimiz var ve üzerine bir şeyler 
koyuyoruz. Yaşanan sıkıntıları Cem Bey bizlere aktarıyor, işletmeciler 
bize aktarıyor, Telkoder bize aktarıyor, biz bunun gereğini yapmaya 
çalışıyoruz. Dolayısıyla, ücretler revize oluyor vesaire.

Tekelden bahsetmek mümkün değil, tekel rolü oynandığından bah-
setmek mümkün değil. Düzenlenen bir piyasa, maliyet eksenli tarife 
belirleme yükümlülüğü var, ayrım gözetmeme yükümlüğü var; çerçevesi 
çok net ortaya koymuş durumdayız. Yalnız, uygulamada yaşadığımız 
sorunlara anlık müdahale edilmesi ihtiyacı olabiliyor. Bununda örneği 
var; 2011 yılı içerisinde Türk Telekom’un tesis paylaşımına aykırı, bizim 
belirlediğimiz esaslara aykırı eyleminden dolayı idari para cezası verilmiş 
durumdaydı, 2 Milyon TL civarındaydı. Dolayısıyla, rekabete aykırı bir 
uygulamanın takibi yapılıyor, mevzuat hâlihazırda var. Ama bu sorunlar 
her zaman olur, önemli olan burada proaktif çözüm üretebilmek ve 
anında çözüm getirebilmek, kurumda zaten bunun için var diyebilirim. 
Bilmiyorum Cem Bey ne ekler.

Cem Çelebiler - Çok hızlıca bu ikinci soruya cevap vereyim. Tabii, 
Kurum bir şekilde düzenleyecektir ve en doğrusunu yapmaya çalışacaktır. 
Ama bizim sektörümüz dediğim gibi çok hızlı hareket eden bir sektör. 
Hukukta da biliyoruz, iki taraf bir şekilde oturup anlaşabiliyorlarsa, 
mahkemelerde gidip bir-iki sene uğraşmalarından çok daha hızlı ve iyi 
bir sonuç olacaktır. Burada eninde sonunda olmazsa, şikâyet edeceğiz 
BTK inceleyecek, uzman gidip yerinde görecek ve belki 2 yıl sonra biraz 
önce söz alan hanımefendinin evine internet sağlayabileceğiz. Ama o 2 
sene geçene kadar belki de yerleşik operatör çoktan kendine gelmiş olup, 
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hanımefendinin evine interneti bağlamış olacağız. Biz 2 sene sonra “biz 
bunu çözdük” derken, müşteri ortada kalmamışta olacaktır. Buradaki 
en büyük sıkıntı budur.

Her zaman tabii ki kurum güvencesi önemli, öneminin farkındayız 
ve çokta değerli buluyoruz. Ama, kolayı varken neden zoru yapmak, 
burada aslında diğer altyapı imkânı tanımak çok zor değil, onu elden 
almak, sanki bir çözüm olacakken zoru yapmak gibi geldi.

Ben çok kısaca ilgili OTT ile ilgili bilgi vermek istiyorum. OTT’deki 
tartışmalar Türkiye’de bir yandan şebeke kullanımı ve şebekeyle ilgili 
herkes yaratım maliyeti ödüyor mu, ödemiyor mu, bu çerçevenin bir 
boyutu. Bir başka boyutu, özellikle Türkiye’de bunun vergi ve mevzuat 
boyutu, burada özellikle RTÜK olsun, BTK olsun, vergi rejimi olsun, 
bizim sektörümüze has biliyorsunuz özel iletişim vergisi gibi özel vergi-
lerde var. Bu sektörün oyuncularını, bu ülke içerisinde hizmet verenleri 
çeşitli yükümlülükler ve vergiler bindiriliyor. Şimdi eninde sonunda 
Youtube ile Türkiye’de rekabet eden firma vardır veya olacaktır, belki 
de operatörün kendisi rekabet etmek isteyecektir, ne güzel Türkiye’den 
de çıksın. Fakat, YouTube şu anda yurtdışında bu hizmetleri sunarken 
ne RTÜK ile çokta uğraşıyor, ne de BTK’dan bir yetkilendirme oluyor, 
ne de özel iletişim vergisiyle yapıyor, tamamen muaf oluyor. Hâlbuki 
biz, yarın biz de bir video paylaşım sitesi kurmak istesek ve bunu ortaya 
koysak başka türlü binbir düzenleme ve vergilere tabii olacağız, burada 
eşit bir durum yaratılmamış olacak. Bu da ülke açısından çok verimli 
olmayacaktır. O zaman ne diyoruz; Türkiye’de geliştirmeyin fikirlerinizi, 
yurtdışında daha hesaplı, daha ucuz, daha az bürokrasiyle elde edilebiliyor, 
bu iyi olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla, Türkiye’de yatırım 
yapılması, ürünlerin geliştirilmesini teşvik eder bir ortam sağlamak duru-
mundayız. Burada daha yapılacak işler var diye düşünüyorum.

Ines Nolasco (Avrupa Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri 
Derneği / ECTA) - If I may just add, from the European perspective, just 
to tell that in 2010 the framework for the regulation of next generation 
access networks, namely fiber, was established, was defined. And this 
idea of granting access towards the older places of letters of investments 
was forseen. So, there would be no regulatory holidays for fiber and 
this is what happens in turkey. And you will have access all the ledders 
unbundling, beatstream, and ductacs. So what happens is that the national 
authorities look into the market, pysical access market and see if there is 
the operator with significant market power and if that is the case, then 
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them owning the dacts they will have to they impose this obligation of 
duct access. So, these operators, have to grant taxes to ducts. And this 
should be done on the cost oriented basis non-discriminatory, etc. what 
we see and some of the, in some member states there are complaints also 
that despite the imposition of the obligation, in practice there are hurdles 
that do not allow a proper access to ducts. So for example in terms of 
the procedures, the reference offers sometimes are not complied to the 
extend that should be required. You have a strong huge delay of access to 
the ducts you can have the access to the systems which indicate where do 
you have ducts and space awailable so, there are also practicle, operators 
in Europe face. And just to tell you also that European Union is working 
on draft legislation to foster the deployment of high speed networks so 
that operators telecom operators could use ducts and other facilities, 
owned not only by other network operators on this SMP regime, but from 
electricity gas or switch companies. And this is currently being discussed.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı bir toplantı 
olmuştur, görüşmek üzere.

(Plaket Takdimi Yapıldı)





ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Sır Kavramının  
Adil Yargılamaya Etkileri





A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

251

SUNUCU- Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın üçüncü gününün, üçüncü oturumuna hoş geldiniz. Bu 
oturumda, “Sır Kavramının Adil Yargılamaya Etkileri” konulu oturum 
icra edilecektir.

Oturum Başkanlığını yapmak üzere Çankırı Barosu Başkanı Avukat 
Sayın Erkan Köroğlu, oturum konuşmacıları;

• Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sayın Profesör Doktor 
İzzet Özgenç,

• Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sayın Profesör Doktor 
Ender Ethem Atay,

• Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sayın Doçent Doktor 
Tuğrul Katoğlu’un sahneye teşriflerini arz ederim.

Oturumun son 15 dakikası soru - cevap bölümüne ayrılmıştır. Sorusu 
olan dinleyicilere salondaki görevli arkadaşlarımız mikrofon hususunda 
yardımcı olacaktır. Teşekkürler.

Av. Erkan KÖROĞLU
Çankırı Barosu Başkanı / Oturum Başkanı

Değerli meslektaşlarımız, değerli konuklarımız; Ankara Barosu ola-
rak düzenlediğimiz 8’nci Uluslararası Hukuk Kurultayı’nın üçüncü 
günündeyiz. Önemli bir konuda burada değerli hocalarımızla beraber 
düşüncelerimizi sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. İzzet Hocamızın 
gelme ihtimalinden söz edildi, Hakan Canıtez Hocamız oturum baş-
kanıydı, mazereti nedeniyle birinci gün katıldı ve ayrıldı. Şimdi ben de 
hem oturum başkanlığı, hem de uygulamaya yönelik olarak oturumun 
sonunda “Sır” kavramının adil yargılamaya etkileri konusunda uygula-
mada karşılaştığımız sorunlar konusundaki düşüncelerimizi arz etmeye 
çalışacağım. Ben konuyla ilgili girişi yapmak ve ana noktadaki düşün-
celerini ifade etmek için, sözü hemen kıymetli hocamız Ender Ethem 
Atay Bey’e bırakıyorum; Sayın Hocam buyurun.
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Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yorgunluğu atabilmek için, sır kav-
ramı biraz insanı sıkan bir kavram, ama aynı zamanda insanın doğasına 
da uygun bir şey. Bir insanın sırrına vakıf olmak o kadar heyecan verici 
bir şeydir ki, ama şimdi biz idarenin sırrına nasıl vakıf olacağız onu 
anlatmaya çalışacağız.

Bir önceki toplantıda devlet sırrı meselesi gündeme getirildi, onunla 
ilgili açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla, bizim tekrar devlet sırrı, devlet sırrı 
kanun tasarısı hakkında bir geri dönüş yapmamız çok anlamlı olmaz. 
Peki ne yapmamız lâzım; bizim idare hukukunda sır kavramı nedir, idare 
hukukunda sır olmalı mıdır, idari yargılama sürecinde idarenin sırrı 
kavramı arkasına saklanmak suretiyle karar vermekten imtina edecek 
midir ve bizim 1961 Anayasası ile tamamıyla kalktığı söylenen hükü-
met tasarrufları kavramı idari sırrın bir yansıması mıdır soruların cevap 
arayacağız. Sır kavramı nereden çıktı ve idare hukukuyla bağlantısı ne ? 
İdare hukukunda temel üç kavramımız var; kamu kudreti, kamu yararı, 
kamu hizmeti.

Kamu kudreti; üstünlük ve ayrıcalıktır. Bu üstünlük ve ayrıcalığın 
sebebi nedir ? Kamu yararını gerçekleştirip, kamu hizmetini sunabilmektir. 
Şimdi biz her ne kadar kamu yararı ile kamu hizmetinin bütünleşme-
sinin neticesinde kamu kudretini kullanır, deriz. Ama kamu kudretini 
kullananlar bu şekilde algılamazlar, özellikle son zamanlardaki olaylara 
baktığımız zaman kamu kudretini kullanabilme, istediğini yapabilmektir. 
İdare hukukunda yanlış bilenler bunu takdir yetkisi olarak ifade ederler. 
Derler ki, “kamu kudreti bize verilmiştir, biz bununla her istediğimizi 
yapabiliriz”. Benim idarenin içerisinde birçok yerde idari görevim var, 
bir Kurul’a gittik, Kurul’da bir karar alacağız, mevzuata uygun değil 
falan, oradaki mühendis olan bir bayan “hocam biz yaparız” dedi, nasıl 
yaparsınız dediğimde, “Ben başkanım, biz de Kurul’uz, devlette bizi 
buraya atamış, istediğimizi yapacağız” dedi. Devlet bizi buraya neden 
atadı dediğimde, “Şu mevzuat gereğince hareket etmek için”, ama bu 
zihniyeti yakalamak çok zordur. Niçin zordur ? Bir defa idare hukukunun 
doğuşundan bugüne kadar ki gelişimi buna müsaade etmez. Çünkü, idare 
hukukunun, Fransız hukukunun ortaya çıkışından itibaren olan nedir ? 
Devletin yetkilerinin kullanılması sırasında, bu yetkilere yardımcı olması 
için birilerine tanınmış olan bir himmettir. İşte “Konsey Deta” bu şekilde 
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ortaya çıkmıştır, bir himmetin neticesidir. Bizde “Şûra-ı Devlet” denir; 
devletin alacağı birtakım kararlara yardımcı olunsun diye.

Şimdi bu yardımcı olunsun kavramı yargısal boyuta döndüğü andan 
itibaren de idari yargılama faaliyetinde sanki devleti korumak, devlete 
yardımcı olma diye bizim bilinçaltımızda bir düşünce yatar, birinci 
tespitim bu. Bu tespitin ikinci aşaması; hâlâ bu tespiti tarihsel sebeplere 
binaen Danıştay’da hâkim olmayan, hukukçu olmayan üyelerin varlığını 
bu yardımcı olma zihniyeti yer almıştır, biz hâlâ burada ısrar ederiz. Danış-
tay’a habire siyasi kanattan hukuk nosyonu zayıf olan, idarecilik vasfı ve 
kamu kudretine sıkı sıkıya bağlı olan insanları biz yargıya getiriyoruz ve 
bunlara kural koyma, hüküm verme, bireyin hak ve hürriyetini doğru-
dan etkileyebilecek imkân tanıyoruz, bu da sırrın bir başka boyutudur.

Tabii ki bu gelişme sadece bizde değil, Fransız hukukunda ve Kıta 
Avrupa’sında da böyle bir gelişme vardır. Bu gelişmenin üçüncü boyutu, 
burada hükümet tasarrufu dediğimiz bir şey vardır. Hükümet tasarrufunda 
yargı önüne gelmiş olan bir uyuşmazlığı çözerken “bu bir siyasi saikle 
alınmışsa devlet-i alînin menfaatleri vesaire varsa böyle bir uyuşmazlığı 
ben çözemem, bundan imtina ediyorum” diyor. Orada imtina etmesinin 
sebebi yine sır; devletin bir sırrına vakıf olup, bu vakıf olduğu sırrı dış 
dünyaya yansıtmayalım. Sırrın açıklaması budur.

Sır kavramı özel hukukta bilhassa korunmak durumunda olan bir 
kavramdır; çünkü burada sırrın tanımını yaparken denilir ki, sır ilgilisi-
nin veya ilgisinin bulunduğu, tabii olduğu topluluğun, kurumun bilgisi 
dışında dış dünyada diğer üçüncü kişilerin bilgi sahibi olması halinde 
başlangıçta olan kişilere zarar verebilecek veya onların manevi anlamdaki 
birtakım değerlerini rencide edecek hususların bilinmemesi sırrı ifade eder. 
Onun içinde denilir ki, özel hukuk anlamında veya anayasadaki kişinin 
hak ve hürriyetleri açısından, kişinin küçük dünyasına girilmemelidir, 
bu anlamdaki sırrının dış dünyaya yansıtılmaması lâzımdır.

Bu özel hukuk anlayışının kamu hukukuna da bir yansıması var. 
Kamu hukukuna yansımasında deniliyor ki, nasıl ki kişinin kendisine 
özgü bir alanı var, bu alan içerisinde vuku bulan özellik arz eden birtakım 
durumların üçüncü kişiler tarafından bilinmemesi lâzım. Bunun adına 
da ne diyelim, devlet sırrı diyelim, devlet sırrı denildiğinde o alana giril-
memesi gerekir. Ama bu anlayış, modern devlet anlayışıyla çok bağdaşan 
bir anlayış olmadığı zaman içerisinde ortaya çıktı. Günümüzdeki anlayış 
yakın zamanda da Türkiye’de rahatlıkla söyleniyordu, şu son olaylardan 
sonra söylenmesi biraz zor olacak. İdare şeffaf olacak, idarenin söylediği 
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her şey herkes tarafından bilinebilecek, bunu sağlayabilmek için bilgi 
edinme hakkını tanıyacağız, İdari Usül Kanun Tasarısı var, bunu kanun-
laştıracağız ve idarenin vermiş olduğu hesap verilebilirliğini sağlayacağız. 
Bunları sağlayabilmenin önündeki engel ne, sır kavramının arkasına 
sığındığınız anda bu yıldızlı kelimelerin hiçbirini hayata geçirebilmeniz 
mümkün değil.

Bu çerçeve içerisinde bizde İdari Usül Kanun Tasarısı hazırlandı, 
o tasarının hazırlanmasına bizzat ben de katıldım. Orada birtakım şey-
leri söyledik, fakat benim orada bir tespitim vardı. Bu kadar konunun 
bir anda devletin yasama organı tarafından, bürokrasi tarafından, idare 
tarafından kabul edilmesi zor dedim. Bunu parça parça yaparsak daha 
sorunu çözeriz, fakat orada tek kanun yapalım denildi. O tek kanundan 
netice çıkmayınca Bilgi Edinme Kanunu çıktı. Bilgi Edinme Kanunu’nun 
uygulanmasında da yine sır kavramı bir şekilde gündeme geldi. Orada 
da yine kanunun 16’ncı maddesi çerçevesinde birtakım hususların Bilgi 
Edinme Üst Kurulu tarafından verilmesinde bu devlet sırrı vesairenin 
arkasına sığınıldı.

Bu yetmiyormuş gibi bizim İdari Yargılama Usül Kanunun 20’nci 
maddesi var, orada da bir sır kavramı var; yargılama sürecinde dava 
konusu edilen işlemi tesis eden idareden cevabını talep ettiği durumlarda, 
idarenin yapması gereken nedir, o işlemin niçin yaptığını, yasal dayanağı 
nedir, maddi vaka nedir, maddi vakayla arasındaki bağlantı nedir, bunun 
ortaya konmasıdır. Bunu göndermelidir diyoruz, gönderirken orada yine 
devletin dış ilişkilerini, ticari itibarı konusuyla ilgili Bakanlık, Başbakan-
lık tarafından bunun devlet sırrı veya idarenin sırrı şeklinde algılandığı 
durumlarda belge gönderilmez, diyor.

Bu anlayışın da yine bir tarihi sebebi var, o sebepte şu: Biz yürütmeyle 
idareyi hep aynı şey zannetmişiz. Yürütmenin iki boyutu vardır, birincisi; 
hükümet etme fonksiyonu, ikincisi; idare etme fonksiyonudur. Hükü-
met etme fonksiyonunda devletin yüksek menfaatine ilişkin politikaları 
belirleme, tercihleri ortaya koyma esastır. Bu tercihlerin konulmasına 
ilişkin esaslarda belki birtakım hususların herkes tarafından paylaşılmasına 
gerek yoktur. Çünkü, bunun konumuz olan tercihlerin doğruluğunu 
halk denetler. Eğer orada tercihte bir yanlış varsa halk siyasi iktidardan 
bunun hesabını bir şekilde sorar. Ama, idare dediğimiz cihaz, ki bu idare 
dediğimiz cihaz; kamusal üstünlük ve ayrıcalıklardan yararlanmak sure-
tiyle bireylerin hak ve hürriyetlerini doğrudan etkileyebilecek anlamda 
icrai mahiyette karar alan organdır. Bu karar alan organın sırrı olmaz, 
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ama biz hükümet etme tasarrufuyla, idare etme tasarrufunun arasındaki 
o hassas noktayı iyi bir şekilde ortaya koyamadığımız için hükümet etme 
tasarrufundan kaynaklanan birtakım tercihlerin sorgulanıp onların açık-
lanmasındaki sıkıntıların yargı önüne geldiği durumda ne yapmışız ve “bu 
İdare Yargılama Usül Kanunu’nun 20’nci maddesi hükmü çerçevesinde 
ilgili bakan veya başbakan ilgili belge veya bilginin verilmesinden imtina 
edebilir, imtina etmesi durumunda da yargının bunun üzerine gitmesi 
bahse konu olamaz” demişiz.

Böyle bir çerçeve, böyle bir idare hukuku anlayışının hâkim olduğu 
bir yerde adil yargılama olur mu ? Biliyorsunuz adil yargılama kavramı 
bizde öteden beri kullanılıyor olmakla birlikte, anayasamızın 36’ncı 
maddesine daha sonra konulmuş olan bir maddedir. Bunun sebebi de, 
yine bizlerin adil yargılamayı istemiş olmamız değildir. Türkiye’de siyasi 
iradenin böyle bir talebi söz konusu değil, bir tercihi de yok. Ama nedir 
bir zorlama var, bu zorlama nedir ? Bizim öteden beri bir sevdamız var, 
“Avrupa Birliği’ne gireceğiz” sevdası. Avrupa Birliği’ne gireceğiz denildiği 
için, Avrupa Birliği tarafından bize söylenen her şeyi biz ayeti kerime gibi 
görmüşüz. Onları sorgulamadan almaya çalışmışız. Bu ayeti kelimenin 
bir suresinde de deniliyor ki; “Türk hukukunda adil yargılamayla ilgili 
sorunlar yaşıyorsunuz, sorunları çözün” demişler. Biz de bunun karşı-
lığında, Anayasa’ya hüküm koyarak çözeriz, demişiz. Fakat, Anayasa’ya 
koyduğumuz bu hüküm sorunu çözmüş müdür ? Bana göre hiçbir şekilde 
çözmemiştir.

Bundan 15 sene önce bir olay oldu, bir arkadaş geldi, “Hocam, ben 
vergi iadesi almak istiyorum ne kadar vergi iadesi alacağız” dedi, o zamanın 
parasıyla 1 milyon dolar civarında bir vergi iadesi alması gerekiyormuş. 
Vergi iadesinin alınmasıyla ilgili olayda şu şekilde: Dönemin Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, uluslararası anlamdaki bir angajmanımızı aşabilmek için bir 
gizli yönerge çıkarıyor. Bu gizli yönerge çerçevesinde de, “şu şu yerlere 
ihracat yapmış, şu kalemlerde ihracat yapmış olanlara gerekli belgeleri 
vermeleri halinde yaptıkları ihracatın yüzde 10’u kadar kendilerine vergi 
iadesi verilecektir” deniliyor. Fakat diyor ki; ihracatçı birliklerinin baş-
kanlarına bu belgeyi gönderin, Başkan konuyla ilgili olan işadamlarını 
ve ilgilileri çağırsın onlara bunu okusun, ondan sonra hangi belgeleri 
vereceğini de söylesin, 1 aylık bir süre konularak bu belgeler Resmi 
Gazete’de yayınlanıyor. İlgili çağrılmadığı için bu olaydan haberi yok, 
arkadaşlarıyla konuşurken arkadaşı, “sen iyi ihracat yaptın, iyi de para 
almışsındır” diyor, o da “nasıl para anlamadım” diyor, olayı anlatıyor 
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arkadaşı ve bunun üzerine belgeleriyle gidip başvuruyor ve kendisine 
süreyi kaçırdınız deniliyor. Bunun sonrasında dava açılıyor. O dönemde 
bana geldi, böyle bir şey olmaz dedim, Türkiye bir hukuk devleti ve hukuk 
devletinde böyle bir hukuksuzluk olamaz, sizin söylediğinizde bir yanlışlık 
var dedim. Çok ısrar etti, o dönemin ilgili kurumundaki hukuk müşaviri 
arkadaşım, çay içmeye gittim, arkadaşa böyle bir durum var doğru mu 
diye sordum, nereden biliyorsun dedi, kaynağını sorma dedim. Onun 
üzerine kasayı açtılar, devletin kasasından bir belge geldi ve söyledikleri 
tamamen doğru. Bir fotokopisini verir misin bana dedim, aman hocam 
sen bizi astıracak mısın diye cevap verdi. Şimdi sır böyle bir şey.

Olay şu: Türk hukukunda kavramlar ve kurumlar iyi anlaşılamadığı 
için sır kavramı da iyi anlaşılamamıştır. Sır kavramı ile devlet sırrı bir 
tutulmuştur, fakat idarenin varlık sebebi ile modern anlamdaki idare ve 
hukuk devleti prensipleri çerçevesinde idarenin sırrından söz edilemez. 
İdarenin sırrı ne olabilir ? Organizasyon anlamında bir sırrı olabilir, ki 
organizasyonla ilgili olan kısmı da zaten yargıya yansımaz, iç düzene 
ilişkin düzenlemelerdir. Ama, dış dünyada değişiklik yapan, yöneldiği, 
idare edilenlerin hukuki durumu olumsuz etki yaratacak olan her şeyin 
sebebi bilinmelidir. Biz bu sebebin bilinmesini nasıl izah ederiz diye 
düşünmüştük o zaman, İdari Sulh Kanunu’na bir hüküm koyulmasını 
söyledik. Tabii o hükümde biraz absürd bir hükümdü, “her türlü idari 
işlemler gerekçelendirilmelidir” denildi. Ben orada şunu söyledim, bakın 
her türlü idari işlem gerekçelendirilmelidir dediğiniz andan itibaren 
bunu hiçbir idare kabul etmez. O dönemde işte ben yardımcı doçent-
tim, profesörler falan var, onlar kabul etmedi. Orada ben şunu sordum, 
“Hocam siz kağıt okuyor musunuz, okuduğunuz kağıtlara verdiğiniz 
notların gerekçesini yazıyor musunuz ?” dedim, ne gerekçesi diye cevap 
verdiler. O zaman her şeye gerekçe yazmamak lâzım, gerekçenin nerelere 
yazılacağını, Fransız hukukundaki örneklerini söylemek suretiyle ifade 
ettik. Fakat bunları yine anlamadıkları için, biz de kavramlarda hiç de 
orta yolda buluşamayız, her türlü idari işlem gerekçelendirilmelidir 
denildi ve idarede yer yerinden oynadı. Ondan sonra bu kanun tasarısı 
da gerçekleşmedi. Böyle bir atmosfer içerisinde bu atmosfer içerisinde 
anayasamızda bir hüküm var. Yine Anayasa’nın 90’ncı maddesi hükmü 
gereğince Türkiye’ni taraf olduğu sözleşmeler var, insan haklarına iliş-
kin sözleşmeler, bu sözleşmelerden bir tanesi de Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi, bu sözleşme Türk hukukunun bir parçasıdır. Uygulamada 
kanuni düzenlemelerimizle Avrupa İnsan Haklarının düzenlemesi ara-
sında bir çelişme, bir uyumsuzluk olduğu zaman Avrupa İnsan Hakları 
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Sözleşmesi’nin hükümleri uygulanmalıdır. Hal böyle olunca, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi var. 6’ncı maddesine baktığımız 
zaman, 6’ncı maddesinin kapsamı içerisine idarenin ve idari yargının gir-
mediği yönünde hâkim bir kanaat var bizde. Fakat Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin içtihatlarına baktığımız zaman idare hukuku alanında 
olmakla birlikte özel hukuk niteliği ağır basacak nitelikteki işlemlerden 
uygulanması durumunda adil yargılama ilkesi uygulanmalıdır deniliyor.

Peki, adil yargılama ilkesi nerede uygulanmalıdır sorusuna cevap 
vermemiz gerekiyor. Biz adil yargılama ilkesini yine yanlış anlamışız, 
adil yargılama ilkesi illaki bir davada uygulanacak değildir, ilgilinin 
hukuki durumunu etkileyecek karar alma süreci de adil olmalıdır ki, adil 
yargılamadan söz edebilelim. Bizde biliyorsunuz bu anlamda birtakım 
kuralların yargıya taşınması da mümkün değil, yargıya götürülmüş olsa 
da yargıya götürülmüş olsa bile netice alamıyorsunuz. 20’nci madde 
karşımıza çıkıyor. O zaman ne yapılması gerekiyor ? Yine Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin bir içtihadı bakmak gerekiyor. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi diyor ki, “ilgilinin hakkında karar veren makamın 
ismi beni ilgilendirmez, ama ilgilinin hakkında işlem yapması sırasında 
uyacağı kuralların bizim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin öngör-
düğü standartlara uyup uymadığına bakarım”. Öyleyse bu içtihat bize 
yol göstermelidir.

Dolayısıyla, idare karar alma mekanizması içerisinde ilgilinin hukuki 
durumunu etkileyecek her hususta adil yargılama ilkesini harekete geçi-
recek enstrümanları kullanmalıdır. Bu enstrümanlar nedir ? Bir defa 
ilgilinin savunmasını alacaksınız, bizde savunma hakkı dediğimizde de 
yine yanlış anlaşılıyor. Savunma hakkı dediğimizde sadece kamu görev-
lileri ve memurları hakkında tesis edilen işlemlerde söz konusu olur. 
Yani, kamu görevlisine uyarma veya kınama cezası vermek istiyorsanız, 
onun savunmasını alacaksınız. Ama kamu ihalesinden yasaklama kararı 
verirken ilgilinin savunmasını almayacaksınız. Neden ? Uyarma cezası 
çok önemli, ama bir işletmeye iki sene ticari anlamda faaliyetlerine son 
vereceksin, ilgilinin haberi olmayacak. Yine garabet bir şey, Kamu İhale 
Kanunu’nda bu kararı ilgiliye de tebliğ etmiyorsun. İlgiliye de tebliğ 
edilmiyor, sebebi Resmi Gazete’de yayınlanmış. Yahu, senin Anayasa’nda 
hüküm var; bireysel işlemlerle ilgili hakkında hüküm ve sonuç doğurabil-
mesi için ilgiliye tebliğ etmen lâzım. Biz ne diyoruz, tebliğ etmesine gerek 
yok, burada kamu yararı var, yine bizdeki hükümet tasarrufu anlayışı; 
sır kavramı burada yansıyor.
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Zamanım var mı ? Allahtan Barolar var burada, bir de sınıfta rahat 
konuşabiliyoruz, onun dışında konuştuğumuz yerlerde eleştiri alıyoruz.

Şimdi burada demek ki, sır kavramı bizim genlerimize öyle işlemiş ki, 
bunu biz atamıyoruz. Bunu demokratikleşme hareketine öncülük ettiğini, 
hukuk devletinin kural ve kurumlarının kurumsallaşmasını sağlayacak 
olduğunu söyleyen insanlara bile bunu söylediğinizde, “ama Hocam, o 
işletmede hata yapmasaydı” diyorlar. Neye göre hata yapmasaydı, önyar-
gılısınız. Masumiyet karinesi var diyoruz, masumiyet karinesinde aksine 
bir mahkeme kararı olması gerekiyor. Biz hukuk için ne diyoruz; makul, 
mantıklı, dürüst insanlar için olan kurallardır. Ama idare hukukunda 
olduğu zaman normal, makul, mantıklı, dürüst işleyen idare, fakat 
anormal iyi, kafası çalışmayan, her türlü ahlaksızlığı yapabilecek olan 
idare edilenler ve idareyle ilişkiye girmiş insanlar modeli var. Maalesef 
bu anlayış yargının hücrelerine sinmiştir, bunu değiştirmenin imkân ve 
ihtimali yoktur. Yargıçlar bunu değiştirmezler, en hürriyetçi dediğiniz 
yargıçta bile bu düşünceler vardır. Onunla konuştuğunuz zaman, izah 
ettiğiniz zaman “Aman Hocam bir şey olmaz, burada kamunun zararı var” 
diyorlar. Ben de, siz devleti korumak için değilsiniz, devletin temeli olan 
insanın ve insan haklarının korunması için varsınız diyorum. Onun içindir 
ki, idari yargı ve anayasa yargısı Türkiye’de hep üzerine gidilen yargıdır; 
çünkü burada tercihler vurgulanır, tercihlerin hukukiliği sorgulanır. Bu 
sorgulama sırasında hemen bir soru daha getirirler, “bunların demok-
ratik meşruiyeti yok” derler. Demokratik meşruiyeti olmayan bir yerde 
adil yargılama ile ilgili kuralların uygulanmasına gerek yoktur. Demok-
ratikleşmede her zaman sandıktan teveccüh eden oylar olması lâzım. 
Ama Anayasa’yı okumak gerekiyor, Anayasa’da böyle bir şey söylemiyor, 
demokratik meşruiyet için illaki seçimle yetki almak söz konusu değildir.

Toparlayacak olursak, bir; sır kavramı özel hukuka özgü bir kavram-
dır. İki; bu sır kavramının kamu hukukundaki uygulama alanı sadece 
devlet sırrı şeklinde olabilir, devlet sırrı da dar bir alana intikal etmek 
zorundadır. Devlet sırrı ile hükümet etme işlevi arasında bir ilişki olduğu 
durumlarda bu yetki kullanılmalıdır ve bu yetki istisnai bir durumu ifade 
eder. Sürekli olarak kullanılması gereken bir kavram değildir. Nasıl ki, 
Fransız Anayasa’sının 16’ncı maddesinde Cumhurbaşkanı için bir yetki 
tanınmıştır, bu yetki gereğince Cumhurbaşkanı otoriter rejimdeki bir 
kraldan daha fazla yetki kullanabilir. Ama bu yetki kullanılır mı, kulla-
nılmaz. Çok zorunlu olduğu durumlarda kullanılır, devlet sırrı da böyle 
bir şey. Vatana ihanet kavramı da belirsizdir, ama her istediğiniz zaman 
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vatana ihanetten siyasileri sorumlu tutabilir misiniz, tutamazsınız. Aynı 
şekilde devlet sırrı kavramı da muhafaza edilmelidir, fakat bu muhafaza 
edilmesi sırasında kural haline getirilebilecek, genişletici bir yoruma 
tabii tutulacak bir anlayışın olmasını hiçbir şekilde demokratik yapıyla, 
hukuk devletiyle bağdaştırmamız mümkün değildir.

İdari sır kavramı, idarenin kendi iç işleyişiyle ilgili olabilir. Bu iç 
işleyişle ilgili olan sırların zaten yargılama konusu olmayacağı için, bu 
anlamda İdari Yargılama Usül Kanunu’nun 20’nci maddesinin uygulama 
kabiliyeti yoktur, uygulanamaz. Çünkü, bu 20’nci maddenin yazıldığı 
dönem nedir, 12 Eylül askeri hareketinin hemen akabinde hazırlanmış 
olan bir şeydir. Burada yargının zapturapt altına alınması anlayışı da 
vardır. Dolayısıyla, idari sır kavramını benim bir hukukçu olarak kabul 
etmem mümkün değildir, devlet sırrını kabul edebiliriz, idari sırrı kabul 
edemeyiz. Bu kapsam içerisinde işlemi yapacak olan idareler bu kavramın 
arkasına saklanmamalıdır. Saklandıkları takdirde görevlerini gerektiği 
gibi yapmadıkları için disiplin soruşturmasını ve bu kavramın arkasına 
saklanılması suretiyle kişilerin, ilgililerin hakları ihlal olursa tazminat 
davası açılacağını bile düşünüyorum. Çünkü, bu kavramın kullanılması 
bir hizmet kusurudur, idarenin kötü işleyişinin alametidir. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Oturum Başkanı - Hocam çok teşekkür ederim. Bendeki listede sizin 
isminiz var, Ankara Barosu olarak atlamamışız bir yanlışlık olmasın sizin 
adınız var. İzzet Özgenç Hocamız henüz gelmedi değil mi ? Eğer İzzet 
Hocamız gelmezse Hocam zamanımız olacaktır, soru cevap bölümünde 
devam ederiz.

Ben şimdi sözü kıymetli Hocama, Tuğrul Bey’e vermeden önce eğer 
izin verirseniz sonunda ceza hukukunun uygulama alanında bu konu-
daki karşılaştığımız sıkıntılara geçmeden önce teorik olarak sır kavramı 
konusundaki düşüncelerimi birkaç dakikada özetlemek istiyorum.

Hukuk sırrı kutsamaz, onu disipline ederek birlikte yaşamayı önerir. 
Demokratik hukuk devletinin değerleri sır ile belirlenmeyi veyahut 
çevrelenmeyi istisna addeder. Dolayısıyla, fırsatını bulduğunda kesin 
gereklilik, ölçülülük, meşru neden gibi dinamiklerle ilişki kurarak, gizi 
kendisine kaynak aktaran bir parametre olmaya zorlar. Kurulan ilişki sırrın 
aşkın ve otonom olmasını baskılayarak, onun zahiri tehlike ve kaygılara 
kapılarak kontrolsüz güç ve eden olma tutkusunu sınırlar.
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Devlet Sırları Kanun Tasarısı, ki bu sabah aldığımız bilgiye göre Adalet 
Komisyonu’ndan geçmişti, önümüzdeki hafta genel kurula inmiş, siyasi 
iktidar gündeme alıp son hukuk paketinde bunu da yasalaştırma niye-
tinde olduğunu Yasa İzleme Komisyonu’ndaki arkadaşlarım bildirdiler.

Devlet Sırrı Kanun Tasarısı, giz ve gizli olanı kurumlaştırırken, sır 
olana mutlak bir anlam ve işlev yükleyerek onun bireyin hizmetinde olanı 
bertaraf eden yanını vurgulamaktan uzaklaşır. Tasarının, giz olanı belir-
leme tekelini yürütme ve uzantılarına bırakması, yargının sırrı yaratma, 
tanımlama, biçimlendirme, çözme ve yaymadaki payının … edilmesi 
ciddi diyalektik sorulara yol açar.

Demokratik değerler ömrünü özgürlüklere adar, özgürlüklere odak-
lanma kurumların sırlarla korunma fikrini benimser. Ancak, onun mutlak 
egemen ve amaca dönüşmesi fikrine yabancı kalır. Bu kompozisyonda 
sır yasağını benimseme, sırların özgürlüklerle ittifakına, onunla bağdaş-
masına ya da onunla işbirliği yapmasına bağlıdır. Anılan anlayış, sırrın 
özgürlükleri hedefleyen bir risk olmaktan çıkarılması için denetlemeyi 
bir zorunluluk görür ve onu yeterli saymaz. Dolayısıyla, sırrın yargı 
denetiminden kaçınılmasına şiddetle karşı çıkar.

Yargı neyin sır veya neyin gizli olduğunu belirlemede son sözü söy-
leyen olmalıdır. Bu yetki kesin, keskin ve yalın sorumluluğun izlerini 
taşır. Nesnenin yargı kararıyla sırrını koruması onun deşifresini onarken, 
çözülme olasılığında ise sır olarak nitelik değiştiren, yayılabilir ve bir 
yargılama nesnesine dönüşür.

Sırrın korunabilmesi meşru amaçlarla sınırlıdır. Gerekli ve orantılı 
olmak meşruluğu belirleyen paha biçilmez parametrelerdir. Anılan değer-
ler, gizin, belirleyenlerin kişisel tercihi, özlem ve kaygılarının gölgesinde 
biçimlenmesine olanak tanımaz. Bilgi veya nesnenin sır olmaktan çıkması, 
savunmanın bu bilgiye dayanarak kendini pekiştirmesine, hukuki din-
lenilme hakkına kavuşmasına imkân ve kolaylık sağlar. Böyle bir malze-
menin kamuya açık ve onun denetimindeki alandan sudan gerekçelerle 
kaçırılması, binbir güçlükle özgürleşen nesnenin tartışma dışı kalması 
veya yarışanlardan saklanması adil yargılanmayı ayakta tutan temelleri 
yargısal kararlar aracılığıyla zayıflatır.

Yargı denetiminin minimize edilmesi, sırrın yargının merkezinde 
oturarak ona egemen olması demektir. Böyle bir tablo içinde yargıç eden 
olmaktan çıkarak onaylayana dönüşür. İnisiyatifsizlik, nesneye dokunul-
mazlık ölçüsünde diyalektiği malzemesiz, yargıcı işlevsiz, yargılayan veya 
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yarışanı konusuz, belagati de etkisiz kılar. Dahası, gizi gizle pekiştirerek 
olumlu ya da olumsuz kuşkunun kişisel, sanal ya da yabancı olanın 
çabasıyla episterik olana dönüşmesini önler. Bu sahici olandan feragat, 
varsayımsal olanla flört manasına gelir.

Böylece, yargılama dediğimiz diyalektik, kıskandıracak kadar korunan 
giz üzerinden veya onun aracılığıyla olası kazanımlarını veya muhatap-
larını yitirir. Giz addedilenin aleyhe etki ve sonuç yaratma yasağı ya da 
sırrı yaratma yetkisinin sıfırlanması oluşan kaybı tek başına gidermeye 
yetmez. Kaybedilen irtifa ve nesneden ötürü hak arayışı yaslanacağı 
başka olanak ve kolaylıklar aramaya koyulur. Aktüel sır anlayışı, sırrın 
oluşmasıyla oluşan kayıpların yargılamanın her alanında ve her otorite 
tarafından kendiliğinden giderilmesini kaybın telafisi için zorunlu görür.

Sır konusunda teorik olarak kısa birkaç cümle sarf ettikten sonra ben 
sözü kıymetli Hocamız Doçent doktor Tuğrul Katoğlu’na bırakıyorum; 
buyurun.

Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim, herkesi saygıyla selamlarım. Ben ceza ve ceza muha-
kemesi hukuku alanında çalışıyorum. Dolayısıyla, devlet sırrı konusunu 
daha ziyade bu açıdan ele almaya çalışacağım.

Hepimizin bildiği bir - iki kavram üzerinden şöyle bir yol izi açmak 
ihtiyacı içindeyim; Adil yargılanma bugünkü kavramlardan biri, diğeri 
de devlet sırrı. Önce adil yargılanma hakkı üzerinden bir yol açarak bir 
şeyler söylemeye gayret edeceğim. Adil yargılanma bir haklar bileşeni 
aslında, Anayasa’da 36’ncı maddede de yapılan bir değişiklikle muhtelif 
hakların yanında herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğu zikre-
dilse de, tabii Anayasa’ya ilk defa girmiş bir kavram değil. 36’ncı madde, 
37’nci madde, 138’nci madde çok gündemde olan, 139, 140 ,141, 142, 
duruşmaların açık olması, kararlar ve gerekçeler bütün bunlar sonuçta 
adil yargılanma hakkını teminat altına almak üzere Anayasa’da kabul 
görmüş olan düzenlemeler. Hukukumuzda adının eklenmiş olması ilk 
defa benimsendiği anlamına gelmiyor.

Bunun dışında, bizim hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi ve yine Birleşmiş Milletler Medeni 
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ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 14’ncü maddesi ki, bu 14’ncü madde de 
6’ncı maddeye çok paralel bir şekilde konuyu düzenlemiştir, adil yargı-
lama hakkını. Bu 6’ncı maddeden hareketle bir tanım yapılacak olursa, 
bireyin gerek medeni hak ve yükümlülüklerini, gerekse cezai anlamda 
kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin herhangi bir davanın kanunla 
kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından makul bir süre 
içerisinde aleni ve hakkaniyete uygun olarak görülmesine ilişkin hak.

Bunun içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kavrama içkin 
kurumları tespit etmiştir yorum suretiyle, biliyorsunuz içtihadı bir hukuk 
ve bu hakkaniyete uygun ifadesinden genellikle silahların eşitliği olarak 
bilinen, yetkilerde denge veya başkaca bazı hakları kabul etmiştir. Tabii 
6’ncı madde de savunma hakkı da dile getirilmiştir, bu bir çekirdek ve 
bunun üzerine eklemek mümkün.

Şimdi adil yargılanma hakkı her şeyden önce hukukun üstünlüğü 
ilkesinin kabulünü gerektirir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde mahkûm edilen devletlerarasında maalesef 
hep ilk sıralarda, bir-iki, bir-iki gitmiştir. İhlal kararları içinde de adil 
yargılanma hakkı ihlallerinin özel bir yeri olduğunu, önemi olduğunu 
da biliyoruz.

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin önsözünde yer alan hukukun üstün-
lüğü, yani özünde hukuk devleti Avrupa ortak mirasının bir kurucu 
unsurudur ve aynı zamanda mahkeme kararlarında bu ilkeyi, hukukun 
üstünlüğü ilkesini hukuki güvenlik ilkesiyle sıkı bir şekilde ilişkilendir-
miştir. Dolayısıyla, adil yargılanma hakkı ihlali aynı zamanda hukuki 
güvenlik ihlali anlamına da gelir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
kararları bu yöndedir.

Özellikle yetkilerde denge, silahların eşitliği, savunmayla sav arasındaki 
denge, savunma hakkının kullanılışı, aleniyet gibi konularda ortaya çıkan 
ihlalleri bu çerçevede adil yargılanma hakkının ihlalleri ve aynı zamanda 
hukuki güvenliğin ihlali olarak mahkemenin değerlendirdiğini görüyoruz.

Bir de devlet sırrı kavramına bakacak olursak, devlet sırrı konusu huku-
kumuzda son derece tartışmalı olmuştur. Sıkıntılı bir kavramdır, sınırlarını 
belirlemek fevkalade önemlidir; çünkü devlet sırrı bilgi edinme hakkı 
ve simetriğinde bilgi edindirme, bilgi verme yükümlülüğü bakımından, 
saydam yürütme bakımından, saydam devlet bakımından, saydam idare 
bakımından daima bir aygıt olarak kullanılabilmiştir ve kullanılabilme 
ihtimali bu dönemde de yüksektir, örnekleri de vardır. Basın açısından 
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vardır, bugün 10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü”, buruk kutladıkları 
bir gün olduğunu söylemişlerdi. Gerçekten de kanuna aykırı verilen bir 
dinleme kararını haber yaptığı için, devlet sırrını temin etmek suçuyla 
itham edilip yargılanan gazeteciler olduğunu hepimiz biliyoruz. Dola-
yısıyla, bu devlet sırrı kavramının belirlenmesi, mümkün olduğu kadar 
sınırlanması bir hukuk devletinde, demokratik yaşamın temel prensipleri 
bakımından bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Bu anlamda bizde ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku kay-
nakları içinde yürürlükteki kurallar bakımından tabii bir tanım, Ceza 
Muhakemesi Kanunun 47’nci maddesinin ilk fıkrasında yer almaktadır; 
devlet sırrı teşkil eden bilgiler konusundaki tanıklıkla ilgili olarak ilk 
fıkrada öncelikle prensip konmuştur, birazdan değineceğim, devlet sırrı 
olduğu gerekçesiyle bilgiler mahkemeden saklanamaz. Ondan sonra da 
bir tanım yapmıştır.

Bunun dışında devlet sırlarından bahseden bir başka kanun ceza 
mevzuatı bakımından, Türk Ceza Kanunu’dur. Devletin sırlarına karşı 
suçlar ifadesini kullanmıştır. Sırra karşı suç işlenmez, devlete karşı bir suç 
işlenir, bu iyi bir ifade değildir. Ama orada epeyce bir madde var, baktığım 
kadarıyla başka kanunlarda bu kadar çeşitli olduğunu zannetmiyorum. Ve 
muhtelif bilgi özellikleri zikredilmiştir bu maddelerde, 327, 328, 329’da.

Devlet sırrına ilişkin veya devlet sırrının hukuka aykırı bir şekilde 
ifşa veya ele geçirilmesi, paylaşılması, fiilleri engellemeye yönelik olduğu 
başlığından anlamakla birlikte, birazdan değineceğim madde içerikleri 
sadece devlet sırrı değil, başkaca kavramları da içine almaya, içermeye 
elverişli, tehlikeli düzenlemeler olarak bence değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede kavramın sınırlarını belirlemek lâzımdır.
Sır hukuken nedir ? Sır, hukuken belli kişiler tarafından bilinebilir olan 

ve bu kişiler dışındakilerin ulaşamayacakları bir bilgidir, gizli tutulması 
gereken bir bilgidir. Devlet sırrı neye ilişkin olmalıdır, konusu ne ile 
sınırlandırılmalıdır ? Bu son derece önemlidir.

Önceki kanunun kaynağını oluşturan İtalyan Kanunundaki ilk halinde 
ki, 1889, öyle çağdaş ve güncel değil, ama ulusal savunma devlet sırrının 
ana konusu, yegâne konusu olarak kabul edilmiştir. Bu, Birinci Dünya 
Savaşı sırasında esnemiştir biraz, sonra da faşist parti döneminin ürünü 
olan 1930 Rocco Kanunu ile kapsam faşist partinin ihtiyaçlarına göre, 
faşist yönetimin ihtiyaçlarına göre elbette genişlemiştir. Aynı İtalya’da 
bugün için durum farklı, bununla ilgili özel bir kanun var; 1977 yılında 
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yürürlüğe giren 801 Sayılı Kanun. Daha önce İtalyan Anayasa Mahke-
mesi’nin verdiği bir karar var; İtalyan Anayasa Mahkemesi, devlet sırrının 
çok geniş yorumlanması durumunda kişinin kendini geliştirme hakkının 
ihlal edildiğini karara bağlamıştır ve bu şekilde bir kanun hükmünü 
iptal etmiştir. Daha sonra da böyle özel bir kanun nasıl belirlenecek ve 
ne konuda sır olabilir.

Farklı devletlerin kanunlarına ve öğretinin genel değerlendirmelerine 
baktığımızda, kadim tespitler şunlardır, devlet sırrının sahip olması gere-
ken özellikler diye sıralanabilecek olanlar şunlardır: Bir kere özü gereği 
de devlet sırrı olmalıdır. Yani, devlet sırrı ilan etmiş olmak onu devlet 
sırrı haline getirmez her bilgiyi, mesela; ulusal savunmaya ilişkin olma-
lıdır, kimine göre demokratik anayasal düzeni korumaya ilişkin bilgiler 
devlet sırrı özelliği teşkil edebilirler. Yine, devlet sırrının belirlenmesi 
bakımından eğer yürütmeye bir yetki verilecekse bu yetkinin sınırları 
mutlaka gözetilmelidir, belirlenmelidir ve bu hukuken gösterilmelidir. 
Yani, yürütme keyfi bir şekilde dilediğini, dilediği konuda devlet sırrı 
belirleme olanağına sahip olmamalıdır. Hemen şunu eklemem gerekiyor: 
Yürütmeye devlet sırrını belirlememek sırrının verilmediği, ceza adaleti 
bakımından, sistemler vardır. Neyin devlet sırrı olacağını kanunla göster-
miş ve bu konuda herhangi bir takdir yetkisi tanımamış olan Avrupa’da 
ceza kanunları vardır.

Yürütmenin bir başka özelliği, yürütmenin eğer belirleme yetkisi varsa 
bunun belirlenmesi usulü de hukuk aracılığıyla tespit edilmiş olmalıdır. 
Yani, kanuni şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

Temel bir prensip, bir diğer mesele; mutlaka devlet sırrı olarak yürütme 
kabul edecekse bir bilgiyi, eğer bu yetki verilmişse kanunda, gerekçesini 
mutlaka bunun göstermelidir. Gerekçesiz bir şekilde devlet sırrı belirlemek 
mümkün değildir ve konu olarak da esas itibariyle demin de söyledim, 
daha ziyade dış güvenlik ve ulusal savunma üzerine yoğunlaşmalıdır.

Bu çerçevede farklı bazı kanunlara baktığımızda ulusal savunmayla 
sınırlandırıldığını ve bu şekilde birçok kanunda da yürütmeye, başka bir 
alanda devlet sırrı, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku bakımından 
bir devlet sırrı belirlemesi olanağı verilmediğini görüyoruz.

İspanya Ceza Kanunu’nda ulusal savunmayla sınırlandırılmış, farklı 
kanunlarda ulusal savunma, devletin güvenliği konularında.

Alman Ceza Kanunu yürütmeye yetki vermemiş, 93’ncü madde, 
çok önemli bir maddedir ve 2’nci fıkrasında da, “hukuka aykırı devlet 
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faaliyetlerinin, bir hukuk devletinde gerçekleşemeyecek devlet faaliyet-
lerinin asla devlet sırrı olamayacağı” söylenir. Mesela, Almanya Federal 
Cumhuriyeti’nin ek olarak, taraf olduğu uluslararası silah sınırlandırma 
anlaşmalarına aykırı silah sınırlandırma anlaşmalarına aykırı uluslararası 
işlemlerinde devlet sırrı olarak nitelendirilemeyeceğine dair 93’ncü madde 
de hüküm vardır.

Diplomatik ilişkilerin devlet sırrı sayılmaması, bir devletin dış siyase-
tinin devlet sırrı sayılmaması, gerçekten de baktığımızda siyasal kararlar 
niçin denetimsiz kalsın, niçin sır olsun, niçin iç siyaset ve dış siyaset 
mutlaka bir devlet sırrı konusu olabilsin.

Türk Ceza Kanunu’nun tehlikesinden bahsetmiştim, adil yargılanma 
hakkı ile ilgili hükümler değil bunlar, daha ziyade sırrın kapsamını genişle-
ten bu hükümlerde 327, 328’de devletin iç ve dış siyasal yararlarına ilişkin 
bilgileri temin etmek diyor. Devletin iç siyasal yararları ne demektir, ne 
demektir devletin dış siyasal yaraları ? İç siyaseti kim yapar, kimler yapar, 
hükümette siyaset yapar. Hükümetin paylaşmak istemediği bilgiler siyaset 
yaparken, dış siyaseti belirlerken devlet sırrı mı olacak ? Böyle bir şeyi 
hukuk devletinde kabul etmek mümkün değildir. Dış siyaset kesinlikle 
saydam olması gereken, aydınlıkta yapılması gereken ve de denetlenmesi 
gereken bir mekanizmadır. O yüzden çoğu kez diplomatik ilişkilerin de 
bu bağlamda devlet sırrı olmayacağı kabul edilir.

Hukuka aykırı eylemler, demin söyledim hukuka aykırı bir operasyon, 
hukuk devletinde olamayacak bir operasyon devlet sırrı değildir. Biraz 
önce söyledim, kanuna aykırı toplu dinleme kararı; özel yetkili bir ağır 
ceza mahkemesinden verilmiş, süresiz, toplu dinleme kararı, iletişimin 
izlenmesi, bunu haber yapanlar hakkında açılan ceza davası Ankara’da.

Şimdi kanuna aykırı bir mahkeme kararını, telekomünikasyon yoluyla 
iletişimin izlenmesini haber yaptığınız zaman bunun devlet sırrının ifşa 
edilmesi, ortaya konulması olarak algılanması mümkün değildir. Biza-
tihi kendisi hukuka aykırı olan, kanuna aykırı olan bir faaliyeti ortaya 
koymaktan bahsediyoruz.

Bir kamu görevlisinin şahsına ait bilgilerde devlet sırrı olmaz. Bir 
zamanlar tartışılmıştı, bir kadın Başbakan’ın döneminde, bazı konularda 
devlet sırrı demişti. Kamu görevlilerinin kişisel sırları, kişisel tasarrufları, 
siyasi sırları, siyasi ilişkileri de devlet sırrı değildir.
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Bu bağlamda bilgi edinme hakkını ve bilgilendirme yükümlülüğünü 
ortadan kaldıran bir devlet sırrı anlayışı da olamaz. Devlet sırrı sansür 
demek değildir.

Ceza muhakemesi hukuku açısından adil yargılanma bahsinde dik-
kati neler çekiyor ona değineceğim, en sonda biraz devlet sırları kanun 
tasarısına güncel oluşu dolayısıyla ve adil yargılanma boyutuyla ilgili 
değinmeye çalışacağım.

Ceza muhakemesi kanununda iki temel hüküm var, biri 47’nci madde, 
birisi de 125’nci maddedir. 47’nci madde devlet sırrı teşkil eden bilgilerde 
tanıklıkla ilgili madde, 125’nci madde de devlet sırrı özelliği taşıyan 
belgelere, verilere el koyma tedbirinin bunlar bakımından icrasıyla ilgili 
olan düzenlemedir.

47’nci madde de ilk fıkrada öncelikle mahkemeye karşı bu hususta 
tanıklıktan çekinilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bir suç olgusuna 
ilişkin bilgiler devlet sırrı mahkemeye karşı gizli tutulamaz, denilmiştir, ki 
bu 1412 Sayılı önceki kanundan çok ileri bir adımdır. O zaman idarenin 
takdirine bağlıydı, devlet esrarı teşkil eden bilgilerle ilgiliydi, verilmesi 
yasak olan. Ama ardından da bir tanım yapıyor; açıklanması devletin 
dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek 
anayasal düzeni ve dış ilişkilerindeki tehlike yaratabilecek bilgiler devlet 
sırrı sayılır. Dış ilişkiler kısmı biraz tartışmalı olmak dışında nispeten 
biraz belirlenmiştir, dış güvenliğe doğru, ulusal savunmaya doğru giden 
bir tavırdır.

Burada bizi ilgilendiren sorun daha çok nedir ? Bir kere bu madde 
neyi öngörüyor, sadece konuşturma evresinde bu konuda tanık beyanına 
olanak veriyor, soruşturma evresinde yargıçlık makamı veya savcının tanık 
dinlemesine olanak vermiyor. Mahkemeden saklı tutulamaz diyor, bunun 
Adalet Komisyonu’ndaki tartışmalar sırasında değiştirilmeye çalışıldığını 
biliyoruz, bilinçli bir tercih demektir bu ve soruşturma evresinde uygu-
lanabilecek bir hüküm değildir bu.

İkinci mesele, bu madde ancak alt sınırı 5 yıldan fazla, 5 yıl veya 5 
yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda uygulanabilir. Çok tartışmalı 
aslında bu getirilen sınırlama, ama umumiyetle kabul edilen daha hafif 
suçlar bakımından devlet sırrı konusunda tanıklıktan çekinilmesi müm-
kündür. Bu hüküm uygulanamayacaktır anlamına geliyor. Yani, maddi 
gerçek mi, devlet sırrı mı denildiğinde alt sınırı 5 yıl ve daha fazla suçlarda 
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devlet sırrı tercih edilmiş maddi gerçek, ceza muhakemesi bir tarafa 
atılmış oluyor. Bu adil yargılanma hakkı bakımından da bir problemdir.

Bunun ardından usül, yani tanığın dinlenmesi gereken usulü vardır 
ki, asıl üzerinde durulması gereken bu. Tanıklık konusu bilgilerin devlet 
sırrı niteliği taşıması halinde tanık sadece mahkeme hâkimi veya heyeti 
tarafından, zabıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir, savcı dahi katılmaz. 
Hâkim ve mahkeme başkanı daha sonra bu tanık açıklamalarından, 
sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgileri 
tutanağa kaydettirir. Bu ne demek ? Bir; duruşma yok, iki; açık duruşma 
yok, üç; taraflar yok, dört; hâkim kendi bilgisiyle hareket eder demek 
anlamına geliyor. Dolayısıyla, burada çelişme yok, sözcülük yok, aleniyet 
yok, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aradığı açık duruşmaya hak, 
tarafların sanığa soru sorabilme olanağı yok. Eğer hâkim beğenip bir şey 
seçmişse veya heyet o var sadece, onun üzerinden tartışma yapılabilir. 
Dolayısıyla, bunun savunma hakkını ve dolayısıyla adil yargılanma hak-
kını yetkilerde dengeyi ihlal ettiği son derece açıktır ve bu konuda hiçbir 
tereddüt yoktur. Yine aynı durum 125’nci madde de var, el koyma; devlet 
sırrı oluşturan veriler, bilgiler, belgeler bakımından el koyma. Burada da 
yine mahkemeye karşı diyor, soruşturma evresinde mümkün değil. Hemen 
bana bu düzenleme “Kozmik Oda” aramasını hatırlatıyor, Genelkur-
may’ın meşhur “Kozmik Oda” aramasını hatırlayınız, henüz soruşturma 
evresindeydi. Daha henüz kovuşturma başlamamıştı, iddianame kabul 
edilmemişti, oda soruşturma evresinde arandı. Bana sorarsanız kanuna 
aykırı bir aramaydı, böyle bir yetki yoktu. Şu tartışılabilir: Bu aramadan 
elde edilen belge varsa 125’nci madde kapsamında kabul edilemez ve 
buna dayanarak hüküm kurulması halinde aslında bozma nedeni olarak 
dahi düşünülebilir; çünkü hukuka aykırı surette elde edilmiş delildir 
ve delil yasakları içine girer. Yani, bu sözler, kanundaki ifadeler dikkat 
edilmesi gereken ifadelerdir.

Şimdi 125’nci madde de aynı sıkıntılar var; çünkü hâkim veya mah-
keme heyeti dilediği belgelere el koyacaktır, bu belgeler üzerinden sadece 
tartışma yapılabilecektir. Dolayısıyla, yine savunma hakkı bakımın-
dan sorumludur, önemli bir sorun. Yetkilerdeki denge bakımından 
sorumludur.

Ceza Kanunu bakımından devlet suçlarına karşı işlenen suçlar içinde 
en önemli sorun, iç ve dış siyasal yarar. Ne sır, ne değil, neyi koruyor Ceza 
Kanunu, sadece devlet sırrı mı, tüm gizli bilgiler mi ? Basit, üzerinde gizli 
damgası olan herhangi bir belge buna girecek mi, bunların çok doğru 
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yorumlanması ve maddelerin devlet sırrına çekilerek bu iç siyasal yarar, 
bu dış siyasal yarar bunların unutularak bence mümkün olduğu kadar 
daraltıcı bir şekilde yorumlanması lâzımdır.

Son olarak Devlet Sırları Kanun tasarısıyla ilgili birkaç şey söyleye-
ceğim; bazı özelliklerden, sırların ihtiva etmesi gereken, devlet sırrının 
sahip olması gereken özelliklerden, belirlenmesine ilişkin özelliklerden 
bahsettim. Bu özelliklerle karşılaştırarak bu kanun tasarısını genel kurula 
indiğini öğrendiğimiz, komisyondan çıkan bu kanun tasarısına o özel-
likleri kullanarak bakmak istiyorum.

Son derece önemli; HSYK’nın, Yargıtay’ın, her şeyin yapısının tekrar 
tekrar, öncekinde de ben kendi adıma çok halis bir niyet görmüyordum. 
Bunda da çok farklı bir durum olmadığını hepimiz görüyoruz. Bunun 
tozu dumanı arasında, gürültüye gitmesinden korkuyorum bu tasarının, 
o yüzden birkaç noktasına bakacağım kısaca.

Şimdi adil yargılanma hakkı bakımından bakacağım, bir-iki husus 
var; devlet sırrının belirlenmesi meselesi, kim belirleyecek ? Bir Devlet 
Sırrı Kurulu var, bir de Devlet Sırrı Üst Kurulu var; herhalde haberdar 
olmuşsunuzdur, ben çok ayrıntısına girmeyeceğim. Devlet Sırrı Kurulu; 
Başbakanlık Müsteşarı ve başkaca bakanlıkların müsteşarlarından oluşuyor 
ve bu Kurul karar veriyor, ne devlet sırrıdır, kararı veriyor. Siz bunun 
yargısal denetimi, maddeden onu anlıyoruz. Bu konuda şöyle bir ifade 
var: Kurul’un bilgi ve belgelerin nitelenmesine ilişkin kararlarına karşı 
açılan davalarda nihai olarak görüş bildirmek üzere Başbakan’ın baş-
kanlığında, nihai olarak görüş bildirmek ne demek, davada nihai olarak 
görüşmek bildirmek nedir, işi bitiren demektir, işi bitirmediğini umut 
ederim. Yargı faaliyetine devam edecek diye anlamaya çalışıyorum ben bu 
maddeyi. Bu çerçevede nihai olarak görüş bildirmek üzere Başbakan’ın 
başkanlığında; Adalet, Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri Bakanlarından 
oluşan Devlet Sırları Üst Kurulu bir karar verir. Önce müsteşarlar, sonra 
bakanlar bu kararı verir. Gerekçe gösterme zorunluluğu yok, nasıl bir 
usül izleneceği çok belli değil, gerekçe gösterme zorunluluğu yok, ama 
yargısal denetimden bahsedildiğine göre herhalde üst kurul kararı da 
denetlenmeye devam edilecek, öyle umut etmek lâzım. Ama, nihai görüş 
bildirmek ne demek ? Yani, bu Kurul’a da sorulur deseniz düşünürüm, 
süreli değil, süreli olabilir, süresiz olabilir sır, hatta hâlbuki devlet sırrının 
özelliklerinden birisi süreli olmasıdır. Çağdaş prensipler çerçevesinde 
süresiz devlet sırrı kabul edilmemesi, kanunda süresiz sır kabul edilmesi 
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yolu açılmıştır, 7’nci maddenin ilk fıkrasında, ama nihayetinde 50 yıl 
sonra sır özelliği kalkar. Allah ömür versin herkese diyoruz.

Adil yargılanmada bizi daha çok ilgilendirecek olan 8’nci madde, ilk 
fıkra çok önemlidir; mahkemelerce talep edilen devlet sırrı niteliği taşıyan 
bilgi ve belgeler Kurulca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. 
Mahkemeye belge devlet sırrı olduğu için verilmeyebilir demektir bu, 
nasıl olsa bir gerekçe bulunacaktır onda hiç sıkıntım yok benim. Ancak 
verilmeyen bilgi ve belgeler davada ilgili aleyhine sonuç doğurmaz.

Ceza Muhakemesi Kanunun 47’nci maddesinde; mahkemeye karşı 
gizli tutulamaz, diye prensip konulmuş. Burada verilmeyebilir, diyor. 
Şimdi ne olacak, burada bir çelişki var; 5’nci fıkrada da, 5271 Sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri saklıdır, denilmiştir. Dolayısıyla, 
ceza muhakemesi bakımından yırttık gibi, ama iş orada bitmiyor. Niye 
bitmiyor ? Tek yargı ceza yargısı mıdır, hukuk mahkemeleri ne olacak, 
hukuk yargısı, idari yargı, kamu görevlilerinin görevden alınması ne 
olacak ? Ondan sonra bir bilgi soruyorsunuz, o bilgi devlet sırrıdır Milli 
İstihbarat Teşkilatı’ndan çıkartıldı, görevine son verildi, idari yargıya 
gitti devlet sırrıdır deniliyor.

Ben hatırlıyorum, bir Danıştay kararı yıllar önce, “sen karar veremezsin, 
ben takdir edeceğim devlet sırrı olup olmadığını” demişti MİT’e, ama çok 
tartışmalı. Anayasa yargısı, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama 
Usülleri Hakkında Kanunun 62’nci maddesinde 47’nci maddeye, Ceza 
Muhakemesi Kanununa paralel hüküm var; mahkemeden saklanamaz, 
diyor yeni kanunda. Ama anayasa bakımından Anayasa Mahkemesi’nin 
Kuruluş ve Yargılama Usülleri Hakkında Kanun bakımından bu tasarıda 
bir istisna yok. İdari Yargılama Usulü Kanunu bakımından bir istisna 
yok, Hukuk Muhakemeleri Kanunu bakımından bir istisna yok, Askeri 
Ceza Muhakemesi Kanunu bakımından bir istisna yok. Dolayısıyla, bu 
düzenleme, bu haliyle son derece tehlikelidir; devlet sırlarının yargıdan 
kaçırılması bakımından. Sabrınız için çok teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Hocam, çok teşekkür ederim sağ olun. Şimdi 
soru - cevap bölümünde de aramızda da duayen üstadımız İstanbul Baro-
su’nun önceki başkanlarından Turgut Kazan Hocamız var.

Soru - cevap bölümümün de kendi düşüncelerinden yararlanmak adına 
ben bahsettiğim konuşmayı fazla uzun tutmak niyetinde değilim. Yalnız 
Ceza Hukuku ile ilgili hocamızın söylediklerini teyit eden son dönemdeki 
yargılamalarda karşılaştığımız bir - iki örnekten bahsetmek istiyorum.



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

270

28 Şubat davası diye bilinen davada, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan 
Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili 76’sı tutuklu 103 kişi yargılandı, 
şu anda çok şükür hiç tutuklu yok, ama yargılama devam ediyor. Oradaki 
iddianameden sonra mahkemenin temel kabul ettiği tensiple beraber, 
temel kabul ettiği olgu 28 Şubat tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında “Batı Çalışma Grubu” adı altında bir yapılanmanın başta 
Cumhurbaşkanı olmak üzere, o zamanki yapısıyla asker ve sivil kanat-
taki iki siyasi parti vardı, koalisyondu, kişilerin üzerinde baskı kurarak 
o gün itibariyle, yani 28 Şubat 1997 itibariyle suç tarihi olan hükümeti 
cebren devirmek fiilini tamamladığı iddiası var. Hem iddianamede ceb-
ren hükümeti devirmek olgusu var, hem de tensipteki ana yaklaşım bu. 
Tabii hal böyle olunca o Milli Güvenlik Kurulu kararlarının savunmada 
biz savunma avukatları için çok büyük önemi hasıl oldu. Bir seneden 
fazla süren hazırlık soruşturmasında bütün taleplerimize rağmen Milli 
Güvenlik Kurulu kararlarını Genelkurmay Başkanlığı az önce kıymetli 
hocamın hazırlık aşamasındaki kanunun amir hükmü gereği doğru 
olarak göndermedi. Yargılama başladıktan sonra mahkeme aynı talebi 
isterse gönderebilirim diyerekten, bizim ısrarlı başvurularımıza bir yazı 
gönderdi. Mahkeme bunu istedi ve mahkemeye az önce söylediğiniz 
gibi bildiğimiz adil yargılanma hakkının aleniyet prensibinin bütün alt 
başlıkları yerle bir edilerek sadece iki naip hâkimin gidip bu kararları 
incelemesi şeklinde bir ara karar kuruldu. Bize bir tutanakla kanunda 
yazıldığı şekliyle iki hâkimin tuttuğu tutanak ilk celse bize okundu. 
Tabii okunan tamamen iki naip hâkimin yaptığı değerlendirmeden 
kaynaklanan, kendilerine göre önem atfettikleri noktalar. Bizim için çok 
önemli bir nokta, aynı toplantıda askerlerden önce MİT Müsteşarlığı’nın 
20 dakikalık bir sunum yaptığı iddia ediliyor ve bu yapılan sunumun 
askerlerin yaptığı sunumdan çok daha ötede mevcut siyasal iktidarın MİT 
Müsteşarı’nın kendi imzasıyla Başbakan hakkında iltica faaliyetlerinin 
eyleminde bulunduğuna dair ibareler içerdiğine dair bizde bilgi var; 
çünkü o Milli Güvenlik Kurulu’nda yargılanan Genelkurmay Başkanı 
ve o günün kuvvet komutanları müvekkillerimiz, onlar bunu çok net 
hatırlıyorlar. Ama gelin görün ki, iki naip hâkimin tuttuğu tutanakta 
MİT’in raporuna bakıldı, önemli unsurlar bulunamadı gibi bir-iki cüm-
leyle geçiştirilmiş. Hâlbuki, daha sonra elde edemedik ama çeşitli atıflarla 
orada MİT Müsteşarı’nın raporuna bize götürecek bulgulardan baktık 
ki, o rapor gerçek olarak adil yargılanma hakkı kapsamında tarafların 
tartışarak değerlendirme noktasına eğer gitseydi, okunduğu anda daha 
sonra iki-üç ay içinde gerçekleşen tahliyelerde o gün gerçekleşebilirdi. 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

271

Hatta davanın derhal beraatla sonuçlanma ihtimali doğduğu için, bize 
göre davanın o aşamada sona erme ihtimali vardı.

Anlatmaya çalıştığım şeyin özü şu: Az önce kıymetli hocamın bahsettiği 
gibi, devlet sırrı kapsamının arkasına sığınarak Türkiye’de zaman zaman 
savunma hakkı yerle bir edildiği gibi, zaman zamanda devlet görevlilerinin 
işlediği suçlar bu yolla örtülmekte, onların yargı önünde hesap vermesi 
engellenmektedir. Buna örnek olarak, son dönemde gündemde olan 
faili meçhul cinayetleri söyleyebiliriz. Yine Silivre’de yapılan Ergenekon 
yargılamalarında bizim bugün tartıştığımız buradaki konuyla ilgili, 
mesela Tuncay Özkan bundan 15 sene öne, 20 sene önce yayınladığı 
Susurluk Raporu olsun, Yeşil’le ilgili raporlar olsun, bunlar gizli belge-
leri yayınladı, Cumhuriyet Mitinglerinden dolayı hükümeti devirmeye 
teşebbüsten müebbet cezaya ilaveten 18-20 sene daha bu belgelerden 
dolayı ceza verildi.

Sonuç olarak, devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal 
düzeni, iç ve dış menfaatlerini korumak, bireyin toplumun temel görevi 
olması nedeniyle sözü edilen kavram ve menfaatler devlete ait bazı bilgi ve 
belgelerin mutlaka gizli kalmasın gerektirmektedir. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü başlığını taşıyan 10’ncu maddesinde de; 
ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumda zorunlu tedbir niteliğinde 
olarak milli güvenlik ve milli yararlar gerektiğinde kısıtlanabileceği belir-
tilmektedir. Burada toplumun ve bireyin menfaatlerini denkleştirmek esas 
olduğundan demokratik düzende korunması gereken diğer bir değerde 
bireyin devletin işlem ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, 
haber alabilmek hak ve hürriyetidir. Devletin menfaatleriyle bireyin 
bilgiye erişim hakkı denkleştirmek suretiyle bazı ülkelerde de devlet sır-
ları konusu ayrı bir kanunla düzenlenmiştir. Bu kanunlarda devlet sırrı 
olabilecek hususların vasıfları ve gerektiğinde tanımları verilebilmekte 
ve bu sırları tespit ve takdir edebilecek merciler kanun tarafından açıkça 
gösterilmekte ve böylece idarecilerin takdirine göre gereksiz konuların sır 
haline getirilerek bireyin bilgi edinme hakkının kısıtlanmasının önüne 
geçilmeye çalışılmaktadır. Yukarıda sözü edilen birey ve devlet men-
faatlerinin denkleştirilmesi, devletin güvenliğinin korunması yanında 
bireyin bilgiye erişim hakkının gereksiz kısıtlanması, devlet yönetim-
deki kişilerin keyfi tutum ve davranışlarını kontrol edilebilmesi adına 
devlet sırrı kavramının açık, anlaşılır ve denetime imkân veren yasal bir 
düzenlemeyle yasalaştırılması bir zorunluluktur. Demokratik hukuk 
devletinin bir gereği olan az devlet, çok hukuk prensibinin esas olması, 
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gereksiz gizlilik kültürünün ortadan kaldırılması, şeffaf, denetlenebilir, 
hesap verebilen bir devlet yönetimi oluşması adına Devlet Sırrı Kanunu 
Tasarısı önemli bir yasal düzenleme olmakla birlikte yeterli bir düzen-
leme değildir. Zira, devlet sırrı kavramının temel ve geniş kavramlarla 
tanımlanarak çerçevesinin çizilmesi zor bir kavram olması ve bu konuda 
denetlenmeyen bir idari yetkilin verilmiş olması nedeniyle düzenleme 
kesinlikle yeterli değildir.

Aynı şekilde CMK’daki devlet sırlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 
47 ve 125’nci maddelerinde soruşturma aşamasının yürütücüsü olan 
Cumhuriyet Savcısına yönelik kısıtlamalar, Cumhuriyet Savcısına yöne-
lik bir güvensizlik izlenimi vermenin yanı sıra etkin bir soruşturmanın 
yürütülmesini de engellemektedir. Bu düzenlemelerde de CMK’nın 
soruşturma safhasına ilişkin temel prensipler doğrultusunda yasal düzen-
lemeler yapılması gerekir.

Unutulmamalıdır ki, yolsuzluk soruşturma ve kovuşturmalarında 
karşılaşılan en büyük yasal güçlük, devlet sırrı ve ticari sırrın somutlaş-
tırılmamış olması, banka sırrı, müşteri sırrı gibi kavramların ise mevcu-
diyetini sürdürmesidir. Gerçi bunlar çok nazari kaldı son dönemdeki 
soruşturma katliamına baktığınız zaman bu çok lüks bir değerlendirme 
gibi görünüyor.

Devletin güvenliği, devletin iç /dış siyaset menfaati gibi kavramlar 
son derece belirsiz bir görünüm arz etmekte, içeriğini belirlemede büyük 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Daha somut bir deyişle, söz konusu kav-
ramların içeriği zaman ve mekana göre değişebildiği gibi yorumlayanların 
anlayışına göre de farklılık olabilmektedir.

Kuşkusuz en çağdaş ülkelerde bile devlet sırrı kavramı bulunmaktadır. 
Ancak, çağdaş ülkelerin hiçbirisi kendi devlet sırlarını Türkiye’deki kadar 
geniş bir şekilde tanımlamamıştır. Bu açıdan yolsuzluğa ve işlenen suçlara 
karşı etkin bir mücadele verilebilmesi için devlet sırrı kavramının yeniden 
belirlenmesi ve tanımının somutlaştırılmasına mutlak bir gereksinim 
bulunmaktadır. Unutulmaması gereken bir diğer hususta, demokratik 
çoğulcu rejimi kendi ideolojileri veya çeşitli görüş ve düşüncelerine indir-
gemeye çalışan kötü yönetim uygulamalarının bilinmesini istemeyen, ken-
dilerini denetim riskinden korumaya eğilimli, kanunun amacını uygulama 
sistemini yeterince bilmeyen devlet idarecilerinin her zaman varolacağı 
dikkate alınmalıdır. Bundan dolayı her ne kadar devletin güvenliğiyle, 
iç ve dış menfaatlerinin korunması adına bazı kısıtlamalar doğal olmakla 
birlikte bu kısıtların kötü niyetli yöneticilerin sığınağı olmaması gerekir. 
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Bu nedenle yapılacak kısıtlamalar bireyin temel haklarından olan bilgiye 
erişim hakkını orantısız sınırlayan, denetime imkân vermeyen, hakkın 
özüne aykırı nitelikler taşıyan düzenlemeler olmamalıdır.

Değerli meslektaşlarım, değerli dinleyenlerimiz, bize ayrılan yaklaşık 
20 dakikalık süre var. Bu süre içerisinde eğer hocalarımda uygun bulurlarsa 
başta kıymetli başkanımız, üstadımız, Turgut Kazan Hocamızın söylemek 
istedikleri, sormak istedikleri ya da açıklamak istediğiniz bu kapsamdaki 
düşünceleriniz izin verirseniz söz vermek istiyorum.

Hasan BAŞ
Sayıştay Onursal Daire Başkanı

Teşekkür ederim Sayın Başkan, bendeniz Hasan Baş; Sayıştay Onursal 
Daire Başkanı. Öncelikle teşekkür ediyorum, konu gerçekten hem idare 
hukuku açısından, hem de ceza hukuku açısından son derece büyük 
bir yetkinlikle ortaya konuldu. Bendeniz Ethem Hocama mütevazi bir 
katkıda bulunmak istiyorum müsaade ederlerse.

Hocam, bir kanun çalışması vesilesiyle bu işin Türk toplumunda 
çok yaygın olduğunu, parça parça yapılması gerektiğini ifade ettiler. Bu 
konuda bir örnek var, 5018 Sayılı bir kanun var. 3 Aralık 2003 tarihli 
Kamu Maliyeti ve Kontrol Kanunu, bu kanunun birinci maddesi, amaç 
başlıklı maddesinde; kamu mali yönetiminin saydam, hesap verebilir 
olması öngörülüyor. Ayrıca, saydamlık başlıklı bir-iki madde var ve 
saydamlık en azından 40 yerde geçiyor. Amma velâkin uygulamaya 
baktığımızda, kanunlar elbette uygulanmak için çıkarılır ama ne yazık 
ki beklide zat-ı âlinizin tabiriyle genlerimize işlediği için bu durumun 
uygulamaya yansımadığını görüyoruz. En son bütçe görüşmeleri sıra-
sında bir Bakanlıktan uzlaşma dosyaları isteniyor, denetim için, “hayır, 
gizli” deniliyor. Uzlaşma dosyaları kamu gelirlerine ilişkin bir şey, bunun 
gizlilikle uzaktan yakından ilgisi yok.

Son olarak, 20’nci Yüzyılın son çeyreğinde yeni bir kamu yönetimi 
anlayışı var, zat-ı âliniz bileceksiniz. Bu yönetim anlayışı; katılımcı, sonuç 
odaklı, verimli işleyen, saydam ve hesap verebilen bir kamu yönetimi 
amaçlanıyor, hedefleniyor. Dilerim ki, Türk kamu yönetimi de yakın bir 
gelecekte saydam bir yapıya kavuşur. Teşekkür ederim efendim.
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Oturum Başkanı - Biz çok teşekkür ediyoruz, sağ olun efendim.
Cengiz bey buyurun.

Cengiz Yaşar - Ankara Barosu, Cengiz Yaşar. Şimdi ben programın 
konu başlığına baktığım zaman daha çok ceza yargılaması ya da soruş-
turma konusunda adil yargılama kavramının irdeleneceğini düşündüm. 
Ethem Hocamın, Kamu İhale Kanunu’ndaki belirlemesi çok güzel bir 
belirleme, bu hukuk camiasında çok kişi tarafından bilinmemektedir. 
Tabii o cezaya da yansıyor, ceza davası da açılıyor. Ancak biz sırrın adil 
yargılanma etkilerinden bahsederken, ben daha çok ceza yargılamasındaki 
fail konumunda daha önce şüpheli, daha sonra sanık olan insan için 
sır kavramının adil yargılamaya etkileri üzerinde durulması gerektiğini 
düşünüyordum.

Sorum Tuğrul Hocama; Avrupa’nın bazı ülkelerinde, tamamında 
değil, bir kişi hakkında soruşturma başlatıldığı zaman sadece belli bir 
birim tarafında o kişinin adli sicil kaydı bir zarfa konulur, soğuk mühürle 
kapatılır ve dosyaya bırakılır. Yargılama bittikten sonra mahkeme hük-
münü kurar, zarfı açar. Zarfı açmasının nedeni, tekerrür var mıdır, başka 
nedenler var mıdır, yok mudur ? Yani, soruşturmadan kovuşturmaya 
kadar olan kısımda, mahkeme önünde yargılanan insanın aldığı sicil 
kaydı bilinmiyor. Bu kişi daha önce suç işlemiş midir, işlememiş midir ? 
Oysaki ülkemizde soruşturma başlar başlamaz adli sicil kayıtlarımız şu 
anda Emniyet’in elinde ya da mahkemede UYAP ağı üzerinden alınmak-
tadır. Bugün ülkemizde adli sicil kayıtlarının direkt UYAP üzerinden 
hâkim önünde, dosyada açık bir şekilde durması adil yargılama ilkesine 
aykırı mıdır, değil midir ? Sabıkası varsa suçlu diyor, bu suç işlemiş, suç 
işlemeyi alışkanlık haline getirmiş diyor.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay - Şöyle söyleyeyim: Eğer bunun ihlal 
edildiğini düşünüyorsanız, bizdeki uygulama böyle değil ve böyle bir 
kanuni düzenlemede yok. Ne açıdan olabilir ? Önyargı yokluğu, yani 
sübjektif, tarafsızlık, mahkemenin tarafsızlığı meselesi açısından acaba 
bir etkisi olur mu sorusu.

Tarafsızlığın kapsamı nedir ? Bence tarafsızlığın kapsamı iddia konusu, 
bazı şeyleri birbirinden ayıralım. Bu bir devlet sırrı meselesi, devlet sırrı 
değil, sabıka, kişisel veri ve gizli bilgi olarak bunları değerlendirmemiz 
lâzım, elbette ifşa edilemez bunu bilebilecek olanlar bilmelidir. Hiç şüphe 
yok, ama bir kere devlet sırrı ve adil yargılanma dışında bir konu bu. Bu 
kişiye ilişkin daha önceki mahkûmiyet hükmü bir veridir, gizli tutulması 
gereken bir veridir. Ancak, belli makamlar, belli hallerde ulaşabilirler adli 
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sicil kayıtlarına, bunun hükümden önce bizim sistemimizde soruşturma 
ve kovuşturma evresinde görülmesi mümkün. Bunun hükümden önce 
görülmesi adil yargılanma hakkına aykırı değil midir, diye soruyorsunuz 
siz. Olsaydı ne açıdan olabilirdi ? Tarafsızlığı etkilemesi, çünkü diyorsunuz 
ki bir peşin hüküm oluşuyor. Yani, tarafsızlığı etkiler mi soruyu böyle 
formüle edecek olursak yeni baştan; tarafsızlık söylediğim gibi bir önyargı 
yokluğudur. Şimdi biraz daraltıyorum, önyargı yokluğu neye ilişkin 
olmalı; önyargı yokluğu iddianın konusuna ilişkin olmalıdır. Yani, isnat 
olunan suça, o suçun işlenip işlenmediği biçimindeki maddi soruna. Acaba 
daha önce bu kişinin bir suç işlediğini mahkemenin öğrenmesi gerçekten 
tarafsızlığı o suç bakımından etkiler mi ? Ben çok emin değilim; çünkü 
ceza hukukunda bireyselleştirme diye bir şey var. Hüküm verilirken birkaç 
aşamada bireyselleştirme var, hüküm verilirken var. Hüküm verildikten 
sonra cezanın infazı sırasında bireyselleştirme var. Biz cezaya ya da ceza 
hukukuna bir başka tanım daha veriyoruz; failin kişiliğine göre değişen 
cezai sonuçlar hukuku. Dolayısıyla, o kişiyi dikkate almak, onun yaşam 
öyküsünü dikkate almak zorundadır hâkim. O yüzden de bence hüküm-
den önce böyle bir şey, siz sadece galiba sabit olup olmadığını belirlesin, 
sabitse sonra buna baksın diyorsunuz. Bir öneri olarak bu düşünülebilir, 
elbette adli sicil kaydı olumsuz etki yapabilir ve zaten o yüzden gizli 
kalır. Ama ben şu aşamada mahkeme heyeti hükmü verirken böyle bir 
verinin elinde olmasının adil yargılanma hakkı bakımından ilk bakışta 
bu soruyu hiç sormadığım için kendime, ihtirazı kayıtla hayır diyorum 
ve hatta bilmesi uygun olur diye düşünüyorum. Önyargı yokluğuna mani 
değil, önyargı ne ile ilgili olmamalı; isnat konusuyla ilgili olmamalıdır.

Oturum Başkanı - Teşekkür ederim Hocam, sağ olun.
Mukadder Öz - Stajyer Avukat Mukadder Öz. Bir bilgi notu olarak 

girmek istiyorum. Kozmik Oda aramasıyla ilgili o zamanki işlemlerde 
oranın komutanı, şu anda emekli olan kişiyle kısa bir görüşmemiz oldu. 
O görüşmemizde “Kozmik Oda girişini engelleyemedim, ancak belge 
çıkışını kesinkes, özel, titiz ve gayretlerim sonucunda engelledim” diye 
belirtti. Bir de Sayın Ender Hocama soru yöneltmek, bilgi alışverişinde 
bulunmak istiyorum.

Şimdi yasaklamayla ilgili işlemde idarenin yaptığı işlem, sözleşme 
hükümlerine yüklenici tarafından aykırılıktan doğan yasaklama işleminin 
doğması. Ondan önce idare ile yüklenici arasında defalarca, şunu yerine 
getir, şu sürede yerine getir ve şöyle bir işlem olacak, olması gerekiyor, 
sonuçları belli olan 4035’deki sözleşme hükümleri ve sonuç saklama 
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kapsamında olan şey. Netice olarak 45 günlük bir sürede idarenin bununla 
ilgili, malumunuz Resmi Gazete’de yasaklamayla ilgili kararını neticelen-
diren, ne kadar yasaklanacağı ve ne kadar sürede hangi maddenin nasıl 
yasaklanacağını belirten bir konuya ulaşıyor.

Daha önceden yüklenici tarafından belli olan bir işlem, son anda 
Resmi Gazete’de yayınlanırken yüklenici “ben seni yasaklıyorum şu 
kadar süreyle” veya yasakladıktan sonra “ben seni yasakladım” diye bir 
tebligat mı yapması gerekir ?

Prof. Dr. Ender Ethem Atay - Şimdi bildiğiniz gibi 4734 ve 4735 
Sayılı Kanunun bu konuyla alakası var. Olay şu: Sözleşme yapılmış, 
sözleşme hükümleri bitmiş, bu arada idareyle arasında bir ihtilaf çıkmış 
ve idare bu yüklenici hakkında bir şey yapmaya çalışıyor. Somut birtakım 
olayları bildiğim için…

Oturum Başkanı - Malı getirmedi…
Prof. Dr. Ender Ethem Atay - Bu vakalar sabit, ilkönce vergi dairesine 

yazı yazıyor, iki sene sonra “şu firmanın, şu tarihte bana sunmuş olduğu 
belgelerin gerçekliği hususunda bana bilgi verin” deniliyor ve bilgiler 
vesaireye bakılıyor. Proforma aldığı şirket bulunuyor, o şirketin bir şekilde 
sahte fatura verdiği veya faturaların bir kısmı araştırma neticesinde ortaya 
çıkıyor ve “sen fatura vermek suretiyle idareyi yanılttın” vesaire. Netice 
itibariyle bu süreçle ilgili hiçbir şey yok ve ilgili ihaleye gidiyor, ihaleye 
müracaat ettiği sırada “sen yasaklısın bu ihaleye giremezsin” diyorlar. 
Şimdi, bu çok dramatik bir husus; teminat mektubu var, o arada yürü-
yen işleri vesaire var. Bu gibi durumlarda ilginin hakkında olumsuz bir 
netice doğurabilecek bir işlem olduğu için o zaman sorgulama yaparken 
kullanmış olduğunuz belgelerde sahte belge olduğu tespiti vardı, bunu 
açıklayınız” deniliyor ve başlangıçta bunun söylenmesi gerekiyordu, bu 
bir. Bu bireysel mahiyette bir karardır, burada idarenin yetkisi yok ve 
anayasal amir hüküm var. Anayasal amir hükümde ne diyor; ilgili hak-
kında hüküm doğurabilmesi için ilginin bizzat bunun tebliğ edilmesi 
gerekiyor. Hatta biz idare hukuku dersinde anlatırken diyoruz, mesela 
vali kararnameleri Resmi Gazete’de yayınlanıyor, ama yine de ilgiliye 
tebliğ edeceksiniz. Çünkü o bireysel mahiyette bir karar, düzenleyici olsa 
tamam. Dolayısıyla, bu arada biz hep idare hukukunda şunu diyoruz: 
İlgililerin haklarını korumak için idari yargı vardır, yoksa devleti koru-
mak için değil. Devleti koruyacak olan mekanizmalar başkadır, ama 
biz hep devleti koruyalım zihniyetimiz o, bu zihniyetimiz kanuna da 
yansıyor, kanunun uygulanmasına da yansıyor. Dolayısıyla bu anlamda 
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söylediklerimde ısrar ediyorum. Hem somut olayın suretine bakmak 
suretiyle ilgilinin bilgisine başvurulması gerekiyorsa idarenin yaptırım 
mahiyetinde olan her türlü işlemde ilgilinin görüşünü almak zorundayız. 
İlgili bundan etkilenecektir. Biz illaki karar ortaya çıktıktan sonra kararı 
tebliğ edecek veya bir şekilde öğrenecek, o zaman “git yargıda kendini 
akla” veya “yargıda hakkını ara” böyle bir mantık hukuk devletinde yok. 
En son nokta yargıya gidilmelidir. Biz neyse idare yanlış yapar veya idare 
yetkisinin kendisine tanınan yetkilerden dolayı sorumlu tutulması için 
işlemini yapar veya yapmaz, yargı bu işi yapsın. Ondan sonra da deriz 
ki, yargının idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak şekilde hüküm 
verme. İdare takdir yetkisini kullanmıyor nasıl bunu yapacaksınız ?

Aynı şekilde, yine yanlış bir uygulama, her türlü mahkeme kararı 
gerekçeli olmalıdır diyoruz. Gerekçesi yazacak, ama idareye emir verme, 
ne diyecek ? O zaman formül karar; formül karar adil yargılama üzerindeki 
en büyük ihlaldir, bunu da yargı yapıyor. Yürütmenin durdurulması kararı 
verilince sayfalarca dilekçe yazıyor, ama yürütmenin durdurulması kararı 
reddediyor, gerekçesi nedir diyorsunuz, yok. İdari Yargılama Usulünün 
ilgili maddesindeki öngörülen açıkça hukuka aykırılık olmaması vesaire, 
zaten bunu insanlar biliyor. Dolayısıyla böyle bir yanlışlık var.

Bir-iki cümleyle bu söylediklerimi teyit etmek istiyorum. Bir; biz idare 
hukukunda yazılılık esastır diyoruz. Yazıyı kim tutuyor, devlet tutuyor, 
idare tutuyor. Ondan sonra biz bunu dengelemek için İdari Yargılama 
Usül Kanuna bir ilke getiriyoruz, reysen araştırma ilkesi. Neden reysen 
araştıracaksınız ? Maddi hakikati belirlemek suretiyle hüküm tesis et, 
onun içindir ki reysen araştırma ilkesi gereğince hâkim dosyada gelen 
bilgi ve belgelerden olayı algılayamadığını, fakat idarenin elinde birtakım 
belge, bilgilerin olduğunu hissettiği durumda işin doğası gereği böyle 
olması gerektiğini düşündüğü zaman idareye savunma hakkı sebebinin 
verilmesi budur, diyor. Çünkü, idareye gerçekten savunma verilmesinde 
gerek yoktur; çünkü idare gerçekten savunma verilmesine gerek yoktur. 
Neden ? İdare gerekçesine esas savunmasına gerek yoktur, çünkü Kanuni 
İdare İlkesi var ve bu ilke gereğince idarenin yapacağı işler bellidir. Ama 
burada yazılılık ilkesi ve reysen araştırma ilkesiyle bunu dengelemeye 
çalışıyoruz. Reysen araştırma ilkesini işletirken siz bunun karşısına bir 
idari sır kavramını koyduğunuz zaman sistemi çökertirsiniz, sistem 
işlemez. Kuralı işlememek üzere koyamazsınız, hukuk mantığına aykı-
rıdır. Kural uygulanabilir olmalıdır. Siz ne diyorsunuz ? İdare üstünlüğü 
var, ayrıcalığı var, elinde imkânları var, arşivi var, dolayısıyla bu çerçeve 
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içerisinde korunacak olan kim, o karardan etkilenecek kişi. O etkilene-
cek olan kişinin de bilgi ve belgelere ulaşması mümkün değil, onun için 
Bilgi Edinme Kanunu hakkı çıkartıldı. Ama bu Bilgi Edinme Kanunu 
Hakkının uygulanmasında da sıkıntılar yaşanıyor. Bilgi Edinme Üst 
Kurulu’ndaydım ben, bir sene sonra oradan ayrıldık, sebebini söyleyeme-
yeceğim, söylesem çok skandal ve lüzumsuz şeyler. Netice itibariyle biz 
burada idare olarak yanlış düşünüyoruz. Biz burada vatandaşın hakkını 
korumak zorundayız, devlet kendini korur, ama vatandaşın kendini 
koruyacak bir mekanizması yok.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir içtihadı var, bu bizim Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’nde de sık sık gündeme getirilmiştir. Diyor ki, 
“yargılamanın tarafsızlığı hususunda bir kuşkunun olması adil yargılama 
ilkesini çiğner”. Şimdi siz sır diyorsunuz, sırrın ne olduğu konusunda 
herkeste bir kuşku vardır. Gerçekten sır mıdır, sır olmayan bir şeyin 
arkasına saklanılması kuvvetle muhtemeldir, hele siyasi iktidarın cebe-
rutlaşmaya başladığı bir dönemde bürokrasinin almış olduğu kararların 
arkasında hep bu olduğu varsayılır.

Burada biz adil yargılamayı sadece mahkemedeki yargılama gibi alı-
yoruz. Hayır, idare hukukunda sadece mahkeme önünde yargılama gibi 
alırsak, idare hukuku ve idari yargının varlık sebebini reddetmiş oluruz. 
Sürecin tamamını düşünmemiz gerekecek kanaatindeyim.

Burada yine bir şeye daha dikkat etmek gerekir. İdare hukukunda sır 
ne zaman olabilir ? O da idarenin 3’ncü kişilerle ilgili elinde bilgi ve belge-
lerin talep edilmesi halinde sır kavramı arkasına saklanabilir. Bu anlamda 
menfaati olmayan veya ilgilinin bu anlamda açıklanmasını istemeyeceği 
birtakım bilgi ve belgeleri olabilir. Örneğin; ilgili AIDS hastasıdır, bu 
kişinin AIDS hastası olduğunun kamuoyuna bildirilmesi nedir, sırrının 
açıklanmasıdır. Bu anlamda belki idare sır kavramını kullanabilir, ama 
bu idarenin işleyişiyle ilgili bir sır değildir, bireyle ilgilidir, bireyin hakkı 
korunmalıdır. Dolayısıyla, bu çerçeve içerisinde bize hikmeti hükümet, 
hikmeti devlet anlayışından vazgeçmeliyiz. Bu çerçevede içerisinde sır 
kavramını devlet sırrı olan hususlarda, o da hükümet hikmeti ile alakalıdır 
ve onu kabul edebiliriz. Ama idare işlevi içerisinde sırrı hukukçu, bir idare 
hukukçusu olarak kabul etmenin mümkün olmayacağını düşünüyorum.
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Hocam çok teşekkür ediyoruz, buyurun sizde 
soruyu cevaplandırın lütfen.



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

279

Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu - 125’nci maddenin 2’nci fıkrasını hemen 
okuyacağım; devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler ancak 
mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından incelenebilir. Sadece el koyma 
değil, ancak mahkeme hâkimi yahut heyeti tarafından incelenebilir. 
Dolayısıyla, belgelerin dışarı çıkmamış olması bu maddenin ihlal edil-
mediği anlamına gelmiyor.

Maddedeki koşullara uygun değil, soruşturma evresiyle ilgili bir 
tedbir değil, kovuşturma evresiyle ilgili bir tedbir; çünkü soruşturma 
evresinde mahkeme diye bir makam yok. Mahkeme makamı ikinci 
evrenin makamıdır.

Oturum Başkanı - Sağ olun Hocam doğru, orada kesinlikle yapılan 
şey, Genelkurmay kendi hukukunu koruyamadı maalesef.

Nagihan Özseyhan - Adil yargılanma hakkı, aynı zamanda idari 
soruşturmalar içerisinde geçerli. Biliyorsunuz birçok idare, idari para 
cezası da veriyor. Gerçi bu daha çok ticari sırlar kapsamında, idarelerde 
soruşturma yapmakta ve soruşturmalarda teşebbüslerin daha çok belge-
lerinin ticari sır olduğu gerekçesiyle saklanmasını istemektedir. Ticari 
sırlarla ilgili ihtilaflar çıkmakta, tabii savunmalarda belli sürede bitmek 
zorunda. Bu nedenle arada sır kavramı konusunda ihtilaf olduğunda acil 
olarak nereye başvurulacağı ya da nasıl itiraz edileceği konusunda bir usul 
eksikliği var. İdarelerde hekimler bir bilginin sır olup olmadığına karar 
verebilecek ya da sırlar nasıl saklanacak, kimler görebilecek ? Bu konuda 
da idareler içerisinde sorunlar olduğunu belirtmek isterim. Saygılarımla.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ederim sağ olun, katkı sundunuz.
Tülay Ekici - Ankara Barosu Avukatı, Tülay Ekici. İdari açıdan şef-

faflığı sağlamak amacıyla kurulan, Cumhurbaşkanlığı talebiyle denetim 
yapan Devlet Denetleme Kurumu’nun raporlarının sadece özet bölümü 
kamuoyuyla paylaşılıyor. Avukat olarak biz bu konuda çok sıkıntı çeki-
yoruz; çünkü Devlet Denetleme Kurulu olarak tespit ettiği hukuka 
aykırılıkları sadece genel ifadelerle ifade ettiği özet bölümleri davalarımıza 
sunabileceğimiz dayanakları oluşturmuyor. Örneğin, 840 sayfalık bir 
raporun bizimle paylaşılan 50 sayfalık bölümünün bizim için hiçbir şey 
ifade etmediğini söylemek gerekiyor. Biz bu raporların tamamının bize 
sunulması istemiyle başvuru yaptığımızda, direkt gerekçesiyle raporlar 
bize verilmiyor ve üst kurula yaptığımız itirazlar çoğu kez hüsranla 
sonuçlanıyor.
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Bir örnek vermek istiyorum; kişisel verilerin korunması hakkında 
Ethem Hocam bahsetti, mesela HIV hastalığının bir kişi tarafından 
taşınmasının ne kadar gizli ve korunması gereken bir bilgi olduğunu 
tartışmaya hiç lüzum yok. Ancak, GSS verilerinin paylaşılmasıyla ilgili 
Sosyal Güvenlik Kurumu bir yönetmelik yaptı ve şu anda ülke çapında 
sigortalı konumunda olan tüm yurttaşların kullandığı ilaçtan tutun, 
hangi tarihte, hangi hekime muayene olduğuna kadar kronik hastalık-
lar, kadınların yaptığı düşük sayısına kadar tüm bilgiler özel bir şirkete 
satılmış durumda. Biz buna ilişkin açtığımız davalarda SGK’nın ve Sağlık 
Bakanlığı’nın kişisel verilerini koruyamadığını söylüyoruz, ama Devlet 
Denetleme Kurulu raporunda da bunu söylüyor, hatta bazı personelin 
bu verileri el altından yıllarca sattığını da söylüyor. Ama raporun özet 
bölümünün bizim için hiçbir anlamı olmuyor ve dolayısıyla Danıştay’a 
sunmak üzere elimizde Devlet Denetleme Kurulu’nun bir verisi olmuyor. 
Acaba, idari şeffaflık açısından Devlet Denetleme Kurumu’nun işlevinin 
siz nasıl yorumluyorsunuz ve raporların özetinin paylaşılmasını nasıl 
yorumluyorsunuz ?

Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz. Her iki hocamız da cevap vere-
cekler, buyurun.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay - Biliyorsunuz, Devlet Denetleme Kurulu 
1982 Anayasası ile oluşturulan ve oluşturulduğu dönemde de Türk tipi 
ombudsman diye nitelendirilen, fakat ombudsmanla hiç alakası olmayan, 
o dönemde yürütmenin güçlendirilmesinde, Cumhurbaşkanlığı kanadını 
güçlendirmek için getirilen bir müessesedir. Burada iyimser bakış açı-
sından baktığımız zaman idarenin iyi işleyişini sağlamak üzere getirilmiş 
olan bir organdır. Bununla ilgili biliyorsunuz kanun Anayasa’dan önce 
çıkmıştı, o kanunda daha sonra birtakım değişiklikler yapıldı ve netice 
itibariyle Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine yapılan incelemenin netice-
sinde ortaya çıkan raporun Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirileceği, 
gerek görülmesi halinde ilgili kuruluşlara gönderileceği söyleniyor.

Şimdi sizin ihtilafınızı nasıl çözeriz ? Sizin ihtilafınız açıklandığı kada-
rıyla yetinip işi yargı önüne götürdüğünüz zaman yargıdan, ilgili kurum-
dan raporun tamamını getirmesini istemek suretiyle sorunu çözebilirsiniz. 
Bununda bir sır olacağını düşünmüyorum; çünkü raporun sır olacağı bir 
durum yok. Orada kamusal anlamda anlamdaki işleyişteki aksaklıkları 
gidermek için oluşturulmuş olan bir rapor olduğu için, o raporun ilgili 
kuruma iletildiği andan itibaren sır olma özelliği ortadan kalkmıştır ve 
bu çerçeve içerisinde yargıya götürüldüğünde yargıdan talep edilmesi 
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halinde İdari Yargılama Usul Kanunun 20’nci maddesi kapsamına gir-
mez, kanaatim bu ve böyle bir yolla sorunun çözülmesinin mümkün 
olabileceğini düşünüyorum.

Oturum Başkanı - Sağ olun Hocam.
Tülay Ekici - Öneri ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Eğer Devlet 

Denetleme Kurulu idari şeffaflık adına oluşturulmuş bir kurumsa, bu 
idari şeffaflığın denetlenen kurumlara ya da Cumhurbaşkanlığına karşı 
olmadığını da, kamu karşıya bir şeffaflığın taşınması gerektiğini bence 
kuşku yok.

Öte yandan Anayasa’nın 20’nci maddesi son fıkrası gereği, kişisel 
verilerimizin korunup korunmadığıyla ilgili bilgi edinme hakkımız çok 
geniş olduğu için Sağlık Bakanlığı’ndaki bir personelin benim verimi 
satıp satmadığını, orada benim verilerimin nasıl korunup korunmadığını 
benim bilmek en doğal hakkım diye düşünüyorum. O açıdan görüşünüze 
katıldığımı söyleyemem Hocam.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay - Bir şey söyleyeyim, sizin görüşünüze 
ben saygı duyuyorum. Ama ben cümlemin başında Devlet Denetleme 
Kurulu’nun kuruluş dönemindeki amacını söyledim. Orada şeffaflaşma 
amacı filan yok, o sizin iyimser yorumunuz. Oradaki amaç; yürütmenin 
Cumhurbaşkanı kanadını güçlendirmektir. Güçlendirmenin yöntemle-
rinden bir tanesi de, yürütmenin işleyişindeki bilmek istediği hususları 
bilmesi. Onun için dedim ki, Türk tipi ombudsmanı denildi, fakat alakası 
yok. O cümlenin arkasındayım, orada idarenin şeffaflaşmasını sağlamak 
gibi bir amaç yok, iyimser bir yorum.

Oturum Başkanı - Hocam çok teşekkür ederim. Sayın Hocamızda 
cevaplandığı için ben bir şey söylemeyeyim dedi. Çok teşekkür ediyoruz, 
Ankara Barosu olarak göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı, katılım-
larınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarıma da bizleri 
aydınlattıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar 
diliyorum, sağ olun.

(Plaket Takdimi Yapıldı)





ANKARA BAROSU
VIII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Elektronik Haberleşme  
Sektöründe Rekabet Sorunları
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Sunucu - Ankara Barosu’nun düzenlediği 8’nci Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’nın üçüncü gününün, son oturumuna hoş geldiniz.

“Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabet Sorunları” konulu 
oturumumuza başkanlık etmek üzere Türknet Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Mehmet Çelebiler’in platforma teşriflerini arz ederim.

Oturum konuşmacıları;
• Turkcell Hukuk Müşaviri ve Dava Yönetimi Müdürü Betül 

Gürbüz,
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı Sayın Fatih 

Tezel, Rekabet Kurumu Uzmanı Nur Seda Köktürk,
• WIK Danışmanlık’tan Sayın Doktor Ulrich Stumpf ’un platforma 

teşriflerini arz ederim.

Mehmet ÇELEBİLER
Türknet Yönetim Kurulu Başkanı / Oturum Başkanı

Sayın katılımcılar, hafta sonu Cuma günü uzun bir mesai sonucunda 
bizleri dinlemek için teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim 
için büyük bir onur, biz de elimizden geldiği kadar telekomünikasyon 
sektöründe rekabet alanındaki sorunları özetlemeye çalışacağız. Çünkü, 
hakikaten önemli bir konu ve bunların içinde yaşayan bir panelimiz var. 
Burada 15’er dakikalık sunumlar yapacağız. Ondan sonra kalan vaktimiz 
30 dakika, orada da soru-cevap kısmına geçeceğiz. Çok geç bırakmak 
istemiyoruz, Cuma akşamı kimseyi evine ve başka yere gitmekten. Önce-
den birkaç açıklama yapmak istiyorum.

Sektördeki uzun tecrübemden gelen, bu yıl 50’nci yılımı doldurdum 
sektörde. Elektronik haberleşme eskiden birer tekel olan işletmeler tara-
fından verilmekteydi. Bunların bir kısmı devletler tarafından kurulmuş, 
bir kısmı da özel olup kendilerine tekel imtiyazı verilmiş kuruluşlar ve 
bu şekilde ilerledi.

Tabii bu ilerleme sırasında yasalarla bu tekellere çok özel haklar tanın-
mıştı. Örneğin, evinizin duvarını istedikleri gibi tellerini asabiliyorlardı, 
sokakları istedikleri gibi kazarak içine borular, kanallar koyabiliyorlardı 
ve bunun içinde bir ücret ödemiyorlardı. Ayrıca çalıştırdıkları şahıslarda, 
yani telekomünikasyonla ilgili insanlarda eğitim yaptıktan sonra ancak bu 
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tip kuruluşlarda çalışabiliyorlardı. Çünkü, başka birisi telekomünikasyona 
giremiyordu. Hatta bir ara evinizin içindeki telefonu değiştirme hakkınız 
bile yoktu, hatta evinizin içindeki telefon tellerini bile bir odadan bir 
odaya geçirirseniz korkunç cezaları vardı. Ancak bu şekilde yürüyen bir 
sektörde verilen hizmet bizim anlayışımızda bir talebe dayanmayan, sadece 
arza dayanan bir hizmetti. Ne öngörülürse onu veriyordu bu kuruluşlar, 
tüketicinin de hiçbir hakkı olmuyordu. Bunun önüne geçmek için akla ilk 
gelen şey rekabetin kurulması, burada bir rekabet lâzım, ama durum çok 
zor, rekabet nasıl olacak ki. Burada yapılmış yatırım var, elemanlar hep 
aynı yerde çalışıyor, teller, kablolar, duvarlar, sokaklar hep onların kont-
rolünde, bir tek tekelin, bunu nasıl açacaksınız rekabete ? Bu da, burada 
konuşacağımız konulardan bir tanesi. Onun için burada, ülkemizde Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan bunları anlatacak Fatih Bey var.

Bu çok zor bir şey açılması, ama bir ihtimal neticesinde çıkıyor. Çünkü 
verilen hizmetten kimse memnun değil ve ilerleme olmuyor. İlerleme 
olabilmesi için rekabetin şart olduğu görülüyor. İlk çıkan kararda Ame-
rika’da çıkıyor, “telefonun yerinde başka bir sistem konulabilir” diye. 
Ondan sonra da yavaş yavaş diğer kararlar çıkarak rekabete açıyor. Reka-
bete kanunen, yasal olarak açılıyor ama bunun bir de uygulaması var. 
Uygulamalar nasıl yapılıyor ? Orada da yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’ndan Fatih Bey ve Rekabet Kurumu’ndan da Nur Seda Köktür 
Hanım bize bilgi verecek. Şimdi bir de bu işin içinde bu rekabet ihlal-
lerine maruz olan veya onlarla yaşamaya çalışan işletmeciler var. Burada 
da Turkcell’den Betül Hanım bize ne gibi rekabet olabiliyor, bunlarda 
ne gibi ihlaller olabiliyor onu anlatacak ve bütün bunların sonunda da 
bu konuda uzun seneler danışmanlık yapan, bu konuyu her tarafıyla 
inceleyen Doktor Ulrich Stumpf, bize karşılaştığı olayları anlatacak, 
çözümlerde getirecek ümit ediyorum. Buyurun efendim, Betül Hanım.

Betül GÜRBÜZ
Turkcell Hukuk Müşaviri ve Dava Yönetimi Müdürü

Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkesi saygıyla selamlıyo-
rum. Turkcell’de Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız temsil 
edecekti, ama kendisinin programında çok acil bir değişiklik olduğu için 
onun yerine ben katılıyorum. Kendisinin herkese selam ve saygılarını 
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ileterek başlamak istiyorum öncelikle. Mehmet Bey güzel bir açılış yaptı, 
ben de o açılışa sadık kalmak istiyorum.

Elektronik haberleşme sektöründe rekabet sorunları dediğimiz zaman 
sektörü öncelikle üçe ayırmak gerektiğini düşünüyoruz. Üçe ayırmak 
ve mobil işletmecilerin kendi aralarındaki rekabetin, sabit işletmecile-
rin kendi aralarındaki rekabetini ve mobil ile sabit arasındaki rekabete 
değinmek gerektiğini düşünüyoruz. Öncelikle, kendi bilgilerimde daha 
yoğun olduğu için mobil alandaki rekabetten başlamak istiyorum.

Bildiğiniz gibi 1994 yılında Turkcell faaliyet göstermeye başladı ve 
mobil alanda hizmet veren bir işletmeci olarak, mobil hizmetlerini ülke-
mize getirilmesine sebep oldu. Ardından 1998 yılında imtiyaz sözleşmesi 
imzalanarak lisanslar dağıtıldı ve çok kısa süre içerisinde şimdi adıyla 
Vodafone olan, Telsim ve ardından Avea’da sektöre giriş yaptı.

Sektörün kuruluşuna baktığımız zaman yaklaşık 2000 yılında, yani 
14 seneden beri şu anda faaliyet gösteren üç işletmecinin de esasen 
sektörde faaliyet gösterdiğini, dolayısıyla mobil alandaki rekabetin 14 
senedir yoğun bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Bunun etkilerinden 
birisi olarak da, mobil alanda işletmecilerin kendi aralarındaki rekabetin 
gayet uygun, haksız rekabete yol açmayacak uygulamalar yer aldığını 
söylemek mümkün olabilir.

Nitekim, bu tüketicilerin de kendi bizzat tecrübe ettikleri bir husustur 
diye düşünüyorum. Çünkü, bildiğiniz gibi mobil sektörde rekabetin 
dinamik olduğunu gösteren en büyük gelişmelerden birisi olan mobil 
numara taşıma uygulaması çok uzun zamandan beri faaliyet gösteriyor 
ve mobil hizmeti almak isteyen tüketiciler kendi telefon numaralarını 
değiştirmeden, kendilerine daha uygun teklif veren, kendi taleplerine 
daha uygun seçenekler sunan işletmecileri seçiyor. Fakat numaraları 
değişmeden, yakınlarına yeni bir numara belirtmek zorunda kalmadan 
günlük hayatları herhangi bir sekteye uğramadan yine aynı numaradan 
hizmet almaya devam ediyorlar.

Burada şunu belirtmek istiyorum: Ülkemiz nüfusu 75 milyondan 
oluşurken, 2009’dan beri, yani mobil numara taşıma uygulamasının 
yürürlüğe girdiği günden beri yaklaşık 64 milyon tüketici mobil numara 
taşıma uygulamasından faydalanmış. Bunun yanı sıra, işletmeciler arasın-
daki rekabetin altyapı bazlı olması ve işletmecilerin tüketicilere daha iyi 
hizmet verebilmek amacıyla her yöne tarifeleri yoğunlaştırması sayesinde 
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uygun fiyatlar ve hizmet çeşitliliği de mobil pazarda yaygın bir şekilde 
görünmektedir.

Bildiğiniz gibi bu sayede tüketiciler hem kendi işletmecilerinin abone-
lerini ararken uygun fiyattan yararlanmaktadırlar, hem de diğer işletme-
cilerin abonelerini uygun fiyattan arayabilmektedirler. Hatta belirtmek 
istiyorum, Avrupa genelinde en fazla konuşan, buna karşın dakika başına 
en düşük ücreti ödeyen tüketicilerde ülkemiz tüketicileridir.

Rekabetin bir diğer parametresi olarak pazar paylarından bahsetmek 
gerekirse, mobil alanda pazar payları da dinamik bir değişkenlik gös-
termektedir. Örneğin, lider işletmeci Turkcell’in 2008 yılında yüzde 64 
olan pazar payı, 2013 sonunda abone sayısına göre yüzde 50’ye, gelir 
payına göre yüzde 50’nin altına gerilemiştir. Şüphesiz, Turkcell’in payı 
gerilerken bu kazanım diğer işletmecilerin lehine olmuştur. Yani, Turk-
cell’in kaybettiği bu Pazar payları ve gelir payları Avea ve Vodafone’un 
kendi paylarını artırmalarına vesile olmuştur.

Bu kapsamda mobil alanda rekabet sorunu diye bir sorunun çok fazla 
olduğunu düşünmüyoruz. Bununla birlikte sektörün geneline bakarsak, 
maalesef sektörde yer alan bazı düzenlemeler nedeniyle sabit ve mobil 
arasındaki rekabetin çokta eşit olmadığını, hatta tüketicilerin adeta sabit 
hizmetlere yönlendirildiğini görüyoruz.

Buradaki diğer başlıklara, muhtemelen diğer katılımcılar değinecektir, 
ama ben özellikle her iki sektörün vergilendirilmesi açısından farklılığa 
değinmek istiyorum. Her ne kadar Anayasamız uyarınca verginin eşit 
olması ve eşit durumdaki kişiler için eşit olarak uygulanması gerekmek-
teyse de, maalesef mobil hizmetler ile sabit hizmetler arasındaki vergiler 
arasında çok büyük farklılıklar var. Bunun en güzel örneği sanıyorum 
vergilerin kaç kalemden oluştuğunu söylememle daha iyi anlaşılacaktır.

Mobil haberleşme hizmetleri yaklaşık 7 kalem vergiye tabii tutulmak-
tadır. Bununla birlikte sabit hizmetler sadece üç kalem vergi ödemektedir. 
Üstelik her iki hizmet için ortak alan, örneğin özel iletişim vergisi mobil 
için yüzde 25, sabit için yüzde 15 oranında alınmaktadır. Bu durum tabii 
ki mobil işletmecilerin maliyetlerini, maliyete bağlı olarak da tüketicilerin 
yararlandıkları hizmetin fiyatını etkilemektedir. Hatta, tüketicilerde ve 
sanıyorum birçoğunuzdaki algı, cep telefonu ile sabit hattı aramaktansa, 
sabit hattan, sabit hattı aramanın daha ucuza olacağı yönündedir. Bunun 
da genel olarak vergilendirmeden kaynaklandığını düşünüyoruz ve maa-
lesef bu konuda herhangi bir değişiklik yapılacağını ya da herhangi bir 
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şekilde bu verginin eşitliğe doğru seyredeceğini de öngöremiyoruz. Oysa 
bu vergilendirme yükünün tüketicilerin yanı sıra, sektöre yeni girişlere de 
etkisinin olacağı tartışılmaz. İşletmeciler, rekabet seviyesinin yükselmesiyle 
tabii ki daha düşük fiyatlara daha yüksek kalitede hizmet verecekler ve 
vergiye ödedikleri bu aradaki farkı altyapılarına ya da tüketicilerine yeni 
hizmet ve servisler vermek için kullanacaklar kanaatindeyiz.

Son olarak değinmek istediğim hususta, konuşmamın başında söyle-
diğim gibi sabit pazardaki rekabet. Çoğunuzun bildiği gibi sabit alanda, 
sabit pazara baktığımız zaman Türk Telekom bir yasal tekeldi. Bu yasal 
tekelin kaldırılmasının üzerinden yaklaşık 9 yıl geçti. Ancak, 9 yıl geç-
mesine rağmen Türk Telekom ve iştiraki TTNET’in, sabit ses hizmetleri 
pazarındaki trafiğin yaklaşık yüzde 80’ini taşıdığını ve gelirin de yaklaşık 
yüzde 90’ını elde ettiğini, kazandığını görüyoruz. Bu durum bile zaten 
pazardaki gelirlerin sadece bir işletmeci lehine olduğunu gösterir ve 
rekabetin de sağlanamadığını ortaya koyar kanaatindeyiz.

Bu durumun etkilerini Mehmet Bey’de değerlendirecektir diye ona 
bir pas atmak istiyorum. Ama onun dışında sabit pazarda numara taşıma 
uygulamasının mobil pazardaki kadar etkin olmadığını da ifade etmek 
isterim.

Mobil pazarda 64 milyon abone numarasını taşımışken, aynı dönem-
lerde başlamış olan sabit pazarlardaki numara taşıma uygulaması 500 bin 
civarında kalmıştır. Üstelik burada ifade etmek gerekir ki, sabit pazarda 
her numarada taşınamamaktadır. Yasal nedenler sebebiyle, örneğin herke-
sin çok yoğun kullandığı ve belki de büyük gelir elde edilmesi mümkün 
olan 444’lü numaraların taşınması yasal nedenlerle mümkün değildir. 
Toptan hat kiralama kapsamındaki numaraların taşınması da yasal olarak 
mümkün değildir. Bu sorunlar giderildiği takdirde sabit pazarın kendi 
içerisindeki rekabet sorunlarının da çok daha kolay bir şekilde aşılacağını 
düşünüyoruz.

Özetlemem gerekirse; elektronik haberleşme sektöründeki rekabet 
sorunlarının mobil işletmeciler arasında herhangi bir şekilde varlığından 
söz etmek mümkün değil. Fakat mobil ile sabit ya da sabit pazarın kendi 
rekabet dinamikleri içerisindeki rekabet seviyesinin birazda iyileştirmesi 
gerekir kanaatindeyiz. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Çok teşekkürler Betül Hanım.
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Bana yolladığınız topun altında eğiliyorum ve bunu Fatih Bey’e yol-
luyorum. Rekabet sabit telekomünikasyon sistemlerinde niye mobildeki 
kadar gelişmedi ?

Sunum yansıtılana kadar ben biraz bilgi vereyim. Mobil sektör çok 
daha yeni bir sektör, eşit şartlarla başladığı için rekabetin ortaya çıkması 
zor olmadı. Fakat daha önce söylediğim gibi, sabit sektörde birisi yolunu 
alıp gitmiş, geri kalanların gelebilmesi çok zordu. Onun için çok daha 
ciddi sorunlar başında da vardı, halen var.

Fatih TEZEL
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı

Herhalde sunum çalışmayacak, ben bu şekilde konuşayım. Fatih Tezel 
benim adım, Bilişim Uzmanıyım; yaklaşık 6 yıldır Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nda çalışıyorum. Ondan önce de bir süre Başbakanlıkta 
çalıştım.

Temel olarak biz bu sektörde düzenlemeleri nasıl yapıyoruz, rekabete 
nasıl açmaya çalışıyoruz ve düzenlemelerimizi rekabet hukukuna ne 
kadar uygun olmasına dikkat ediyoruz ve bunu hangi temelde, hangi 
ekonomik zeminde, hangi hukuki zeminde sürdürdüğümüzü kısaca 
anlatmak istiyorum.

Öncelikle bahsedecek olursak, elektronik haberleşme sektörünün 
düzenlenmesi Türkiye’de katılım müzakereleri ve üyelik sürecimiz nede-
niyle, Avrupa Birliği üyelik sürecine uyum kapsamında yürütülüyor. 
Kurum 2001 yılında kuruldu, Türk Telekom’un özelleştirilmesi de 2004 
yılına denk geliyor.

Daha sonra bu özelleştirmeler ve sektörün diğer alternatif işletmecilere 
açılması birbirini takip eden süreçler halinde gerçekleşti ve bu sürede de 
mevzuatın hazırlanması ve gerekli düzenlemelerin sürekli bu çerçeveye 
yansıtılması şeklinde gelişti.

Bu coğrafyada “sektör spesifik kuruluşlar” deniliyor bizim gibi kuru-
luşlara ve sektör spesifik kuruluşlar kendi yaptıkları düzenlemeleri teknik 
ve ekonomik temellere dayandırmak zorundalar. Sadece hukuki zeminde 
hareket etmeleri mümkün olmuyor; çünkü yaptığımız düzenlemeler piya-
saya doğrudan müdahale olarak yansıdığı için bunu piyasa ekonomisinin 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

291

içtenliğini bozmadan ve rekabete uygun bir şekilde yapabilmemiz için 
yaptığımız bütün düzenlemeleri ekonomik ya da teknik temele dayan-
dırmanız gerekiyor. Bu açıdan bizim kurumumuzda çalışan insanların 
profillerine baktığınızda, ekonomist, hukukçu ve mühendis arkadaşların 
beraber çalıştıklarını görürsünüz. Bütün işleri insanlar genellikle beraber 
yaparlar, tek başına işleri yürütmezler. Bunun nedeni, bahsettiğim gibi 
yaptığınız düzenlemelerin belli bir ekonomik, teknik ve hukuki temelde 
inşa edilmesi gerektiğinden kaynaklanıyor. Kısaca belirtmek gerekirse, 
iktisadi ve hukuki literatürde eksante düzenlemeler ve ekspoze düzenle-
melerden bahsedebiliriz.

Eksante düzenlemelerden kastımız; müdahalenin önceden yapılması, 
ekspozda da müdahalenin daha sonra yapılmasını anlıyoruz. Eksante 
düzenlemeler, bu sektör spesifik, bizim gibi düzenleyici kuruluşların 
neden varolduğunu gösteren düzenlemelerdir ve bizim düzenlemelerimiz 
genellikle, mesela rekabetin önlenmesi ya da rekabetin tesis edilmesine 
yönelik düzenlemelerdir. Bir şeyi daha sonradan cezalandırmak ya da testi 
kırıldıktan sonra gerekli yaptırımları düşünmekten ziyade, o işlerin nasıl 
yapılacağına, nasıl sağlıklı bir şekilde yürüyeceğine ilişkin düzenlemeler-
dir. Bu açıdan bakıldığında sektörel düzenleyiciler Rekabet Kurumu’nun 
görev ve sahasında örtüşen yetkilere sahip olsa da, aslında tamamlayıcı 
ve daha öncül kuruluşlardır.

Çerçeveden bahsedecek olursak, Elektronik Haberleşme Kanunu 2008 
yılında son şeklini aldı. 2008 yılında Avrupa Birliği’ne uyum amacıyla 
kanun tamamen baştan ele alınıp, ikincil mevzuatı da 2008 ve 2009 
yılları arasında yeniledik. Pazar analizi yönetmeliği burada 2012 tarihli 
görünüyor, ama bu onun son hali, birkaç değişiklikten sonra bu hale 
geldi. Pazar analizi yönetmeliğimize göre de biraz sonra anlatacağım bizim 
öncül düzenlemelerimize kaynaklık eden yönetmeliktir kendisi. Buna ek 
olarak, pazar analizi yönetmeliğinde pazar analizlerinin nasıl yapılaca-
ğını ve bunların hangi ekonomik temellerde ele alınacağına ilişkin bir 
rehber dokümanımız var. Ayrıca, önümüzdeki günlerde yayınlanmasını 
beklediğim bir fiyat sıkıştırması tebliğimiz var.

Pazar analizi nedir, öncelikle ondan bahsedelim. Pazar analizi; sektö-
rel düzenleyicilerin rekabete açılacak piyasalarda öncelikli müdahalenin 
ekonomik sınırlarını çizdikleri ve sınırı çizilen o piyasadaki rekabet 
sorunlarını ele alıp, o piyasadaki rekabet sorunlarına yönelik atacakları 
adımları önceden belirledikleri hukuki dokümanların isimleri oluyor.
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Avrupa Birliği genelindeki bütün ülkelerdeki çerçeve bu, bir analiz 
dokümanı hazırlıyorsunuz ve bu analiz dokümanına dayanarak da ilgili 
işletmecilere yükümlülükler getiriyorsunuz ve bu işletmecilere getirdi-
ğiniz yükümlülüklerden dolayı da o işletmeciler getirilen kurallara ve 
yükümlülüklere uygun davranmak zorunda kalıyorlar. Piyasada bu hiz-
metleri alan alternatif işletmeciler, piyasada faaliyet gösteren diğer mobil 
işletmeciler ya da sabit yerleşik işletmeciler bu kurallara uygun bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürmeleri gerekiyor. Ayrıca bu işletmecilerin arasındaki 
anlaşmazlıklar içinde yine kurum nezdinde bir uzlaştırma müessesesi var.

Pazar endüstrisinden kısaca bahsedecek olursak, ilgili pazar tanımı 
ile başlıyoruz. İlgili pazar tanımı bildiğiniz üzere, rekabet hukukunda 
bir kavram. Müdahalenin yapılacağı ekonomik sınırları belirlediğimiz 
alan oluyor. Rekabet Kurumu’nun veya rekabet hukuku kapsamında 
yapılan pazar tanımından tek farklı olduğu yer, ileriye dönük bakış 
açısıyla yapılması.

Nur Seda Hanım bu konuyu daha iyi anlatır. Rekabet Kurumu’nun 
önüne bir dosya geldiğinde zaten ihlal gerçekleşmiştir ve geçmişe dönük 
veriler üzerinden bir pazar tanımı yapar. Bu pazarda hangi işletmecilerin 
olduğu, ekonomik büyüklüklerin ne şekilde gerçekleştiği, piyasada kimin 
hâkim durumda olduğu değerlendirmesi hep bu tanıma dayanılarak 
yapılır.

Bizde pazar tanımı bunlara ek olarak bir de ileriye dönük, o piya-
sadaki pazar paylarında ne tür değişiklikler olabilir ya da bu ürünlerin 
ilgili ürün piyasasında veya ilgili coğrafi piyasadaki tanımları biraz daha 
ileriye dönük bakış açısıyla değerlendirilir.

Bu Pazar tanımını yaptıktan sonra düzenleme gereksiniminin olup 
olmadığının değerlendirildiği bir bölüm var. Burada da varolan giriş 
engellerinin geçici olup olmadığı ve bu piyasada düzenleme yapılmazsa, 
piyasanın kendiliğinden rekabetçi düzeye gidip gitmeyeceği ya da Rekabet 
Kanunu kapsamındaki düzenlemelerin rekabete tesis etmede yeterli olup 
olmadığı hususları değerlendirilir. Üçünün beraber sağlandığı durumda 
da biz düzenlemeye karar verdiğimizde analizimize devam ediyoruz ve 
daha sonra rekabet analizi seviyesine geçiliyor.

Rekabet analizi seviyesinde, bu piyasadaki işletmecilerin piyasa pay-
larına bakılıyor. Piyasa paylarına bakıldıktan sonra, eğer piyasada belli 
bir piyasa gücüne sahip işletmeci varsa veya işletmeciler varsa, bunların 
rekabet hukukundaki karşılığı olan hâkim durumda olup olmadığına 
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bakılıyor. Hakim durum tanımının bizim sektörümüzdeki karşılığı etkin 
piyasa gücü kavramıyla açıklanmıştır. Bunun “Signe market power” olarak 
geçiyor, kim çevirmişse biz tespit edemedik, ama etkin piyasa gücünü 
bizim kurumumuzdan birisi bu şekilde tercüme etmiş ve çok verimli bir 
tercüme olduğunu düşünüyoruz.

Etkin piyasa gücü değerlendirmesinde sadece piyasa paylarına bakmı-
yoruz, piyasanın diğer dinamiklerine de bakıyoruz. Gelişmenin önündeki 
engeller var mı ya da kontrol edilen altyapı veya sahip olunan altyapı-
nın tekrarlanılması ne kadar mümkün gibi başka ölçütlerde yapıyoruz. 
Bunların sonucunda piyasada etkin bir piyasa gücüne sahip işletmeci ya 
da işletmeciler olduğuna karar verirsek bu piyasanın rekabetçi olmadığı 
sonucuna varıyoruz. Rekabetçi olmayan bir piyasada da etkin piyasa 
gücüne sahip işletmecilerin yapabileceği, girişebilecekleri rekabet ihlal-
lerini önceden öngörüp bu öngörülen rekabet ihlallerine karşılık olarak 
da yine öncesinde bu rekabet ihlallerini giderecek ve rekabeti tesis edecek 
yükümlülükler getiriyoruz. Eğer rekabetçi pazarla karşılaşırsak bir üst 
adımda, bu durumda eğer bir önceki piyasa analizinde getirilen yüküm-
lülükler varsa bunları kaldırıyoruz.

Bu piyasa analizi dokümanı hazırlandıktan ve tamamlandıktan sonra 
muhakkak kamuoyu görüşüne açılıyor. En az bir aylık süre içerisinde 
de bizim kurum web sitemizde yayınlanıyor, dolayısıyla çok değişik 
paydaşlardan bunlara cevap alıyoruz. Eğer gerekli görürsek değişiklikleri 
yapıyoruz ve buna ilişkin açıklamaları yapıyoruz. Ama eğer öyle olmadı-
ğını düşünüyorsak ve kendi fikrimizin daha iyi olduğunu düşünüyorsak 
bunu da tekrar açıklayarak düzenlemeye devam ediyoruz.

Pazar analizi süreci yeni bir süreç değil bizim için, 2006’dan bu yana 
yaklaşık üç tur şeklinde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ülkelerinin gene-
linde üç yılda bir tekrarlanan süreçler bunlar. İlkini 2006 yılında yap-
mıştık, daha sonra Avrupa Birliği’ndeki müktesebatındaki değişikliklere 
göre biraz daha mevzuatımızı daha uyumlaştırıp ikinci turu yenilediğimiz 
mevzuata göre gerçekleştirdik. Üçüncü turda geçen sene itibariyle bitti. 
Şu anda devam eden iki tane daha pazarımız var ve bu pazara ilişkin 
de şu an web sitemizde yayınladık ve onların görüşlerini bekliyoruz ve 
geldikten sonra da onları değerlendirip, o piyasadaki koşullara bakacağız.

Şimdi üç tur pazar analizi geçti ve üç tur pazar analizi sonucunda hâlâ 
aynı pazarlar mı analiz ediliyor ? Evet, çünkü; rekabet seviyesinin henüz 
istenilen seviyeye gelmediğini düşünüyoruz. Ama, bunların yanında 
düzenleme dışı bırakılan piyasalarda söz konusu. Örneğin, sabit şebekede 
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taşıma pazarı ikinci turda düzenlenen bir pazarda, ama üçüncü turda 
yaptığımız pazar analizi neticesinde bu piyasadaki rekabet seviyesinin 
belirli bir düzeye ulaştığına kanaat getirdiğimiz için kamuoyu görüşle-
rinden sonra da bu dokümanı nihayete erdirip, o piyasayı deregüle ettik.

Aynı şekilde sabit telefon şebekesine erişim pazarı ve sabit ses arama 
pazarında, şu anda askıda olan pazarlarımız bunlar, burada da kısmi bir 
deregülasyon öngörüyoruz. Buradaki rekabet koşullarının da nispeten 
bir seviyeye geldiğine kanaat getirdik. Dolayısıyla, buradaki düzenleme-
lerimizin bir kısmını da kaldıracağız.

Ayrıca bununla beraber bahsetmek istediğim bir diğer konu da, 
dediğim gibi bütün düzenlemelerimizi hukuki analizler çerçevesinde 
devam ettirmiyoruz. Bu hukuki temelde getireceğimiz düzenlemeleri aynı 
zamanda ekonomik ve teknik anlamda da desteklememiz gerekiyor. Bu 
açıdan geçen sene sabit ve mobil kullanıcıları için eğilim anketi yaptık. 
Çok kapsamlı bir anketti ve o anketin sonuçlarına göre düzenlemelerimizi 
şekillendiriyoruz. Örneğin, bu sabit şebekedeki erişim pazarıyla, sabit 
aramalar pazarında o anketten çok faydalandık. Birazdan birkaç tane 
örnek slayt göstereceğim.

Bunlar mevcut durumda geçerli olan pazar analizlerimiz. Görüldüğü 
üzere pazarların isimleri ve bu pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işlet-
mecilerin isimleri var. Mobil alanda iki pazarımız var, geri kalan piyasalar 
sabit pazarlar. Bunların arasında sabit ses hizmetlerine ilişkin pazarlar var, 
bir de geniş bant internete ilişkin toptan pazarlar var. Düzenlemelerimiz 
genellikle Avrupa Birliği’nin de benimsediği yöntem olan; önce toptanda 
gerekli önlemleri alıp, daha sonra gerek duyarsak perakende de bazı 
önlemleri tercih ediyoruz. Perakende düzeyde artık düzenlemelerimizi 
kaldırma yoluna gittiğimiz için son iki sıradaki sabit telefon şebekesine 
erişim pazarı ve sabit arama pazarındaki yükümlülükler bir süre sonra 
kaldırılacak.

Burada bahsedilmesi gereken bir konu daha varsa, o da sabit sektör-
deki daha düşük seviyede olan rekabet düzeyinin iyileştirilmesi için biz 
toptan hat kiralama yükümlülüğünü öngörmüştük. Toptan hat kiralama 
yükümlülüğü sayesinde alternatif işletmeciler, yerleşik işletmeciye tabii 
olmadan, yani oradan ayrıca bir aboneliğe gerek kalmadan kendi abone-
lerine ses hizmeti sunabiliyorlar. Yani, biz tüketici olarak Türk Telekom 
dışında herhangi bir telefon işletmecisine gidip sabit telefon hizmeti 
alabiliyorsunuz. Bu hizmet 2012 yılında yürürlüğe girebildi. Şu anda 
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13 milyon toplam sabit aboneye karşılık, 1 milyonu biraz geçen sayıda 
da toptan hat kiralamayla hizmet alan abone var.

Aynı şekilde hatırlayacağınız üzere, 2008 yılına kadar mobil şebeke içi 
ücretlerle, mobil şebekeler arası ücretler arasında çok ciddi bir fark vardı. 
Dolayısıyla, bazı insanlar iki tane telefon taşımayı tercih ediyorlardı. Hem 
Avea’nın tarifelerinden faydalanmak için ya da Turkcell’in tarifelerinden 
faydalanmak için iki ayrı abonelik alıyorlardı ya da iki telefon taşıyorlardı 
veya çift sim kart gibi yola gidilmişti.

Daha sonra bizim yaptığımız düzenleme sayesinde bu şebeke içi ücret-
ler arasındaki farkın azalması için gerekli düzenlemeleri yaptık. Şebeke 
içi ücretlerle, şebekeler arasındaki farkın daha azaltılmasına yönelik 
önlemlerde bulunduk. Bunun karşılığında da her yöne paketlerde çok 
ciddi bir artış oldu. Bu sayede birçok insan ikinci telefonunu kapatıp, 
artık tek bir telefon üzerinden daha rahat bir şekilde konuşmaya başladı.

Yine verilere baktığımızda, Avrupa genelinde en çok konuşturan bir 
ya da ikinci sıradaki ülkeyiz. Her ayda değişebiliyor, ama en son verilerle 
hatırlayabildiğim kadarıyla Avrupa genelinde ay bazında kullanıcı başına 
en çok dakika bizde. Mobil tarafta böyle bir hareket var.

Hanımefendinin söylediği gibi, mobildeki rekabetin sabite göre bakıl-
dığında çok daha hareketli ve canlı olabildiğini görebiliyoruz. Bu biraz 
teknolojilerin kendisinden de kaynaklanan bir şey; çünkü bir tarafta mobil 
gibi güncel bir teknoloji varken, diğer tarafta daha sabit, daha durağan bir 
sektör var, bunun da mutlaka onlara bir katkısı oluyor. Bununla beraber 
geniş banda çok kısa değinmek istiyorum, çünkü başka bir oturumda da 
geniş bant konuşulmuştu.

Geniş bantta da biz hizmeti dayalı yatırımlarla, altyapıya dayalı yatı-
rımlar arasındaki rekabeti dengelemeye çalıştık kurum olarak. Buna 
ilişkin ayrı pazarlar var ve bu pazarlarda biz toptan düzeyde alternatif 
işletmeciler için girdi sayılabilecek, girdi niteliğinde olacak hizmetlerin 
ücretlerini maliyet esaslı belirliyoruz. Buradaki düzenlemelerimiz değişik 
katmanlarda devam ediyor. Geniş bant açısından son yıllarda özellikle 
işletmeciler açısından daha olumlu şeyler oldu.

Bununla beraber numara taşınabilirliliğinde çok ciddi bir sayıya 
ulaşıldı. Mobil numara taşınabilirliği 60 milyon gibi bir sayının üzerine 
çıktı, Türkiye’nin 60 milyonun üzerinde bir numara taşınıyor ve bun-
ların bir kısmı daha çok taşınıyor, sürekli yer değiştiren abonelerde var. 
Maalesef sabitte böyle değil.
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Yine anketle ilgili göstermek istiyorum. Bu yeşil çizgi mobil abone 
sayesindeki artışı görüyorsunuz, mavi çizgide de sabit abone sayısındaki 
düşüş görünüyor. Yaptığımız anket sonuçlarına göre bireysel kullanıcı-
lar için yapılanda yaklaşık yüzde 70’in üstündeki kişi ya sabit telefonu 
olmadığını ya da sabit telefonu kapattığını söylemiş. Buna gerekçe olarak 
da, cep telefonunu kullanımlarını gerekçe olarak gösteriyorlar. Kurumsal 
abonelerde bu böyle değil. Kurumsal abonelerde yüzde 70’i sabit telefon 
aboneliğini sürdürdüğünü ve iptal edenlerin de tekrar cep telefonunu 
bahane olarak gösterdiklerini ve yine yüzde 70’ini sabit aboneliği koru-
duğunu gördük.

Dediğim gibi yaptığımız düzenlemeleri ekonomik temellere dayandırı-
yoruz. Bu yaptığımız esneklik çalışmalarından birisi, o esneklik öğelerine 
bakarak karar veriyoruz piyasa tanımlarını yaparken.

Fiyat sıkıştırması yükümlülüğüne ilişkin olarak da bir tebliğimiz var 
ve önümüzdeki günlerde çıkacak. Buna göre toptan ücretlerle, perakende 
ücretler arasındaki marjın belli bir ekonomik alan içerisinde kalmasına 
dikkat edeceğiz.

Olası düzenlemeler olarak da, önümüzdeki yıllarda öngörülen şey; 
şu an teşvik için düzenleme dışında bırakılan fiberin belki önümüzdeki 
günlerde daha kapsamlı olarak düzenlenebileceğini söyleyebilirim.

Sonra bütün dünyanın gündemine giren konulardan bir tanesi, sek-
törler arasında altyapı paylaşımı. Bu önümüzdeki günlerde ve yıllarda 
daha çok gündemimizi teşkil edecek bir şey, sektörler arasında bir yakın-
samadan söz ediyoruz.

Ayrıca, coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma var; hangi işletmeci-
nin, nerede altyapısı var veya hangi eve, hangi işletmeci servis veriyor. 
Bununla ilgili coğrafi bilgi sistemlerinden, yani Google’nın haritası gibi 
kaynaklardan erişebileceğimiz sistemler yapılıyor şu anda. O sistemler 
tamamlandığında daha rekabetçi bir ortama gidileceğini umuyoruz. 
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Fatih Bey’e teşekkür ederim. Hakikaten hem 
yapılan, hem de yapılacak şeyleri gayet güzel açıkladı. Ancak tabii oldukça 
teknik bir konu, hem sektör teknik, hem de anlatabilmek zor. Ben de 
o arada şöyle bir şey düşündüm, müsaadenize sığınarak basit bir örnek 
vereyim; farz edin ki bir şehirde bütün yollar, yol yapma izni, bina yapma 
izni, o yolların üstünde otobüs, otomobil çalıştırma izninin hepsi bir 
imtiyaz olarak bir kuruluşa verilmiş. Dükkân açma izni de ona verilmiş, 
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içinde satacağı malları seçme izni de ona verilmiş, ama orada yaşayan bir 
sürü insanlar var. Şimdi bunlar nasıl istedikleri malı başka bir manavdan 
alabilecek ? Bir kere manavın bir kere manavını açacağı yer yok; çünkü 
binaların hepsi başka birine ait ve onun da sahibi var, açsa bile bu 
sefer kendi evinden kalkıp açılmış o yeni manava gidecek müşteri yok. 
Çünkü kendi vasıtasıyla gidemiyor, burada yine o binanın sahibi, yolun 
sahibinin verdiği araçlara binmek zorunda. Buradaki rekabeti açabilmek 
görüyorsunuz ne kadar zor. Herkes istediği vasıtaya binebilir deseniz, bu 
sefer binaya girişte hüviyet soracak, “benim manavımdan alırsan sormam, 
ötekinden alırsan hüviyetini göster” diyebilir. Bu hakikaten çok zor bir 
şey, bütün kurumun çalışmalarına rağmen de maalesef manavdaki ürün 
çeşidi artmıyor. Artmamasının büyük sebebi de, ciddi olarak rekabetin 
hâlâ çalışmamış olması. Dünyada çok güzel hizmetler var, ama bunların 
artması içinde çok ciddi rekabete karşı olanları önleyici tedbirlerin 
alınması gerekiyor. Bizde de teknolojinin ilerlemesi için, rekabetin şart 
olduğunu düşünüyorum.

Şimdi Fatih Bey’den duyduk, artık düzenlenmeyecek olan, pazar 
analizlerinin dışına çıkılan yerlerde yine rekabet olup olmadığına 
bakılacak. Buna da Rekabet Kurumu bakacak, onun için şimdi sözü Nur 
Seda Köktürk’e veriyorum. Kendisi bize bu rekabetin oluşmuş olduğu 
sektörde, kısımlarda rekabetin nasıl devam ettirileceğiyle ilgili, rekabet 
önleyici durumlara nasıl etki edeceklerini anlatacak.

Nur Seda KÖKTÜRK
Rekabet Kurumu Uzmanı

Öncelikle herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Aslında bu sunumu 
Kurumumuz Kıdemli Koordinatör Vekili Sayın Ali Demiröz yapacak-
lardı. Ancak bugün maalesef burada olamadılar, benden de özürlerini 
ve selamlarını iletmemi istediler. İsmim Nur Seda Köktürk, Rekabet 
Kurumu’nda yaklaşık 6 yıldır Rekabet Uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün 
sizlere bu oturumun başlığı olan, “Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Rekabet Sorunları” konusunu, Rekabet Kurumu tecrübesi çerçevesinde 
anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken de Kurulumuzun almış olduğu 
kararlar, yapılan incelemeler kapsamında devam etmeyi planlıyorum.
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Fatih Bey değindi, aslında sadece ülkemizde değil dünya uygulama-
larında da elektronik haberleşme sektörü, genel olarak sektörel düzenle-
meler kapsamında düzenlendiği için her zaman rekabet hukukunun bu 
sektördeki yeri, sınırları, rolü, sektörel düzenlemeyle tamamlayıcı mıdır, 
ikame midir, hep tartışma konusu olmuştur. Bunu da benim sunumum 
boyunca göreceksiniz, yeri geldikçe bu hususlara değineceğim.

Sorunlardan bahsetmeden önce belki sorunların kaynağına göz atmak 
uygun olacaktır diye düşünüyorum. Elektronik haberleşme sektöründeki 
rekabet sorunlarını üç kaynağa bağladım ben. Bunlardan ilkini piyasa 
yapısı olarak özetleyebiliriz. Bu piyasaların kendine özgü yapıları ve 
bu yapılardan kaynaklanabilen aksaklıklar ve bunların başında da giriş 
engellerinin olması geliyor. Giriş engelleri nedir ? Bu sektörde faaliyet 
gösterebilmek için çok büyük yatırımlara ihtiyaç var, altyapı dediğimiz 
unsurların yatırımları gerçekten çok yüksek maliyetler gerektiriyor ve 
bunlar doğal olarak da tekrar edilmesi zor, vazgeçilmez denilebilen 
unsurlar haline gelmiş oluyor.

Bunun dışında ölçek kapsam ekonomileri dediğimiz, ne kadar çok 
insan kullanırsa o ürüne olan talebin artması, ağ dışsallıkları, geçiş mali-
yetleri ve standartlaşmaya olan eğilimde bu sektörde giriş engellerini 
oluşturuyor. Bunun dışında kamu düzenlemeleri, Mehmet Bey’de buna 
değindi. Uzun yıllar devlet tekelinde kalmış bir sektör, birçok ülkede ve 
serbestleşme sürecinden geçti, ama bu serbestleşme sürecinde yer alan 
bazı düzenlemelerin gecikmesi, olmaması gibi unsurlarda yine rekabet 
sorunu yaratabiliyor. Betül Hanım bahsetti, vergilendirmeye ilişkin 
hususlarda rekabet sorunlarına kaynak oluşturabiliyor.

Üçüncü unsur ise, aslında rekabet hukukunun daha çok odaklandığı 
bölüm, bu da teşebbüs davranışlarıdır. Teşebbüs davranışları dediğimiz, 
aslında bu piyasalarda faaliyet gösteren işletmecilerin yaptıkları eylem-
leriyle, faaliyet gösterdikleri o pazarlardaki rekabeti olumsuz yönde 
etkileyebilmeleri. Bu eylem gerçekleştikten sonrasından bahsettiğimiz 
için burada rekabet hukukunun bir ardıl düzenleme olmasıyla da çok 
yakından alakalı.

Müdahale araçları dediğim gibi iki tür diyebiliriz. Sektörel düzenleme, 
ülkemizde 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve kanunun 
yürütücüsü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu var. Fatih Bey zaten 
bunlardan bahsetti, piyasa yapısı kaynaklı aksaklıklar odaklı diyebiliriz 
aslında, eksante, öncül olarak bir düzenleme yapıyor ve böylece bu piya-
salarda oluşabilecek muhtemel rekabet sorunlarının da aslında önüne 
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geçmek ve bu sektördeki rekabeti artırmak amaç. Rekabet hukuku da tabii 
ki bu sektörün daha rekabetçi hale gelmesini amaçlar, yalnızca elektronik 
haberleşme sektörüne değil tabii ki, ekonominin tüm sektörlerinde.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, bizim ülkemizin 
rekabet hukukunu genel olarak düzenlemekte ve yürütücüsü Rekabet 
Kurumu. Dediğim gibi teşebbüs davranışlara odaklı, yani eylem gerçek-
leştikten sonra genellikle bakılmakta ve bunun bir istisnası birleşme ve 
devralmalara verdiğimiz izindir. Bunlar, bu işlemler gerçekleşmeden önce 
belli ciro eşiklerinin üzerindeki işlemler için geçerlidir.

Elektronik haberleşme sektöründe ise en sık karşılaşılan rekabet ihlali 
türünün, hâkim durumun kötüye kullanılması dediğimiz kanunun 6’ncı 
maddesinde düzenlenen ihlal türü olduğunu görüyoruz. 6’ncı madde en 
genel haliyle; teşebbüslerin sahip oldukları hâkim durumlarını, piyasa 
güçlerini, kötüye kullanmalarını hukuka aykırı ve yasak buluyor.

Bahsedildiği gibi iki müdahale aracı aslında birbirinin tamamlayıcısı 
mı, ikamecisi mi, çok tartışmalı bir alan. Ama bizim ülkemizde de Avrupa 
Birliği’yle de paralel bir şekilde Rekabet Kurulu olarak da bizim amaç-
ladığımız şey; sektörel düzenlemenin ve rekabet hukukunun birbirinin 
tamamlayıcı olduğu yönünde bir vurgumuz var.

Dediğim gibi, sunumda ben 6’ncı maddeye odaklanacağım; çünkü en 
çok gördüğümüz ihlal türleri bu madde kapsamında gerçekleşiyor. Onun 
dışında 4’ncü madde, kartel veya teşebbüsler arası anlaşmalar dediğimiz 
ihlal türlerini yasaklamakta. Bununla ilgili olarak da, aslında kurumu-
muza elektronik haberleşme sektöründe bu tip ihlaller olduğuna dair de 
başvurular gelmekte ve yeri geldiğinde bu tür incelemelerde yapıldı. Ama 
şu ana kadar söyleyebilirim ki, herhangi ciddi bir ihlal kararı verilmedi.

Kurum tarafından soruşturmaların sayılarına bakıldığında elektronik 
haberleşme sektörüne ilişkin olanların sayısının ilk 5’te olduğunu söyle-
yebiliriz tüm sektörler içerisinde. Ve elektronik haberleşme sektöründe 
de öne çıkan problemleri üç ana başlığa ayırmayı tercih ettik. Bunlar 
bizim en çok başvuru aldığımız ve daha sonrasında ihlal kararlarında 
yoğunlaştığı aslında alanlar diyebiliriz.

İlki erişim; erişim dediğimizde aslında altyapıya erişimden bahsedi-
yoruz. Altyapıya, toptan pazarlardaki unsurlara sahip olan teşebbüslerin 
genellikle alt pazarlarda, perakende pazarlarda da faaliyet göstermelerin-
den, bu dikey bütünleşik yapılarından kaynaklı olarak bu altyapı unsurla-
rını kullanması gerekir. Çünkü bu altyapı tekrarlanması zor olduğu için, 



A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  8  O C A K - 1 0  O C A K  2 0 1 4

300

eğer perakende pazarda faaliyet göstermek isteyen işletmeciler varsa bu 
bizim yerleşik işletmeci, yerleşik teşebbüs dediğimiz teşebbüslerden bu 
altyapıyı bir şekilde sağlamak zorunda. Bu teşebbüslerde yeri geldikçe 
perakende pazarda da rakip oldukları için bu erişimi reddetme, sözleşme 
yapmayı reddetme yoluna gidebilmektedirler.

İkinci olarak da, fiyatlamaya ilişkin hususlar. Bunlarda yine toptan 
veya perakende, altyapı veya perakende de diyebiliriz. Pazarlardaki tari-
felerin, fiyatlamaların kullanılarak burada rekabeti engelleme yoluna 
gidilebilmesi anlamına geliyor.

Üçüncü olarak da münhasırlık uygulamaları; bu sektörde faaliyet 
gösteren işletmecilerin dağıtım ağıyla veya üçüncü taraflarla yaptıkları 
anlaşmalarla ilgili olarak, “yalnızca benim ürünümü satacaksın, yalnızca 
benim hizmetimi vereceksin” şeklinde özetleyebileceğimiz uygulamalar 
anlamına geliyor.

Altyapı erişimine ilişkin hususların biz genel olarak sektörel düzenleyici 
tarafından ele alındığını genel olarak görüyoruz ve bu altyapı sahiplerine, 
altyapı işletmecilerine genel olarak çeşitli yükümlülükler getiriliyor. 
Bu altyapıya erişimi açmadan ayrımcılık yapmamaya vesaireye varan 
yükümlülükler getirdiğini görüyoruz.

Son yıllarda Rekabet Kurulu bu düzenlemelerin de varlığını baz alarak 
aslında, erişimin doğrudan reddi ile ilgili iddialar geldiğinde bunlarla 
ilgili son yıllarda ihlale hükmetmediğini görüyoruz ve gerekçe olarak 
da; altyapı ve perakende pazarlarının ikisinin birden sektörel düzenleyici 
tarafından düzenlenmesini buna gerekçe gösterdiğini görüyoruz.

Aslına bakarsanız Kurul’un erişimin reddiyle ilgili bakış açısını 2005 
öncesi ve sonrası diye kabaca ayırabiliriz. 2005 öncesinde biraz daha 
müdahaleci bir Rekabet Kurulu görüyoruz, 2005’den sonra ise bu müda-
halenin dediğim gerekçelerle azaltıldığını görüyoruz. 2004 yılında alınan 
ulusal dolaşım kararı, burada Turkcell ve Telsim’in, o zamanki adıyla 
İÇTİM’in dolaşım talebini reddettiği iddiası üzerine başlatılmış olan bir 
soruşturma sonunda verildi. Burada İÇTİM yeterli altyapı kapasitesine 
ulaşamadığı için, Turkcell ve Telsim’in altyapısını kullanmak istiyordu. 
Kararda bu altyapının zorunlu unsur olduğu, İÇTİM’in faaliyet göster-
mesi için söylendi ve Turkcell ile Telsim’in bu pazarda birlikte hakim 
durumda olduğuna hükmedildi. Doğal olarak da, İÇTİM’in bu talebi-
nin objektif gerekçelere dayanmadan reddedilmesinin de ihlal olduğu 
sonucuna varıldı.
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Aslına bakarsanız şu anda bizim “Ulusal Dolaşım Kararı” diye bir 
kararımız yok. Burada yer aldık, çünkü bu Danıştay tarafından bozul-
muş bir karar ve daha sonrasında da Kurul bu kararı tekrar almayı tercih 
etmedi. Detaylarına girmeyeceğim, ama soru olursa bununla ilgili de 
konuşabiliriz.

Rekabet Kurumu’nun Borusan Telekom ile kararı 2005 sonrası dedi-
ğim kararlardan aslında, burada telefon işletmeciliğiyle ilgili olarak bir 
başvuruydu ve burada perakende ve toptan pazarlarının düzenlenmesi 
sebebiyle Kurul müdahale etmek istemedi. Ancak, 2012 yılında Borsan 
Telekom kararı tamda bu sebepten Danıştay tarafından bozuldu. Burada 
Danıştay’ın söylediği, sektörel düzenleme olsa dahi rekabet hukukunun 
da işin içinde yer alması gerektiği, soruşturmasını yapması gerektiği 
yönündeydi. Daha sonrasında Kurul karar bozulunca tekrar bir karar 
aldı. Bu karar ise farklı bir gerekçeyle iddialar reddedildi. Ama artık 
sektörel düzenleme olduğu gerekçesiyle değil, bu pazardaki rekabetin 
etkilenmemesi gibi bir gerekçeyle.

İkinci olarak fiyatlamaya ilişkin başvuruların genel olarak fiyat sıkış-
tırmasında, aslında bu sektöre ilişkin iddiaların yoğunlaştığı alanda 
diyebiliriz buna, fiyat sıkıştırması iddiaları. Fiyat sıkıştırması aslında 
erişimden tamamen ayrı bir ihlal türü değil, erişime ilişkin unsurlarda 
taşıyor ve genel olarak toptan pazarın sektörel düzenleyici tarafından 
düzenlendiği, ancak perakende pazarın düzenlenmediği veya düzenlendiği 
yine de teşebbüse fiyatını belirleme konusunda bir hareket alanı tanıdığı 
durumlarda fiyat sıkıştırmasının oluşabildiğini görüyoruz. Fatih Bey’in 
de söylediği gibi, genel olarak sektörel düzenleyicinin toptan pazarı 
düzenleyip, perakende pazarı düzenlemeyi tercih etmemesinden kaynaklı 
olarak fiyat sıkıştırmasına ilişkin iddialar aslında yarı yarıya hem sektö-
rel düzenleyicinin, hem de rekabet hukukunun, Rekabet Kurumu’nun 
alanına giriyor diyebiliriz.

Bununla ilgili olarak da, TTNET 1 ve TTNET 2 kararları, 2008 ve 
2013 tarihli, birbiriyle çok benzer iddiaları içeriyor. 2008 tarihli kararda 
Türk Telekom TTNET ekonomik bütünlüğünün geniş bant internet 
erişim hizmetleri pazarındaki rekabeti engellediği iddiası incelendi ve 
burada toptan tarifeleri ve perakende fiyatlar arasındaki marjın rakiplerin 
faaliyette bulunması için yeterli olmadığı sonucuna varılarak, TTNET, 
Türk Telekom ekonomik bütünlüğünün Rekabet Kanununu ihlal ettiğine 
hükmedildi. Bu karar Danıştay tarafından da onandı.
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İkinci kararımız ise çok yeni bir karar, hatta gerekçeli kararı da büyük 
ihtimalle yayınlanmadı henüz. Benzer iddialar incelendi, ancak bu defa 
Kurul herhangi bir ihlal sonucuna varmadı.

Danıştay tarafından 2012 yılında alınan Telkoder kararı ise, Rekabet 
Kurulu’nun hem fiyat sıkıştırması iddialarına yönelik olarak başlattığı 
bir inceleme sonucunda alınmıştı. Ancak bu kararda hem perakende, 
hem de toptan düzeydeki pazarlar düzenleniyordu. Yine bunu gerekçe 
göstererek Rekabet Kurulu fiyat sıkıştırması iddialarına herhangi bir 
müdahalede bulunmayı tercih etmemişti. Ancak Danıştay, biraz önce 
Borusan Kararı için söylediğim gerekçelerle bu kararı bozdu. Birazdan 
tekrar değineceğim, bu Telkoder Kararı dediğimiz karara ilişkin kararlar 
Kurumumuzda inceleme aşamasındadır.

Münhasırlık ise üçüncü sık karşılaştığımız ihlal türü diyebiliriz. Burası 
ise aslında genel olarak sektörel düzenleyicinin çok fazla dahil olmadığı, 
birazcık yalnızca Rekabet Kurumu’na iş düşen alan aslında ve bu slaytta 
Turkcell slaydı oldu. 2009, 2011 ve 2013 tarihinde alınan kararların 
ilkinde Turkcell’in GSM hizmetleri pazarındaki hakim durumun, mobil 
pazarlama hizmetlerinde kötüye kullandığı iddiası inceleniyor. Burada 
Turkcell’in kontör/dakika hediye edilen kampanyalarda fiili münhasır-
lık yaratmak suretiyle 4054 Sayılı Kanunu ihlal ettiği sonucuna varıyor 
Kurul. Çünkü, münhasırlık sözleşmesel olabildiği gibi, hakim durum-
daki teşebbüsün çeşitli eylemleriyle fiili olarak da gerçekleşebilir, bu fiili 
münhasıra ilişkin bir karardı.

İkincisi, Mavi Nokta Dağıtım Sistemi dediğimiz kararda da Turk-
cell’in bu defa distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarının 
kanunu ihlal ettiği iddia edildi. Burada da Kurul nihai satış noktalarıyla 
imzalanan taahhütnameler ve bu bayilere verilen dekorasyon, tabela gibi 
uygulamalarla hakim durumun kötüye kullanıldığına hükmetti.

Araç takip sistemleri çok yeni bir kararımız yine, 2013’ün son ayında 
alındı. Burada da araç takip hizmetleri alanında yine münhasır uygu-
lamalar olduğu iddia edilmişti ve bunların doğruluğu kurul tarafından 
tespit edildi.

Mobil pazarlama sanıyorum 36 milyon Türk Lirası kadar, Mavi Nokta 
90 milyon, Araç Takip ise 30 milyon civarında bir idari para cezası çarp-
tırılmasına sebep oldu Turkcell’in.

Münhasırlığa ilişkin bir Rekabet Kurulu kararının da yakın zamanda 
Danıştay tarafından bozulduğunu görüyoruz. Bu da Kule A.Ş. kararı, 
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burada Kule A.Ş.’nin Turkcell’in sahip olduğu, onun baz istasyonları-
nın ve kulelerini kuran bir şirket ve buradaki bazı münhasırlığa ilişkin 
sözleşmelerdeki unsurların kanunu ihlal ettiği iddia edilmişti. Burada 
Kurum bununla ilgili teknik düzenlemeler olduğunu, çünkü ortak tebliğ 
yükümlülüğü olduğu için Turkcell’in böyle bir sonuca varmıştı. Hiçbir 
inceleme yapmadan, yani benim bu iddiaları değerlendirmeme gerek 
yok; çünkü hâlihazırda bunun bir düzenlemesi var ve bu teknik bir konu 
demişti Rekabet Kurulu, ancak burada da yine Danıştay “öyle olabilir, ama 
yine de siz incelemeliydiniz” dedi ve eksik inceleme gerekçesiyle Kurul’un 
kararını bozdu. Yine devam eden incelemelerimizden birisidir Kule A.Ş.

Şu anda elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak Rekabet Kuru-
mu’nun incelemeleri bunlarla sınırlı değil, ama öne çıkan diyebileceğimiz 
üç tane soruşturmamız var; TTKAS Soruşturması dediğimiz yine fiyat 
sıkıştırmalarına ilişkin olarak sabit telefon hizmeti pazarındaki iddialarla 
ilgili, Telkoder ve Kule A.Ş. ise biraz önce bahsettiğim Danıştay’ın geçmiş 
Rekabet Kurulu kararlarını bozmasıyla üzerine tekrar açılan soruştur-
maları içeriyor. Telkoder, sabit altyapı hizmetleriyle ilgili, Kule A.Ş. ise 
söylediğim gibi baz istasyonları ve kulelerin kurulumuna ilişkin olarak.

Rekabet hukuku kapsamında bu 6’ncı madde kapsamında yapılan 
analizlerin haricinde, aslında Rekabet Kurumu elektronik haberleşme 
sektöründe başka noktalarda da dahil oluyor bu sektöre. Bunlardan 
ilki, Fatih Bey’in bahsettiği BTK pazar analizleri bu kapsamda Rekabet 
Kurumu’na görüş gönderenlerden bir tanesi. Hatta son zamanlarda biz-
den görüş istedikleri zaman beraber bir toplantı yapıyoruz, hem onların 
görüşleri, hem bizim taslak analiz konusundaki görüşlerimizi birebir 
paylaşma olanağımız oluyor görüşümüzü göndermeden önce.

İkincisi ise, yine benim sektör açısından çok olumlu olarak gördüğüm 
ve iyi işlettiğimizi düşündüğüm Kasım 2011 tarihli BTK ile imzalanan 
işbirliği protokolümüz. Bu protokol kapsamında iki kurum arasında 
işbirliği ve koordinasyon sağlanması öngörülüyor ve ben bunun da bu 
sektördeki rekabetin sağlanması açısından gerçekten önemli olduğunu 
düşünüyorum. Kaldı ki, biraz önce bahsettiğim Danıştay kararlarını da 
düşünürseniz, bu kararların varlığı çerçevesinde bu iki kurumun birbi-
rinin ne yaptığından haberdar olduğu, birbirlerini tamamlayıcı rollerini 
bu şekilde gösterebildikleri bir protokolün varlığından kendim adına çok 
memnun oluyorum.

Yıllık toplantılarımız oluyor, bu toplantılarda bütün yıl iki taraf neler 
yaptı bunları paylaşabiliyoruz. Devam eden incelemelerle ilgili olarak, 
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tabii ki bu ticari sır vesaire olaylarına girmeden, bunlar rekabet hukuku 
analizi haricinde bizim sektöre dahil olduğumuz diğer noktalar.

Son olarak, evet Rekabet Kurumu adı üstünde rekabeti sağlasın gibi bir 
durum maalesef her zaman bu sektörde olamıyor. Çünkü, rekabet hukuku 
ya da Rekabet Kurumu bir sektördeki bütün sorunların maalesef ilacı 
değil. Elektronik haberleşme sektöründe de belki birçok sorundan birkaç 
tanesidir, ama altyapılar arası rekabet açısından, kablo tv altyapısının 
etkin bir alternatif olamamasını biz bir rekabet sorunu olarak görüyoruz. 
Aynı zamanda fiber optik altyapısının yüksek kurulum maliyeti içermesi, 
bu ikisi aslında bakır kablolarla sağlanan sabit altyapı hizmetine kablo 
Tv ve fiber optiğin alternatif olmasını engelliyor ve rekabetin gelişmesi 
önünde bir engel.

Aynı altyapı içerisinde rekabet içinse, yerel ağlara paylaşımın ve eri-
şimin yine etkin bir şekilde devam ettirilememesinin de aynı altyapıda 
rekabetin önünde bir engel olabildiğini söylüyoruz.

Son olarak ise, mobil sanal şebeke operatörleri Avrupa’da, özellikle 
bazı ülkelerde aktifler ve belli bir pay alıyorlar pazardan. Ama Türkiye’ye 
baktığımızda, bu perakende işletmecilerinin etkin birer rakip olarak 
ortaya çıkamadıklarını görüyoruz. Tabii bunlara eklenecek başka rekabet 
sorunları, rekabet hukukunun müdahale edemediği konular vardır, ama 
dediğim gibi bunlar sadece bir örnek olarak benim slayta yerleştirdiklerim. 
Benim anlatacaklarım bu kadar, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, 
yine sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım.

Oturum Başkanı - Çok güzel ve dolu bir sunum, ben de Nur Seda 
Hanım’a teşekkür ederim. Yalnız burada rekabet hukuku bakımından onu 
Ulrich Bey’e bırakacağım, acaba rekabet sorunlarında gidebileceğimiz iki 
ayrı kurumun birbiriyle beraber protokol yaparak tek bir ünite yapmaları 
rekabet hukukuna aykırı mıdır, değil midir, onu da düşünmek lâzım.

Dr. Ulrich STUMPF
Danışman / WIK Danışmanlık

(Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Ulrich Bey’e teşekkür ederim, hakikaten aydınlatıcı 

bir konuşma. Bütün konuşmacılarımız, ben dahil olmak üzere vaktimizi 
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aştık. Onun için özür dilerim hepinizden, bir ara korkmaya başlamıştım, 
panel tek başına kalacak mıyız diye. Ama şöyle bir şey çıkardım, onun 
da düşünmenizi isterim.

Şimdi, burada yapılacak, alınacak önlemlerle bu sektörün nasıl rekabete 
açılacağı ve nasıl rekabetin yaşatılacağını gördük. Ancak burada yapılan 
işlemler, sonunda bir devlet otoritesi ile diğer kuruluşlar arasında ve 
sonunda bunun yaptırımları da eğer öngörülen işlemler yapılmazsa bir 
ceza ile sonuçlanıyor. Ama burada zarar görenler o cezadan faydalanamı-
yorlar. Onun için belki şimdiye kadar çıkmamış, ama ileride çıkmasını 
düşünebileceğimiz hukuk bakımından buradan da tazminat davaları 
ileride çıkabilir. Sorusu olan varsa alabiliriz.

Bir Katılımcı - Teşebbüsler arası ihtilaflara ilişkin bir soru soracaktım, 
belki sizin son söylediğiniz nokta ile de bağlantılı. Acaba BTK’daki uzlaş-
tırma müessesesine başvurmayla ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz ? 
Bununla bağlantılı bir soru da, acaba bu eksante yükümlülüklerden 
faydalanan alternatif işletmeciler, bu yükümlülükler ihlal edildiğinde 
acaba Rekabet Kurumu’na başvurmayı tercih ediyorlar şikayetlerinde, 
yoksa BTK’ya mı başvuruyorlar ? Teşekkür ederim.

Fatih Tezel - Soru için teşekkür ederim. Bu bizim uzlaştırma mües-
sesesi zaten işletmecileri ilgilendiren bir şey. İşletmeci tanımımız da, 
bizim kurumumuzdan yetkilendirme almış teşebbüsleri ifade ediyor. 
Dolayısıyla, işletmecilerin uzlaştırma müessesesinden faydalanabilmeleri 
için öncelikle bizim kurumumuzda yetkilendirilmiş olmaları gerekiyor ve 
bizim uzlaştırma müessesi getirilen eksante yükümlülükler çerçevesinde, 
eğer belirlenmiş bir ücret veya sözleşme şartları varsa, referans şartlar, bu 
şartlar çerçevesinde yükümlü olan işletmeciyi daha önceden açıklanan 
şartlar üzerinden anlaşmaya mecbur kılan bir müessese.

Kendi aralarında ticari olarak anlaşamadıkları durumlarda alternatif 
işletmecilerin bu haklarını bizim nezdinde talep etme hakları bulunu-
yor. Kurumumuza gelip başvuruyorlar ve belirli mevzuatta öngörülmüş 
süreler, 2 ay gibi bir süre içerisinde bu anlaşma şartlarına uymasını biz 
tesis etmeye çalışıyoruz. Eğer buna rağmen tesis edilmezse işletmeci 
yükümlülüğe uymadığı için sorumlu oluyor ve bahsettiği gibi yargı 
aşamasında hem tazminat doğurabiliyor.

Onun dışında eğer biz idari olarak konuşacak olursak, kurum şeyine 
geri dönersek, bunların bizde yaptırım yönetmeliğimizde karşılıkları 
var ceza olarak. Ayrıca bizim bu yaptırım yönetmeliği sadece idari para 
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cezalarını değil, aynı zamanda yetkilendirmenin feshine kadar bazı şeyleri 
içerdiği için genelde anlaşma sağlanıyor. Ayrıca bununla ilgili daha detaylı 
bilgiyi bizim kurumumuzun web sitesinde bulabilirsiniz.

Nur Seda Köktürk - Sektörün rekabete açılmasında bir sorun ola-
rak da, düzenlemelerin gecikmesinden kaynaklandığı belirtildi. Tabii 
bu görüşe ben de katılıyorum; çünkü düzenlemeler geciktikçe herkes 
kendi baz istasyonunu açmak zorunda kaldı, çevre kirliliği ortaya çıktı. 
Şimdi belki kendi altyapısını düzenlemeye çalışıyor, birçok yerde kazık-
lar görüyoruz, bu da yine çevre kirliliğine, ekonomik kayıplara neden 
olabiliyor. Hâlbuki şöyle bir şansımız vardı: Diğer ülkelerden daha geç 
bir serbestleşme yaptığımız için, diğer ülkelerde yaşanan sorunları örnek 
alarak bu düzenlemeleri bir an önce yapabilirdik. Numara taşınabilirliği 
gibi birçok düzenlemeler daha geç çıktığı için, belki müşterilerde bir 
müşteri ataleti oluştu, belli bir numaraya bağımlılık oluştu. Sizce bu 
Sizce bu tip düzenlemelerin, ikinci tip düzenlemelerin neden ülkemizde 
geciktiği konusunda görüşlerinizi merak ediyorum. Fatih Bey ya da Sayın 
Çelebiler yanıtlayabilirse sevinirim.

Fatih Tezel - Öncelikle bu zor soru için teşekkür ediyorum. Tabii 
düzenlemelerin gecikmesinden kimse mutlu olmaz, ama düzenleme her 
zamanda en iyi çözüm değil. Düzenleme, iktisadi literatürde ikinci en iyi 
çözümdür, birincisi serbesti niyet aslında. Ama bu sektördeki sıkıntı şu: 
Daha önceden fiili ya da tekeller var ve bu tekellerin serbestleştirilmesi, 
özelleştirilmesi süreçlerinde bazı sıkıntılar yaşanmış. Şimdi düzenleyici 
idari ile karar alıcı idare arasında bazen zaman uyuşmazlığı olabiliyor. 
Bu uyuşmazlık neticesinde de sizin önceliğiniz rekabeti tesis etmek olsa 
bile, karar alıcı idare arasında amaç farklılığı da doğabiliyor. Çoğu zaman 
gelişmekte olan ülkelerin hepsinde denilebilir, hepsine yayabilirsiniz 
bunu, genelde özelleştirmeler hükümetleri gelir kapısı olarak görmüştür. 
Dolayısıyla, yapılan özelleştirmeler ya da serbestleşme çalışmaları neti-
cesinde ve lisanslar, bunların karşılığında yapılan ihaleler ve bu ihalelere 
karşı alınan ücretler kamunun sadece rekabeti tesis etme amacıyla değil, 
aynı zamanda o piyasada başka amaçları da olmuştur. Bu nedenle bazen 
amaçlar çatışabiliyor ya da bazı öncelikler daha ön plana çıkabiliyor. Böyle 
olunca düzenlemeler bazen gecikebiliyor. Bütün gelişmekte olan ülkeler 
için söylenebilecek şeyler bunlar, daha erken olsaydı daha iyi olabilirdi. 
Bunu savunan çok insan var.

Başka yerlerde de mesela daha öncesinden düzenlemeyi yapıp da 
aslında piyasada yeterli talep ya da yatırımcı iştahının az olduğunu 
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gördüğümüz yerlerde oldu. Dolayısıyla bu soruya ben gelişmekte olan 
ülke nazarıyla bakıp bir cevap vermek istiyorum, cevabı da o tarafta 
sınırlı tutmak istiyorum. Benim için zor bir soru, ama süreçle gelişiyor 
bu tür şeyler.

Oturum Başkanı - Teşekkürler. Önce Rıdvan Bey, sonra Cem Bey’e 
vereceğim, sonra beyefendi.

Rıdvan Uğurlu - Teşekkür ediyorum, Rıdvan Uğurlu, Telkoder Genel 
Sekreteriyim. Rekabet Kurumu ve BTK’yı yan yana görünce sormadan 
duramadım. Her iki kuruluşa da hep katkı vermeye çalışıyoruz, hem de 
epey meşgul ediyoruz anlaşılan.

Sorum şu, aslında çokta somut: Biraz önce Rekabet Kurumu’nun 
sunumda gördük, hep şu ifadeyi kullandı, “ekonomik bütünlük”. Ekono-
mik bütünlükten şunu anlıyoruz: Türk Telekom’un sahip olduğu birkaç 
tane şirket var. Kimdir bunlar ? TTNET yüzde 100 hissesine sahip, Avea 
yüzde 90 hissesine sahip, dolayısıyla bunların yaptığı eylem bir ekono-
mik bütünlük eylemi oluyor, bu şekilde yaklaşıyor Rekabet Kurumu ki, 
bize göre de doğru olan budur zaten. Ancak BTK’ya baktığımız zaman 
tamamıyla farklı bir yaklaşım görüyoruz. Burada şöyle oluyor, sizin 
sektör payları raporlarınıza baktığımız zaman bir tarafta Türk Telekom, 
diğer tarafta diğerleri ve bunun arasında TTNET’te var. Bu şu anlama 
geliyor, ne oluyor o zaman ? Alternatiflerin payı çoğaldı, demek ki rekabet 
oluştu gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Bunun yanlışlığı çok açık. Hatta 
bu şu sonuçlara yol açıyor: Hem sizin biraz önce bahsettiğiniz Pazar 
analizlerinde bunları esas alıyorsunuz, bu bahsettiğim Pazar paylarını esas 
alıyorsunuz, Rekabet Kurumu incelemelerinde de yine bu raporlar esas 
alınıyor. Bu konuda başvurularımız oldu, yanlış olduğu çok açık; çünkü 
aynı kaynaktan kontrol edilen şirketler bunlar. Birisi toptan seviyede 
satış yapıyor, birisi internet satıyor vesaire. Tek kaynaktan idare edilen 
şirketler bunlar. Rekabet Kurumu çok doğru bir yaklaşımla ekonomik 
bütünlük olarak bakıyor buna, hâlbuki BTK onları ayrı ayrı şirketler 
değerlendiriyor ve hatta TTNET’i alternatif işletmeler tarafına koyuyor. 
Bu konuda BTK’nın yaklaşımı nedir, Fatih Bey lütfedip cevap verebilirse, 
aynı zamanda Ulrich’den de rica ediyorum, böyle bir yaklaşım Avrupa 
Birliği mevzuatı açısından doğru mudur ?

Fatih Tezel - Rıdvan Bey soru için teşekkür ederim. Alternatif işletmeci 
tanımı aslında yok, hukuki tartışmaya geri dönecek olursak işletmeci 
kavramı var bizim mevzuatımızda, ekonomik bütünlük kavramı da 2809 
Sayılı Kanun çıkarılırken öngörülmemiş, onun yerine işletmeci tanımı 
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benimsenmiş. Bu “Under Taking” kavramı Avrupa Birliği düzenleyicisi 
çerçevesinden Türkiye’ye aktarılırken ki üzerinde mutabakat sağlanmış 
olan işletmeci tanımına geliyor. Bu konuda tartışmalar sürüyor, bence 
sürdürülmeli, daha da derinleştirilmeli. Bu tartışmayı “Under Taking”i 
teşebbüs olarak değerlendirip, ekonomik bütünlük olarak değerlendirip 
Rekabet Kurumu ile aynı çizgiye gelmek ya da aynı şekilde şu anda mevcut 
durumda sürdürülmesi konusu gerçekten tartışmaya açılması gereken ve 
bunun daha derinleştirilmesi gereken bir alan olduğunu ben bir uzman 
olarak düşünüyorum. Şu anki yapılabilecekler çerçevesinde bakıldığında, 
şu anki hukuki çerçeve mevcut durumda bakıldığında ekonomik bütünlük 
yerine işletmeci bakış açısıyla yaklaşılmasını öngörüyor.

Şimdi fiyat sıkıştırması tebliğ çalışmalarımız var. Burada da kamuoyu 
görüşleri çıktığında düşüncelerinizi almak isteriz. Ama raporlarda işlet-
mecilerin, alternatif işletmeci olarak belirlenmesi, o analistin, o raporu 
yazarken kendi düşüncelerini aktarmasına bakan tarafıyla izah edilebilir. 
Bu konudaki düşüncelerinizi gerek pazar analizleri, gerekse diğer piyasa 
verileri raporuna ilişkin olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. İlettiğinizi 
söylüyorsunuz, ilettiyseniz benim haberim olmadığı için kusura bakma-
yın. Ama buna bakan tarafta genelde işletmeci çerçevesinde bakıldığı için 
yapan analistte, bunu hazırlayan uzman, genelde kendisince bir yerleşik 
işletmeci ve alternatif işletmeci yaklaşımıyla bakar ve oraya koyar bu şey-
leri, genelde öyle koyuyordur. Bu konunun bence de daha iyi tartışılması 
verimli bir noktaya götürebilir diye düşünüyorum.

Dr. Ulrich Stumpf - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Cem Bey lütfen.
Cem Çelebiler - Merhabalar, Türknet’ten. Fatih Bey’e fiyat sıkış-

tırmayla ilgili bir sorum olacak. Konuşmalarda da dinledik, yatırım 
merdiveninde YAPA ve yeni nesil karşılığı çok önemli bir yere sahip, 
özellikle Avrupa pazarlarında rekabetin asıl kırılma noktasına geldiği 
bu YAPA’nın yaygınlaşmasıyla ilgili. Hâlâ toptan hat kiralama veya 
veri akışım yöntemiyle kalan ülkelerde çok büyük rekabet pazar payları 
görülmüyor. Türkiye’de YAPA çok geride kalmış.

Şimdi fiyat sıkıştırmayla ilgili yayınlanan bir taslak tebliğ var görüşe 
açılmış. Burada hep toptan hat kiralama ve taşıyıcı ön seçimle perakende 
fiyat karşılaştırılıyor, YAPA’nın adı geçmiyor. Şimdi bir sene kadar önce 
saygın bir danışmanlık kuruluşunun verdiği bir raporla da fiyat sıkıştırma 
çalışması yaptık YAPA ile fiyatlar arasında. Acaba Kurul, YAPA’ya hiç 
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mi bakmayacak ya da bu fiyat sıkıştırmasında YAPA’yı da dikkate alacak 
mı ? Hizmet sunumunda. Çünkü en temel girdisi hizmetlerde YAPA’dır. 
Biliyoruz ki dakika ve erişim bir arada sunuluyor, Türk Telekom’da kendisi 
ev avantaj yöntemiyle artık dakika paketleri sunuyor, dolayısıyla erişim 
ayağı da çok önem arz ediyor.

Fatih Tezel - Cem Bey teşekkür ederim soru için. Şimdi açıkçası 
Türkiye’ye yeni geldim ben, geçen sene yurtdışı eğitim için mastırday-
dım ve bu fiyat sıkıştırması çalışmasına ben daha yeni dahil oluyorum. 
Ulrich Bey’de bizim danışmanımız bu konuda, Avrupa Birliği destekli bir 
projemiz var, bu proje kapsamında da kendisinden danışmanlık alıyoruz, 
çalışmalarımız hâlâ sürüyor. Geniş bantın fiyat sıkıştırması testine dahil 
edilip edilmeyeceği sorusunu anlıyorum ben, tam olarak vakıf olmadığım 
için cevap veremiyorum kusura bakmayın. Kusura bakmayın, maalesef.

Onur Çağla Taş - Hacettepe Üniversitesinden, Onur Çağla Taş.Nur 
Hanım’a bir sorum olacaktı, sunumunda dikkatimi çeken şey; aslında 
piyasa şartlarından bir tanesi olarak da vergilerin durumundan bahsetti. 
Kamu hukuku mantığıyla bakınca vergilendirme belki en ilkel ve en eski 
regülasyon türlerinden bir tanesidir, vergi politikasıdır. Ben de şunu merak 
ediyorum, acaba kurum olarak da piyasadaki vergilendirme durumu, 
vergilerin yüksek olduğu genelde söylenir. Fakat bunun karşılığında 
potansiyel kâr oranlar zaten yüksek. Vergilendirmeyi nasıl değerlendiri-
yorsunuz, cezanın konusunu tespitte Danıştay kararlarına baktığımda 
şunu görüyorum, konunun tespitinde gayet geniş bırakılıyorsunuz, 
belki ölçülülük ilkesi bazında değerlendiriliyorsunuz. Vergilendirmeyi 
de acaba bu ölçülülük bazında değerlendiriyor musunuz ? Hâlihazırda 
vergilendirilmiş kurumlardır deyip, belki konunun sonunda cezayı daha 
az bir limitten belirleme, yüzde 10’lara kadar, üst bantlara çıkmadan alt 
bantlardan mı veriyorsunuz cezayı. Çünkü benim gördüğüm genelde 
bu sektörde verilen cezalar alt bantlardan oluyor. Teşekkür ediyorum.

Nur Seda Köktürk - Teşekkürler. Aslında sizin sorduğunuz soru 
birebir aslında bizim Rekabet Kurulumuzun verdiği kararlarla ilgili bir 
şey. Yani, Rekabet Kurulu ve Rekabet Kurumu’nu birbirinden ayırarak 
düşünmek gerekiyor. Biz rekabet uzmanları olarak çeşitli başvurular 
geldiğinde bunların raportörlüğünü yapıyoruz, incelemeyi yapıp bir 
rapor hazırlayıp bunu Kurul’a sunuyoruz. Daha sonrasında ise, karara 
hükmeden Kurul oluyor ve cezaya da yine Kurul karar veriyor. Bu ceza-
nın verilmesi aşamasında da hiçbir şekilde dahilimiz yok, orada ne gibi 
bir konuşmaların ya da tartışmaların sonucunda böyle bir şey oluşuyor, 
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açıkçası o konuyu ben kendi adıma bilemiyorum, hiçbir uzman arkada-
şımın da bildiğini düşünmüyorum.

Dediğim gibi Kurul’un tavrıyla ilgili olarak da, bizler ortaya çıkan 
kararı görüyoruz. Ama evet alt bantlardan olduğu doğrudur, bunda da 
aslında genelde cezalandırılan teşebbüslere bakarsak bunlar Türkiye’nin 
en büyük ciro yapan şirketleri diyebiliriz. Türk Telekom, Turkcell, bizim 
ciro yüzdesine göre bir ceza verme usulümüz var. Ama yinede benim 
kendi düşüncemdir, Kurul’un cezayı verirken yüzde olarak bu teşebbüs-
lerin toplam cirolarını da dikkate aldığını düşünüyorum. O yüzden alt 
limitten çıkabiliyor.

Bir Katılımcı - Ben bu tartışmalar noktasında şöyle bir yere gelebilir 
miyiz diye düşündüm. Özellikle konu başlığı itibariyle BTK’nın karar-
larının yarattığı rekabet ihlalleri konusundaki değerlendirmeye.

Bizatihi BTK’nın vermiş olduğu kararlar mutlaka hukuken tartışılabilir 
nitelikte, nitekim dava konusu edilebilir nitelikte. Sektörel firmaların 
BTK kararlarını yerine getirmesinden dolayı ortaya çıkacak bir rekabet 
ihlalinin, Rekabet Kurulu önüne getirilmesi halinde, az önce bir şeyde 
öğrendik, 2013 yılında BTK ile Rekabet Kurulu arasında bir işbirliği 
protokolü imzalanmış. Dolayısıyla, Rekabet Kurulu dönüp BTK’ya sora-
cak, bu kararı aldınız mı ya da bu kararın varlığı halinde Rekabet Kurulu 
ihlali değerlendirirken, BTK kararının hukuka uygun olup olmadığına 
ya da rekabet ihlaline yol açıp açmadığına irdeleyecek mi ? Böyle bir alan 
ortaya çıktı gibi geliyor bana, değerlendirirseniz sevinirim.

Nur Seda Köktürk - Çok teşekkürler. Aslında çok problemli ve 
önemli bir noktaya parmak bastınız. Bu bizimde kendi aramızda tar-
tıştığımız ve son Danıştay kararlarından sonra da aslında, o Danıştay 
kararlarına baktığınızda, burada bir BTK düzenlemesi olsa dahi, bu BTK 
düzenlemeleri yetersiz kalabilir, etkin çalışmıyor olabilir, eksik olabilir, 
o zaman oralar boş mu kalacak ? Düzenlemenin burayı doldurması mı 
lâzım, doğal olarak Rekabet Kurumu buna da bakmalı, yaklaşımının 
bana kalırsa temel problemlerinden birisi bu. Yani, normlar hiyerarşisini 
de düşünürsek, aslında BTK’nın verdiği bir kararın etkinliğinin, doğru-
luğunun, yeterliliğinin Rekabet Kurumu tarafından irdelenmesini ben 
doğru bulmuyorum. Bu Avrupa Birliği’nde daha farklı, Avrupa Birliği’nde 
komisyon hem ulusal rekabet otoritelerinin, hem de ulusal düzenleyicile-
rin üzerinde bir kurum. Doğal olarak da orada eğer ulusal düzenleyici bir 
otoritenin verdiği kararı yetersizliği sonucunda komisyonun müdahale 
ettiğini biz görebiliyoruz. Ama bunun Türkiye’ye uygulamasının ben 
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sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Burada çok büyük bir sorun ortaya 
çıkıyor. Hem kaynakların kullanımı açısından incelediğimiz şeylerin 
tekrar incelenmesi, ama en önemlisi de bir başka kurumun aynı seviyede 
olduğumuz bir kurumun kararlarının yeterliliğini bizim kurumumuz 
tarafından incelenmesini ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Ama 
bizi Danıştay kararlarının getirdiği nokta nedir diye sorarsanız, ben de 
bilmiyorum ve bu noktayı problemli olarak görüyorum.

Fatih Tezel - Bu soruya eklenebilecek bir nokta olabilir, o da kurumlar 
arasındaki görüş alışverişinin artırılması şeyi bu tür problemleri biraz 
daha azaltabiliyor. Bizim protokolün yapılmasının ana amaçlarından bir 
tanesi de, kurumlar arasındaki diyalogu ve işbirliğini artırmaktı. Örtüşen 
yetkiler olduğu zaman bu tür şeylerle karşılaşmak her zaman mümkün, 
komisyon gibi üst bir otoritede yok burada. Dolayısıyla, hep iç hukuk 
sistemiyle bunları halletmek zorundayız. Buradaki bu çakışmaları ve 
etkinsizliği minimuma indirmek içinde kurumlar arası diyalogu artırmak 
gerekiyor. O protokolün de o amaçla çıkarıldığını söylemek lâzım.

Av. Oğuzkan Güzel - Avukat Oğuzkan Güzel, Türk Telekom Regü-
lasyon ve Rekabet Hukuku Koordinatörüyüm. Çok faydalı bir panel 
oldu, çok değerli görüşler aldık. Ama burada sürekli kötülenen diyelim, 
tırnak içerisinde, Türk Telekom’un da bazı hakları var onları da savu-
nalım isterseniz.

Şimdi bu regülasyon ve rekabet anlamında en önemli şey pazarın 
tanımlanması, tanımlanan pazar üzerinden yükümlülükler getiriliyor. 
Hâkim durumda olup olmadığı tespit ediliyor ve kötüye kullanıp kul-
lanmadığı tespit ediliyor. Şöyle bir pazar yapısının, teknolojik bir sektör-
deyiz 50 yıldır bu sektörün duayenlerinden Sayın Çelebiler’de Başkanlık 
yapıyor. Değişen, tekelden gelen bir yapı var ve tekelin özelleştirilme-
sinde tartışılıp, kabul edilmeyen, tamamen bir yapısal ayrım olabilirdi, 
olmadı ve o şekilde satıldı, gelen birikmiş sorunlar var. Bu sorunların da 
ötesinde şöyle bir yapıda var: pazar nereden nereye geldi, pazar nedir ? 
Bu, Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde de baktığınızda aslında 
tartışılan bir şey, sabit mobil ikamesi ne durumdadır, bu tartışmalarda 
durum nedir ? 2004 yılında ben şirket içerisinde eğitim verirken şunu 
gösteriyorum, en son Rekabet Kurumu savunmasında da bunu söyledik. 
2004 yılında her 100 birim konuşmanın 85’i sabitten yapılırken, bugün 
şu son çeyrekte daha da düşmüş olabilir, yüzde 7’si sabitten yapılıyor, 
yani azalmakta olan bir sektör var. Ama siz sabit pazar ayrı, mobil pazar 
ayrı demeye devam ettiğiniz müddetçe, üstüne Betül Hanım’ın sabitte 
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daha da rekabetçi şartlar var yorumu eklenmiş oluyor. Yani, pazar tek 
ses pazarı olarak tanımlanmalı, artık iletişim pazarı bu, ama hâlâ ısrarla 
“over regülation” pozisyonunda sektörün küçülmesi, gelişememesi gibi 
bir durum var.

Şimdi burada ben tüm konuşmacılara ayrı ayrı birer tane, kısa soru 
sormak istiyorum. Fatih Bey’e, BTK’dan, bu tek ses pazarını niçin kabul 
etmiyorsunuz, hâlâ deregülasyona getiriyorsunuz diye soracağım.

Nur Seda Hanım’a, Rekabet Kurumu’ndan, özelleştirme sırasında bir 
öngörüş verdi Rekabet Kurumu, yapısal bu fonksiyonel, hesap ayrımı 
hiçbiri Türkiye’de çalışmıyor ve ne zaman çalışacağı belli değil, onun 
için yapısal ayrım olsun dedi Özelleştirme İdaresi’ne. Yapısal bir daya-
nağı olmamasına rağmen, bu özelleştirme prosedüründe oldu, bitti, bu 
şekilde gerçekleşti. Dünyadaki tek yapısal ayrım Ulrich Bey’in zaten 
biraz önce ifade ettiği gibi, tek yapısal ayrım gerçekleşti. Tüm şirketler 
kendi içerisinde tekrar entegrasyon yapabilirken, bunu Türk Telekom 
yapamadı, Rekabet Kurumu’ndan bir menfi tespit, bunu yapabilir kararı 
çıkmasına rağmen BTK’nın verdiği iznin Telkoder tarafından bütün 
oyuncalar burada, yargıya götürülmesiyle iptal edildi. Bu perakende 
interneti dikey bütünlük yapı içerisinde sunamamanın bir faydası var 
mı ? Nur Seda Hanım’dan bunu isteyeceğim.

Betül Hanım’dan vergilerle ilgili sunumunda bildirisi oldu, Özel İleti-
şim Vergisi. Özel İletişim Vergisi’ni Turkcell kendi gelirinden mi ödüyor, 
yoksa abonelerin ödediği parayı mı transfer ediyor ? Onu açıklamasını 
isteyeceğim.

Ulrich Bey’den de son dönemde zaten BTK’ya danışmanlıkta yapı-
yorlar. Bu fiyat sıkıştırması konusunda çokta güzel bir sunum yaptı 
kendisi, şimdi fiyat sıkıştırmasında bir düzenleme, bir tebliğ çıkartırsa 
BTK, yani eksante düzenlemeyi yapıyor ve ceza yönetmeliği de var, onu 
işte tekrar uymazsanız cezalandıracakta. Bu açıklıktaki durumda bunun 
Rekabet Kurumu’nun burada müdahale etmesine gerçekten gerek olacak 
mı ? Türkiye’de hukuki bir garabet var, Nur Seda Hanıma da bu konuda 
katılıyorum. Bu konuda görüşlerini almak istiyorum, teşekkür ederim.

Fatih Tezel - Oğuz Bey’e teşekkür ediyorum soru için. Öncelikle tek 
ses pazarı çok teknik bir soru, ama şöyle bir durum var: Mobil ve sabit 
telefon ne kadar birbirini ikame ediyor, bununla ilgili bir anket çalışması 
yaptık. Algılara yönelik eğilimleri görebiliyoruz. Oldukça kapsamlı bir 
çalışmaydı, yaklaşık 3 bin kuruma çeşitli sorular soruldu ve bu sorular 
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neticesinde de bireysel kullanıcıların, kurumsal kullanıcılara göre sabit 
telefondan daha kolay vazgeçebildiklerini gördük. Burada da temel 
nedenlerden bir tanesi de, sabit telefondan vazgeçmeye neden olan en 
büyük sebeplerden bir tanesi de mobil telefon kullanımı yer alıyordu.

Şimdi bunlar sabit mobil ikamesini işaret eden şeyler, ama sabit mobil 
ikamesinin varlığını tam olarak, sabit ile mobil telefonlar birbirine tam 
olarak ikamedir sorusuna ya da mobil telefonlar sabit telefonlara tam 
olarak ikamedir sorusuna verilecek cevaplara, tam olarak cevap veren 
şeyler değil.

Avrupa Birliği’ni dikkate aldığımızda da dünyanın neredeyse hiçbir 
ülkesinde sabit telefonu aynı pazarda ele aldığını görmüyoruz. Ama, biz 
bu mobil telefonlardan, sabit telefon üzerinde yaratılan baskıyı ve tüke-
ticilerin de eğilimlerini de dikkate alarak perakende düzeyindeki sabit 
arama pazarını deregüle etmeyi düşündük ve ona ilişkin bir pazar analizi 
yayınladık, şu an askıda olan o. Yani, perakende düzeyde düzenlenen 
sabit telefon hizmetleri artık düzenleme dışına çıkarılması planlanıyor 
ve bu görüşe açıldı. Bu gelecek görüşler çerçevesinde de ele alınacak 
bir şey. Böyle bir durumda tekrar mobili düzenlemek, mobil ile sabit 
ses hizmetlerini tekrar baştan düzenlemek ne kadar şeydir, bu konular 
tekrar tartışılabilir. Ama çok teknik ve çok boyutlu bir soru, her alanda 
da tartışılabilir, birçok unsuru var. Ama temel olarak söyleyebileceğim, 
sabit arama pazarında da kurumun görüşü o pazarın belli bir seviyeye 
geldiği, dolayısıyla görüşlerinizi bekliyoruz.

Nur Seda Köktürk - Bizim belki bu özelleştirmelerde nasıl bir rolü 
olduğu, Rekabet Kurumu’nun kısaca bir söylenmeli bence Oğuzkan 
Bey’in sorusunu cevaplamadan önce. Rekabet Kurumu özelleştirme tebliği 
kapsamında da bir özelleştirme işlemi yapıldığında öncelikle herhangi bir 
ihaleye çıkmadan önce bu pazarla, bu işlemle ilgili bir görüş veriyor ve 
bu görüşünde, bu sektör, bu pazar özelleştirildiğinde olabilecek rekabet 
sıkıntılarını dikkate alarak bu ihaleye katılmasın ya da bu pazarla bu 
pazar beraber satılmasın gibi görüşler verebiliyor. Sonrasında ise, ihaleden 
sonraysa normal bir birleşme ve devralma gibi geliyor aynı işlem Rekabet 
Kurumu’nun önüne, o zamanda bildiğimiz mekanizma işliyor.

Türk Telekom’un özelleştirilmesinde de aynı şey oldu, yapısal ayrım 
dünyada tek derken, aslında hukuki ayrımı kastettiniz Oğuzkan Bey; 
çünkü yapısal deyince ben daha sahiplik ayrıştırması diye algılıyorum 
bunu, bu olmadı Türk Telekom özelleştirmesinde. Yani, TTNET kıs-
mını, perakende kısmını birisi alsın, altyapıyı birisi alsın gibi bir görüş 
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vermemişti Rekabet Kurumu. Niye bu yola gidilmedi de, dünyada tek 
diyebileceğimiz hukuksal ayrım, çünkü fonksiyonel ayrıştırmada değil, 
buna gidildi. Onun altındaki nedenleri ben bilemiyorum, bu görüş 
verildiğinde üniversitede öğrenciydim. Ama kendim bir şey yaparsam, 
düşünürsem özelleştirme işlemi olması, bu ikisinin ayrılmasının yara-
tabileceği, özelleştirmelerin bir yandan da gelir kapısı olmasından bah-
sediyoruz. Bu kaygılar güdülmüş müdür bilemiyorum, burada sadece 
komplo teorisi gibi söylüyorum bunu. O şeyini bilemiyorum o yüzden, 
neden bu tercih edildi o tercih edilmedi gibi. Ama en nihayetinde yarın 
bir gün burada rekabet problemi olursa hesapları ayrıştırılsın ki biz net 
görebilelim, fiyat sıkıştırması gibi muhtemel fiyat problemlerini gibi 
düşünülmüş bir çözümdü.

Sizin yaptığınız menfi tespit başvurusunu hatırlıyorum ben, bu görüş 
verildi ve daha sonra Özelleştirme İdaresi tarafından bir koşul olarak 
sunuldu. Ama en nihayetinde Türk Telekom bize gelip sorduğunda, 
bunu kim yaptıyı bir anlamda sahiplenen olmadı gibi oldu. Çünkü biz 
diyoruz ki, “biz sadece görüş verdik, zaten görüşümüzün bağlayıcı olma-
dığı açık”. Özelleştirme İdaresi ile yaptığımız görüşmeleri hatırlıyorum, 
onlarda “siz söylediniz bunu, niye söylediğinizi de siz açıklayın” deniliyor. 
Orada da belki bizim tebliğimizden kaynaklanan bir sıkıntı vardı, ama 
en nihayetinde başka sebeplerden dolayı olmadı bu.

Betül Gürbüz - Ben de sorunuz için teşekkür ediyorum. Cevabı 
aslında sizde biliyorsunuz, burada konuşmamda vurgulamak istediğim 
şey; GSM abonelerinin ödediği vergiler ya da işletmecilerin ödediği ver-
gilerden ziyade, hizmetlere getirilen vergi yükümlülükleri. Hizmetlere 
getirilen vergi yükümlülüklerinin, işletmecilerin, yani sektörde faaliyet 
gösteren bütün oyuncuların maliyet kalemlerinden olduğu zaten burada 
BTK tarafından, Rekabet Kurumu tarafından da teyit edilecektir diye 
düşünüyorum.

Bizim konuşmamızda değindiğimiz hususlardan birisi de buydu 
zaten; tabii ki bu vergiler maliyetlere yansıyor ve bu vergiler tüketicilere 
de yansıyor. Zaten rekabete aykırı olan unsur da, aynı, birbirine benzer, 
herhangi bir şekilde ikameden bahsetmiyorum. Ama aynı sektör içindeki 
hizmetlerin birbirinden bu oranda farklı vergilendirilmesinin adalete 
aykırı olduğu ve rekabete aykırı olduğu, dolayısıyla bu vergilerin bizim 
ya da abonelerimizin cebinden çıkmasının rekabet açısından bir farkı 
olduğunu düşünmüyorum. Vergi oranlarının aynı olmamasının, mobil 
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hizmetlerden yüzde 25 vergi alınırken, sabit hatlardan yüzde 15 oranında 
vergi alınmasının rekabet açısından bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorum.

Konuşmamda yeterince ifade edemediysem sorunuz için tekrar teşek-
kür ederim, bu vesileyle ifade etmiş olayım.

Ulrich Stumpf - (Mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Oturum Başkanı - Çok özür dilerim 1 saat geç kaldığımız için, 

fakat hiç olmazsa ilgi gördük, bir şeyleri panelimizin vermiş olduğunu 
düşünüyoruz. Şimdi kalkmazsam da uçağımı kaçıracağım, onun için 
müsaadenizle.

(Plaket Takdimi Yapıldı)












