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TURKiYE'NiN KOPENHAG SiYASi KRiTERLERiNE UYUMU
SURECiNDE YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN YASAL
DEGi~iKLiKLER UZERiNE BiR DEGERLENDiRME
Erciiment TEZCAN•

Ozet••
Aralzk 1999 tarihli Helsinki Zirvesiyle Avrupa Birligi-Tiirkiye ili.$kileri
yeni bir donemece girmi.$tir. Bu zirvede alznan kararla Tiirkiye 'ye diger
aday iilkelerle ayni muamele yapzlacagz belirtilmi.$ ve Kopenhag siyasi
kriterlerini yerine getirmesi ~artzyla Tiirkiye ile tam iiyelik miizakerelerine
ba~lanacagz belirtilmi~tir. Bu noktadan bakzldzgznda Kopenhag siyasi
kriterlerine uyum i~in yapzlan yasal degi~iklikler, Tiirkiye 'nin A vrupa
Birligi'ne tam iiyelik i~in kararlzlzgznzn bir gostergesidir. Tiirkiye bugiine
kadar ger(:ekle~tirdigi 7 uyum paketiyle bu baglamda olduk~a onemli bir
ilerleme kaydetmi~tir. Ancak yasal degi#kliklerin yalnzz ba~zna yeterli
olmayacagz bunun yanz szra bu degi~ikliklerin uygulanmasznzn da gerekli
oldugu AB Komisyonu tarafindan vurgulanmaktadzr. Su an i~in reform
siirecinin 2004 yzlznda tamamlanmasz gerekmektedir, zira Tiirkiye 'yle tam
iiyelik miizakerelerinin ba~lanmasz i~in nihai karar 2004 sonunda
verilecektir.
Girl~

Tiirkiye-Avrupa Birligi ili~kileri 40 yth a~km bir siiredir devam
1
etmektedir • Hatlrlanacagt gibi 1959 yllmda ba~layan gorii~meler, 12 Eyliil
1963 tarihinde Ankara Anla~mastyla2 sonu~lanrru~tlr. Bu anla~ma o
zamanki adtyla Avrupa Ekonomik Topluluguyla Tiirkiye arasmda bir
ortakhk kurmu~tur. Ancak ili~kiler Ankara anla~mastyla stmrh kalmarru~,
her ge9en giin artan bir ivmeyle geli~mi~tir. Bu siire9te 23 kastm 1970 tarihli
Katma Protokoe, 6 Mart 1995 tarihli Giimriik Birligi Karan4 onemli ko~e

ta~landrr.

• Do9. Dr., Galatasaray Dniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Faktiltesi
Uluslararast ili~kiler Boltimti
•• For the summary in English, see the end page of the article.
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Tlirkiye-Avrupa Birligi ili~kileri, Avrupa Birligi Devlet ve Hliklimet
10-11 Arahk 1999 tarihli Helsinki Zirvesinde Ttirkiye'ye
oteki aday tilkelerle aym ~artlarda tam liyelik perspektifini vermeleriyle
onemli bir flfSat yakalamt~hr. Zira verilen bu perspektifle art1k Tlirkiye'nin
tam liyeligi onlindeki onemli bir engel daha kalkrm~hr.
Ba~kanlanmn

Bu geli~meler lizerine Avrupa Birligi Bakanlar Konseyi 8 Mart 2001
tarihinde Ttirkiye'nin Avrupa Birligi tam liyeligine giderken kullanacag1
Yol Haritast'm 5 kabul etmi~; Tlirkiye de buna cevap niteliginde Avrupa
Birligine tam liyelik slirecinde yerine getirecegi yasal yliktimlliltiklerin yer
ald1g1 Ulusal Program1 18 Mart 2001 tarihinde hazularm~hr6 • Kahhm
Ortakhgt Belgesi Mayts 2003 'te glincellenmi~ 7 ; buna kar~thk da Ulusal
Program-II, 24 Temmuz 2003 tarihinde Bakanlar Kurulu'nda kabul
8

edilmi~tir •

Gerek Kahhm Ortakltgt Belgesinde gerekse Ulusal Programda dikkati
s;eken en onemli konulardan biri Kopenhag Siyasi Kriterleridir.
Hahrlanacagt gibi Devlet ve Hliklimet Ba~kanlan, 21-22 Haziran 1993
tarihli Kopenhag Zirvesi sonucu yaymladtklan Zirve Sonus; Belgesinde,
Avrupa Birligi'nin Klbns da dahil Orta ve Dogu Avrupa lilkelerini is;ine
alacak bis;imde geni~lemesi konusunu ele alrm~lar ve bu geni~lemede
dikkate almacak kriterleri belirlemi~lerdir. Klsaca Kopenhag kriterleri
olarak bilinen kriterler bu belgede yer alan kriterlerdir. Kopenhag
kriterlerini 3 ba~hk altmda toplamak mlimklindlir: 1- Ekonomik kriterler 2Siyasi kriterler 3- Hukuki kriterler (A vrupa Birligine tam liyelik
yliktimltilliklerini listlenebilme yetenegi).
Bu s;ah~mada ekonomik ve hukuki kriterler bir tarafa btrakllarak 2
nedenden dolayt siyasi kriterler lizerinde yogunla~tlacakhr. Birinci neden
Kopenhag siyasi kriterleri Tlirkiye'de Avrupa Birligi'nin Tlirkiye is;in one
slirdtigli ozel ko~ullar olarak degerlendirilmekte, adeta Tlirkiye'nin tam
liyeliginin engellenmesi is;in Avrupa Birligi tarafmdan ileri slirlilen
bahaneler olarak nitelendirilmektedir. Oysa bunun gers;ekle bir ilgisi
bulunmamakta, bu kriterler Avrupa Birligi'ne tam liye olmak isteyen tlim
aday lilkeler is;in ges;erlidir. ikinci neden, siyasi kriterler liyelik
mlizakerelerinin ba~layabilmesi is;in on ko~ul oldugundan ekonomik ve
hukuki kriterlere nazaran goreli olarak bir oncelige haizdir9 • Bu nedenledir
ki siyasi kriterler Turk hukuk sisteminde ~imdiye kadar kabul edilen
Anayasa degi~iklikleri de dahil olmak lizere bir s;ok yasal degi~iklige yol
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degi~iklikler de siyasi kriterlerin yerine getirilmesi yontinde
9abalar olarak dikkati 9ekmektedir.

0 halde Ttirkiye'nin bu yonde gosterdigi 9abalann, ya da daha dogru bir
deyimle yaptlgt yasal degi~ikliklerin analizine ge9meden once Kopenhag
siyasi kriterlerinin neleri i9erdigine bakmak yerinde olacaktlr. c;ok ktsa bir
tammlama yapmak gerekirse Kopenhag siyasi kriterleri "aday tilkelerde
demokrasiyi, hukukun tisttinltigtinti, insan haklanna saygtyi ve azmhklann
korunmasm1 teminat altma alan kurumlann istikrannm saglanmast" 10 olarak
tammlanabilir. Daha a91k bir ifadeyle A vrupa Birligine girmeye aday tilkeler
1- istikrarh ve kurumsalla~Illl~ bir demokrasinin var olmas1, 2- hukuk
devleti ve hukukun tisttinltigti, 3- insan haklanna saygt, 4- azmhklann
korunmas1 gibi kriterler a91smdan degerlendirrneye ahnacaktlr 11 • Aynca bu
kriterlerin varhgt ya da saglanmas1 tek ba~ma yeterli olmamakta, aym
zamanda uygulamyor olmas1 gerekmektedir.
Kopenhag siyasi kriterlerini biraz daha a9acak olursak kar~Imtza ~u
unsurlar 9Ikmaktad1r: Oncelikle demokrasi kavrallll ile "siyasal 9ogulculuk,
ifade ve din se9me ozgtirltigtinti kapsayacak anayasal garantinin bulunmast;
9e~itli devlet birimlerinin normal i~levlerini yerine getirebilmelerine olanak
saglayan demokratik kurumlann ve bagtmstz yarg1 ve anayasal kurumlann
mevcudiyeti, degi~ik siyasi partilerin donti~timlti olarak iktidara gelmelerine
olanak verecek ve genelde muhalefetin roltinti tamyan ozgtir ve dtirtist
12
se9imlerin ger9ekle~tirilmesi" kastedilmektedir. Hukukun Ustfinlfigfi de
"ktsaca adalete alan gtivenin toplumda kurumsalla~Illl~ ve topluma temel
hukuk gtivence1erini verebilen bir mekanizmanm tilkede yerle~Ini~ olmas1
anlallllna gelmektedir" 13 • insan haklanm tammlayan unsurlar ise "Avrupa
insan Haklan Sozle~mesine taraf olunmas1 ve A vrupa Konseyi insan
Haklan Mahkemesi'ne bireysel ba~vurunun kabultidtir 14 . Bu 9er9evede
temel ozgtirltiklerin tanmm1~ olmas1, dil, din, cinsiyet, trk, ifade ve basm
ozgtirltigti, toplanma ve orgtitlenme ozgtirltigti, azmhk haklanmn korunmasi
ve hukukun kar~ISinda ki~ilerin e~it konumda yer almas1 da insan haklannm
referans noktalan olarak saytlmaktadtr" 15 • Son olarak azmhklara sayg1
konusunda 2 temel unsur bulunmaktadtr: birincisi "Avrupa Konseyinin
Ulusal Azmhklann Korunmas1 Konusundaki c;er9eve Sozle~mesi, ikincisi
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 1993 yllmda kabul ettigi 1201
sayilt Tavsiye karandtr. Bu tavsiye karan dogrultusunda azmhk haklanmn
korundugunu ve insan haklanna saygtmn ger9ekle~tigini soyleyebilmek i9in
~u unsurlann var olmas1 gerekir: Azmhklann,
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-Ulusal Parlamentoda temsil edilmeleri,
-Htiktimette tiye bulundurmalan,
-ilk ve orta ogretimde kendi dillerinde egitim gormelerine olanak
tamnmast ve
-idare ve yargtda kendi dillerini kullanma haklannm yasal olarak
verilmesi" 16 •
Ttirkiye, yukanda genel hatlan verilen Kopenhag Siyasi Kriterlerini
yerine getirebilmek i~in 3 Ekim 2001 tarihinde kapsamh bir Anayasa
degi~ikligi yaprru~trr. 17 Ekim 2001 tarihinde ytirtirltige giren bu
degi~iklikle Anayasa'nm 34 maddesinde degi~iklik yaptlrru~ olup bu
degi~ikliklerin 27'si insan haklanyla ilgilidir17 • 4709 sayth yasayla
ger~ekle~tirilen bu degi~iklikle dti~tince ve ifade ozgtirltigti, i~kencenin
onlenmesi, demokratik ve sivil otoritenin gti~lendirilmesi, dernek kurma ve
toplanma ozgtirltigti, adil yargtlanma hakkl, konut dokunulmazhgl,
haberle~me ozgtirltigti, kadm-erkek e~itligi, gibi alanlarda anayasal
gtivenceler gti~lendirilmi~; gozaltl stiresi ve oltim cezast verilebilecek haller
yeniden dtizenlenmi~tir.
Bu Anayasa degi~ikliginin ardmdan Ttirkiye 2002 ythndan bu yana 7
uyum paketini kabul etmi~tir. Bu paketler yasalarda konuyla ilgili k1Sltlaytct
htiktimlerin kaldmlmas1 ya da degi~tirilmesi bi~iminde somutl~maktadtr.
Bu degi~iklikler yasayla yaptlmakta, TBMM tarafmdan kabul ve
Cumhurba~kam tarafmdan onaylantp Resmi Gazete'de yaymlandtktan sonra
ytirtirltige girmektedir. Uyum paketleri kronolojik olarak ~oyledir:
1- 6 ~ubat 2002 tarihli 1. Uyum Paketi 18 • 4708 sayth yasayla
ger~ekle~tirilen bu paketle
-TUrk Ceza Kanunu'nun 159. ve 312. Maddeleri,
-Terorle Mticadele Kanunu'nun 8.. Maddesi,
-Devlet Gtivenlik Mahkemelerinin
Hak:kmda Kanunun 16. Maddesi ile

Kurulu~

ve Yargtlama Usulleri

-Ceza Muhakemeleri Usulti Kanunu'nun 107. ve 128. Maddeleri
Anayasa htiktimleriyle uyumlu hale getirilmi~tir.
2- 26 Mart 2002 tarihli 2. Uyum Paketi 19 • 4744 sayth yasayla
gen;ekle~tirilen bu paketle,
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-il idaresi Kanunu,
-Jandarma Te~kilat Gorev ve Yetkileri Kanunu ile
-Devlet Gtivenlik Mahkemelerinin Kurulu~ ve Yargtlama Usulleri
Hakkmda Kanun' da bir talam degi~iklikler yaptlmt~ttr.
3- 3 Agustos 2002 tarihli 3. Uyum Paketi20 • 4771 saytlt yasayla
ger~ekle~tirilen bu paketle, sava~ ve yakm sava~ tehdidi halleri dt~mda idam
cezast kaldmlmt~ttr. Bunun yam stra ana dilde yaym ve egitim hakkt
tanmmt~, Vaktflar Kanununda yaptlan degi~iklikle azmhklara ait cemaat
vaktflarma ta~mmaz edinebilme hakkt tanmmt~ttr. Bu paketle aynca,
-Ttirk Ceza Kanununda,
-Demekler Kanununda,
-Toplantt ve Gosteri

Ytirtiyti~leri

Kanununda,

-Radyo ve Televizyon Ost Kurulu Kanununda,
-Basm Kanununda,
-Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda,
-Serbest Bolgeler Kanununda ve
-Vaktflar Gene! Mtidtirltigtintin Te~kilat ve Gorevleri Hakktnda Kanun
Htikmtinde Kararnamede degi~iklikler yaptlmt~tlr.
4- 2 Ocak 2003 tarihli 4. Uyum Paketi21 • 4778 saytlt yasayla
ger~ekle~tirilen bu paketle,
-Ttirk Ceza Kanununda,
-Ceza Muhakemeleri Usulti Kanununda,
-Vaktflar Kanununda,
-Basm Kanununda,
-Siyasi Partiler Kanununda,
-Milletvekili Se~imi Kanununda,
-Demekler Kanununda,
-Dilek~e Hakktmn Kullamlmasma Dair Kanunda,
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-Adli Sicil Kanununda bir talam degi~iklikler yaptlnu~tlr.
5- 23 Ocak 2003 tarihli 5. Uyum Paketi 22 • 4793 sayth yasayla
ger~ekle~tirilen bu paket, yargtlamanm yenilenmesi ve derneklerle ilgili
olup TUrkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerine uyumunu ilerletmektedir.
6- 15 Temmuz 2003 tarihli 6. Uyum Paketi23 . 4928 sayth yasayla
ger~ekle~tirilen bu paketle,
-TUrk Ceza Kanununda,
-Vaktflar Kanununda,
-Se~imlerin Temel HUkUmleri ve
NUfus Kanununda,

Se~men

KUtUkleri hakkmda Kanunda,

-idari Yargtlama U sulU Kanununda,
-Devlet GUvenlik Mahkemelerinin Kurulu~ ve Yargtlama
U sulleri Hakkmda Kanunda, -imar Kanununda,
-Sinema, Video ve MUzik Eserleri Kanununda,
-Adli Sicil Kanununda,
-Radyo ve Televizyonlann
Kanunda ve
-Terorle

MUcadele

Kurulu~

Kanununda

ve Yaymlan Hakkmda

bir

taktm

degi~iklikler

yaptlnu~tlr.

7- 30 Temmuz 2003 tarihli 7. Uyum Paketi24 • 4963 sayth yasayla
ger~ekle~tirilen bu paketle,
-TUrk Ceza Kanununda,
-Dernekler Kanununda,
-Ceza Muhakemeleri U sulU Kanununda,
-Sayt~tay

Kanununda,

-Milli GUvenlik Kurulu ve Milli GUvenlik Kurulu Genel
Sekreterligi Kanununda, -Toplantt ve Gosteri YUrliyU~leri
Kanununda,
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-Yabanc1 Oil Egitimi ve Ogretimi ile TUrk Vatanda~lannm Farkh
Oil ve Leh~elerinin Ogrenilmesi Hakkmda Kanunda,
-Vakiflar Genel Mtidtirltigti'ntin
Kanun Htikmtinde Kararnamede,

Te~kilat

ve Gorevleri Hakkmda

-Terorle Mticadele Kanununda,
-Ttirk Medeni Kanununda ve
-Askeri Mahkemelerin Kurulu~u ve Yargllama
Kanununda bir takim degi~iklikler yapilmi~tlr.

Usulleri

Ku~kusuz

yapllan yasal degi~iklikler bu uyum paketleriyle ve Anayasa
s1mrh degildir. Ttirkiye, 1999'dan ba~layan bir stire~te bir
~ok yasal degi~ikligi ger~ekle~tirmi~tir. Bu yasal degi~iklikler Ulusal
Programm kabul edildigi 2001 'den bu yana daha da artan bir tempoda
ger~ekle~tirilmektedir. Burada aynca Kopenhag siyasi kriterlerine uyum i~in
hentiz bu yasal degi~ikliklerin yeterli olmadigmi, muhtemelen daha bir ~ok
yasal degi~ikligin ger~ekle~tirilmesi gerekecegini de eklemek yerinde
olacakur. Ba~ka bir deyi~le tam tiyelik yolunda Kopenhag siyasi kriterlerine
uyum bir stire~tir. Yapllan bu yasal degi~iklikler bu stire~te kaydedilen
ilerlemelerin bir gostergesidir.
degi~iklikleriyle

Ashnda Ulusal Program II'nin Siyasi Kriterler boltimtinde de belirtildigi
gibi "temel yasalann ttimtiyle degi~mesi uzun bir stiren bir yasama faaliyeti
olup, bu stire~, katlhm mtizakereleri srrasmda da devam edecektir.
Htiktimet, ~e~itli yasalarda kahhm mtizakerelerinin ba~lamas1 i~in on~art
niteligindeki siyasi kriterlere uyum konusunda gerekli dtizenlemeleri stiratli
bir ~ekilde "uyum yasa paketleri" marifetiyle ger~ekle~tirmeyi tercih
etmi~tir. Ancak, bununla beraber temel yasalann daha uzun vadede bir
btittinltik i~inde yenilenmesi hedeftir".
Bu ~ah~mada bu yasal degi~iklikler ve uyum paketleri kronolojik Sira
takip edilerek irdelenmeyecektir. Zaten boyle bir yakla~Iffiln katalogajdan
ote gitmemesi bir yana, bilimsel bir taraf1 da olamaz. OolaylSlyla bu uyum
paketleriyle ger~ekle~tirilen yasal degi~iklikleri tematik (konuya gore) bir
analize tabi tutmak daha yerinde bir yakla~1m olacaktlr. 0 halde ~ah~mada
oncelikle bireysel hak ve ozgtirltikleri ilgilendiren degi~ikliklerin
degerlendirmesi yapllacak (A), ardmdan idarenin bireysel konularda yerine
getirmesi gereken konulara ili~kin degi~iklikler ele ahnacak (B), son olarak
da kurumlara ili~kin degi~iklikler (C) irdelenecektir
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A- Bireysel hak ve ozgiirliiklerle ilgili degi~iklikler
Bu

ba~hk

altmda once bireysel hak ve ozgtirltiklerle ilgili yapllan
ele almacak (1), ardmdan bu alanlarda yapllmas1 gereken
degi~ikliklere deginilecektir (2).
degi~iklikler

1- Bireysel hak ve ozgiirliiklerle ilgili olarak yapdan yasal
degi~iklikler

Bireysel hak ve ozgtirltiklerle ilgili degi~iklikler daha ziyade dti~tince ve
ifade ozgtirltigci (a), dernek kurma ozgtirltigti, ban~c;Il amac;h toplantl (b),
sivil toplum, ktilttirel ya~am ve bireysel ozgtirltikler (c) gibi konulan
kapsamaktadu. Bu ba~hk altmda bu konularda yapllan degi~iklikler detayh
bir bic;imde ele ahnacakt1r.

a-

Dii~iince

ve ifade ozgiirliigii alamnda saglanan geli~meler

Dti~tince ve ifade ozgtirltigti alamnda a~ag1daki hususlar hem Avrupa
Birligi Bakanlar Konseyi tarafmdan kabul edilen Katlhm Ortak11g1
Belgesinde hem de buna cevap niteligi ta~1yan Ulusal Programda klsa vadeli
oncelikler arasmda yer almakta olup bu reformlahn tamarm yapllrm~t1r:

-Radyo Televizyon list Kurulu kanunun gozden gec;irilmesi25 ,
-Ttirk Ceza Kanununun
gec;irilmesi28 ,

159. 26 ve

312. 27

maddelerinin gozden

-Terorle Mticadele Kanununun 7. ve 8. maddelerinin gozden gec;irilmesi,
-dii~iince

ve ifade ozgiirltigtiyle ilgili Anayasa hiiktimlerinin gozden

gec;irilmesi,
-Basm Kanununun gozden gec;irilmesi29 ,
-Siyasi Partiler Kanununun baz1 maddelerinin gozden gec;irilmesi.
ifade ozgtirltigti alanmda yukandaki geli~melerin yam sua a~ag1daki
konularda da oldukc;a dikkat c;ekici geli~meler saglamm~tlr. Oncelikle tahrik
edici olmayan bir iislupla gorti~lerini ac;1klamaktan mahkum olanlar serbest
buakllm1~hr. Terorle Miicadele Kanununun devletin bOliinmez btittinliigtine
kar~1 propaganda suc;umi diizenleyen 8. maddesi 6. uyum paketiyle
yiirtirliikten kaldmlrm~tu. 7. uyum paketiyle de Devlet ve kurumlanna kar~1
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saldm ve Tiirkiye Cumhuriyetinin bOliinmez biitiinliigiine tehdit su9lanna
verilecek minimum ceza 1 ylldan 6 aya indirilmi~tir. Bu degi~iklik aym
maddenin Agustos 2002'de yapllan ve devlet kurumlanm tahkir ve tezyif
dt~mda ele~tiren dii~iince a91klamasmt su9 kapsammdan 91karan degi~iklikle
aym paralelde yer almaktadtr.
7. uyum paketi aynca terorist orgiitlerin faaliyetini kolayla~ttrmaya
yonelik eylemleri Tiirk Ceza Kanununun 169. maddesi kapsammdan
91kararak terorist orgiitlere yardtm ve yatakltk su9unu diizenleyen bu
maddenin uygulama alamm daraltffil~tlr. Aym bi9imde Terorle Miicadele
Kanununun 7. maddesinde yer alan "terorist metotlar" ifadesi "~iddete veya
diger terorist metotlara ba~vuru" ifadesiyle degi~tirilmi~tir. Bu 9er9evedeki
para cezalan 10 katma 91kanlffil~, hapis cezalan ise 1 ila 5 ytl arast
btraktlmt~tlr.

Yaktn zamanlara kadar ifade ozgiirliiguniin stmrlan konusunda Tiirk
mevzuattyla uluslararast diizenlemeler arasmda var olan farklthk, yukanda
genel hatlan verilen reformlarla biiyiik ol9iide giderilmi~tir. Ancak yasal
degi~im 90k ani ve htzh oldugundan bu reformlann uygulamaya tam olarak
yanstmast bir miktar zaman alacakttr.
ifade ozgiirliigiiyle yaktndan ilgili bir konu da basm ozgiirliigudiir. Bu
9er9evede 4. uyum paketi Basm Kanununun 15. maddesini degi~tirmi~,
siireli yaym sahiplerinin, editorlerin ve redaktorlerin haber kaynaklanm
a91klama yiikiimliiliigiine kar~t korunmalan saglanffil~tlr.
7. uyum paketiyle de Ceza Kanununun 426. ve 427. maddeleri
426. maddeye eklenen paragrafla ahlaki degerler nedeniyle
getirilebilecek yaym yasagt kapsaffilndan bilimsel, sanatsal ve edebi degeri
olan eserlerin 91kanlmasma olanak tamnffil~tlr. 427. maddede yaptlan
degi~iklikle el konulan eserlerin yaralaytct olduklan ya da cinsel arzulan
somiirdiigii gerek9esiyle imha veya yaktlmasma son verilmi~tir.
degi~tirilmi~tir.

b- Dernek kurma, toplanti ve gosteri
saglanan geli~meler

yiiriiyii~ii

yapma konularmda

Demek kurma, toplantt ve gosteri yiiriiyii~ii yapma konulannda
Anayasada, Medeni Kanunda gerekli degi~ikliklerin yaptlmast ve bu
konudaki mevzuatm gozden ge~irilmesi Ulusal Programda orta vadeli
oncelikler arasmda yer almaktadtr.
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Dernek kurma <;er<;evesindeki klSltlamalar 4. ve 7. uyum paketleriyle
4. uyum paketiyle Demekler Kanununda yapllan degi~iklikle
demeklerin
resmi
olmayan
yaz1~malannda
istedikleri
dili
kullanabilmelerinin onti a<;Illlll~, ttizel ki~ilerin de ozel ki~iler gibi demek
tiyesi olabilmelerine olanak tanmmt~tlr. Bunun yam stra bildiri ve yaymlarla
ilgili klsttlamalar hafifletilmi~ ve bunlann yaymlanmadan once yetkili
makama sunulmas1 ytiktimltiltigti kaldmlllll~tlr. Aynca ta~radaki yetkili
makamlann, demeklerin bildiri, beyanat ya da diger yaymlanna el
koymalan durumunda konu 48 saat i<;inde hakim online getirilecektir.
azaltllllll~tlr.

7. uyum paketi de baz1 su<;lardan htiktim giyen ya da tiye olduklan
demegin veya siyasi partinin yarg1 karanyla yasaklandtgt ki~ilerin demek
kurabilmelerine ili~kin klsttlamayt hafifletmi~tir. Bu <;er<;evede tiniversite
ogrencileri de sadece egitimle ilgili degil, bunun yam srra sanat, ktilttir ve
bilimle ilgili demekler kurabileceklerdir. Medeni · Kanun ve Demekler
Kanununda yapllan degi~iklikler sonucu Ttirk demekleri yabanc1 tilkelerde
~ube a<;abilecekler ve uluslararas1 demeklere tiye olabileceklerdir. Y abanc1
tilkelerin demekleri de Dt~i~leri Bakanhgt'na dant~Ilarak i<;i~leri
Bakanhgt'nm izniyle Ttirkiye'de faaliyet gosterebilecek veya ~ube
a<;abileceklerdir.
3. uyum paketiyle ongortildtigti gibi Agustos 2003'te i<;i~leri Bakanhg1
i<;inde demeklerden sorumlu bir birim olu~turulmu~tur. Bunun yam srra
Ankara Devlet Gtivenlik Mahkemesi Mart 2003'te alman vaklflanna kar~1
a<;Ilan davayla ilgili avukatlan beraat ettirmi~tir.
Ban~f;Il amaf;h gosteri yapma hakk1 <;er<;evesinde de mevcut
klsttlamalann azaltlldtgmt belirtmek gerekir. 3. uyum paketiyle getirilen
degi~iklikler dogrultusunda, Toplantl ve Gosteri Ytirtiyti~ti Kanununun
Ekim 2002 tarihli uygulama yonetmeligi, bu ttir gosterilerin dtizenlenmesi
i<;in izin isteme stiresini 72 saatten 48 saate indirmi~tir. Bu ttir gosterileri
dtizenleme ya~1 da 21'den 18'e indirilmi~tir. 7. uyum paketi de valilerin
toplantllan erteleme yetkilerini klsttlamt~tlr. Buna gore valiler sadece su<;
i~lenmesi yontinde a<;tk ve yakln tehdit durumunda soz konusu toplantllan
erteleyebileceklerdir. Rakamlara baklldtgmda da ertelenen toplantl saylSlnda
azalma ya~anmaktadtr. 2001'de 141 toplantl ertelenirken 2002 yllmda bu
say1 95'e gerilemi~tir.

Siyasi partilerle ilgili olarak da 4. uyum paketi, 2001 'de gen;ekle~tirilen
Anayasa degi~ikligi dogrultusunda Siyasi Partiler Kanununda bir taklm
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degi~iklikler yapnu~tlr.

Bu

degi~iklikler

daha ziyade siyasi partilerin
kapattlmasmm zorla~tmlmasma yoneliktir. Bu ~er~evede bir partinin
kapattlabilmesi i~in Anayasa Mahkemesi'nde 5'te 3 ~ogunluk ~art1
getirilmi~tir. Aym yasamn 100. maddesinde yapllan degi~iklikle siyasi
partilere kar~1 kapatma davas1 ancak Anayasa' da belirtilen nedenlerle
a~llabilecektir. 102. maddede yapllan degi~iklikle Yargttay ba~savctstmn
kapatma ba~vurusuna kar~1 dava a~ma olanag1 getirilmi~tir. 104. maddedeki
degi~iklikle de siyasi partilere kapatma dt~mda ba~ka yaptmmlar uygulama
imkam getirilmi~tir. Bunun en tipik ornegini hazine yardtmmm ktsmen ya
da tamamen kesilmesi olu~turmaktadtr.
Gene bu ~er~evede Sivil Toplum Kurulu~lan ile ekonomik sosyal
demokrasinin uzant1s1 niteligindeki kurumsal yapllanmanm anayasal
gi.ivence altma ahnmas1, Ekonomik ve Sosyal Konseyin kurulu~u, ~ah~ma
ve yontemleri hakkmda Kanununun ~tkanlmast, Kamu gorevlileri
Sendikalan Kanun Tasansmm yasala~mas1 gibi hususlar yer almaktadtr ki
bunlann hepsi ger~ekle~tirilmi~tir.

c- Sivil toplum, kiiltiirel
saglanan geli~meler

ya~am

ve bireysel ozgiirliikler konusunda

Bu ~er~evede anadilde yaym yapllmasm1 engelleyen yasal hi.iki.imlerin
kaldmlmas1 ve anadilde egitim hakkma ili~kin yasal degi~ikliklerin
ger~ekle~tirilmesi hususlannm 3 Agustos 2002 tarihinde kabul edilen 3.
uyum paketiyle yerine getirildigini belirtmek gerekir. Radyo ve
televizyonlardaki yaym diliyle ilgili olarak Agustos 2002'de yapllan yasal
degi~ikligi uygulamaya koyan bir ti.izi.ik Arahk 2002'de yaymlannu~ttr. Bu
ti.izi.ik TRT'ye yurtta~lann gi.inli.ik ya~amlannda kullandlklan Ti.irk~e
dt~mdaki dillerde yaym yapma olanagtm getinni~tir. Ti.izi.ige gore bu ti.ir
yaymlar radyodan haftada 4 saat, televizyondan ise haftada 2 saat si.ireyle
haber, ki.ilti.ir ve mi.izik gibi konularda yeti~kinlere yonelik olacakttr. Bu ti.ir
yaymlar Cumhuriyetin temel degerlerine ve devletin bOliinmez biiti.inli.igiine
aykm olamayacakttr. Tiiziik, radyodaki programlarda Ti.irk~e terciime,
televizyon yaymlannda ise Tiirk~e alt yaz1 zorunlulugu, aynca televizyon
yaymlanna katllanlara modern klyafet yiiki.imli.ili.igii getirmektedir.
Ancak bu tiizi.ik TRT'nin ozerk yap1s1 nedeniyle uygulanamarm~tlr.
Bunun iizerine 6. uyum paketi TRT'nin yan1 stra ozel televizyon ve
radyolara da Ti.irk~e dt~mdaki dillerde yaym yapabilmeleri olanagm1
getinni~tir.
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Anadilde egitim ~er~evesinde de bir taktm geli~meler ya~anmt~tlr. 7.
uyum paketi de ogrenim kurumlanyla ilgili ktsttlamalan azaltmt~tlr. Aynca
bundan bOyle Ttirk~e dt~mdaki dillerin egitimi ve ogretimine Milli Gtivenlik
Kurulu onayt olmakstzm sadece Bakanlar Kurulu karar verecektir.
Bu ~er~evede bir ba~ka konu Ntifus Sicil Kanununda yaptlan degi~iklikle
anne-babalann ahlaki degerlere uygun olan ve topluma saldm niteligi
ta~tmayan isimleri ~ocuklanna verebilmeleri olanagnun getirilmi~ olmastdn.
Bu degi~iklikle siyasi olarak saldtrgan isimlere gonderme kaldmlmt~trr.
Sinema, video, mtizik eserleri Kanununda 6. uyum paketiyle yaptlan
bu eserlerin asktya almmast ya da yasaklanmast sadece
Cumhuriyetin temel niteliklerine ve devletin bOltinmez btittinltigtine zarar
verme su~uyla stmrlandmlmt~tlr. Bu eserlerin asktya ahnmastyla ilgili ttim
idari kararlar 24 saat i~inde hakimin incelemesine sunulacaktlr. Aynca
gozetim komitesinde bundan bOyle Milli Gtivenlik Kurulu temsilcisi yer
almayacakttr.
degi~iklikle

2- Bireysel hak ve ozgiirHiklerle ilgili olarak yapdmast gereken yasal
degi~iklikler

Bu noktada yasal degi~iklik gerektiren iki hususu belirtmek yerinde
olacaktlr: Birinci husus ifade ozgtirltigtintin stmrlanm belirleyen mevzuatm
Avrupa insan Haklan Sozle~mesinin 10., 17. ve 18. maddelerine uygunlugu
baktmmdan gozden ge~irilmesidir. Aynca ifade ozgtirltigtintin alamm
geni~leten yasal ve idari degi~ikliklerin etkin bir bi~imde uygulanmast
saglanmahdtr.
ikinci husus ise sivil toplumun gti~lendirilmesi, demek kurma ve ban~~tl
toplantt hakktyla sendikal haklara ili~kin yasal ve anayasal
dtizenlemelerin ger~ekle~tirilmesidir. Bu husus da Demekler ve vaktflar ile
toplantt ve gosteri ytirtiyti~lerine ili~kin mevzuatm gozden ge~irilerek bu
~er~evedeki htiktimlerin az saytda kanunda toplanmasmt gerektirmektedir.
ama~h

Aynca demekler ve vaktflar ile toplantt ve gosteri ytirtiyti~lerine ili~kin
yasal ve idari mevzuatm etkin bi~imde uygulanmast gerekmektedir.
Dogrusunu soylemek gerekirse bu iki husus Ulusal Programda bireysel
hak ve ozgtirltikler alanmda yaptlmast gereken ve yukanda ele ahnan
degi~iklikleri yonlendirecek ilkeler bi~iminde ifade edilmi~tir. Bununla
birlikte yaptlan degi~ikliklerin bu iki hususta belirtilen standartlan
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tutturmas1, aksi takd1rde ek bir taklm degi~ik:lik:lerin daha yapllmas1
gerekecegini belirtmek gerekir.
Birinci hususla ilgili olarak laik:lik, demokratik curnhuriyet, tiniter devlet
yap1s1 ve milli birlik gibi konularda olduk9a dikkatli olunmas1, ancak bu
noktada ol9tilti bir yak:la~1m sergilenmesinin yerinde olacagm1 belirtmek
gerekir.
Bu iki hususa ek olarak bu 9er9evede
yapllmas1 gerekmektedir:

a~ag1daki

konularda da bir taklm

degi~iklik:ler

-Yeni Ttirk Ceza Kanununun yasala~mas1,
-Sendikal haklarla ilgili yasal s1mrlamalann gozden ge9irilmesi ve
Uluslararas1 <;ah~ma Orgtitti Sozle~meleri ve A vrupa Sosyal Sam
dogrultusunda yeniden dtizenlenmesi,
-Basm ozgtirltigtiyle ilgili yasal mevzuatta degi~ik:lik stirecinin
devam etmesi ve basm ozgtirltigtinti ilgilendiren ttim mevzuatm bu
kapsamda ele ahnmas1.

B- idarenin bireylerle ilgili
reformlara ili~kin degi~iklikler

konularda

yapmas1

gereken

i~kenceyle mticadele, duru~ma oncesi gozalt1, insan hak:lan ihlalleri

sonu9lanmn dtizeltilmesi imkanlannm gii9lendirilmesi, ttim bireylerin
herhangi bir aynm yapilmakslZln ttim insan hak:lan ve temel ozgtirltik:lerden
yararlandmlmas1, idam cezasmm kaldmlmasi, Anayasamn A vrupa insan
Hak:lan Sozle~mesi 1~1gmda gozden ge9irilmesi gibi konular idarenin
bireylerle ilgili konularda yapmas1 gereken degi~ik:likler kapsammda
degerlendirilebilir. Bu konularda once yapllan degi~ik:likler ele almacak,
ardmdan yapllmas1 gereken degi~ik:lik:ler irdelenecektir

1- Bireysel konularda yapdan yasal degi~iklikler
Bu 9er9evede yer alan i~kenceyle miicadele, a~ag1daki hususlan
i9ermektedir ve bu konularda gerek:li degi~ik:lik:ler yapllilll~hr:
-Avrupa insan Hak:lan Mahkemesi kararlan uyannca odenen
tazminatlann kusurlu kamu gorevlilerinden tahsili yontinde anayasal
degi~ik:ligin yapllmas1,
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-i~kenceye ugrad1g1 kamtlanari ki~iye kar~1, bu fiili
sorumlulugunun yasa htikmtine baglanmas1,

i~leyenlerin

hukuki

-Jandarma Te~kilat ve Gorev ve Yetkileri Kanununun 9. maddesinin
gozden ges;irilmesi,
-Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun gozden ges;irilmesi,
-Anayasamn 19, 36 ve 38. maddelerinin degi~tirilmesi.
Bu s;ers;evede aynca
mtimktindtir:

gers;ekle~tirilen geli~meleri ~u

bis;imde srraiamak

4. uyum paketiyle Ttirk Ceza Kanununun 243. ve 245. maddelerinde30
degi~iklik yap1larak i~kence ve kotii muamele nedeniyle almacak
mahkumiyetlerin ertelenmesi veya para cezasma s;evrilmesi engellenmi~tir.
Ocak 2003'te Memurin Muhakematl Kanununda ve Ceza Muhakemeleri
Usulti Kanununun 154. maddesinde yapllan degi~iklikle i~kence ve kotti
muamele durumunda dava as;abilmek is;in arnirlerin iznini alma zorunlulugu
kaldmlm1~t1r.

7. uyum paketi de Ceza Muhakemeleri U sulti Kanununa getirdigi ek
maddeyle i~kence ve kotii muamele sus;lanm acilen bakllmas1 gereken
davalar arasma alnn~hr. Bu s;ers;evede aynca is;i~leri ve Adalet Bakanhklan
yetkili makamlara genelgeyle yasal degi~iklikleri duyurmu~ ve bu yonde
uygulama yapmalanm istemi~lerdir. Aynca Ttirkiye, May1s 2003'te bu
s;ers;evedeki uygulamaya yonelik 1990-2003 y1llanm kapsayan ikinci
raporunu Birle~mi~ Milletler i~kenceyle Miicadele Komitesine sunmu~tur.
Duru~ma

oncesi gozalti konusunda Anayasa'mn 19/b maddesi gozden
gozaltl siireleri uluslararas1 standartlarla uyumlu hale
31 32
getirilmi~tir - • Bunun yam s1ra insan haklan ihlalleri sonus;lanmn
diizeltilmesi imkanlannm giis;lendirilmesi s;ers;evesinde de Anayasamn ilgili
maddeleri gozden ges;irilmi~ ve gerekli dtizeltmeler yapllnn~tlr33 •
ges;irilerek

Bu baglamda bir diger onemli konu tiim bireylerin, herhangi bir aynm
yapdmakSIZID tiim insan haklan Ve temel ozgiirliiklerden
yararlandmlmasi olup bu konuda gers;ekle~tirilen degi~iklikleri ~u
ba~hklar altmda ozetlemek miimktindiir:
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Milletler her turlu Irk aynmmm ortadan kaldmlmas1

Sozle~mesinin onaylanmast

34

,

-kadm-erkek e~itliginin Anayasal guvenceye ahnmas1. Kadm-erkek
ilgili olarak, 6. uyum paketiyle "namus cinayeti" i~lenmesine
ili~kin endi~eleri gidermek i~in Ceza Kanununda degi~iklik yapilmi~ ve
namus cinayetine ceza indirimini ongoren 462. madde yuriirlukten.
kaldmlmi~tlr. Aynca evlilik d1~1 dogan ~ocuklar uzerinde i~lenen "namus
cinayetlerinin" cezasmm artmlmas1 i~in Ceza Kanununun 453. maddesi
e~itligiyle

degi~tirilmi~tir.

-kadm-erkek e~itligine
Tasansmm yasala~mas1,

ili~kin

degi~iklikler

getiren Medeni Kanun

-Birle~mi~ Milletler kadmlara kar~1 her turlu aynmcthgm ortadan
kaldmlmas1 Sozle~mesine Ek ihtiyari Protokolun onaylanmas1. Aym
~ewevede Birle~mi~ Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sozle~mesi ile
Birle~mi~ Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kiilturel Haklar Sozle~mesinin
onaylanmas1 da ger~ekle~tirilmi~tir35 .
-Uluslararas1 yah~ma brgutunun
onay lanmas1.

~ocuk

i~~iliginin

onlenmesi

Sozle~mesinin

-Turkiye'de ya~ayan ve Turk vatanda~1 olmayan gayri Muslim ki~ilerin
de mensup olduklan dinin vecibelerini yerine getirmelerinde ve kendileriyle
ilgili diger uygulamalarda gerekli pratik kolayhklan saglayacak tedbirlerin
almmas1.
Bu ~er~evede azmhk cemaatlerinin gayri menkul edinebilmeleri
konusunda 4. uyum paketiyle Vaklflar Kanununda degi~iklik yapilm1~ ve
Ocak 2003'te bir yonetmelik kabul edilmi~tir. Bu yonetmelik azmhk
cemaatlerinin gayri menkul edinebilmeleri, satabilmeleri ve tapuya
kaydettirebilmeleri i~in Bakanlar Kurulu iznini kaldtflll~tlr. Yeni
duzenlemeyle bu izin yetkisi Vaklflar Genel Mudurlugune verilmi~ ve
gerektiginde ilgili Bakanhk ve kamu kurulu~lanna dam~Ilmast
ongoriilmu~tur. 6. uyum paketi de azmhk cemaatlerinin gayri menkullerinin
tapuya kaydettirilmesi i~in gerekli sureyi 6 aydan 18 aya ~Ikarmi~tlr.
Bu ~er~evede son olarak idam cezasmm 9 Ocak 2004 tarihi itibariyle
tamamen kaldmldtgmt belirtmek gerekir. idam cezastyla ilgili bu geli~me 2
a~amada ger~ekle~tirilmi~tir. Once sava~ ve yakln sava~ tehdidi hallerinde
i~lemni~ su~lar i~in ongoriilen idam cezalan hari~ olmak uzere idam
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mi.iebbet hapse ~evrilmesiyle ilgili yasal degi~ikligin
belirtmek gerekir. DolaylSlyla Ti.irkiye yukandaki 2
konuda ~ekincesini koyarak Avrupa insan Haklan Sozle~mesinin idam
cezasmm kaldmlmas1yla ilgili 6. Protokoli.inii Haziran 2003 'te onaylam1~t1r.
6. uyum paketi de yukanda amlan durumlar hari~ olmak i.izere idam
cezasmm mi.iebbet hapse ~evrilmesini di.izenleyerek yi.iriirli.ikteki mevzuatm
bu ~er~evede uyumunu ger~ekle~tirmi~tir36 • 2. a~amada ise Ti.irkiye 9 Ocak
2004'te Avrupa insan Haklan Sozle~mesinin 13. Protokoli.inii imzalayarak
idam cezasm1 sava~ ve yakm sava~ durumlannda da kaldlflll~tlr. 13.
Protokoli.in oniimi.izdeki giinlerde TBMM' de onaylanmas1 beklenmektedir.
cezasmm

ger~ekle~tirildigini

2- Bireysel konularda yapilmasi gereken yasal degi~iklikler
Bu baglamda a~ag•da yer alan hususlann Ulusal Programda ilke olarak
yer almas1 nedeniyle, idarenin bireylerle ilgili konularda yapmas1 gereken
reformlarda bu ilkelerle getirilen standartlan tutturmas1 gerekmektedir. Bu
ilkeler klsaca ~u bi~imde ifade edilebilir:
-i~kence ve kotii muamele iddialanmn derhal ve titizlikle soru~turulmas1
ve ihlallerin faillerinin si.iratle cezalandmlmalan saglanmahdtr.
-Yakalanan, gozaltma ahnan veya tutuklananlann avukatlanyla gorii~me
ve yakmlanna haber verme haklanna ili~kin yasal hi.iki.imler titizlikle
uygulanmahdtr.
-Modem soru~turma teknikleri ve insan haklan ihlallerini onlemeye
yonelik tlbbi muayene sistemi etkili bir ~ekilde uygulanmahdrr.
-Ceza Muhakemeleri Usuli.i Kanunu ile Yakalama, Gozaltma alma ve
ifade alma Yonetmeliginde yer alan diizenlemelerin uygulanmas1 etkin
bi~imde denetlenmelidir.
-i~kence ya da gayri insani veya haysiyet klnc1 muamele su~lan
nedeniyle A vrupa insan Haklan Mahkemesi kararlan sonucunda odenen
tazminatlann sorumlu personele riicu ettirilmesi konusundaki mekanizma
etkin bi~imde i~letilmelidir.
-Yakalama, gozaltl ve tutukluluk srrasmdaki haklar ve bu haklann ihlali
durumunda ba~vurulabilecek ~ikayet yollan konusunda kamuoyu
bilin~lendirilmelidir.

Tum bireylerin aynm yapllmakslZln rum temel hak ve ozgiirli.iklerden ve
ki.ilti.irel haklardan tam ve e~it olarak yararlandmlmas1 ~er~evesinde de
a~agtdaki noktalarda ilerleme saglanmas1 gerekmektedir:
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-ibadet ozgtirltigti ile ilgili olarak A vrupa insan Haklan Sozle~mesi ve
Ek 1. Protokolti 1~1gmda degi~ik din ve inan~ ihtiya~lan dikkate alacak
~ekilde uygulamalar ger~ekle~tirilmelidir.
-Oztirltilerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamlan hakkmda 159 nolu
Uluslararas1 t';ah~ma Sozle~mesine uygun onlemler ahnmahd1r.
-t';ocuk i~~iliginin Onlenmesi Sozle~mesinin uygulanrnasma onem
verilmelidir.
Bu ilerlemeler saglamrken dikkate almmas1 gereken minimum
standartlar konusunda da Ulusal Programda Ttirkiye'nin taraf oldugu ttin
uluslararas1 sozle~melerden kaynaklanan ytiktimltiltiklerini yerine getirmesi,
ttim bireylerin dti~tince, vicdan, din ve inan~ ozgtirltiklerinin Avrupa insan
Haklan Sozle~mesinin 9. maddesi ~er~evesinde titizlikle korunmas1 ve
kadm-erkek e~itliginin ozellikle uygulamada saglanmas1 gibi ilkelere yer
verilrni~tir.

Yukanda ele alman hususlara ek olarak ti~ konuda daha bir taklm
yapllmas1 gerekmektedir:

degi~ikliklerin

Oncelikle, ttim vatanda~lann ekonomik, sosyal ve ktilttirel imkanlanmn
artmlmas1 amac1yla bolgesel dengesizliklerin azaltllmas1, ekonornide
serbestle~me saglanmas1d1r ki bu da bu baglamda kapsamh bir stratejinin
benimsenmesini gerektirmektedir.
ikinci olarak Anayasa ve yasalar ontinde herkesin e~it oldugu ilkesi
dogrultusunda yasal dtizenlemelerin ger~ekle~tirilmesidir. Bu konu
a~agtdaki hususlan i~ermektedir:
-Avrupa Sosyal Sart1mn gozden ge~irilrni~ metni ve Ek Protokoltin
onaylanmas1,
-Avrupa insan Haklan Sozle~mesine ek 4, 7 ve 12 nolu Protokollerin
onaylanmas1,
U~tincti

olarak

Birle~rni~

Milletler

Medeni

ve

Siyasi

Haklar

Sozle~mesinin ek ihtiyari protokolti, A vrupa Konseyinin ulusal azmhklann
korunmas1yla ilgili ~er~eve sozle~mesi ve Uluslararas1 Ceza Mahkemesinin

stattistintin kabul edilmesi gibi ytiktimltiltikler de bu ~er~evede yer
almaktad1r.
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C- Kurumsal degi!1iklikler
Kurumsal degi~ildikler Devlet Memurlanmn ve Kamu Gorevlilerinin
insan haklan konusunda egitimi, Devlet Gtivenlik Mahkemeleri de dahil
yargmm i~levselligi ve verimliligi, cezaevlerindeki tutukluluk ko~ullan,
Milli Gtivenlik Kurulu, olagantistti hal ve son olarak da insan hak:lanyla
ilgili kurumsal yapmm gti~lendirilmesi gibi konulan ilgilendirmektedir.
Once bu konulardaki degi~iklikler ele almacak, ardmdan yapllmas1 gereken
degi~iklikler irdelenecektir.
1- Kurumsal konularda yapdan degi!1iklikler
Devlet Memurlannm ve Kamu Gorevlilerinin insan haklan
konusunda egitimi konusunda ~u ilerlemeler kaydedilmi~tir: Polis
okullanndaki ogretim stiresinin iki ytla ~Ikanlmast 37 , i~i~leri Bakanhg1 ve
bagh kurulu~lardaki btirokratlann ve yargwlann insan haklan konusunda
egitimi, toplumda insan haklanna olan hassasiyetin artmlmas1, hukuksal
reformlara destek, A vrupa Konseyi insan Haklan Direktorltigti tarafmdan
Polis ve insan haklan program1 ~er~evesinde haz1rlanan projenin
uygulanmas1. Bu ~er~evede son olarak May1s 2003 'te Avrupa insan Haklan
Mahkemesi'nin i~tihad1 tizerine bir formasyon programmm ba~latildtgmi
belirtmek gerekir.
Devlet Giivenlik Mahkemeleri de dahil yargmm i!11evselligi ve
verimliligi kapsammda Devlet Giivenlik Mahkemeleri Kanununun gozden
ge~irilmesi 38 , adil yargllanma hakkmm anayasal gtivence altma almmas1,
savunmanm yargmm temel htikmti olduguna dair Anayasa dtizenlemesi,
Hakim ve savcllann Avrupa tilkeleri ve Avrupa Konseyinde egitimi gibi
konularda geli~meler kaydedilmi~tir.
4 uyum paketiyle aynca Devlet Gtivenlik Mahkemeleri Kanununun 16.
maddesinde degi~iklik yaptlarak tutuklama esnasmda avukata eri~im hakki
garanti altma ahnmi~tlr. 6. uyum paketi de DGM'de ifade ahnmas1
esnasmda avukatm haz1r bulunmas1 ~er~evesindeki k1S1tlamay1 kaldtrmi~tlr.
Yargi organlariyla ilgili yap1sal geli!1meleri de
mtirnktindtir:

~u bi~imde

ozetlemek
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-Aile Mahkemelerinin kurulmasm1 ongoren yasa kabul edilmi~ ve Ocak
2003'den bu yana 114 Aile Mahkemesi kurulmu~ olup39 bu mahkemelerden
63 tanesi faaliyete ge<;mi~tir.
-Adli, idari ve cezai konularda AiHM tarafmdan Sozle~me ve ek
protokollerine aykm bulunan mahkeme kararlan i<;in yargllamanm
yenilenmesi40 . Ancak bu diizenleme uygulamaya konmasma ragmen <;ok az
saytda dava bu prosecliire konu olmu~tur. Bu davalarda da aym yonde karar
<;tkmast savunma hakkma riayet edilip edilmedigi spekiilasyonlarma yol
a<;Illl~hr

41

•

-Adli sicil sisteminin BM ~ocuk Haklan Sozle~mesinin 1. maddesiyle
uyumlu hale getirilmesi. Boylece bundan boyle savcdar 18 ya~mdan kii<;iik
<;ocuklann adli sicil kayttlanna ancak istisnai durumlarda ula~abileceklerdir.
2

-~ocuk Mahkemelerinde yargllanma ya~1 15' den 18 'e <;tkarilllll~tlr~ .

-Su<;lanan veya yargdanan ki~ilerin kurala uygun olarak haberdar
edilmesi amactyla mahkeme kararlannm teblig sistemi gii<;lendirilmi~tir.
-Dava prosediirlerini lnzlandtrmak amac1yla Adli Tip Kanununda gerekli
degi~iklikler yapllm1~tlr.

-Askeri Mahkemelerin kurulu~u ve yargllama usulii Kanununda
ve bu mahkemelerin ban~ zamanmda sivil ki~ileri
askerlikten sogutma gibi su<;lardan yargllama yetkisi kaldmlllll~tlr43 •

degi~iklik yapllllll~

-Yarg1

sisteminde bilgisayara ge<;ilmesi i<;in altyap1 <;ah~malan
olup, 2004 yth i<;inde bu sistem i~lemeye ba~layacaktlr.

tamamlanllll~

-Hakim ve Savcllar Okulu a<;Illlll~ ve bu okulda hakim ve savcdann yan1
s1ra
adalet
meslek
memurlanmn
ve
noterlerin
egitimleri
ger<;ekle~tirilmektedir.

-Ekim 2002'den bu yana bir <;ok kentte uyum paketleri iizerine
formasyon programlan diizenlenmi~ olup bu programlara 1100 civannda
hakim ve savc1 kahlllll~trr.
-Adalet Bakanhg1 AiHM kararlanm Tiirk<;e'ye <;evirmi~ ve hakim ve
savcllara bu konuda bir rehber dagttmt~tlr. Aynca Adalet Bakanhgmm
resmi web sayfasmdan AiHM kararlanna eri~im miimkiindiir.
CezaeYierindeki tutukluluk ko~ullari konusunda da ~u iki hususta
saglanmt~hr: 1- idarecilerin ve savcllarm cezaevlerindeki
denetim ve kontrollerinin daha etkin hale getirilmesi (infaz Hakimligi
geli~meler
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Kanun Tasans1 ve Ceza infaz Kurulan ve Tutukevleri izleme Kurullan
Kanun Tasansmm yasala~mast). 2- Terorle Mi.icadele Kanununda degi~iklik
tasansmm onaylanmas1 ile bu suc;lardan hiiki.im giyenlerin durumlanna
yonelik hususlann gozden gec;irilmesi.
Yukandaki iki hususa ek olarak cezaevleriyle ilgili olarak a~agtdaki
de oldukc;a dikkat c;ekicidir: Adalet Bakanhgmm Ekim 2002
tarihli genelgesiyle cezaevlerinde sosyal aktivitelere katlhm c;erc;evesindeki
klSltlamalar kaldmlm1~, haftahk (10 dakika) telefqnla gori.i~me ve F tipi
cezaevlerinde ziyaret ko~ullan iyile~tirilmi~tir.
geli~meler

Cezaevlerinin fiziki altyaptsmm modemizasyonu c;erc;evesinde hi.icre
tipine gec;i~ c;ah~malan devam etmektedir. Yaptlan 4 yeni cezaeviyle F tipi
cezaevlerinin saylSl 10'a ula~nn~tlr.
Ocak 2003'te Adalet Bakanhg1 ceza ve tutukevleri personelinin si.irekli
formasyonu konusunda yeni bir program kabul etmi~ ve bu c;erc;evede insan
haklan ve ozellikle de koti.i muameleye ·ozel bir onem atfedilmi~tir44 •
Cezaevi personeli formasyon merkezleri Ankara' da faaliyete gec;mi~ olup
yakmda istanbul ve Erzurum' da da aym tip iki merkez faaliyete gec;ecektir.
Cezaevlerinde gi.ivenligi artlrmak ve ac;hk grevlerini45 onlemek ic;in
Subat 2003'te Ti.irk Ceza Kanununa iki yeni hi.iki.im eklenmi~tir. Ceza
Kanununun 307/a maddesiyle cezaevlerine silah ya da bir taklm ileti~im
arac;lanm sokan veya cezaevlerinde bunlan kullanan ki~ilere 2 ylldan 5 ylla
kadar hapis cezas1 verilmesi ongori.ilmi.i~ti.ir. 307/b maddesiyle de hi.iki.imli.i
ve tutuklulann avukatlanyla veya arkad~lanyla gori.i~melerini engelleyen
ki~ilere 1 ytldan 3 ylla kadar hapis cezas1 verilmesi ongori.ilmii~tiir. Aynca
bu madde bir hi.iki.imli.i ya da tutuklunun beslenmesini engellemeyi sue;
olarak tammlann~ ve bu suc;u i~leyenlere 2 ylldan 4 yth kadar hapis cezas1
ongormii~ttir. Y etersiz beslenme sonucu oli.im soz konusu olursa bu ceza 10
ila 20 yll aras1 olacaktrr.
Subat 2003'te ceza ve tutukevlerinin yonetimiyle ilgili kanunun gtda
maddeleri ve cezaevlerine girl~ ko~ullanyla ilgili maddeleri degi~tirilmi~tir.
4. madde oli.im orucuna giri~en ve beslenmeyi reddeden tutuklu ve
hi.ikiimltilerle ilgilidir. Bu maddeye gore bu ki~iler cezaevi doktoru
tarafmdan giri~tikleri eylemin fiziksel ve psikolojik etkilerinden haberdar
edil~cekler ve ciddi tehlike durumunda kar~1 c;tkmalanna ragmen hastaneye
kaldmlacaklardtr.
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Cezaevlerinde denetim konusu da bu baglamda olduk~a onemli bir yer
te~kil etmektedir. Bu ama~la 2001 yllmda 129 komite kurulmu~ olup bu
komiteler cezaevlerinde hayat ~artlan, saghk, beslenme, egitim,
mahkumlann rehabilitasyonu, hayat ~artlan nakil ve disiplin onlemleri gibi
konularda denetim yapmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadrr.
2001 yllmda ceza infaz hakimliginin ihdas edilmesinden bu yana tutuklu
ve htiktimltilere yonelik olarak yapilan 8998 i~lem 140 ceza infaz hakimi
nezdinde ~ikayet konusu olmu~tur. Bu ~ikayetlerden 3794'ti disiplin
cezalanyla ilgilidir.
Kurumsal ~er~evede bir ba~ka konu geli~meler ve gtivelik
degerlendirmesi 1~1gmda Olaganiistii Balin tamamen kaldmlffil~
olmastdtr46 •
4. uyum paketi 430 sayth Olagantistti Hal Kanun Htikmtinde
Kararnamesinde degi~iklik yaparak OHAL'deki tutuklulann hakim karanyla
soru~turma amactyla maksimum 10 gtin boyunca cezaevinden ~1kanlmalan
ve ge~ici olarak gozaltma almmalanna olanak saglarm~trr. Gozaltl stiresi de
aynca 10 gtinden 4 gtine indirilmi~tir. Tutuklulann soru~turma amactyla
cezaevinden ~1kanlmalan durumunda avukata eri~im ve saghk kontroltinden
ge~meleri garanti altma ahnffil~tlr.
Olagantistti halin kaldmlmasmdan sonra btit~e, fonlar ve personel
yonetimi gibi konular valiliklerin yetkisine verilmi~ ve Subat 2003'te
bolgeye yeni valiler atanffil~trr. Nisan 2003'te Anayasa Mahkemesi
olagantistu· hal bOlge valisinin kararlanna kar~1 yarg1 yolunu kapayan 285
sayth Kanun Htikmtinde Kararnameyi iptal etmi~tir.
Bolgede sosyal ban~m tesis edilmesi i~in Topluma Kazandtrma Kanunu
ve bu kanun 6 Agustos 2003'te ytirtirltige girmi~tir. Bu kanun
klsmi bir af ve teror orgtittintin faaliyetlerine kan~an ki~ilere ceza indirimi
getirmi~tir. Orgtittin sorumlulan ve cinayet i~leyen ki~iler bu kanunun
kapsaffil dt~mda tutulmu~lardrr. Eyltil 2003 rakamlanna gore 524 mahpus
serbest btrakllffil~tlr. 200 orgtit militant da teslim olmu~tur.
~tkanlffil~

Gtivenligin saglanmas1 sonucu halkln geni~ katlhm gosterdigi ktilttirel
etkinlikler dtizenlenmi~tir. AB Komisyonu 2003 yth ilerleme Raporunda
gtiney-doguda olagantistti halin kaldmlmasmm halk arasmdaki gerginligi
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kiiltiirel faaliyetler
47
olu~tugunu ifade etmektedir •

s;en;evesinde

bir

ho~gorii

ortarmmn

Sivil otoriteyle askeri otoritenin ili~kilerinin AB iilkelerindeki
uygulamayla uyumlu hale getirilmesi baglammda Milli Giivenlik Kurnlu
ile ilgili bir taklm degi~iklikler yapllm1~t1r. Yeni diizenlemede ~u noktalar
dikkati s;ekmektedir: Oncelikle Ekim 200 1 tarihinde gers;ekle~tirilen
Anayasa degi~ikligiyle Anayasa'nm 118. maddesinin degi~tirildigini ve
MGK' daki sivil saylSlmn artmld1gm1 belirtmek gerekir. Bunun yam Slfa
Genelkurmay Ba~kanhgmm da bir taklm s;ekinceleri oldugu48 7. uyum
paketiyle MGK'mn Bakanlar Kuruluna gorii~ ve tavsiyelerini belirtmesiyle
ilgili (md.4) yetkisi yeniden diizenlenmi~; MGK Genel Sekreterinin yetkileri
k1S1tlanm1~ (md. 13); MGK Genel Sekreterligine sivil bir ki~inin atanabilme
yolu as;llnu~ (md. 15)49 ; MGK toplantllanmn 1 ay yerine 2 ay arayla
yap1lmas1 (md. 5) ongoriilmii~tiir. Sinema, Video ve Miizik eserleri
gozetleme Komitesinde Bundan boyle MGK temsilcisinin yer almayacag1
hiikme baglanm1~ olmasma ragmen RTUK ve YOK gibi kurumlarda MGK
temsilcisi yer almaya devam edecektir.
MGK ile ilgili degi~ikliklerin yam Slfa savunma harcamalannm
denetlenmesi konusunda da 7. uyum paketiyle bir taklm degi~iklikler
ongoriilmii~tiir. Buna gore Silahh Kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallan
Say1~tay'm denetimine tabi klhnnu~tlr. Ancak bu denetim milli savunma
50
hizmetinin gerektirdigi gizlilik esaslanna uygun olarak yapllacaktlr •
Bu s;ers;evede son olarak insan haklar•yla ilgili kurumsal yapmm
deginmek gerekir. Bu noktada 12 Nisan 2001 tarihinde
kabul edilen bir kanunla 1997 yllmda Kanun Hiikmiinde Kararname ile
kurulmu~ olan insan Haklar1 Dst Kuruluna yasal bir kinllik kazandmlnu~ ve
Ba~bakanhk te~kilatl biinyesinde insan Haklan Ba~kanhg1 ve insan Haklan
Dan1~ma Kurulu kurulmu~ ve insan haklan ihlali iddialanm yerinde
incelemek ve ara~tlrmak iizere heyetlerin olu~turulmasma olanak
saglannu~tlr. Aynca 2 Kas1m 2000 tarihinde Resmi gazetede yaymlanan bir
.
.
•
51
yonetmelikle Insan haklar1 II ve Ils;e Kurullan olu~turulmu~tur . 2002
yllmda 831 olan bu kurullarm saylSl 2003 yllmda 859' a yiikselmi~tir.
gii~lendirilmesine

Bu s;ers;evede dikkati s;eken diger geli~meleri de ~oyle ozetlemek
miimkiindiir:
-Nisan 2003'te Jandarma Genel Komutanhgt biinyesinde insan haklan
ihlallerini ara~t1rma ve inceleme merkezi kurulmu~tur.
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- Nisan 2003 tarihinde TBMM biinyesinde AB ile uyum Komisyonu
Bu komisyon isti~ari nitelikli olup Tiirkiye'nin tam iiyelik
siirecinin geli~imini izlemek ve kanun tekliflerinin Topluluk Miiktesebattyla
uyumunu incelemekle gorev lendirilmi~tir.
olu~turulmu~tur.

- Meclis insan Haklan Komisyonu giiney-dogudaki olaganiistii halin
kaldmlmas1 sonras1 insan haklan iizerine bir rapor haz1rlam1~ ve hiikiimete
ozel tavsiyelerde bulunmu~tur.
-Eyliil 2003'te reformlann uygulanmasm1 denetlemekle gorevli bir grup
52
olu~turulmu~tur • Grubun ba~kanhgm1 D1~i~leri Bakam yiiriitmekte olup
grup haftada bir kez toplanmaktad1r. Grubun gorevi pratikte reformlann
uygulan1~1 c;en;evesinde kar~Ila~dan giic;liikleri ortaya c;•karmakttr.
2- Kurumsal konularda yapdmasi gereken degi~iklikler

Ulusal Programda ilke niteliginde yer alan a~ag1daki hususlarda
standartlann tutturulmas1 ic;in kurumsal bir taklm degi~ikliklerin daha
yapllmasl gerekecegi soylenebilir:
-ikili ve c;ok tarafl1 i~birligi faaliyetleri ile ba~ta giivenlik giic;leri olmak
iizere devlet ve kamu gorevlilerinin insan haklan alamnda egitimi. Bu
c;erc;evedeki egitim programlanmn yaygmla~t1nlmas1 ve ozellikle Avrupa
insan Haklan Sozle~mesi ve Avrupa insan Haklan Mahkemesi ic;tihad1 ile
AB Hukuku alanlannda Avrupa Konseyi ve A vrupa Birligi ile i~birligi
ic;inde gerc;ekle~tirilmesi Ulusal Program-II'de de yer almaktad1r.
-Cezaevlerinin Avrupa Konseyi ve A vrupa i~kenceyi onleme
Komitesinin tavsiyeleri dogrultusunda, Birle~mi~ Milletler Cezaevleri
Asgari standartlanna ve Avrupa Konseyi kurallanna uygun hale getirilmesi.
Bu c;erc;evede aynca Ceza infaz Hakimligi kurumu ve Cezaevleri izleme
Kurullanmn etkin c;ah~malanmn siirdiiriilmesi ve cezalann infazma ili~kin
mevzuatm gozden gec;irilmesine devam edilmesi gerekmektedir.
-Devlet Giivenlik Mahkemeleri de dahil yargmm i~levselligine yonelik
diizenlemeler. Bu c;erc;evede yap1lmas1 gereken degi~iklikleri ~u alt ba~hklar
halinde ozetlemek miimkiindiir:
-Tiirkiye'de hukuk devleti ilkesinin evrensel hukuk degerlerini
toplumlardaki anlay1~ta yerle~tirilmesi gerekmektedir.

benimsemi~ c;agda~

-Adalet hizmetleri modern toplumun gereklerine uygun
hale getirilmelidir.

~ekilde

etkin

82

TURKIYE'NIN KOPENHAG SIYASI KRITERLERINE UYUMU

-insan haldan, A vrupa insan Haldan Sozle~mesi ve Avrupa insan
Haldan Mahkemesi i~tihad1 konusunda ytirtittilen egitim programlan ytiksek
mahkeme tiyeleri de dahil olmak tizere ttim yarg1 mensuplanm kapsayacak
~ekilde yaygmla~tmlmahdtr.

-Birle~mi~ Milletler insan Haldan Egitimi faaliyetleri ~er~evesinde
egitim imkanlanmn artmlmas1 gerekmektedir.

-Mahkemelerin a~m ytikti dolaylSlyla yargllama stirelerinde art1~
Bu nedenle mahkemeler duru~ma dosyalanm incelemek i~in
yeterli zamana sahip olamamakta bu da savunma hakki tizerinde olumsuz
bir etkiye neden olmaktadtr. DolaylSlyla yarg1~ saylSlmn artmlmas1
gerekmektedir.
ya~anmaktadtr.

-Adli yargtda istinaf Mahkemelerinin kurulmas1 acilen ele almmas1
gereken konular arasmda yer almaktadtr. Yargttay her yd istinaf
Mahkemeleri tarafmdan karara baglanabilecek 500 000 civannda dosyaya
bakmak zorunda kalmakta bu da yargllama stiresini ciddi bi~imde
uzatmaktadtr. istinaf Mahkemelerinin kurulmas1 Yargttay'm list yarg1
mercii gorevini yapmasma imkan tamyacak bu da i~tihadm daha da
geli~tirilmesine katktda bulunacaktrr.
-Adalet sisteminin bagtmstzhgt ve etkinliginin saglanmas1 i~in Hakimler
ve Savcllar Ytiksek Kurulu'nun yaplSlnda bir taktm degi~ikliklerin
yapllmas1 gerekmektedir53 •
-DGM'lerin savunma haldan ve hakkaniyete uygun dava hakki
baglammda Avrupa normlanna uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Kurumsal ~er~evede aksayan bir diger nokta Meclis tarafmdan kabul
edilen uyum yasalannm baz1 dururnlarda konulan bir taktm ~artlarla
kapsammm daraltllmastdtr. Bunlara ornek olarak AB Komisyonunun 2003
yth ilerleme Raporunda soztinti ettigi RTOK tarafmdan Arahk 2002'de
kabul edilen anadilde yaymla ilgili ttiztik, Vaktflar Genel Mtidtirltigti'ntin
Ocak 2003'te kabul ettigi azmhk cemaatlerinin gayri menkul edinmeleriyle
ilgili ttiztik verilebilir54 •
Sonu~

ve Degerlendirme

Kopenhag siyasi kriterlerine uyum i~in Ttirkiye'nin ger~ekle~tirdigi ve
daha ger~ekle~tirmesi gereken yasal degi~ikliklerin ele almd1g1 bu ~ah~mada
sonu~ olarak su noktalar dikkati ~ekmektedir:
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Oncelikle Kopenhag siyasi kriterlerine uyma yiikiimliiliiguniin, Helsinki
Zirvesiyle ya da daha sonra Tiirkiye'nin online konmu~ act bir yemek
olmadtgtm belirtmek gerekir. Bu kriterler Avrupa Birligi yetkilileri
tarafmdan oteden beri ileri siiriilmekte ve Tiirk otoriteleri tarafmdan da
bilinmektedir.
Bu noktada Tiirkiye'nin iki tercihi oldugunu belirtmek gerekir. AB
kalmak veya bu ko~ullan tamamtyla yerine getirerek Avrupa
Birligi'ne girmek. Tiirkiye yerini belirlemi~tir. Bundan sonra yaptlacak tiim
yasal degi~iklikler ve dolaytstyla da kaydedilecek tiim ilerlemeler, tam
iiyelik siirecini ktsaltacakttr55 • Bu noktada eger her ~ey tam tersine doner
ve eger Tiirkiye, Avrupa Birligi tercihinden vazge~ecek olursa bu kez siireci
durdurabilecektir. Ancak bu defa yaptlan bunca degi~iklik ve yasal uyum
~abast bo~una gitmi~ olacaktrr.
dt~mda

Tiirk hukuk sisteminde yaptlan bu yasal degi~iklikler Avrupa
Birligi'nden ve Kopenhag siyasi kriterlerinden bagtmstz olarak
degerlendirilecek olursa bu kez kar~trmza muazzam bir hukuki reform
siireci ~tktnaktadtr. Daha dogru bir anlattmla, Tiirkiye Avrupa Birligine tam
iiyelik riizganm arkasma alarak, Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirme
adma bireysel hak ve ozgiirliikler alanmda koklii bir hukuk reformunun
altma imza atrm~ bulunmaktadtr. Bu durum, AB Komisyonunun 5 Kastm
2003'te a~tklanan ilerleme Raporunda da a~tk~a goriilmektedir. Zira ge~en
ytllarda a~tklanan ilerleme Raporlanna oranla 2003 ilerleme Raporunda
sozii edilen eksiklikler daha dar bir alant kapsamakta ve bu da hukuk
sisteminde olduk~a htzh bir ilerlemenin saglandtgtm gostermektedir. Bu
nokta Tiirk hukuk siteminin ~agda~ ko~ullara uyum saglamast a~lSlndan
olduk~a sevindiricidir.
istatistiksel bir degerlendirme yaptlacak olursa Ekim 2001-Agustos 2003
arast itibariyle Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi amactyla
Anayasamn toplam 34 maddesi degi~tirilmi~tir. Bunun yam srra56, 40
degi~ik Kanun ve Kanun Hiiktniinde Kararnamenin toplam 184 maddesinde
7
degi~iklikle~ yaptlmt~tlr. Aynca bu istatistiklere Tiirk Ceza Kanununda,
Ka~ak~thgm Men ve Takibi Kanununda ve Orman Kanununda idam cezast
ongoren hiikiimleri de eklemek gerekir. Zira soz konusu idam cezalan 3.
uyum paketiyle miiebbet hapse ~evrilmi~tir. Bu ~er~evede son olarak bir
yasanm admm (ba~hgmm) degi~tirildigini 58 ; Medeni Kanunun 92.
maddesinin kapsarmmn dernek ve vaktf dt~mdaki diger kar amact giitmeyen
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kurulu~lara da geni~letildigini ; imar Kanunundaki "cami" ifadelerinin
''ibadet yeri" olarak degi~tirildigini"0 belirtmek gerekir.
59

Dikkati c;eken bir diger onemli nokta yapllan bu yasal degi~ikliklerin bir
siirec; olu~turdugu ve bu yasal degi~iklik siirecinin daha bir miktar siirecegi
konusudur61 . Bu noktada Tiirkiye'nin geri kalan degi~iklikleri
gerc;ekle~tirmek ic;in ancak 2004 Arahk Zirvesine kadar zamammn oldugunu
hattrlatmak gerekir. Zira 12-13 Arahk 2002 tarihli Kopenhag Zirvesi sonucu
Devlet ve Htikiimet Ba~kanlan tarafmdan yaymlanan bildirinin 19.
paragrafmda da belirtildigi gibi, Arahk 2004'de yapllacak Zirvede
Tiirkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdigine kanaat getirilirse
gecikmeden tam iiyelik miizakerelerine ba~lanacakt1r62 • DolaylSlyla ashnda
Tiirkiye'nin oniinde c;ok da geni~ bir zaman dilimi bulunmamaktad1r. Bu
noktada yapllacak yasal degi~ikliklerin tek ba~ma yeterli olmayacagm1,
Avrupa Birligi yetkililerinin, bu degi~ikliklerin uygulamada da (giinltik
ya~amda) gerc;ekle~tigini gormek isteyeceklerini belirtmek gerekir.
~u andan itibaren Tiirkiye'nin yapmas1 gereken, 2003 y1h ilerleme
Raporuna duygusal yakla~may1 bir kenara b1rakarak, eger A vrupa Birligi
iiyeligini gerc;ekten istiyorsa raporun ana c;erc;evesi ve sattr aralanm
dikkatlice okuyup, ozellikle de siyasi kriterler bOliimtinde ifade edilen
eksiklikleri tespit edip bu eksiklikleri gidermek ic;in bir plan yapmas1 ve bu
plan1 hayata gec;irmek ic;in toplum destegini arkasma alarak gecesini
gtindiiztine katarak c;ah~mastdtr.

"Tiirkiye Aral1k 2004'e kadar bu degi~iklikleri
ne olur?" bic;iminde bir soru akla gelebilir. Bu sorunun
yamtt bu gecikmenin Tiirkiye'nin tam iiyeligini daha da zora sokacag1
bic;iminde olacaktlr. Zaten 1 May1s 2004'te 25 iiyeli olacak bir Avrupa
Birligi Tiirkiye gibi biiytik bir aday tilkeyi almakta pek de 1srarh
davranmayacak; yeni katllan iiye devletlerin Birlige uyumlan gibi ic;
sorunlan one siirerek Tiirkiye'nin katthrmm biraz daha geciktirmeye
Bu

noktada

gerc;ekle~tiremezse

c;ah~abilecektir.

Tam iiyeligin geciktirilmesinden daha kotii bir senaryo ise Tiirkiye'ye
Avrupa Birligi tarafmdan ozel bir ili~ki teklif edilmesidir. Baz1 akademik
c;evrelerce de alt yap1s1 haz1rlanmaya c;ah~1lan bu senaryoya gore Avrupa
Birligi Tiirkiye'yi tam iiye olarak almaktansa goriinti~te bir taklm avantajlar
saglayarak Tiirkiye'yle ili~kisini siirdiirmeye c;ah~acakt1r. Hatta bu noktada
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A vrupa Birligi Anayasa taslagmda yer alan A vrupa Birligiyle ozel
63
ba~hkh b0li.imi.in Ti.irkiye i~in di.i~i.ini.ildi.igi.i bile soylenmektedir.
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ili~kiler

Zaman Ti.irkiye'nin bu si.ireci zamanmda ve ba~anh olarak bitirip
bitiremeyecegini dolaylSlyla da Avrupa Birligi'ne kendine yala.~tr bir
bi~imde tam i.iye olup olamayacagmt gosterecektir. Eger Ti.irkiye bu si.ire~te
ba~anh
olursa yukanda zikredilen koti.i senaryolann hi~birinin
ger~ekle~mesine ftrSat ve izin vermemi~ ve Ti.irkiye hakkmda bu ti.ir koti.i
senaryo haztrlayanlann heveslerini kursaklarmda btrakmt~ olacakttr.
Summary

With the Summit of Helsinki in December 1999 the relations between
EU&Turkey has gained a new dimension. According to the decision made in
the summit, it is stated that Turkey would be given equal status with the
other candidate-countries and negotiations for full membership of Turkey
would begin, provided taht Turkey fulfills the political criteria of
Copenhagen. From this point of view, legislative modifications made to
fulfill these criteria indicate the determination of Turkey for full
membership. Turkey has made significant progress with the seven
legislative reform packages adopted so far. However, EU Commission
emphasizes that making these modifications will not be sufficent, as far as
they are not put to practice. For the moment, it seems that the process of
reforms should be completed within 2004, since the final decision to begin
the negotiations for full membership of Turkey will be given at the end of
2004.
Sonnotlar
Tiirkiye-A vrupa Birligi ili~kileri iizerine bkz, M. Ali Birand, Turkiye 'nin Avrupa
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Bkz, 19 May1s 2003 tarih ve 2003/398/CE sayl11 Konsey karm, ATRG, L 145,
12.6.2003, s. 40.

8

Bkz, 2003/5930 sayll1 Bakanlar Kurulu karm, RG, 24.7.2003, 25178 miikerrer
say1.
Giindem 2000:Geni~leme 1999 Yili Aday Ulkeler ilerleme Raporlari, Avrupa
Komisyonu 1999, s. 16-22 (aktaran: S. <;apoglu, "Avrupa Birligi'ne iiyelik ko~ulu
olarak insan haklar1 ve Tiirkiye'nin durumu" (www.jura.unisb.de/turkish/Scpoglu£html) (erisim tarihi 31.1.2003)
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(www.euturkey.org.tr) (eri~im tarihi 30.01.2003)
Bkz, "Kopenhag Kriterleri", (www.hkmo.org.tr/yasave/ab kriterleri.htm) (eri~im
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Temel hak ve ozgiirliikler konusunda Avrupa Birliginin A vrupa insan haklan
gonderme yapmast ve bu noktada A vrupa Birligi ile A vrupa Konseyi
arasmdaki tamamlaytcthk gozden kar;mamaktadtr.
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15

ibid.

16

ibid.

17
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Bkz, RG, 19.7.2003 sayt25173.
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Bkz, RG, 7.8.2003 sayt 25192.

RTi.iK Kanunu Resmi Gazete'de yaymlanmt~ttr. Ancak Anayasa mahkemesi
bazt maddelerin iptali ve yiiriirliigiiniin durdurulmastm onaylamt~ttr.
25

Bu madde devlet kurumlannm manevi ~ahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etme
sur;unu diizenlemektedir.
26

27

Bu madde stmf, rrk, din, mezhep ve bolge farkhhgt gozeterek halkt kin ve
ar;tkr;a tahrik etme sur;unu diizenlemektedir.

dii~manhga
28

Bu iki madde r;err;evesinde Mahkemeler son donemde genellikle beraat yoniinde
karar vermektedirler. Ancak bu r;err;evede gene de bir taktm dengesizlikler
mevcuttur. Bkz, AB Komisyonu 2003 ytlt ilerleme Raporu, s. 23.

29

Bu noktada Agustos 1999' da Basm ve Yaym yoluyla i~lenen sur;lara ili~kin
cezalann ertelenmesine dair kanunun kabul edildigini belirtmek gerekir.
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Bu maddeler i~kence ve k6tti muamele su~lanna ili~kindir.

31

Bu noktada 1998 yllmm Ekim aymda yiirtirliige giren yonetmeligin baz1
maddelerinin, 18 Eyliil 2002 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanan Yakalama,
Gozaltma alma ve ifade alma Yonetmeliginin baz1 maddelerinde degi~iklik
yapllmasma dair yonetmelikle yeniden diizenlendigini ve Avrupa Konseyi
standartlanyla uyunllu hale getirildigini belirtmek gerekir.
Bunun sonucu olarak Avrupa insan Haklan Sozle~mesinin ki~i ozgiirliigii ve
giivenligi hakklm ve gozaltl siirelerini diizenleyen 5. maddesinin OHAL Bolgesinde
asklya ahndtgma ili~kin Tiirkiye'nin beyam 29 Ocak 2002 tarihinde geri
32

~ekilmi~tir.

Aym ~er~evede 1999 yth Agustos aymda yapllan degi~iklikle i~kence ve k6tti
muamelenin tamrm uluslararas1 sozle~melere uygun diizenlenmi~, cezalar artmlm1~
ve ger~ege aykm raporlar diizenleyerek i~kenceyi gizleyen saghk personeline
cezalar getirilmi~tir.
33

34

3 Nisan 2002 tarihinde TBMM Genel Kurulunda gorti~iilerek oybirligiyle kabul
ve onay i~lemleri tamanllanarak bu sozle~meye Tiirkiye taraf olmu~tur.

edilmi~
35

Ancak Tiirkiye bu sozle~melere egitim hakk1 ve azmhk haklanyla ilgili olarak

~ekince koymu~tur.
36

Bkz, 4928 say1h yasamn 18. maddesi.

37

Bu noktada 25 Nisan 2001 tarihinde kabul edilen kanunla Polis Akademisinin
yasal bir statiiye kavu~turuldugunu ve Polis Akademisine bagh egitim-6gretim
siiresi 2 yll olan Polis Meslek Yiiksek Okullannm kuruldugunu belirtmek gerekir.

Hatlrlanacagt gibi Devlet Giivenlik Mahkemelerinde askeri yargt~larm yer almast
nedeniyle adil yargllama ilkesini ihlal ettigi gerek~esiyle Tiirkiye, Avrupa insan
Haklan Mahkemesi i:iniinde bir ~ok defalar tazminat 6demeye mahkum olmu~,
bunun sonucu olarak da 1999 Haziran aymda yaptlan Anayasa degi~ikligiyle Devlet
Giivenlik Mahkemelerinin tamamen sivil hakinllerden olu~mast saglanrm~tlr.
38

39

Aile Mahkemeleri, niifusu 100 OOO'i a~an yerle~im birimlerinde kurulmaktadtr.

Ger~ekle~tirilen degi~iklikle AiHM kararlanm izleyen 1 ytl i~inde yargtlamanm
yenilenmesi talep edilebilecektir.

40

41

Bkz, 2003 yilt ilerleme Raporu, s. 47.
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Bkz, 7. uyum paketi, md. 8.

43

Bkz, 7. uyum paketi, md. 6. Boylece askeri konularda da ifade ozgiirliigiini.in
kapsam1 geni~letilmi~tir.

2003 rakamlanna gore ceza ve tutukevlerinde toplam 64173 ki~i bulunmakta olup
bunun 32624'ii hiiki.imlii 31549'u ise tutukludur.

44

Cezaevlerinde Oliim orucu sonucu ya~armm yitiren tutuklu ve hi.ikiimli.i saylSl 66
olarak verilmektedir. Cumhurba~kam tarafmdan t:iliim orucuna giri~en 171 tutuklu
ve hiikiimliiniin affedildigi, 391 tutuklunun ~arth sahverme yasasmdan
yararlandigi, 80 hiikiimli.iniin de saghk sorunlan nedeniyle sahverildigi
bildirilmi~tir. Bkz, 2003 yd1 ilerleme Raporu, s. 31.
45

46

30 May1s 2002 giinii toplanan Milli Giivenlik Kurulu'nun ald1g1 tavsiye karan
dogrultusunda Olaganiistii Hal Uygulamas1 30 Kas1m 2002 tarihi itibariyle
kaldmlm1~tlr.
47

Bkz, 2003 yd1 ilerleme Raporu, s. 48.

Genelkurmay Ba~kanhg1'nm bu ~er~e~edeki ~ekincesi daha ziyade MGK'nm
gorev tan1nnmn degi~tirilmesiyle ilgilidir. MGK Genel Sekreterinin
siville~tirilmesine ilke olarak kar~1 ~1kmayan Genelkurmay Ba~kanhg1'mn bu
~er~evedeki asd endi~esi, Genel Sekreterin Ba~bakan tarafmdan atanmas1
durumunda bunun bu makam1 siyasalla~tlrmasi riskidir. Son olarak Genelkurmay
Ba~kanhg1 bu ~er~evedeki Say1~tay denetiminin gizli olmas1 gerektigini belirtmi~tir.

48

49

Ancak MGK Genel Sekreterligine Silahh Kuvvetler mensuplan arasmdan atama
yapdmas1 durumunda Genelkurmay Ba~kanmm olumlu gorii~ii almacaktlr.

50

Bkz, 7. uyum paketiyle Say1~tay Kanununa eklenen ek md. 12.

Bkz, D1~i~leri Bakanhg1, "Tiirkiye'de insan haklan alarundaki son geli~meler",
(www.mfa.gov.tr) (eri~im tarihi 10.02.2003).
51

insan Haklan Ba~kanhg1'nm bir temsilcisinin de yer aldlg1 bu grup, insan haklan
ihlali iddialanm da ara~tlrmakla gorevlendirilmi~tir.
52

53

Halihaz1rdaki diizenlemeye gore hakim ve savcdann disiplin, terfi ve atanma gibi
mesleki kariyerleriyle ilgili kararlar Hakimler ve Savcllar Yiiksek Kurulu tarafmdan
verilmekte ve Adalet Bakan1 kurula ba~kanhk etmektedir. Aynca Hakimler ve
Savcdar Yiiksek Kurulu'nun ozel bir sekreterliginin bulunmamas1 ve kurulun
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Adalet Bakanhg1 binasmda bulunmas1 AB Komisyonu tarafmdan ele~tiri konusu
yapllmaktadtr. Bkz, 2003 Yth ilerleme Raporu, s. 23.
54

Bkz, Raporun 19 ve 20. sayfalart.

55

Ttirkiye Avrupa Birligi Demegi Btilteni, 18. Sayi, Mart 2000, S. 1-5,39
(Aktaran: S. <;apoglu, op cit).

Anayasadaki bu degi~iklikler arasmda Anayasanm Ba~lang1~ BOliimiinde yer alan
bir taklm ifadelere ili~kin degi~ikligin de yer aldtgmt belirtmek gerekir.
56

Bu degi~iklikler metin degi~ikligi, metne ilave, yasaya ek madde koyma, yasa
maddesinin klsmen ya da tamamen ytirtirltikten kaldmlmas1 bi~iminde
somutla~maktadu. Hangi yasalartn hangi maddelerinde degi~iklik yaplldtgt
~ah~manm sonundaki Tablo'da yer almaktadtr.

57

58

Sozkonusu yasa 14.10.1983 tarih ve 2923 sayth Yabanc1 dil egitimi ve ogretimi
Kanunudur. Yapllan degi~iklikle bu yasanm ad1 Yabanct dil egitimi ve ogretimi ile
Tiirk vatanda~lartmn farkh dil ve leh~elerini ogrenmesi hakklnda kanun ~eklinde
degi~tirilmi~tir.
59

Bkz, 4. Uyum Paketinin 36. maddesi.

60

Bkz, 6. Uyum Paketinin 9. maddesi.

Bu a~tdan baklldtgmda uyum yasalartnda yapllan degi~ikliklerde bir taklm
bulunabilmekte bu da yasal dtizenlemelerin teknik kalitesi
a~lSlndan bazt piirtizler oldugu yoniindeki ele~tirileri hakl1 kllmaktadtr.

61

bagda~mazhklar

62

Bkz, IKV Biilteni, 1-15 Arahk 2002, s. 3.

Bkz, Taslagm I. BOliimtiniin IX. Ba~hgmda yer alan 42. madde, Tasla~n
franstzca versiyonu i~in bkz, La Convention Europeenne, « Projet de Traite
instituant une Constitution pour l'Europe », CONV 820/03, Bruxelles, le 20 juin
2003, (http://european-convention.eu.int/docsffreaty/cv00820-re01.fr03.pdf)
(eri~im tarihi 23.06.2003).
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(ba~hk deg.) ve md. 1911 I.
ve 2. ciim1e (deg.);
md. 9/1, 2. ciim1e

7. Uyum paketiy1e

2. Uyum paketiy1e

Bu Kanundaki tUm idam

3. Uyum paketiy1e

Yi.iriiyii~1eri

Kanunu
Top1anti ve
Gosteri
Yiiriiyii~1 eri
Kanunu
Top1anti ve
Gosteri
Y iiriiyii~1eri
Kanunu

12

Jandarma
Te~ki1ati,Gorev

13

ve yetki1eri
Kanunu
Kayak91hgm
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14

men ve Takibi
Kanunu
Orman Kanunu

cezxalan miiebbet hapse
_y_evrilmi~tir.

Bu Kanundaki tiim idam
cezalan miiebbet hapse

3. Uyum paketiyle

(j:evrilmi~tir.

15

15/

16

17

18

19

20
21

Vak1flar Kanunu
Vak1flar Kanunu
Vak1flar Kanunu
Vak1flar Gn.
Miid. Te~kilat ve
Gorevleri Hak.
KHK
Vaklflar Gn.
Miid. Te~kilat ve
Gorevleri Hak.
KHK
Hukuk Usulii
Muhakemeleri
Kanunu
Hukuk Usulii
Muhakemeleri
Kanunu
Radyo ve
Televizyon
Kurulu~lan ve
Y aym1 Kanunu
Radyo ve
Televizyon
Kurulu~lan ve
Yay1m Kanunu
Polis Vazife ve
Salahiyetleri
Kanunu
Yabanc1 dil
egitimi ve
i:\gretimi Kanunu
Yabanc1 dil
egitimi ve
ogretimi Kanunu
Serbest Bolgeler
Kanunu
Damga Vergisi

md.1
md. 1/6
Ge9ici md. 2 (el9
Ek-md. 3 (ek)

3.
4.
6.
3.

Uyum paketiyle
Uyum paketiyle
U_yum Qaket!Jle
Uyum paketiyle

Ek md. 3 (de g)

7. Uyum paketiyle

md. 445/A (ek), md. 448
(son f1kraya ek)

3. Uyum paketiyle

md. 445/1 (11. bend ek) ve
md. 447/3 (ek); 445/A ve
md. 448 son f1kra
Jyiiriirliikten kalkma)
md. 4/1 (ek), md. 4/2 ve md.
26/1

5. Uyum paketiyle

md. 411 2. ciimlede deg.;
md. 15/4 2. ciimlede deg.;
md. 32/3 deg.; ge9ici 10. md
ek
md. 81D, 9, 11/C, 12, 13 ve
Ek md.1; md. 11/son fikra
(yiiriirliikten kalkma}
Bu kanunun ad1 degi~mi~tir;
aynca md. 1 ve md. 211

6. Uyum paketiyle

3. Uyum paketiyle

3. Uyum paketiyle

3. Uyum paketiyle

degi~mi~tir

md.2 avec bentleri

7. Uyum paketiyle

Ge9ici 1. md. (yiiriirliikten
kalkma)
Ek md. 1(ek)

3. Uyum paketiyle
4. Uyum paketiyle

AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGISI

22
23

24
25

26

27
28

29

Kanunu
Milletvekili
Se~im Kanunu
Mahalli idareler
ve Mahalle
Muhtarlan
Ser;:imi hk.
Kanun
Dilekr;:e Hakk1
Kanunu
insan Haklan
inceleme
Komisyonu
Kanunu
Adli Sicil
Kanunu
Adli Sicil
Kanunu
OHALKHK
Memurlarve
diger Kamu Gor.
Yargilanmas1
hk. Kanun
Medeni Kanun
Medeni Kanun

30

31

32

<;ocukMahk.
Kanunu
<;ocukMahk.
Kanunu
<;ocukMahk.
Kanunu
4771 sy. Kanun
(3. Uyum
Paketi)
4771 sy. Kanun
(3. Uyurn
Paketi)
Ser;:imlerin
Temel
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md. 7 (ek fikra), 11/f(l ve 3.
bent deg.), md. 39
md. 8/2

4. Uyum paketiyle

md. 1, 2, 3 (ek), 4, 7 ve 8

4. Uyum paketiyle

7.md.

4. Uyum paketiyle

md. 5 ve 8

4. Uyum paketiyle

9. maddeye ek f1kra

6. Uyum paketiyle

md. 3/c l. pr.
md.2

4. Uyum paketiyle
4. Uyum paketiyle

md. 91, 92; md. 92'nin
kapsami geni~letilmi~tir
md. 56/1; md. 64/1 (metne
ek); md. 66 (metinden
r;:1karma); md. 82 (ek f1kra);
md. 94/2 (yiiriirliikten
kalkma)
md. 34

4. Uyum paketiyle

md. 6/1 (deg.)

6. Uyum paketiyle

md. 6 son f1kra (yiiriirliikten
kalkmal
Geyici 2. md.

7. Uyum paketiyle

md. IIA l. pr. deg.

6. Uyurn paketiyle

55/A md. (deg.) Ve 149/A
md. (yeniden diiz.)

6. Uyum paketiyle

4. Uyum paketiyle

7. Uyum paketiyle

4. Uyum paketiyle

5. Uyum paketiyle
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33
34

Hiikiimleri ve
Sec;:men
Kiitiikleri
Hakkmda Kanun
Niifus Kanunu
idari Y argtlama
Usulii Kanunu

35

imarKanunu

36

Sinema, Video
ve Muzik
Eserleri Kanunu
Devlet Giivenlik
Mahkemeleri
Kanununu

37

16. md.. 4. flkra 2. ciimle
53. md. 1 . ftkraya 1 bendi
eklenmi~; aym maddenin 3.
flkrasmm 1. ciimlesi
degi~tirilmi~; bu kanuna
gec;:ici 5. md. eklenmi~tir.
Kanunda yer alan "cami"
ibareleri "ibadet yeri" olarak
degi~tirilmi~tir; aynca ek. 2.
md. degi~tirilmi~tir
md. 3 b bendi; md. 6, 6.
ftkra, 1. ciimle; md. 9, 3.
ftkra ve bu maddeye ek ftkra
md.31/1 (yiiriirliikten
kalkma)

6. Uyum paketiyle
6. Uyum paketiy1e

6. Uyum paketiyle

6. Uyum paketiyle

6. Uyum paketiyle

degi~tiren

38

39
40

18.11.1992
tarihli Kanun
Askeri
Mahkemeler
Kurulu~u ve
Yargllama
U sulii Kiitnunu
Sayt~tay Kanunu
Bakanhklar ve
Bagh
Kurulu~larda

41

Atama Usuliine
ili~kin Kanun
MGKveMGK
Genel
Sekreterligi
Kanunu

md. 11 ek ftkra

7. Uyum paketiyle

Ek madde 12 eklenmi~tir.
Bu Kanuna ekli 1 sayllt
cetvelden MGK Sekreteri
ibaresi cytkanlmt~tlr

7. Uyum paketiyle
7. Uyum paketiyle

md. 4; md. 5/1; md 13
(ba~hk ve metinde deg.);
md. 15; Gec;:ici 4. md. Ek;
md. 9, md 14 ve md. 19
(yiiriirliikten kalkma)

7. Uyum paketiy1e

