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Tarih : 9 Aralık 2015
Yer : Crowne Plaza-ANKARA (Ankamall AVM Yanı)

09.00 - 09.30 :  Kayıt,

09.30 - 09.45 :  Açılış Konuşma,

  Hikmet TÜLEN Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı

09.45 - 10.30
BİRİNCİ OTURUM: 

CEZA İNFAZ KURUMLARI

Moderatör: Yılmaz ENSAROĞLU

09.45 - 10.00 : Fatih BELVİRANLI Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
  Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd.

10.00 - 10.15 : Zafer KIRAÇ Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

10.15 - 10.30 : Doç. Dr. Tevhide Aslı AKDAŞ MİTRANİ Okan Üniversitesi

10.30 - 11.00 :  Katılımcı soru ve değerlendirmeleri

11.00 - 11.15 :  Kahve Arası

PROGRAM

“ULUSLARARASI STANDARTLAR BAĞLAMINDA 
TÜRKİYE’DE ALIKONULMA MERKEZLERİ İLE 

KORUMA MERKEZLERİNİN DURUMU” ÇALIŞTAYI
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OTURUMU

AÇILIŞ

Açılış Konuşması,

Hikmet TÜLEN Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Dr. Hikmet TÜLEN Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı

Sayın katılımcılar, değerli misafirlerimiz,

Türkiye İnsan Hakları Kurumu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Zaman ayırıp zah-
met ederek bu Çalıştayı teşrif eden siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor, ilgi-
niz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bilindiği üzere, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel 
Kurulu tarafından kabul edilmiş olmasının anısına her yıl 10 Aralık tarihi insan hakla-
rı günü olarak anılmakta ve bu vesileyle çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu da kuruluşundan bu yana İnsan Hakları Günü dolayı-
sıyla çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Katılımınızla onur verdiğiniz bugün-
kü etkinlik, 2013 ve 2014 yıllarındaki çalıştayların ardından insan hakları günü çer-
çevesinde düzenlediğimiz üçüncü çalıştay olmaktadır. İnsan Hakları Günü vesilesiyle 
2013 yılında düzenlediğimiz çalıştayda Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü konusunu, 
2014 tarihli çalıştayda ise Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mültecilerin Statüsü konusunu ele 
almıştık. Bugünkü çalıştayın konusu ise Uluslararası Standartlar Bağlamında Türkiye’de 
Alıkonulma Merkezleri ile Koruma Merkezlerinin Durumu olarak belirlenmiştir.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu olarak, bu toplantıda, ilgili tüm kesimlerin temsilci-
lerinin, görüşlerini muhataplarıyla eşit ve özgür bir ortamda paylaşabilmelerine ve 
sorunlara ortak akılla çözüm üretilebilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu 
nedenle çalıştay programında sunumlara ayrılan süreleri nispeten kısa tutarak top-
lantıya katılan herkesin görüşlerini ifade edebilmesine yetecek bir zamanı ayırmaya 
gayret ettik.

Türkiye’de alıkonulma yerlerinin uluslararası sözleşmeler çerçevesinde izlenmesinden 
söz edilince, Türkiye İnsan Hakları Kurumunun hem bir ulusal insan hakları kuru-
mu olduğuna hem de ulusal önleme mekanizması olarak yetkilendirilmiş olduğuna 
değinmek gerekmektedir. Şimdi bu iki kavramı biraz daha açmak istiyorum. Önce 
ulusal insan hakları kurumu kavramı neyi ifade etmektedir, buna bakalım:

Bilindiği üzere Türkiye İnsan Hakları Kurumu, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 6332 sayılı Kanunla kurulmuştur ve Kurum, İnsan Hakları Kurulu üyelerinin ve 
Kurum Başkanının seçimi sürecinin tamamlandığı 24 Ocak 2013 tarihinden bu yana 
fiilen görev yapmaktadır.
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Türkiye İnsan Hakları Kurumu, kısa adıyla Paris Prensipleri olarak da bilinen Ulusal 
Kurumların Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler İlkeleriyle uyumlu bir ulusal insan hak-
ları kurumunu ülkemizde inşa etmek hedefiyle kurulmuştur.

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Paris Prensipleri, insan 
hakları ulusal kurumlarının sahip olması gereken nitelikleri belirlemektedir.

Buna göre ulusal insan hakları kurumlarının anayasa ile ya da bir yasa ile kurulması, 
insan haklarının geliştirilmesi ve korunması bağlamında mümkün olduğunca geniş 
bir görev alanına sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, bu kurumlarda, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum yapıları-
nın çoğulcu temsiline yer verilmesi gerekmektedir. Çoğulcu temsil gereğinin yanında, 
ulusal kurumların insan hakları alanında faaliyet gösteren sosyal ve mesleki kuruluş-
lar ve sivil oluşumlarla etkili bir iletişim içinde bulunmaları da gerekmektedir.

Ulusal insan hakları kurumları, etkinliklerini hükümetten bağımsız bir şekilde ger-
çekleştirebilecekleri bir alt yapıya, kendi bütçe, personel ve tesislerine sahip olmalıdır.

Paris Prensiplerine uyumlu olarak kurulan ulusal insan hakları kurumları, bağımsız 
ve çoğulcu yapıdaki özerk kamu kurumlarıdır. Her ne kadar bir kamu kurumu olsalar 
da hükümetten ve diğer devlet organlarından bağımsız olmaları bu kurumların ayır-
dedici özellikleri arasında yer almaktadır.

Diğer yandan yasa ile kurulmaları, kamu gücünden yararlanmaları, üyelik koşulları ile 
üyelerin seçimi sürecinin yasayla belirlenmesi ve sahip oldukları yetkiler, ulusal insan 
hakları kurumlarını sivil toplum örgütlerinden de farklılaştırmaktadır.

Öte yandan ulusal insan hakları kurumları yargı oranlarından da farklıdır. Bu farklı-
lık ulusal kurumların kararlarının tavsiye niteliğinde olmasında ve ulusal kurumların 
yalnızca ihlal sonrası uyuşmazlığı çözmekle görevli olmayıp aynı zamanda ihlalleri 
önleyici roller üstlenmesinde belirginleşmektedir.

Ulusal insan hakları kurumları için uluslararası belgelerde öngörülen bu ilkeler çerçe-
vesinde kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu da, en genel ifadesiyle insan haklarını 
korumak ve geliştirmekle görevlidir.

Bu çerçevede Kurum, insan hakları ihlali iddialarını başvuru üzerine ya da re’sen araş-
tırmak ve incelemekle görevli ve yetkilidir. Bunun yanı sıra Kurum, insan hakları 
bilincini geliştirmek üzere eğitim ve kampanya faaliyetleri yürütmekle de görevlidir.
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Ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulan-
masını izlemek, bu doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek, öneri ve 
tavsiyelerde bulunmak da kurumun görevleri arasında yer almaktadır.

Ulusal kurumların görev ve yetkilerinin kapsamına bu şekilde temas ettikten sonra, 
ulusal insan hakları kurumlarında aranan diğer bir temel niteliğe tekrar değinmek isti-
yorum: Bu da ulusal insan hakları kurumlarının hükümet dışında özerk yapıda kurul-
maları gereğidir. Bu bağlamda Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kuruluş yasasında 
şu tür düzenlemelere yer verildiği görülmektedir: TİHK görev ve yetkileri açısından 
bağımsız, idari ve mali açıdan özerk, kendi bütçe ve personeline sahip bir kurumdur. 
Kurumun karar organı olan İnsan Hakları Kurulu 11 üyeden oluşur. Kurul üyelerine 
görevleriyle ilgili olarak hiçbir kişi makam ya da mercii emir ve talimat veremez, tav-
siye ve telkinde bulunamaz. Keza görev süresi dolmadan kurul üyelerinin ve başkanın 
görevlerine herhangi bir nedenle son verilemez. Bu nedenlerle, ulusal insan hakları 
kurumlarına dair uluslararası standartlarla belirlenmiş olan kurumsal statünün, hem 
siyasal karar mercileri tarafından hem de kamu bürokrasisi tarafından sürekli olarak 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kurumun bir diğer görevi ise işkence ve kötü muamele ile mücadele etmektir. Bu nok-
tada Kurumun ulusal önleme mekanizması işlevi gündeme gelmektedir. Peki, Ulusal 
Önleme Mekanizması Nedir? Bilindiği üzere, kısaltılmış adı OPCAT olan İşkenceye 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol çerçevesinde, özgürlüğün-
den mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin tutuldukları yerlere haberli 
ve habersiz önleyici ziyaretler gerçekleştirmek hususunda ulusal düzeyde görevli ve 
yetkili kurumlara “ulusal önleme mekanizması” adı verilmektedir.

İşkenceye Karşı BM Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol (OPCAT) ile özgürlüğünden 
yoksun kılınan kişilerin alıkonuldukları yerlere bağımsız uluslararası ve ulusal organ-
lar tarafından gerçekleştirilecek düzenli bir ziyaret sistemi kurulmuştur.

Her türlü alıkoyma yerinin düzenli ziyaretler yoluyla denetlenmesine ilişkin İhtiyari 
Protokol’ün Türkiye bakımından onaylanması süreci 27 Eylül 2011 tarihinde tamam-
lanmıştır. Bu Protokole taraf olan devletler, ulusal düzeyde, işkence ve diğer zalimane, 
gayriinsani veya küçültücü muamele veya cezanın önlenmesi için bir ya da birden çok 
ulusal önleme mekanizması kurmayı taahhüt etmektedirler.

Söz konusu taahhüt kapsamında, İhtiyari Protokol’de öngörülen görevleri yerine ge-
tirmek ve yetkileri kullanmak üzere 28 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu; ulusal önleme mekanizma-
sı olarak belirlenmiştir.
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Türkiye İnsan Hakları Kurumu, ulusal önleme mekanizması işlevi ile özgürlüğünden 
mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli 
veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili 
kurum ve kuruluşlara iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna 
açıklamak; ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları 
kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziya-
retlere ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili kılınmıştır.

Söz konusu İhtiyari Protokol’ün temel yaklaşımına ve ayırdedici özelliklerine bakıldı-
ğında şu hususların tespit edilmesi mümkündür:

OPCAT, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ya da Ceza-
ya Karşı BM Sözleşmesi’nin İhtiyari Protokolü’dür.

İhtiyari Protokol, BM Genel Kurulunda 18 Aralık 2002’de kabul edilmiş, 20 ülkenin 
onaylamasının ardından 22 Haziran 2006’da yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Protokol’ü 14 Eylül 2005 tarihinde imzalamış, 15 Haziran 2011’de onaylan-
mış ve onay belgesi 27 Eylül 2011’de BM Genel Sekreterliğine tevdi edilmiştir.

İhtiyari Protokolden önce 1984 tarihinde İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi kabul edil-
miş ve İşkenceye Karşı Komite ile İşkence Özel Raportörlüğü oluşturulmuştu. Bunlara 
ve Avrupa Konseyi bünyesindeki sözleşme ve mekanizmalara rağmen işkencenin tüm 
dünyada ciddi ve yaygın bir sorun olarak varlığını devam ettirmesi yeni bir takım 
düzenleme ve mekanizmaların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

OPCAT, insanlığa karşı işlenen bir suç olarak nitelenen işkencenin önlenmesine iliş-
kin yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu yeni yaklaşım, alıkonulma mekânlarının 
ne kadar şeffaf olursa o kadar az suiistimalin gerçekleşeceği öngörüsüne dayanmak-
tadır.

Protokol ihlal sonrası devreye girecek bir sistem değil, ziyaretler aracılığıyla önleyici 
ve caydırıcı bir yaklaşım öngörmektedir.

Diğer sistemlerde amaç denetimken Protokolle amaçlanan denetimden öte taraf dev-
letlere, işkence ve kötü muameleyle daha iyi mücadele anlamında destek verebilmek, 
devletlerle işbirliği ve diyaloğa dayalı çalışma yürütebilmektir.

OPCAT çerçevesinde önleme işlevini yerine getirmek üzere uluslararası düzeyde İş-
kenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), ulusal düzeyde ise ulusal önleme mekanizması 
tanımlanmış ve bu iki mekanizmanın işbirliği halinde çalışması öngörülmüştür.
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İşkenceyi Önleme Alt Komitesi’nin görevlerini yerine getirebilmesi için taraf devletlere 
bazı yükümlülükler getirilmiştir. Buna göre taraf devlet;

Alt Komitenin tüm alıkonulma yerlerine girmesine izin verme; Komiteye konuyla il-
gili gerekli tüm bilgiyi sağlama; Komite ve UÖM arasındaki temasları teşvik etme ve 
kolaylaştırma; Komitenin tavsiyelerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak Komite ile 
diyaloğa girme taahhüdünde bulunmaktadır.

OPCAT çerçevesinde ulusal önleme mekanizmasının görevleri ise;

Alıkonulma mekânlarını düzenli olarak ziyaret etmek; alıkonulma yerlerinin koşulla-
rı ile özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yapılan muamelelerin iyileştirilmesi 
için tavsiyelerde bulunmak; ilgili mevzuatın oluşturulması ya da mevzuat tasarı veya 
taslakları hakkında tavsiyelerde bulunmak şeklinde belirlenmiştir.

Ulusal önleme mekanizması, bu görevleri yerine getirmek üzere şu yetkilerle dona-
tılmıştır:

• Alıkonulma yerlerinde özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin sayısının yanı 
sıra, bu tür yerlerin sayısı ve bulunduğu yere ilişkin her türlü bilgiye ulaşmak;

• Bu kişilere yönelik tutum ve alıkonulma koşullarına ilişkin tüm bilgiye ulaşmak;

• Tüm alıkonulma yerlerine ve bunların binalarına ve tesislerine ulaşmak;

• Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerle, tanık bulunmaksızın, doğrudan doğru-
ya ya da gerekli görülüyorsa çevirmen aracılığıyla görüşmek;

• Ziyaret etmek istediği yerleri ve görüşmek istediği kişileri serbestçe seçmek;

• Önleme Alt Komitesi ile temas kurma, ona bilgi verme ve Alt Komite ile bir araya 
gelme (yetkisi).

Bu çok kapsamlı ve önemli görevin Türkiye İnsan Hakları Kurumuna verilmiş ol-
ması, Kurumun teşkilat ve kadro yapısının yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Bu 
gereksinim dikkate alınarak Kurumumuzca hazırlanan kanun tasarısı taslağının, ilgili 
devlet organları ve sivil toplum örgütleri nezdinde tartışılmasına devam edilmektedir.

Kurum, hâlihazırda alıkonulma merkezlerinin sayısına, kapasitesine, adreslerine iliş-
kin bilgiye sahiptir. Ancak Kurum henüz düzenli bir ziyaret programı uygulayabilmek 
için gerekli yasal ve idari kapasiteye sahip bulunmamaktadır. Kurumun Türkiye ça-
pındaki altı bine yakın alıkonulma merkezini belli aralıklarla düzenli olarak ziyaret 
edebilmesi için kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü TİHK, bir ulusal 
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önleme mekanizması olarak kurulmamış; bu görev kendisine kuruluşundan yaklaşık 
bir yıl sonra, kuruluş yasasında hiçbir değişiklik yapılmadan verilmiştir. Kurumun 
düzenli olarak ziyaretler yapabilmesi için Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununda 
değişiklik yapılması ve bu doğrultuda ikincil mevzuatın hazırlanması gerekmektedir.

2016 yılı içerisinde, gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasının ardından Kuru-
mun düzenli ziyaret programını oluşturmasını ve personel alımını tamamlayarak en 
kısa sürede, hazırlanmış bir program çerçevesinde ziyaretlerini sürdürmesini öngör-
mekteyiz. Bununla birlikte öngörülen bu değişiklikleri beklemeden de Kurum mevcut 
kapasitesiyle ziyaretler gerçekleştirecek ve raporlar tanzim etmeye devam edecektir.

Sayın katılımcılar,

Türkiye İnsan hakları Kurumunun fiilen göreve başladığı tarihten bu zamana kadar 
geçen sürede bir yandan kuruluş sürecine ilişkin çalışmalar yürütülürken, diğer yan-
dan da ulusal insan hakları kurumlarına verilen ve az önce saydığım başvuruları in-
celeme, eğitim ve kampanya faaliyetleri yürütme, alıkonulma yerlerini ziyaret etme 
ve ziyaret sonuçlarını raporlandırma, tavsiye ve önerilerde bulunma gibi görevlerin 
yerine getirilmesine gayret edilmiştir.

Bu çerçevede belirli konulara özgülenmiş inceleme ve araştırmaların sonuçları rapor-
lar halinde yayınlanmıştır. Bu türdeki çalışmalara Gezi Parkı Olayları Raporu, İstanbul 
Kumkapı ve Van Geri Gönderme Merkezi İnceleme Raporları ile Ankara-Sincan, İs-
tanbul-Metris, Muğla ve Antalya cezaevlerindeki sorunların irdelendiği raporlar örnek 
gösterilebilir. Bu raporlarda, incelenen konularla ilgili tespit ve değerlendirmelerin 
yanında tespit edilen sorunların çözümü bağlamında ilgili bakanlıklara ve kurumlara 
iletilen ve kamuoyuyla da paylaşılan tavsiyelere yer verilmektedir.

Sözünü ettiğim bu raporların hazırlanmasında ilgili kamu kurumları ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri ve incelenen konunun uzmanı olan kişilerle birlikte çalışıl-
mıştır. Türkiye İnsan Hakları Kurumu bünyesinde akademisyenlerin, sivil toplum 
kuruluşları ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturula-
bilmesini ve bu heyetlerin sorunları yerinde inceleme yetkisine sahip olmalarını Ku-
rumumuz açısından çok önemli bir imkân olarak değerlendiriyoruz. Nitekim Kurum 
tarafından yürütülen birçok inceleme de bu imkândan yararlanılmıştır.

Ayrıca bugüne kadar beş ayrı konuda çalıştaylar düzenlenmiş ve bu çalıştaylarda yapı-
lan sunumlar ve tartışmalar derlenerek kitap halinde yayınlanmıştır: Bu çalıştaylarda; 
Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü, Kadının İnsan Hakları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hakkı, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları, Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mültecilerin Statüsü 
konuları ele alınmıştır.
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Türkiye İnsan Hakları Kurumu, insan hakları alanındaki uluslararası kuruluşlarla ve 
diğer ülkelerdeki ulusal insan hakları kurumlarıyla ilişki içinde olmaya ve işbirlikleri 
kurmaya da özel bir önem vermektedir.

Bu çerçevede TİHK, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağına (ENNHRI) üye 
olmuştur. Ayrıca BM nezdinde Kurumun akredite edilmesi için yapılması gereken 
hazırlık çalışmalarında sona gelinmiş olup çok kısa bir süre içinde bu konuya ilişkin 
başvuru yapılması planlanmıştır. Keza, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Ko-
miserliği ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği ile ortak toplantılar yapılmış ve 
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Bütün bu çabalar, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında üretilmiş 
olan uluslararası norm ve standartların ülkemizde etkin bir şekilde uygulanması için 
yürütülen çalışmalara katkı verebilmek amacıyla devam ettirilmektedir. Bugün oldu-
ğu gibi, bundan sonra yapacağımız çalışmalara destek olmak veya kritik etmek sure-
tiyle katkı verecek olan bütün paydaşlarımızla diyaloğumuzu sürdürmekten büyük 
memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum.

Sözlerimin sonunda, katılımlarıyla bu toplantıyı onurlandıran değerli konuklarımıza, 
akademisyenlere, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine en içten 
teşekkürlerimizi sunuyor, bu günün hepimiz için verimli bir çalışma günü olmasını 
temenni ediyor, katılımınız ve yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum.
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Yılmaz ENSAROĞLU Moderatör

Çok teşekkür ediyoruz, ben de öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor ve hepinizi say-
gıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun “Uluslararası Stan-
dartlar Bağlamında Alıkonma Merkezleriyle Koruma Merkezlerinin Durumu” çalıştayı 
programının ilk oturumu ceza infaz kurumları üzerine, elinizdeki dosyalarda zaten 
program akışı var. Tabi biraz rötarlı başlamış bulunuyoruz, bizim normalde 9.45 de 
başlamamız gerekirken yaklaşık bir on beş yirmi dakika gecikmeyle başladık. Ama 
maşallah programı da çok dakik hazırlamışlar, moderatörler tek cümle kullanmasın-
lar, tek kelime etmesinler; konuşmacılar on beşer dakika, değerlendirme otuz daki-
ka… Tabi işler her zaman olduğu gibi bugün de yazılı olduğu gibi gitmeyecek ma-
alesef. Ben yine fazla konuşmamaya çalışacağım ama konuşmacılardan da sizlerden 
de istirhamım yani biz onbeşer dakika düşünmüştük ama program hep sarka sarka 
gitmesin, çünkü muhtemelen akşam saatlerinde eminim içimizden bazıları uçağa, 
otobüse yetişecek yani şehri terk edecektir. O açıdan olabildiğince zamanında prog-
ramın tamamını bitirebilirsek iyi olur. O yüzden konuşmacılardan belki böyle birer, 
ikişer dakikalık tasarrufta bulunmalarını rica edeceğim. Onbeş dakika yerine oniki, 
onüç dakikada toparlayabilirlerse, artık siz de soru cevap faslını yarım saat değil de 
böyle bir yirmi, yirmibeş dakikayla idare ederseniz bu zamanı birazcık telafi edebiliriz 
diye düşünüyorum.

Değerli katılımcılar;

Ceza infaz kurumları, Sayın Başkan uzun uzun anlattı; İnsan Hakları Kurumunun 
ulusal önleme mekanizması olarak izlemesi, denetlemesi gereken yerlerden bir tanesi 
sadece. Her oturumda ayrı bir alan, ayrı bir sektör ele alınmış, Kurum kurulduğundan 
bu yana aslında hepimizin az çok bildiği ya da kestirdiği, tahmin ettiği gibi gerçekten 
zor şartlarda, sıkıntılı imkânlarla, sıkıntılı kadroyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu gerçi 
bu kurumların kaderi. Bütün dünyada böyle ama bugüne kadar yaptığı işte Sincan, 
Metris, Kartal, Antalya ve benzeri cezaevleri başta olmak üzere yaptığı denetim, izle-
me, raporlama faaliyetlerinde bir takım tespitler var ki o tespitlerin ben sadece birkaç 
tanesini toptan kısa bir paragraf içerisinde sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela şu 
tespit çarpıcı; savcılar hukuki açıdan gözetim ve denetim yapmak yerine adeta mü-
dürlerle birlikte cezaevini idare ediyor. Ya da cezaevi izleme kurulları var ama işlevsel 
değil, etkili değil, sorunları tespit etme kapasitesi düşük, raporları kamuoyuna açık 
değil; yani bu tespiti bu Kurumun yapması önemli.

Ceza infaz kurumları kapasitelerinin oldukça üstünde insan barındırmaktadır. Bu es-
kiden beri zaten olan bir şey. Bunu Kurum da bir kez daha bildiğim kadarıyla incele-
meyle tespit etmiş durumda. Ama en önemlisi yeterli sayıda infaz koruma memuru, 
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sosyal çalışmacı, psikolog bulunmaması ya da bulunanların da düşük ücretlerle zor 
şartlarda çalışmaya zorlanması. Dolayısıyla talebin azalması ya da işsizlikten bunalmış 
insanlar buralarda işe başlıyor ama gözleri hemen bir başka iş bulup kurum değiştir-
mekte oluyor. Dolayısıyla kurum personel deneyimine dolayısıyla uzman personel 
çalıştırma imkânına kavuşamıyor bir türlü.

Göreve başlatılırken öncelikle personelin eğitilmesi, daha sonra süreç içerisinde bu 
eğitimlerin güncellenmemesi ve gelişen koşullara göre donanımlarının artırılmaması 
gibi tespitleri var Kurumun bu güne kadar yaptığı. Tabi tüm bu faaliyetler içerisin-
de başlangıçtan itibaren kendi tabiatlarına uygun bir biçimde Türkiye İnsan Hakları 
Kurumu da kamu idaresi, sivil toplum ve akademiyi hep bir arada tutmaya, biraraya 
getirmeye, sorunu farklı boyutlarıyla tartışıp yeni ufuklar açmaya çalıştı. Bu program-
da da bunu görüyoruz; işte solumda Ceza Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcımız var, 
sağımda yılların eskitemediği bir sivil toplum aktivistimiz var hemen onun sağında da 
bilimin aydınlığında bu konuya bakacak olan uzman akademisyen hocamız var. Ben 
fazla uzatmadan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık olarak nasıl görü-
nüyor, nasıl bir vizyon ve ne tür sorunlar var ve bunları nasıl aşmaya çalışıyorlar? Bu 
konuda sözü Sayın Fatih BELVİRANLI’ya veriyorum, buyurun.

Fatih BELVİRANLI 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı

Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum, öncelikle bütün katılımcıları saygıyla, sev-
giyle selamlıyorum. Gerçekten önemli bir konuda konuşma yapmak durumundayım, 
kelimelerimi dikkatli seçmek zorundayım. Sözlerimin başında şunu belirtmek isti-
yorum güzel bir söz var bir insanın ölümü trajedi, binlerce insanın ölümü istatistik 
diye. Burada konuştuğumuz şu anda bu gün itibariyle cezaevlerinde yaklaşık 176.000 
kişi var. Hepsinin kendi hikâyeleri, kendi acıları, kendi hüzünleri, kendi kaybedil-
mişlikleri var. Umarım en kısa sürede bunlar kendileri de topluma barışık olarak 
bizim aramıza dönerler, cezaevi tabiriyle öncelikle “hepsini Allah kurtarsın” diyorum 
ve sabırlar diliyorum.

Bu konuşmalar tabi insan odaklı olduğu için kelimeleri de dikkatli seçmek gerekir. 
Dolayısıyla ben sözlerimin, konuşmamın içeriği itibariyle bu açıdan değerlendirilme-
sini talep ediyorum. İkinci konu Zafer Hocama bir selam vermek istiyorum. Kendisi 
ile Ceza Tevkifevleri çok uzun yıllardır çalışıyor. Zaman, zaman hocamızın fikirlerine 
katılmıyoruz. Daha doğrusu Avrupa Cezaevi Kurallarıyla Avrupa uygulamaları yine 
Birleşmiş Milletler kurallarıyla pek uyuşmuyor. Bu eleştirileri gerçekten bizim için 
her dönemde yol gösterici olmuştur, kendisi elini taşın altına koyan insanlardandır. 
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Bazen işin içinde olduğunuz zaman akvaryumdaki balık gibi dışarıyı görme şansınız 
çok olmuyor dışarıdan bir gözün size bakması, belli noktalarda eleştirmesi gerekiyor. 
Dolayısıyla da Hocama ve bu kapsamda tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür et-
mek istiyorum ve işbirliğimiz olsun ya da olmasın şunu açık yüreklilikle ifade etmek 
istiyorum. Kamuoyuna açıklanan her türlü rapor Genel Müdürlüğümüz tarafından 
ciddiyetle incelenmekte ve bir ders alınmaya çalışılmakta. Tabi hepsini yapmak müm-
kün değil, yasal değişiklik gerektiren konular, dediğim gibi hayatın olağan akışına 
aykırı olan şeyler de var. Ama biz hepsini titizlikle inceliyoruz, işbirliğimiz olmasa da 
bunu da belirtmek istiyorum. Bu kapsamda tekrar Hocama teşekkür ediyorum.

 Aslında Hocamdan sonra konuşmak isterdim çünkü Zafer Hocamın söyleyeceklerine 
cevap olarak bir şeyler söylemek mümkün olabilirdi, ama şimdi benim söylediklerime 
o cevap verecek. Tekrar kendisine ve ilgili kuruluşlara teşekkür ediyorum.

Gelmeden önce sunum yapayım diye düşündüm ancak sunum biraz daha statik olu-
yor. Sanki sunuma bağlı kalmak zorundaymış gibi hissediyor insan kendini. Dolayı-
sıyla süre azlığından dolayı ben genel bilgiler vermek, yine bakışımızı, vizyonumuzu 
anlatmak istiyorum. Yani biz kimiz, ne yapıyoruz, ceza evlerindeki idareciler, bizler ve 
de kurum idarecileri ve kurumdaki personel sadist ruhlu insanlar mı, gaddar insanlar 
mı, başkasının acı çekmesinden zevk alan insanlar mıdır bunu anlatmak istiyorum.

Bizim belki de en ciddi sıkıntılarımızdan biri kendimizi anlatmakla alakalı bir takım 
sıkıntılar. Öncelikle şunu belirtmek isterim; ben on üç yıldır cezaevindeyim, cezae-
vinde yöneticilik yapıyorum, aslında hâkimim.

İnsani değerlere bağlı kalmak şartıyla kendimce şöyle bir ilke geliştirdim. Cezaların 
infazı ne mağdurun beklentilerine göre ne de hükümlünün beklentilerine göre yapılır. 
Mağdurun beklentisine göre yaparsanız bir kuru ekmek bile çok olur, hükümlü açı-
sından bakarsanız da onlara dışarıdaki hayatla nerdeyse muadil bir yaşam şartları sun-
mak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir denge oluşturmak gerektiğini 
düşünüyorum. Aslında bizim mevzuatımız belki Avrupa’daki, Amerika’daki (Ameri-
ka’yı çok bahsetmeyelim Amerika’da uygulamalar çok sert, bunu çalışanlar da bilir.) 
mevzuattan farklı değil. Keza çok bilinmez değiliz, uygulamalarımız da çok bilinmez 
değil, çok detaylı bir mevzuatımız var. Yaptıklarımızın aslında hepsinin mevzuat an-
lamında dayanağı var. İnternet sitemizde de var genelgelerimiz, protokollerimiz. Neyi 
nasıl yaptığımızı çok açık bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bu konuda bazı 
sıkıntılar duyuyoruz burada da tamamen bizden kaynaklı, çünkü belki kendimizi çok 
rahat ifade edemiyoruz, rahat anlatamıyoruz.
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Şimdi bu girişten sonra ben sözüme başlamak istiyorum. Bir takım rakamlarla başlamak 
istiyorum. Biraz önce ilk girişte bahsettiğim şeylerle bütünleşik olarak söylemek istiyo-
rum. Kesinlikle bunlar cezaevlerindeki insanları hafife almak, onları acılarıyla, ıstırapla-
rıyla, kederleriyle, hüzünleriyle basite almak anlamına gelmesin. Ama ortaya bir fotoğraf 
koymamız gerekiyor, ne yapıyoruz biz? Bugün ne durumdayız, neleri bekliyoruz, neleri 
nasıl yapıyoruz. Şimdi rakamlardan başlıyorum. Bugün itibariyle yaklaşık 366 kapalı ve 
açık kurumumuzda, toplam 176.000 kişi var. Bunların 40.000’i açık kurumlarda, açık 
ceza evlerinde, diğerleri de kapalı kurumlarda. Türkiye’de dönemsel olarak toplumsal 
hayatta kırılmalar oldu, 80 İhtilali oldu bir kırılma yaşandı, 91’de cezaevleri üzerinden 
bahsediyorum, şartlı salıvermede değişiklik oldu kırılma yaşandı, 99-2000’de “Rahşan 
Affı”ndan kaynaklanan bir kırılma oldu. Ve en sonunda mesela “Rahşan Affı”yla kırk 
bin kişi tahliye oldu ve en sonunda da 2005’de ceza hukuku ve diğer usul kurallarının 
ve infaz hukuku kurallarının değişmesinden kaynaklı kırılma oldu.

Bizim rakamlarımız Türkiye’deki suç oranının arttığına dair temel bir veri teşkil et-
mez; bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla 2000 yılında buydu, 2016 yılın-
da buydu demek çok mantıklı değil. Dediğim gibi 2000 yılında “Rahşan Affı”ndan, o 
süreç için bahsediyorum; yaklaşık kırk bin kişi tahliye oldu, 2005’de de yine tahliyeler 
oldu kanunların değişmesinden kaynaklı olarak. Tabi bir de 2005’deki değişiklikler-
den sonra şu ortaya çıktı birincisi ceza arttırıldı, tekerrür hükümleri daha katılaştırıl-
dı, daha önce 647 Sayılı Kanunun yüzde kırk olan infaz süresi üçte ikiye çıktı. Dolayı-
sıyla bu üçünün etkilerini biz artık bugün itibariyle yavaş, yavaş görmeye başlıyoruz.

Tutuklu sayımız yirmi altı bin, şimdi tutuklu sayısında da yasal müdahalelerle çok 
önemli oranda azalmalar oldu. Hükmen tutukluları da biz Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin bir kararına istinaden hükümlü statüsünde sayıyoruz. Zaten yargının 
hızlanması, Yargıtay’ın üye sayısının ve dairelerinin artırılmasının da bize böyle bir 
yansıması oldu. Artık çok daha kısa süreler içinde tutuklu yargılamalar kesinleşiyor 
veya bozuluyor veya kişiler hükümlü statüsüne geçiyor.

Evet, parça parça geleceğim lütfen şey yapmayın, gündemde olan konularla alaka-
lı kısa değerlendirmeler yapmak istiyorum. Çocuklardan bahsediliyor, çok çocuğun 
olduğundan bahsediliyor. Cezaevlerindeki çocukların varlığı tartışılabilir, bu konuya 
girmek istemiyorum. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Cezaevlerindeki çocuk sayı-
sında stabil bir durum var, yani genel mevcuda göre olağanüstü bir artış göze çarpmı-
yor. 2006 yılında, yani yaklaşık on yıl önce, 2.115 çocuk var, genel mevcut 68.000. 
Bugün itibariyle 2.386 çocuk var, genel mevcut 176.000. Oransal bakıldığı takdirde 
çocukların sayısında bir artış, olağanüstü, beklenmeyen bir artış görülmüyor. Dolayı-
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sıyla 2006’daki mevcut, yaklaşık üç dört kat arttığı halde çocuk sayısındaki artış stabil 
bir halde devam ediyor.

Tartışmalı konulardan gidelim, annesinin yanında kalan çocuklar gündemde, ara sıra 
tartışılıyor. Şu an itibariyle 517 çocuk var. Bizim on bir farklı ceza infaz kurumunda 
kreşimiz var. Burada şahsi görüşümü ifade etmek istiyorum 0-6 yaş çocuğa annesinin 
yanında kalması için izin veriliyor. Avrupa’nın bildiğim kadarıyla hiçbir ülkesinde 0-6 
yaş oranı değil, bazı ülkelerde 0-3 yaş, bazı ülkelerde ise izin verilmiyor. Dolayısıyla 
bence bu konuda, özellikle bunu belirterek söze girmek istiyorum. Çocuğun yük-
sek yararı yani annesinin yanında kalan çocuğun yüksek yararı gözetilmek suretiyle 
bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çocuğun annesine en 
çok ihtiyaç duyduğu dönem bazı çocuk psikiyatristlerine göre 0-2, 0-3, 1-3 yaşları 
arasında. Çocuğun tam kişiliğinin oluşma döneminde böyle bir ortamda bulunması 
çok da doğru değil ama burada tabi aile birliğinin korunması gibi değerler de dikkate 
alınarak kanun koyucu 0-6 yaş çocuğu, annesiyle beraber barındırmak durumunda 
kalmış. Bu devam ediyor ama tabi bu çocuklar bağlamında gerçekten çok ciddi çalış-
malar var, keşke olmasalar o da ayrı bir konu.

Eğitim, eğitim diyoruz. Biz cezaevlerini sırf cezaların infaz edildiği yerler olarak de-
ğil, İnfaz Kanununda belirtildiği şekilde kişilerin yeniden topluma kazandırılması an-
lamında çalışmaların yapıldığı yerler olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda her türlü 
çalışmayı da teşvik ediyoruz, değerlendiriyoruz, destekliyoruz, kolaylaştırıcı olmaya 
çalışıyoruz. Çünkü bir gün tahliye olacak olan bu 176.000 kişinin bizim aramıza ken-
dileriyle ve toplumla barışık bireyler olarak katılmalarını, bizim komşumuz, arkadaşı-
mız, dostumuz olarak hayatlarına devam etmelerini hedefliyoruz. Rakamları belirtmek 
isterim, toplam kırk üç bin kişi cezaevlerinde halen eğitime devam ediyor. Bunlardan 
birinci kademe okuryazarlık kursunda küsuratları saymayayım yaklaşık on bir bin, 
ikinci kademede dört bin altı yüz, açık öğretim ortaokulunda yedi bin. Açık Öğretim 
Fakültesinde 3.360, Meslek Yüksekokulunda 980, dört yıllık lisans eğitiminde 248, 
yüksek lisans (master) öğrencisi 50, doktora eğitimini sürdüren 6 kişi var. Toplam 
43.000 kişi civarında. Bunlar, öğrenciler zaman zaman gündeme geliyor. Cezaevlerin-
de olarak değerlendirmeyin. 43.000 kişi cezaevlerinde değil biz bunları eğitim anla-
mında söylüyoruz. Hani zaman zaman gündeme geliyor, ondan bağımsız söylüyorum 
o konudan. Bizim ceza evlerimizdeki eğitim faaliyetlerimiz anlamında, bağlamında 
söylüyorum. 176.000 kişinin 43.000 kişisi aktif olarak bir eğitime devam ediyor.

Buralarda bizim iş yurtlarımız var, ilgililer daha iyi bilir, orada kalanlar dahil değil bu 
rakamlara. Orda ayrıca eğitimler verilir. O yirmi sekiz bin kişi, ben onu kendi iç faa-
liyetimiz olduğu için değerlendirmiyorum. Ancak Milli Eğitim bağlamında bu kadar 
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öğrenci sayımız var, Halk Eğitim Merkezlerinde, bizim Milli Eğitimle olan protokolü-
müz var, 5.336 eğitici bizim kurumlarımızda bir faaliyet alanında ders veriyor. Halk 
Eğitimlerden beş bin kişi. Bunları şey anlamında kullanıyoruz meslek edindirme ya da 
aktivite, İngilizce dersidir işte şudur budur, yabancı dil vesaire gibi derslerde beş bin 
üç yüz eğitimciden faydalanıyoruz.

Sayın Başkanım, saygılarımı arz ediyorum. Biraz daha destek verseniz olur mu? Ben 
tekrar toplayayım, hızlandırmaya çalışayım olabildiğince, hızlandırmaya çalışayım.

Bir iki konu var, sağlığa dönmek isterim, sağlıkla ilgili bizim kampüslerimiz var, bili-
yorsunuz. Ankara, İzmir, Silivri ve Maltepe kampüsleri. Bu kampüs yaklaşımından da 
verim aldığımız, hizmetlerin daha kolay alındığı, daha faydalı olduğu kanaatindeyiz. 
Bunlar yeni açılacak cezaevleriyle genişletilecek. Bu kampüslerde Sağlık Bakanlığı ile 
yaptığımız anlaşma gereği özel poliklinikler var. Özel, müstakil cezaevinin dışında 
bağımsız, bir basit sağlık ocağından biraz daha gelişmiş ama röntgenlerin, tahlil cihaz-
larının falan olduğu bölümler var. Bu şekilde otuz üç cezaevi var kampüslerde. Otuz 
iki bin hükümlü buralarda barındırılıyor. Bunun için de 132.000 poliklinik hizmeti 
verilmiş 2015 yılında. Demek ki bu kampüslerde barındırılan her hükümlü için, her 
hükümlü ortalama dörtten fazla kez bir uzman hekim tarafından muayene edilmiş. 
Ben bunun detaylarını belirtmiyorum, hepsinde mesela Silivri’de on yedi hekim var 
uzman da dâhil, Ankara’da on altı hekim var geçici görevlendirmeler dâhil, Aliağa’da 
benzer şekilde, Maltepe’de de aynı şekilde hekimler var. O şekilde yapıyoruz. Rakam-
lara vurmamın sebebi şu: Biz cezaevindeki insanların sağlığa erişim hakkını kısıtlamı-
yoruz iddiasındayız ve bu iddiayı destekleyen mahiyette rakamlar veriyorum.

Bizim tüzüğümüzde “kontrol, tetkik ve tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından 
karşılanır” diye hüküm var. İlaç bedelleri ise bizim Bakanlığımız tarafından karşıla-
nıyor ve 2015 yılı sonu itibariyle tahmin edilen rakam 61 trilyon. Mevcuda böldü-
ğümüzde hükümlü başı toplam 350 TL’lik ilaç gideri ödenmiş. Demek ki, kurum-
larımızda sağlık konusu, insanız biz, bunu belirtmek istiyorum, hepimiz insanız biz 
de insanız, cezaevi yöneticileri de insan, dolayısıyla sağlığa erişim hakkı konusunda 
bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim herhangi bir şey yok.

Ceza tehiri konusunda rakamları belirtebilirim. Bugüne kadar ceza tehiri kapsamında 
toplam 553 kişi cezaevlerinden tahliye edildi. Şu anda işlemleri devam edenler 1.400 
kişi toplam 6.238 işlem. Kişi olarak, yanlış anlamayın lütfen, çünkü bir kişinin bazen 
birden, ikiden fazla da ceza tehir işlemi başlatılıyor. Toplum güvenliği açısından tehli-
ke kapsamında şu anda yedi kişi var diye biliyorum sadece. Bunlardan (1) tanesi terör. 
Burada örgüt kapsamında uyuşturucu da var, başka şey de var ama sadece toplum 
güvenliği tartışılan bir konu olması hasebiyle belirtiyorum.
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Eğer soru olursa tekrar da devam edebilirim o konuda. Evet, yedi bin personelle hiz-
met veriyoruz. Zafer Hocam personel sayısından bahsetme dedi, bahset demiş miydi-
niz Hocam, bilmiyorum. Niye artıştan bahsediyoruz? Çünkü biz bu oranı tutturmak 
zorundayız yıllara göre. Çünkü bir dönem gelmiş mesela 4.28 yani bir personele 4.28 
şey olmuş, rakam olmuş. Biz bunu sürekli olarak 3 hedefimize ulaştırmak istiyoruz. 
Şu anda 3.46 dolayısıyla hükümlü sayısına paralel şekilde sayımızı artırmamız gereki-
yor, eğer çağdaş bir infaz amacına ulaşmak istiyorsak ve bu konuda bir hedefimiz var 
ise. Personeli bununla bitiriyorum sadece yine belirtiyorum personelimizden seksen 
tanesi ilkokul mezunu. Bunlar muhtemelen altmış, altmış beş civarında veya elli beş 
altmış civarındadır. Evet, son cümle olarak bitiriyorum on iki, on üç bini ortaokul 
mezunu, yirmi bini lise mezunu, on iki bini yüksekokul mezunu, on altı bin küsuru 
lisans mezunu, sekiz yüz elli dokuzu yüksek lisans mezunu, dört tane de doktora 
eğitimini tamamlamış insan var. Bunu şu anlamda söylüyorum: Eğer iyi bir hizmet 
vermek istiyorsanız personelinizin eğitim durumu da bu hizmeti vermek için müsait 
olacak, sürem bitti herhalde Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Yılmaz ENSAROĞLU

Bitti ne demek, iki kişilik konuşmaya doğru gidiyordu nerdeyse. Evet, çok teşekkür 
ederiz. Ben hemen hiç fazla ara vermeden, zaman kaybetmeden Zafer Bey’e veriyo-
rum. Zafer Bey Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği adına şu an burada. Bu-
yurun Zafer Hocam.

Zafer KIRAÇ Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)

Çok teşekkür ediyorum, Yılmaz Hocam ne güzel bir laf söylediniz, “yılların eskiteme-
diği” dediniz, ben de sizin yanınızda olmaktan, bu toplantıda olmaktan mutluyum. 
Fatih Bey’le de çok fazla çalışıyoruz Genel Müdürlüğe gittiğim zaman. Sağ tarafımda 
da Aslı Hocam var. Benim için sanki çalışma arkadaşlarım gibi bir ortam.

Öncelikle tabi insan haklarını konuştuğumuz bir gündeyiz. Türkiye İnsan Hakları 
Kurumu düzenliyor toplantıyı. Ve çok kısa bir süre önce çok güzel bir insanı, bence 
bu konuda herkes aynı fikirdedir, çok doğru bir hayat sürmüş ve kendisini insan hak-
larına adamış bir insanı kaybettik, sevgili Tahir ELÇİ arkadaşımızı. Onu anmadan bu 
günü sürdürmek ayıp olur diye düşünüyorum. Kendisine huzur diliyorum umarım 
bir an önce de daha önceki bir sürü arkadaşımızı, insanımızı katledenler bir an önce 
bulunur, faili meçhul kalmaz diyorum.
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Sonra teşekkür ediyorum tabi bu Kuruma. Üç yıldır gerçekten insan hakları gününü, 
haftasını genelde sivil toplum örgütleri, üniversiteler, bizler düzenleriz ama artık böyle 
resmi ya da yarı resmi nasıl tanımlayacaksak, çünkü tam bağımsız olduğu konusunda 
tartışmalar olduğu için söylüyorum, Türkiye İnsan Hakları Kurumunun da böyle bir 
etkinlik düzenlemesinin, bizleri davet etmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum, 
bunun devam edeceğini de.

Şimdi zaman gerçekten çok kısa. Hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Dolayısıyla bunu ya-
parken de içerdeki kimseyi unutmamaya çalışacağım. Demin Fatih Bey çok güzel bir 
şey söyledi. İçerdeki 176.000 insan bir istatistik değil, bir sayı değil, orada hayat var. 
O insanların hayatlarını kısacık da olsa hatırlamak açısından ve ben de hızlı hızlı geçe-
ceğim. Sonra biraz böyle geçerken sorunlara değineceğim. Her başlık için biraz çözüm 
önerilerim var, onları da paylaşacağım sizinle. Hızlı hızlı geçerken yine bu başlıkları 
içerdeki insanların kimler olduğunu ve ne durumda olduklarına dair belki de sadece 
birer cümle problemleri tespit ettikten sonra sivil toplum gözlüğü ile baktığımızda, 
çünkü Fatih Bey ya da Genel Müdürlük farklı düşünebilir ama bizim baktığımız pen-
cereden gördüğümüz sorunları aktaracağım. Ama çocuğa biraz fazla değineceğim onu 
da şimdiden belirteyim çocuk çok önemli çünkü hepimiz için.

Burası Silivri (sunumda gösterilen fotoğraf açıklanıyor). Sanırım buradaki, bu salon-
dakilerin çoğu az çok hapishaneleri biliyordur, ilgi alanıdır diye düşünüyorum, öyle 
ya da böyle. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, ben bunu her panelimde göste-
riyorum, ömrüm boyunca da göstermeye devam edeceğim. Sevmediğim, hoşlanma-
dığım bir görüntü bu. Sevimsiz, çok sevimsiz çok. İtici, böyle dağın başında, bozkır, 
ağaç yok, çiçek yok. Şimdilerde var böyle bodur bodur ama biz ona ağaç demiyoruz, 
onlar süs bitkisi. Orada bir habitatın oluşması yıllar süren bir şey. Burada yaklaşık 
bir on bin kişi, personel dâhil bu ortamda yaşıyorlar. İzin verirseniz ben bu kampüs 
yapılara hapishane dememeyi de tercih ediyorum. Derneğimiz de öyle tercih ediyor. 
Biz “depo” diyoruz, çok sert gelebilir. Ama hem çalışanlar için hem de orada yaşayan 
çocuk, kadın, engelli, yaşlı, LGBTİ, yabancı hepsi için; jandarma için, infaz koruma 
memuru için burasının bir depo olduğunu düşünüyoruz. Neden olduğunu da izah 
etmeye çalışacağım zaten.

Zaten söyledi Fatih Bey, 176.000 nüfus var. Biz tabi her ay olan artışı endişeyle kar-
şılıyoruz. Doğrudur, istatistikler çok vahim bir durum göstermiyor olabilir ama en-
dişeleniyoruz. Geçen ay 174.000 iken birden 176.000’e çıkmış. İşte iki ayda bir slayt 
değiştiriyoruz, veriler değiştiği için, bin iki bin değiştiği için. Ama bir iki olsa değiş-
tirmeyeceğiz. Sayı bin iki bin değiştiğinde slaytları değiştiriyoruz. Bunu yaparken bile 
“vay be” nereye gidiyoruz sorusunu kendimize tabii ki soruyoruz doğal olarak.
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Hapiste öğrenci olmak… İçerdeki kırk bine yakın öğrenci ile ilgili bir çalışma yürü-
tüyor Bakanlık, gerçekten belki de yaptığı iyi şeylerin başında gelebilir. Eğitimle ilgili 
çok fazla içerde diploma alan mahpuslar bulunuyor ama ciddi sorunlar da yaşıyorlar. 
Bir, o eğitimin kalitesi açısından direk mahpuslardan gelen şikâyet var bize, “bize acı-
yorlar diploma veriyorlar” diyebiliyorlar mesela. Bunlar enteresan… İçerdeki eğitimin 
kalitesini dışarıdaki, bu alandaki uzmanların denetlemesi gerekiyor. Ama en önemli 
sorun üniversiteli tutuklu öğrencilerde yaşanıyor. Bu konuda da bir inisiyatif var, “Tu-
tuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi”, yıllardır emek veriyorlar. Bu günlerde sivil 
toplum örgütü olmaya çalışıyorlar. Çünkü onların okullarına, sınavlarına gidebilme 
hakkı var ama bu ciddi rakamlara mal oluyor. Burada 600 rakamını görüyorsunuz. 
O mesela Edirne ilinden Bilgi Üniversitesi’ne gelen bir çocuğun, üniversiteli bir gen-
cin bir gün sınavlara katılabilmek için harcayacağı para. Eğer biz hapishanelerde bir 
iyileşmeden, rehabilitasyondan (bunları tırnak içinde kullanmak istiyorum tartışmalı 
kavramlar) bahsediyorsak içerde okumak istemek herhalde en önemli, rehabilitasyon-
da zirve bir istek olsa gerek. Bunu niye kolaylaştırmıyoruz da zorlaştırıyoruz? Bunun 
altını çizmek istiyorum ve tutuklu tüm üniversite öğrencilerinin giderleri devlet tara-
fından karşılanmalıdır. Çünkü henüz tutuklular bir de, suçları kesin de değil, eğitim 
hakkını ellerinden alamayız bu çocukların.

Engelli olmak hapishanede çifte bir ceza demektir, biz bilgi edinme hakkını çok iyi 
kullanıyoruz. İçerdeki engelli sayısını sorduğumuzda Adalet Bakanlığınca verilen ra-
kam çok komikti tabi. Elli dört gibi bir sayı geldi. Buna resmi evrakla cevap verildi. 
Bilgi edinme hakkını çok da iyi kullanıyoruz. Hatta genel müdür yardımcılarımızdan 
birisi bir gün bana şey demişti, Burhanettin Bey, “ya Zafer Bey o kadar çok soru soru-
yorsunuz ki bir gün gelin burada anlatalım hepsini, konuşalım, bu sorulara cevap ver-
mek de hayli külfetli bir iş” demişti. Ama bizim için iyi oluyor. Resmi, imzalı, hâkim 
imzalı ya da genel müdür yardımcısı imzalı belgeler oluyor. Burada da engelli sayısı 
elli dört doğru bir rakam değil, biz biraz daha gerçek rakamları tek tek hapishaneleri 
arayarak tespit ettik, 28 Haziranda bir konferansımız var Ankara’da orada açıklayaca-
ğız. Çünkü engellilik tanımı uluslararası engellilik tanımına göre tespit etmiyor bun-
ları Cezaevleri Genel Müdürlüğü. Süreğen hastalık da bir engelliliktir. Biz sadece gözü 
olmayan, kolu olmayan, bacağı olmayanı engelli sayamayız, burada bir sorunumuz 
var. Ama daha da önemlisi “engellilerle ilgili bir düzenleme düşünüyor musunuz?” 
diye sorduğumuzda Türkiye hapishaneleri tek katlıdır diye bir cevap geldi. Engellilik, 
her türlü engellilik bir kata indirgenmişti. Eğer tek katlı bir yerde yaşıyorsanız görme 
engelli olabilirsiniz, hiçbir sorun yok tek katlı ne de olsa. Kolunuz, bacağınız olmaya-
bilir tek katlı bir yerdeyseniz yok, böyle bir şey olabilir mi? Bu konuda sanırım Fatih 
Bey de belki hazırlıksız olabilir ama daha sonra en azından açıklama yapabilirler ama 
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böyle bir durum var. Engellilik kat meselesi değil. Kaldı ki Türkiye hapishanelerinin 
hiç biri, hiç biri Fatih Bey de bilecektir hiç biri tek katlı değildir, en az iki katlıdır.

Hapiste yabancı olmak yine önemli bir problem. Türkiye hapishanelerindeki herkes 
Türk değil, herkes Müslüman, herkes Sünni Müslüman olmadığı gibi herkes Türk de 
değil. Onların da kendilerine göre ihtiyaçları var. Yedi bine yakın yabancı mahpus 
var benim bildiğim kadarıyla. Rakamlara yeniden bakabiliriz soru cevap kısmında. 
Değişiyor ama en son Suriyeli yabancı mahpuslarla bir artış var. Onların özel ihtiyaç-
ları var, dil sorununu zaten mahkemeden itibaren yaşıyorlar. Hapishanede de önemli 
oranda dil sorunu yaşıyorlar. Bir takım ayrıcalıklar tanınması lazım yabancı mahpus-
lara. Aileleri çok uzaktalar, gelemiyorlar. Onlar geldiğinde kırk dakika değil de nor-
mal mahpusa tanınan görüş hakkı gibi, seksen dakika olabilir mesela ne var bunda? 
Mevzuata aykırı olabilir ama insan haklarına şahane de uygundur bu ayrım, böyle bir 
pozitif ayrımcılık. Ya da telefon görüşmesi Türkiye’deki mahpuslara on dakikadır ama 
Güney Afrika’daki bir kadın, ailesine hasbelkader ulaşabilmişse bu telefon görüşmesi 
pek ala yirmi dakika olabilir. Yine mevzuata uygun değildir ama insan haklarına çok 
uygundur. Ben yabancı mahpusları böyle hızlıca geçeceğim, Yılmaz Abim hazırlanıyor 
bana süreyi hatırlatacak gibi, daha hiçbir şey diyemedim.

Hapishanede LGBTİ’li olmak gerçekten önemli bir problem. Onlar da ikincil bir prob-
lem yaşıyorlar. Sırf bu kendi cinsel seçimleri yüzünden. Hatta Türkiye bu konuda 
AİHM’de mahkûm olmuştur. Bir buçuk yıl hücrede tutulan bir trans mahpus yüzün-
den Türkiye ceza almıştır ve hapishaneleri LGBTİ’li mahkûmlara göre düzenleyeceğini 
taahhüt etmiştir dolayısıyla. Ama bu konuda getirdiği öneri bizim açımızdan kabul 
edilebilir değil. Eşcinsel örgütleri de zaten bu konuda yoğun bir tepki gösterdiler. 
Çünkü getirilen öneri İzmir Şakran Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bir trans ce-
zaevi kurmak. Bu konuda da inşaat başlamıştı zannediyorum. Bundan vazgeçilecektir 
çünkü kabul edilebilir bir şey değil, dünyada da örneği yok. On yıl önce bütün be-
lediyeler hatırlarsınız engelli parkları açmak için yarış ediyorlardı. Ne kadar ayıp bir 
şey değil mi engelli parkı açmak? Bütün parkları engellilere uygun hale getireceksiniz, 
şimdi de bir eşcinsel hapishanesi açmak hiç doğru değil. Bütün hapishaneleri eşcinsel-
lere, engellilere, yaşlılara, hastalara uygun hale getireceğiz başka çaremiz yok.

Ağır hasta mahpuslar çok önemli bir konu. Sağlık meselesinden bahsetti Fatih Bey 
ama ağır hasta mahpuslar başlı başına bir problem gerçekten. Ve her gün bir tabut 
çıkıyor diye gazetede haber yaptığımızda aramışlardı beni Bakanlıktan. Biz de onlara 
2014 ve 2013’deki yine bilgi edinmeden aldığımız ölüm sayılarını verip onu üç yüz 
altmış beşe böldüğümüzde her gün bir cenaze yapıyor demiştik. Burada bir abartı ya 
da yalan yoktu. Bu meseleyi de çözmemiz lazım. Ağır hasta mahpuslar konusu ma-
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alesef biraz siyasi bir konuya dönüştü. İktidarın her sefer torbaya koyup sonra gece 
çıkarttığı, çeşitli eklemelerle çıkarttığı bizim de umutlanıp ertesi gün yeniden yıkıl-
dığımız bir şeye dönüştü. Oysa Avrupa Birliği Cezaevi Kuralları çok net bu konuda, 
hukukçu değilim ama kendisine bakamayan, yeterliliği bulunmayan kişilerin cezaları 
ertelenir diyor. Bir aftan bahsetmiyor, hiçbirimiz de af demiyoruz zaten. Ama ceza 
erteleme hakkının kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. İnsan hakları dernekleri, 
özellikle İHD ağır hasta mahpuslar konusunda Bakanlığa da çalışmalar yapıp geliyor 
sürekli. Bunları dikkate almak gerekiyor siyasi bir düşünce olmaktan çıkartmak ge-
rekiyor.

Ağırlaştırılmış müebbet bizim gerçekten önemli bir problem olarak gördüğümüz bir 
alan. Bir insanın hapishaneye girip ölünceye kadar orda kalması… Nerelerde göz-
den geçirmeler var, yine hukukçu değilim son değişiklikleri de bilmiyorum, belki bir 
gözden geçirme var ama benim bildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla bunu tartışmaya 
açmamız gerektiğini düşünüyorum. Ağırlaştırılmış müebbet mahpuslara yeniden şans 
tanıma gibi, bir gözden geçirme gibi bir şey olmasını düşünüyorum. Hızlıca geçece-
ğim böyle.

Hapiste kadın olmak gerçekten önemli. Sanırım yine yedi bin civarında kadın. Erkek 
oranı için de düşündüğümüzde oldukça düşük. Burada söylemeye çalışacağım şey 
yine kadın hapishaneleri beş ilde toplanmış durumda. Diğer illerde erkek hapishane-
lerindeki kadın koğuşlarında kalmak durumundalar ki birazdan anlatacağım, çocuk-
lar da öyle. Çocuklara üç tane tutukevi yaptığınızda diğer çocuklar diğer şehirlerdeki 
tutukevlerinde ya da hüküm evlerinde kalıyorlar. Dolayısıyla orda da büyüklerle ka-
lıyorlar. Her ne kadar hapishane idaresi onları büyük mahpuslarla karşılaştırmamaya 
çalışsa da yine cezaevi kuralları çok net. Büyüklerin olduğu kurumlara kat be kat 
uzak yerlerde olacak. Oysa biz çocuk eğitim evlerini bile kapatıp az önce gösterdiğim 
kampüslerin içine aldık. Keçiören’deki bol yeşillik ormanın içindeki o güzelim, içinde 
sorunlar da olsa ıslah evini bugün biz Silivri’ye jandarmanın, infaz koruma memurla-
rının, yoğun bir mahpusun yaşadığı bir alana taşıdık. Bu konu gerçekten çok tartışılır 
bir şey, kadınlar da böyle hızlı geçiyorum kusura bakmayın.

Bebekli anne olma konusunda zaten Fatih Bey söyledi. Galiba sayılar da üç yüz ve 
dört yüz arasında değişiyor. Haklıdır; çocuklar, bebekler için çok uygun bir alan değil 
orası. Ama bu bebekleri annesinden aldığımızda nereye göndereceğimizle ilgili bizim 
çok ciddi şüphelerimiz var. Eğer diğer kurumlarımız yeterince güvenilir olsa zaten 
anne de oraya göndermeyi düşünebilir. Ama bizde dayıya, teyzeye bırakmak da ciddi 
problem, bebeğinizi herhangi bir kuruma da vermeniz problem. Bu kurumlara ne za-
man güvenirsek çocukları annelerden almaya çalışalım. Ama bunu uygulayan ülkeler 
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var, evet ama nerdeyse her gün ben Amsterdam’da şahidim buna, her gün o bebeği 
annesiyle görüştürdükleri bir zaman dilimi var. Biz bunu nasıl yapacağız, bu servisi 
nerden bulacağız, çocuğu dışarıdan annesiyle kucaklaşmaya getirebilecek miyiz? El-
bette bunların hepsi iyi tartışmamız gereken şeyler, hızlanıyorum.

Yılmaz ağabeyciğim ne olursun, çocuk olmayı da iki dakika da söyleyip bitiriyorum o 
zaman. Çok kötü bir şey yaşadık. Biz Trabzon’daydık on beş gün önce. Biz gitmesek 
ulusal medyaya yansımayacak bir haberle karşılaştık. Orda başka bir toplantı için git-
tiğimizde Basri arkadaşım o ille ilgili tarama yaparken bir internet sitesinde Trabzon E 
Tipinde on beş yaşında bir çocuğun kendisini astığını söyledi ve olayı öğrendik. Önce 
inanamadık, kaç ay olmuş daha başka bir yıla mı ait falan diye hatta kendi aramızda 
tartıştık ama sadece dört gün önce olduğunu öğrendik. Dolayısıyla hapishanede ço-
cuk intiharları tartışılması gereken bir şey. Zaman yok, burada çok enteresan şeyler 
var personele ilişkin, diğer çocuklara ilişkin önemli saptamalarımız var bizim. Ve dava 
da yeniden gündeme geldi. Bu şekilde iyi oldu bir sürü avukat bir sürü sivil toplum 
müdahil olduk. Yeniden tartışıyoruz, yoksa anne de kabul etmiş evinde oturuyor ka-
dıncağız, çocuk ölmüş, savcı da kabullenmiş bitmiş yani mesele. Bu çocuk kalorifer 
borusuna kendisini nasıl asar? Boyundan küçük astığı yer. Neredeyse sekiz dakika 
sürüyor intiharın süresi ve kamera görüntüleri var. Bunu da çok hızlı geçiyorum,

Mektuplaşması ücretli çocukların, tıpkı büyükler gibi. Bizim bir kampanyamız var. 
Ben de şahsi olarak (1 Ocak’ta Fatih Bey beni biraz daha fazla görecek) 1 Ocak’ta Ada-
let Bakanlığının önünde bir eyleme başlıyorum. Bu da âcizane tek kişilik bir oturma 
eylemi. Bize, çocukların yüzde otuz beşinin parasının gelmediğini söylüyor Adalet 
Bakanlığı. Ziyaretçisinin gelmediğini söylüyor, doğrudur. Bu çocukların yüzde otuz 
beşi (2.435) çocuğun aile ilişkileri bitmiş, parası gelmeyen çocuklar. Bunların tek 
haberleşme aracı mektup, yirmi gramlık bir mektup bir nokta kırk kuruş. Dört mek-
tup yazsa altı lira yapar. Çocuklardan pul ücreti alınmasın diyoruz biz. Bu çok basit. 
Bunun mevzuatla, genelgeyle, şunla bunla alakası yok. PTT’yi çağırırsınız, anlaşırsınız 
eğer istiyorsanız. 2.435 çocuğun tamamını değil sadece parası gelmeyen çocukların-
kini yaparsınız. Bu bir iyi niyet göstergesidir. Ama çocuğun dilidir mektup, gördüğü 
rüyayı anlatacak annesine.

Bu da kapalı görüş alanı (sunumdan fotoğraf)… Çocuklar da tıpkı büyükler gibi ai-
leleriyle, anneleriyle, babalarıyla, kardeşleriyle üç kapalı bir açık görüş yapıyorlar. 
Bunun bir anlamı var mı arkadaşlarım? Onüç yaşındaki bir çocuğa şu karşı camın 
öbür tarafında oturan annesine dokunamamasını nasıl izah edeceğiz biz? Ya da abisini 
görmeye gelmiş sekiz yaşındaki karşı taraftaki çocuğun bu sefer tersten, abisine doku-
namamasını o dışarıdaki sekiz yaşındaki çocuğa nasıl anlatacağız biz? Bu çok vahim 
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bir durum. Çocukların bütün görüşleri açık olmalıdır ve bununla ilgili hiçbir güvenlik 
sorunu yoktur inanın bana. Türkiye hapishaneleri güvenlik meselesini aşmıştır, kat be 
kat aşmıştır. Dolayısıyla bu esnemeleri yapabiliriz diye düşünüyorum.

“Çocuk cezaevleri kapatılsın” diye bir girişim var bu konuda. Romantik bulunuyoruz 
kamu kurumları tarafından. Biz diyoruz ki evet insan romantik bir varlıktır, bu düşü 
kuruyoruz biz. Çocuk hapishanelerinin kapatılacağı düşünü, hayalini kuruyoruz. 
Ama bu şu demek değil, zaten çocuklara “ya biz sizi burada boş yere tutuyoruz hadi 
buyurun gidin yeniden ne istiyorsanız yapın” diyen yok. Mevcut sistemin işleme-
diğini, çocuk hapishaneleri konusunda işlemediğini, buraların kapatılma kararının 
alınması gerektiğini oturup hep birlikte uzmanlar, bu alanda çalışan sivil toplum ör-
gütleri, eski mahpus çocuklar ne kadar önemli onlarla konuşmak. Hepsiyle birlikte 
çalışmalar yapalım, toplantılar yapalım ve yine çocuk kapatılma mekânı, zaten ka-
patmama olabildiğince kapatmama kararını alarak illa kapatmak istiyorsak da nasıl 
olması gerektiğini tartışmamız gerekiyor, çok teşekkür ediyorum.

Yılmaz ENSAROĞLU

Evet, biz de teşekkür ederiz. Aslı Hanım Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. 
Tevhide Aslı Akdaş Mitrani de uzunca bir süredir bu alanda çalışan akademisyenleri-
mizden, buyurun Hocam.

Doç. Dr. Tevhide Aslı AKDAŞ MİTRANİ Okan Üniversitesi

Zafer Bey’le çok paralel çalıştık, çok beraber projeler de yürüttük. Şimdi sunumlarımı-
zı da aslında çok benzer şeyleri düşünerek hazırladığımızı görüyorum. Şimdi sunuma 
çok bağlı kalmayayım ben en iyisi bir taraftan ama birazcık da oraya şeyde bulunaca-
ğım, bağlantıda bulunacağım.

Ben bugün biraz “psikososyal iyileştirme amaçlı ceza infaz kurumları” kavramından 
bahsetmek istiyorum. İyileştirme derken insanları törpülemek, köşelerini düzeltip 
aynı kutulara yerleştirebileceğimiz hale getirmek değil. İyileştirmenin ben bir hak ol-
duğuna inanıyorum. Literatürü de bu tarafından okumayı, takip etmeyi tercih ediyo-
rum. Aynı zamanda hem Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) hem 
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ile beraber çok sayıda yürüttüğüm proje-
den biraz filtremize takılanları, özellikle anneler ve çocuklar konusunu öne çıkararak 
bu sunumda aktarmak istiyorum.

Şimdi psikososyal rehabilitasyon, iyileştirme dediğimiz zaman mahpusu kader kur-
banı değil seçen bir özne, birey kabul etmek zorundayız. Özne dediğimiz zaman da 
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hakları, sorumlulukları olan ve kendisine bir takım hizmetleri götürmemiz gereken 
birisinden bahsediyoruz. Bu sorular da açılabilir. Çok geniş bir alan ama değişme ira-
desi olduğunu kabul etmemiz gerekir ki bir takım çalışmalar yapalım.

Ceza infaz kurumunu onarım, iyileştirme göreviyle hatta bir onarım istasyonu olarak 
tanımlamak gerektiğini düşünüyorum, o kanaatteyim. Çünkü hapis cezaları, burada 
hukukçular ağırlıkta tahmin ediyorum ki ben hukukçu değilim klinik psikoloğum, 
suç psikolojisi üzerine benim çalışma alanım, uzmanlık alanım. Şunu görüyorum ha-
pis cezaları zaten biliyorsunuz ki birkaç yüzyıllık bir meseledir, cezalandırmak ama-
cıyla hapsetmek. İşte intikam, canını yakalım, bir daha yapmasın korksun, ibreti alem 
olsun. Pek kimseye faydası olmadığı görüldü ki sistemler özellikle son yüzyıl içinde 
farklı ceza infaz rejimlerini deniyorlar. İnsanları biz bir yere kapattığımız zaman ve 
belli bir süre tuttuğumuz zaman kimse orda kendiliğinden adalet getirmiyor. Ya da 
çıktığında ne topluma ne de kendisine herhangi bir değişmiş olma haliyle, bir faydayla 
dönmüyor. Ve cezaevlerinde şunu da ekleyeyim ki özellikle cezaevleri ve akıl hastane-
leri hakikaten bir medeniyet, insaniyet göstergesi, orda insanların ne şekilde yaşadığı. 
Oradaki insanlar bundan önce de kesinlikle bütün sistemi ceza infaz kurumunu bir 
onarım istasyonu sistemi olarak düşünüp içindeki psikososyal servis ve uzmanları 
kendi meslektaşlarım burada psikologların durumlarına dair, orda çalışanların du-
rumlarıyla ilgili birkaç sene önce hazırladığımız çok güzel rapor vardır, aslında onu 
da gönderebiliriz.

İnfaz koruma memurları… Fatih Bey’e sunumdan önce hani ayaküstü biraz çerçe-
veyi tanımlayalım derken bahsetme fırsatı buldum. Halleri içler acısı bu insanların 
yani. Anaları, babaları çocuklarının infaz koruma memuru olduğunu söyleyemiyorlar. 
Şimdi kafamızda böyle eli kanlı böyle psikopat, üniformayı da giymiş filan insanlar 
canlanıyor hala dışarıdakilerin gözünde. Onlar da vicdan sahibi, aile sahibi, devletin 
memuru ve “gardiyan” demiyoruz “infaz koruma memuru” diyoruz. Onların da sis-
temin hem rasyonelini anlamaları hem de kendilerini bir vasıta olarak iyileştirmede 
bir vasıta olarak görebilmeleri çok önemli. İdari personel aynı şekilde ve mahpuslar… 
Yani bütün insanları bir bütünün parçası olarak düşünmemiz gerekiyor. Ama işte o 
Silivri gibi diğer kampüslerde de içerde bir yaşam var. Ve herkes hep beraber aslında 
aynı sıkıntıları bir tarafından tutuyor denebilir.

Şimdi sistemin iyileştirme rasyoneline göre düzenlenmesi, infaz koruma memurları-
nın durumu dedim. Çok ciddi bir tükenmişlik var, çok ciddi bir motivasyonsuzluk 
var. En son, son iki sene bütün kadın cezaevlerini gezme fırsatımız oldu çeşitli pro-
jeler vasıtasıyla. Ben daha çok onlarla oturum yaptığım için o tarafını söylüyorum 
ama 2004’den beri ben ceza infaz kurumlarına giriyorum, çıkıyorum Türkiye’nin her 
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tarafında. Böyle hani tek bir ziyaret de değil, yürüttüğümüz çok yakından çalıştığımız 
birçok proje var. Şey değişmiyor; “kimse bize değer vermiyor, kimse bizi görmüyor” 
anlayışı var infaz koruma memurlarında. Hatta bu infaz koruma memurlarını farklı 
cezaevlerinde ziyaret ettim, Türkiye’nin bir ucunda da duydum öbür ucunda da duy-
dum: “Adaletin olmadığı yere Adalet Bakanlığı denir” diyorlar Fatih Bey, ben sadece 
naklediyorum, elçiye zeval olmaz.

Şimdi mahpusların psikososyal destek ve iyileştirme programlarına ulaşım hakları 
var. Biz bu insanları içerde tutuyorsak, orası bir onarım istasyonuysa eğitim haklarını, 
meslek edinme haklarını, ilişkilerini koruma geliştirme, kendilerini gerçekleştirebilme 
haklarının korunmasını taahhüt etmek zorundayız. İçerde tutarak hiçbir şey olmuyor. 
Zaten içerde tutmak gayet masrafsız da olurdu. Bu kadar personele de gerek olmazdı. 
Bir kişi gardiyan, ne dersiniz işte kapalı bir mekân, bura şahane olurdu.

Şimdi bu farklı gurupların, farklı ihtiyaçların gözetilmesi gerekiyor. Böyle kitleler, 
uygun müdahalelerle başa çıkamayacağımız kadar heterojen, çeşitli bir grup var. LGB-
Tİ’ler, hasta mahkûmlar, engelliler, kronik hastalar, yaşlılar, yabancılar gibi çocuklu 
anneler, kadınlar, anneler ve genç kızlar var. Mesela 18 yaş altı kız çocuklar küçük 
bir sayı küçücük bir sayı; ama onlar o kadar küçücük bir sayı ki kız çocukları yetişkin 
kadınlarla bir aradalar tabi ki. Onlar için ayrı bir bina yok tabi ki. Biz “aman böyle 
yetişkinlerle kalmasınlar” derken kafamızda bir tek erkek çocuklar var, bir de genç 
kızlar var. Onların durumu da apayrı.

İnfaz korumanın sinir uçları, mahkûmla yüz yüze gelen personel. Yani sistemin adil 
olup olmadığı, orada bulunmasının daha önceki eylemleriyle ilgili olup olmadığını 
ve başka türlü davranma ihtimallerinin olup olmayacağını tamamen orada yüz yüze 
geldiği insanlardan alıyorlar ya da alamıyorlar mahpuslar ve çok özveriyle çalışan hem 
psikososyal servis hem idari personel hem infaz koruma memurları var. Canla başla 
çalışan insanlar var; ama ciddi bir tükenmişlik, ciddi bir yaptıklarına inanmama da.

Özellikle şimdi biraz başından da bahsedeceğim hikayenin. 2010’dan sonrası çok 
üzgünüm; ama giderek artıyor ve o zaman da “ya hocam ne yapsak bir şey olmaz” 
diyorlar. Mesela psikososyal iyileştirmeyle ilgili görüşleri veya neler yapılıyor veya 
yapılmıyor mu veya sivil toplum örgütleriyle temasınız oluyor mu, geliyorlar mı, ne 
yapıyorlar, diye soruyoruz. Mahkumlar çıkmak istiyorlar koğuştan, arkadaşlarını gö-
rüyorlar, “ya işte hocam zaten böyle eğitim değil de çalgılı çengili bir şeyler olsa daha 
iyi oluyor” gibi bir fikir giderek yerleşiyor. Bu böyle değildi. Yani ben bunun 2004-
2010 arası böyle olmadığını Elazığ’da gördüm, Uşak’ta gördüm, İstanbul’da gördüm, 
Ankara’da gördüm, İzmir’de gördüm, bir sürü yerde gördüm, böyle değildi gerçekten 
inanın bana böyle değildi. 2010 sonrası uçağın burnu aşağıya doğru gidiyor. Nasıl 
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gidiyor? Şöyle gidiyor, 2004-2006 bu yargı reformu, Avrupa Birliği uyum sürecinde 
yapılan çeşitli düzenlemelerle birlikte psikososyal rehabilitasyon iyileştirme problem-
leri bizim sistemimize girdi. 2000’den itibaren birtakım iyileştirmelere başlanmıştı; 
ama bunun miladını ben böyle görüyorum. Eski Adalet Bakanımız Kenan İpek Beye-
fendi genel müdürdü o zaman, Necati Mürsel Bey de vardı kulakları çınlasın, Mustafa 
Sadi Bey’in de kulakları çınlasın ve Vehbi Kadri Kamer Bey çok heyecanla çok şevkle 
çalışıldı.

O dönemde İngiltere’den gelen uzmanlarla ben Türkiye’nin yerli uzmanı olarak birkaç 
sene bu programların uyarlanması, geliştirilmesi, eğitici eğitimlerin, uygulamaların 
süpervizörü için çalıştık. Aynı hafta içinde üç dört cezaevine giderek farklı yerlerdeki 
farklı illerdeki süpervizörlerle uğraştık. Bütün personelin nasıl bir heyecanla bu işe 
tutunduğunu biliyorum, yeni bir şey oluyor diye ve iyi bir şey olacak, yeni bir şeyin 
parçası hissetmişti insanlar kendilerini.

Gel gelelim biraz böyle kuma yazı, suya yazı yazmak mı denir bir şeyler yapılıyor. 
Sonraki dönemlerde dönüp bakıyorsunuz hayatınızda ilk defa tanışıyormuşsunuz gibi 
oluyor insanlarla böyle. Siz ne yaptınız, biz şunu yapıyorduk aaa! filan. Her şey yani 
böyle tekrar tekrar keşfediliyor.

Ben 2006-2012 yılları arasında çeşitli projelerle çok öğrenci götürdüm, lisans ve yük-
sek lisans öğrencisi götürüyorum cezaevlerine ve en başta da ben bazen kendimi kap-
tırıp o kadar böyle sahiplenerek pozitif bahsediyormuşum ki cezaevlerinden, bazen 
sağdan soldan garipsendiğimi de hissettim. Çok istiyorsan seni oraya alalım demeye 
başladı insanlar. İyi gidecek görünüyordu işler ve iyi gidiyordu. Öğrenci götürüyo-
rum, dolayısıyla da her sene Maltepe Çocuk Tutukevini, Bakırköy Kadın Cezaevini 
görüyorum. Şimdi burada tabi Bakanlığı, Genel Müdürlüğü hakikaten alkışlamamız 
lazım. Çünkü yabancı meslektaşlarımızın şaşırdığı bir şey. Biz öğrenci gruplarıyla 10-
15 kişi gelip proje yapıyoruz, her sene yapıyoruz biz bunu. Hem görsünler, dışarısının 
haberi olsun, gitsinler ailelerine etraflarına anlatsınlar, nasıl bir yer orası, filmlerdeki 
gibi değil içerde bir hayat var. Çalışmaya teşvik etmek istiyoruz. Bir taraftan da içe-
risi dışarıyla temasını sürdürmeye devam etsin; izlenebilir, gözlenebilir, açık, şeffaf 
yerler olma yönünde çok önemli bir özelliği bizim cezaevlerimizin. Bir proje yapmak 
isterseniz kimse size kapıyı kapatmıyor. Gerçekten yapabiliyorsunuz, bu önemli bir 
şey; ama hani bugün dörtte gidelim deyince olmuyor tabi ki bunun ön hazırlıklarıyla 
birlikte yapılabiliyor.

Öğrenci götürüyorum, götürdüğüm için de her sene görüyorum, meslektaşları tanı-
yorum, insanları görüyorum, geri geliyorum. O zamanki psikososyal rehabilitasyon 
programları ile geliştirilen, uyarlanan etkinlik değerlendirmelerini, pilot uygulamalar-
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dan sonra programların birçoğunun şu anda gittiğim her psikososyal servis odasında-
ki kitaplıkta durduğunu görüyorum.

Duruyorlar. Mesela bir meslektaşım, eski bir öğrencim Silivri’de soruyorum, yaptın 
mı, yaptınız mı diyorum. Mesela geliştirmiş olduğumuz öfke kontrol programını, baş-
lattığımız o dönemdeki ekibin uyarladığı geçerli bilimsel prensiplerle geliştirilmiş bir 
program, hocam sıra gelmiyor diyor. Başka cezaevlerine bakıyorum, soruyorum, yok. 
Kadın cezaevlerini dolaştım, yok. Uygulanıyordu bunlar ve bunlar için bir sürü kay-
nak, emek, para, zaman harcandı ve bu harcanmış oluyor orada durursa. Ve biz şeyi 
kaçırdık mesela, bu programların İngiltere, Avrupa örneklerindeki son derece bilimsel 
standartlarla, güncel, etkinliği ispatlanmış akredite programlar uygulanıyor oralarda. 
Takipleri yapılır, beş yıl, on yıllık mükerrer suç oranları üzerinde nasıl bir etkisi var 
diye. İçerdeki şiddet olaylarıyla ilgili ve dışarıya çıktıktan sonra işlenen suçlarla ilgili 
nasıl bir etkisi var diye takip edilir. Biz bunu kaçırdık mesela, beş yıl geçti, on yıl 
geçti. Hiç kimsenin böyle bir çalışma yaptığını ben duymadım. Uygulandığında da 
standart bir şekilde olduğunu bilmiyorum. Hâlbuki bu mahpusun hakkıdır, bu prog-
ramlara erişim hakkı. Öfke kontrol programı var, stres eğitimi programı var, çeşitli 
muhakeme, bilişsel yetiler, problem çözmeyle ilgili bir takım sıkıntıları olan insanlar 
var. Bunların önemli bir kısmının bu programlara ihtiyacı var. Tabi ki ideolojik, siyasi 
ya da basın yoluyla isnat edilmiş suçlardan hükümlü ya da tutuklu kişileri dışında 
tutuyorum.

Zaman içinde bu programların takip edilmesinde süreklilik yok. Çünkü bilimsel pren-
siplere bağlı kaldığınız zaman yaptığınız bir şeyin gerçekten sonuç üzerinde bir etkisi 
olup olmadığını görebilmeniz, bunu ölçüp değerlendirmeniz lazım. Hiçbir program 
mükemmel ve değişmez değil, o yüzden beş yılda bir bunları uygulayıp, takip edip, 
gerekiyorsa revize etmek gerekir. Bunun için Avrupa ülkelerinde ve İngiltere’de bir 
takım akreditasyon kurulları var. Akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve bakanlık-
tan gelen üyelerle birlikte oluşturulmuş ve bu çalışmaları çok, çok, çok önemsiyorlar 
keşke bizde de olsa.

Hemen toparlıyorum, şimdi “görülemeyen gruplarla” ilgili çok kısa birkaç bir şey söy-
leyeceğim. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği ve Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı ile programını yürüttüğümüz bazı projeler var. Şimdi görülemeyen 
gruptan kasıt şu: annelerinin yanında kalan bebekler konusuna ilk etapta el atan der-
neklerden birisi bu derneklerdir. 2010-2011’de “Masum Mahkumlar” tabi güzel bir 
isim. Basında bakınca biz de bakıverdik “Küçük Kadınlarla Büyük Oyunlar”. Çeşitli 
vakıfların, Avrupa Birliği’nin, Sabancı Vakfının destekleriyle yürütülmüş projeler.
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Bazen çok basit şeyler hayat değiştirebiliyor mesela mama ısıtıcısı, mesela sterilizatör 
şimdi bu devlet bunları karşılayamayacak durumda bir devlet değil çok şükür. Ama 
mesela bunu niye biz akıl edelim ki? Bunu biz akıl ediyoruz, böyle bir şeye ihtiyaç var 
diye içerde. Ve ikişer tane, gittik kadın ceza evlerine, nöbetleşe kullanıyorlar. Oyun 
atölyesi mesela işte oyuncak sokulmuyor koğuşların içine, niye sokulmuyor? İşte gü-
venlik… Güvenlik sorunu yok çok şükür. Güvenlik sorunu, o eskidendi o bitti orayı 
geçtik. Mesela tekstil atölyesi var, tekstil atölyesinde makas var, niye oyun atölyesinde 
olmasın? Mesela biz bunları kurduk o dönemde. Böyle büyük oyuncak kutuları, yere 
serilecek halılar. Tamam, biz köşeye de razıyız diye ve annelerle çocukları günde bir 
saat ayrı oyun oynayabilecekleri yerlerin oluşturulması. Bu çok önemli bir şey ama 
dönüp bakıyoruz arkamıza yok, o da gitmiş. Şimdi bunların takip edilmesi ve sürek-
lilik kazanması gerekiyor.

Şimdi altı yaş, Almanya ve İspanya da altı yaşa kadar izin verir eğer bu son bir iki 
senede değişmediyse. Finlandiya harika bir örnektir. Anneler ve çocuklar için iki üç 
yaşa kadar izin verir. Ama anneler ve çocukları için ayrı üniteleri vardır, çok örnektir 
gidilip görülmesi gerekir. Bizde de gidip geldikçe bu projeleri yürütürken kadın mah-
puslarda en fazla gördüğümüz şey çocuklarına ulaşamıyor. Kadınlar, evet ailelerini, 
mallarını mülklerini her şeylerini kaybediyorlar. Erkekler içeriden dışarıyı idare edi-
yor; o oraya gitsin, bu buradan dönsün, çalışsın, evde otursun diye. Ama kadınların 
dışarıya hiçbir ulaşımı yok. Beş yerde kadın cezaevi var. Biri Hanya’da biri Konya’da 
insanlar gidemiyorlar, göremiyorlar, çocuklarıyla uzaklar. Ve biz buradan hareket 
ederek dışarıdaki çocuklara ne oluyor acaba dedik, dışarıdaki çocuklarla yeni bir yere 
gidelim belki biz bilmiyoruz, kaçırdık. Biz en azından İstanbul, Bursa, İzmit, Gebze 
bu aks içinde, daire içinde dışarıdaki çocuklarla ilgilenen sivil toplum örgütü olduğu-
na rastlamadık, dışarıdaki çocuklarla ilgili projeler yürüttük.

Çok basit, mesela telefon... Telefonda konuşamıyorlar anneleriyle… Niye, çünkü ço-
cuklar okulda ve aileler bütün mahalleye bunu ifşa etmek istemiyorlar. Telefon saati, 
bir kadının telefon hakkı var ama çocuk okulda. Okuldan müdürün odasından falan 
aranması gerekiyor. Konuşuyoruz, bunu akşam saatlerine alamayız mı mesela, kaç 
taneler ki zaten, kaç kişi bunun talibi olacak ki zaten burada çocuğu olan. Biri isterse 
efendim hepsi ister deniyor, ne olur ki yani akşam saati hepsine izin ver kadına saat 
dört buçukta izin ver ya üçte izin ver. Bir olmasın üç olsun, olmuyor mesela.

Kapalı görüşe götürmüyorlar çünkü birkaç kere başta götürüyorlar, çocuklar böyle 
camlarda, herkes perişan, infaz korumalar dâhil herkes gözyaşları içinde ve sonunda 
götürmüyor, anlatamazsınız çünkü. Ve hatta bakım verenler de ne yapacaklarını hiç 
bilmiyorlar, son derece mağdur durumdalar. Bu dışarıdaki çocuklara bakım verenler, 
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teyzeler, büyük anneler genelde anne ailesi. O kadar yol yordam bilmiyorlar ki çocuk 
aklına gelince üzülüyor, tutturuyor “biz en iyisi anneyi unutturalım” diyorlar. Oysa 
psikolojik olarak yapılabilecek en korkunç şeylerden birisi. Yok, hiç annenin resmi 
yok, ismi yok, bahsi yok hiç var olmamış gibi. Bu başlı başına zaten bir ruh sağlığı 
sorunu olarak yaşayacağımız bir şey. Şimdi tabi bunun içinde babalar da var ama 
babaların durumu nispeten daha iyi devam ediyor. Ayda bir kere gidiyorlar kırk da-
kika, son derece kalabalık, kimsenin kimseyle bir mahremiyeti ya da konuşabileceği 
bir ortam değil. Anneler ve çocukların böyle bir ihtiyaçları var. Evet, dışarıda olsalar 
daha iyi olurdu ama bizim gerçekten dışarıda buna sunabildiğimiz bir alternatif yok. 
Keşke olsaydı ama benim gördüğüm kadarıyla iki kötüden birini seçeceksem ben on 
senelik gözlemle annesinin yanında kalsın derim. Ama iki kötüden biri ehveni şer’i 
söylüyorum yani.

Son, bitiriyorum çok özür dilerim, mesela bu da yine görülemeyen grup ya da görüle-
meyen ihtiyaç olarak, örnek olarak söylemek istedim. Böyle bir reklamlar olsun diye 
değil. Bu da kadın cezaevlerinde yürütülen bir başka projemizdi, tahliye sonrasına 
hazırlık. Kadınlar çünkü çıktıklarında her türlü suça, istismara, suistimale çok yatkın 
halde duruyorlar; aileleri ile bağları yok, maddi kaynakları yok, meslekleri, eğitimleri 
çoğunun yok. Ve biz yerelde yerel STK’lar ile içeride infaz koruma memurlarından 
bazı sivil toplum temsilcisi olma niyetinde olanlarla psikososyal servisi bağlantılandır-
dık ki dışarı çıktığında bu kadınların nereye gidecekleri ile ilgili, yasal haklarıyla ilgili 
bir fikirleri olsun diye. Bunlar tebliğ ediliyor tabii ki. Bir yere asılıyor şu haklarınız var, 
yasa da değişti diye ama çoğunun haklarından haberi yok.

Daha da önemli, küçücük bir yer. Mesela diyelim ki Denizli Bozkurt. Şu anda çok iyi 
çalışıyorlar, hiç günahlarını almayalım ama işte geçen seneye kadar biz hep gidip on-
ları tanıştırdık. Ne kadar acayip bir şey bu? Orada kadın örgütü var, yirmi kilometre 
uzakta da kadın cezaevi var. O kadın örgütü o kadın cezaevindeki kadınlarla ilgili bir 
ihtiyaç olabileceğini aklına getirmemiş, bu kadar görünüyor. Biz buradan gittik Ada-
na’ya, İstanbul’dan Adana’ya gittik, Adana’dakileri tanıştırdık, bu kadınlar çıkacak, bu 
kadıncağızlar burada da böyle bak bir kurum var, buradan sen sosyal destek alabi-
lirsin, barınma, hukuki bir ihtiyacın varsa işte iş bulmayla ilgili de bak filanca örgüt 
var burada diye. Tahliye sonrasına hazırlık benim okuduğum kitaplarda, mevzuatta, 
Bakanlığın sitesinde de tahliye sonrasına hazırlık ilk günden itibaren başlar. Pratikte 
insanların elinde ben çıktım ve lüzumlu bir telefon numarası olması lazım bir yer, 
kime gideceğim ben. Bunları çok küçük görmemekle beraber çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.
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Son söyleyeceğim bu programlar ziyan olmasın; iyileştirme programları var, umut 
programları var, uygulanması, takip edilmesi, izlenmesi, etkinliklerinin ölçülmesi, 
mükerrer suç oranı üzerindeki etkinliklerin periyodik değerlendirilmesi gerekiyor. 
Şimdi çalışan sistemin tüm unsurlarının, tüm personelin hak sahibi olduğunu göz 
önünde bulundurup onlara iyi bakmamız gerekiyor ki mahpuslara iyi bakılsın ve kü-
çük grupların, görülmeyen ya da görülemeyen gurupların ihtiyaçlarını oturup ayrı 
değerlendirmek lazım. Çocuklara, gençlere, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili ayrıca 
programlar var. Çok geniş çaplı tasnif üzerine demografik bilgilerini almak üzere bir-
çok program olduğunu, proje olduğunu da takip ediyorum, bunlar da çok gerekli, 
çok güzel.

Ama rakamlara bizim ihtiyacımız var, mahpusun ihtiyacı yok, mahpus “kaç tanesi kaç 
çocuklu aileden geliyor” onun hayatına dokunan bir sonucu yok. Bizim oradan yola 
çıkıp onlar için bir takım müdahale programları geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla evet, 
sayıları bilmemiz önemli veya bir ceza infaz kurumunun biz bu sene yirmi beş tane 
faaliyet yaptık demesi belki olumlu ama niteliksel olarak baktığımızda işte bir tele-
fon, bir mama termosu, bir sterilizatör gibi yerde tıkandığımızı da görüyoruz. Emek, 
kaynak israfı… Ben vatandaş olarak üzülüyorum. Bu kadar her şeyin tekrar tekrar 
keşfedilmek zorunda kalmasına, çok teşekkür ederim sabrınız için.

Yılmaz ENSAROĞLU

Evet, biz de çok teşekkür ederiz, gördüğünüz gibi cezaevlerindekilerin hali nasıl bil-
miyorum, cezaevleri üzerine çalışanlar bu kadar dertli. Biz süreyi çok kötü yönettik, 
onun farkındayım. Ben en son Aslı Hoca’dan biraz ümitliydim. Dedim bu şimdi bili-
min aydınlığında konuşur, süreye riayet eder ama hepsini geçti. Ben onun için affınıza 
sığınaraktan birkaç arkadaşımızdan katkı ya da kısa sorularını alalım. Sonradan yine 
konuşmacılarımıza sözü vererek bu oturumu bitirelim. Olan sizin çay kahve molanıza 
olacak artık öyle gözüküyor. Evet, şu an arkadan bir arkadaş işaret etti, mikrofon gere-
kiyor mu kayıt falan açısından, mikrofondan sorumlu arkadaşlar kimler, kim veriyor, 
evet tamam geliyor. Bir iki arkadaş daha işaret ederlerse ben hemen yani sıraya göre 
şey yapacağım.

Katılımcı

Sesim geliyor değil mi? Benim sorum Fatih Bey’e olacak, kendisi konuşması esnasında 
dedi ki, suçların arttığına dair elimizde bir veri yok dedi. Ama yanlış bir rakam ve-
rirsem lütfen düzeltin, şu anda altmış tane yeni hapishanenin inşaatı devam ediyor, 
başladı. 2020 yılında 275.000 kişi kapasitesi olacak hapishanelerin. Suçların arttığına 
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dair bir veri yoksa bu hapishanelerin inşaatı neye dayanarak başladı ben bunu sormak 
istiyorum kendisine.

Ömer ATALAR MAZLUM-DER

Mazlum-Der’den katılıyorum, bizim bir cezaevi çalışma grubumuz var Mazlum Der 
bünyesinde. Genellikle avukat arkadaşları koymaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim 
gibi üstüne biraz fazla soru işareti konmuş kurumlar izin almakta zorlanıyorlar. Avu-
kat arkadaş, avukatlık kimliğiyle girip Mazlum-Der işi yapıyor. Böyle bir deve kuşu 
çözüm bulmak zorunda kalıyoruz ve avukat olmayan, bu konularda dertli olan üyele-
rimizden hiçbirini orada değerlendiremiyoruz.

Bu hepimizin bildiği sorunların dışında benim biraz da bir çay içimi Adalet Bakanlı-
ğı’nda bulunmam nedeniyle; bu cezaevleriyle ilgili yönetimin biraz çeşitlendirilmesi, 
sivilleştirilmesi ihtiyacı var. Adalet Bakanlığında hâkim, savcı kökenli değilseniz hiç-
bir şey olamıyorsunuz; şube müdürü, daire başkanı hiçbir şey olamıyorsunuz. Hâlbu-
ki çok iyi yetişmiş, sorunları bilen bir cezaevi müdürü neden Ceza Tevkifevleri Genel 
Müdürü olamasın. Veya Aslı Hocam neden cezaevleri, Ceza Tevkifevleri içerisinde üç 
yıl, beş yıl bu birikimini değerlendirmesin. Buradaki bu klasik bir soylular ve şeyler 
ayrımını bitirmek gerekiyor, aynı şey İçişleri Bakanlığında da var. Fakat bu geçmişten 
gelen bir hastalık bundan kurtulmamız lazım.

Bir başka şey de cezaevleri izleme kurulları, bu kurulların da sivilleşmesi lazım. Aslı 
Hanım çeşitli örnekler verdi. Adana’da bizim de bir şubemiz var fakat işte biraz önce 
söylediğim üstümüze konulan yaftalar nedeniyle bir iletişim, birlikte çalışma imkânı 
olamıyor. Bunun sağlanması için cezaevi izleme kurullarının bugünkü adı var kendi 
yok halinden çıkarılıp içinde Mazlum-Der’in, İnsan Hakları Derneği’nin, CİSST’in …

Zafer KIRAÇ Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Tipsiz cezaevi.

Fatih BELVİRANLI

Tipsiz ceza evi doğrudur, ben bunu bu şekilde ifade etmek istemedim. Ama bizim 
rakamlarımızda belirli bir tipi olmayan cezaevleri diyor. Bunlar içinde E Tipi olanlar 
da var sadece tipsiz olanlar değil E Tipi olanlar da var. Niye, bizim hedeflediğimiz 
çağdaş infaz anlayışına uygun değil. Biz daha düzenli, disiplinli istiyoruz. Yeni cezaevi 
açılıyor, açılıyor değil mi? Bir açıyoruz bir de kapatıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum 
bu birinci nokta. İkinci nokta artıştan bahsettik. Şimdi Sayın Barolar Birliği temsilcisi 



40

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

dedi ki kalabalıklaşma var, evet. Peki, bu kalabalıklaşmayı yeni cezaevi yapmadan 
nasıl gerçekten infaz anlayışına uygun bir sayıya indirgeyebiliriz. Bakın şimdi sıkıntı 
şurda, daha doğrusu sıkıntı değil de sorun şurada. Cezaevlerinde çok iyi bir sınıf-
landırma yapılması gerekiyor, Gözlem Müşahade Merkezleri Yönetmeliği var ancak 
sınıflandırmada sıkıntımız var. Bu sınıflandırma sıkıntısını mutlaka aşmamız gere-
kiyor; bu da ancak cezaevleri kapasitesinin rahatlatılması, kurum idarelerinin elinin 
güçlendirilmesi suretiyle olabilir.

Bir ikinci noktaya geliyorum yine Sayın Barolar Birliği temsilcisine cevaben ikisini 
bağlayarak söylüyorum. Bakın güvenliğin ve rehabilitasyonun birinci derecede etki-
li olan hususu aileyle temasın devam etmesidir. Kişi amcasının vefatını, yeğeninin 
düğününü, amcasının torununun sünnetini bilecek, toplumla bağını koparmayacak. 
Toplumdan umudunu, akrabalarından umudunu kestiği anda siz onu rehabilite edip 
topluma yeniden kazandıramazsınız.

Cezaevleri yapımı eleştiriliyor şimdi, şöyle bir şey söyleyeyim: 1930’lu yıllarda Ame-
rika’da içki yasaklandı. Peki, içki tüketimi bitti mi? Ya da pek çok ülkede kumar ya-
saklandı, peki kumar oynama bitti mi? Cezaevlerini kapattığınız zaman bu gerçekler 
ortadan yok olmuyor. Sadece siz gözünüzü kapatmış oluyorsunuz. Bunlar dünyadaki 
tüm ulusların, ülkelerin toplumsal realitesi. Keşke dünyada suç, suçlu ve cezaevi ol-
madığı bir dönem olsa. Bu ütopik, bunu hepimiz kabul ederiz. Dolayısıyla yeni ceza-
evleri yapımını eleştirenler olabilir ama ben de şu açıdan bakıyorum. Ben istiyorum 
ki sağlam bir sınıflandırma yapayım, ben istiyorum ki çağdaş infaz anlayışına uygun 
mesela psikologla mutlaka bir görüşme odası olsun. Bir ekstradan sosyal çalışmacının 
ya da bir yerlerde eğreti durmasın. Ve en önemlisi ben aileleriyle bağını koparmayacak 
bir düzenden yapayım.

Mesela Şırnak’ta cezaevi yoktu. Daha doğrusu vardı da ev tipi bir ceza eviydi. Ev tipi 
diyorum çünkü iki katlı dubleks bir evdi. Uzun mücadelelerden sonra Şırnak’ta bir 
cezaevi yapıldı, bu kötü mü oldu? İnsanların aileleriyle temaslarını sağlamak kötü mü 
oldu? Şimdi cezaevi yapımını engelleyelim, çok güzel hiç yapılmasın, keşke ihtiyaç 
olmasın hiç yapılmasın. Bugün mevcut kalmış olsa dahi bu cezaevlerinin yapılmasına 
devam edilmesi gerekiyor. Niye? Kötü cezaevlerinin, çağdaş infaza uygun olmayan, 
fiziki mekanı olmayan cezaevlerinin kapatılması gerekiyor. Bu realiteyi cezaevi yapıl-
masını eleştirenlerin bilmesi gerekiyor, bunu belirtmek istiyorum.

Ağır somut tehlike yedi kişi, şu anda ağır somut tehlike nedeniyle tahliye edemedi-
ğimiz yedi kişi. Bir kişi terör, diğerlerinden bir tanesi bu hukuki bir tabir değil ama 
dikkat çekmek için söylüyorum uyuşturucu baronu olan birisi. Tahliye edelim mi? 
Tahliye edilmeyen o terör hükümlüsü bomba atarken iki elini kaybetmiş, başka bir 
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rahatsızlığı bildiğim kadarıyla yok. Yeniden canlı bomba olma ihtimalinden bahsedi-
liyor bırakalım mı? Ben sizlerin takdirinize bırakıyorum. Diğerleri adli. Sadece yedi 
kişiden biri terör.

Bana şunu söyleyin. Şimdi cezaevleriyle ilgilenen herkesin şunu yapması lazım, empa-
ti kurması lazım. Sizin talep ettiğiniz herhangi bir husus, anayasa ve infaz kanunun-
daki eşitlik ilkesi gereği cezaevlerindeki herkes için geçerlidir. Dolayısıyla bir grup 
herhangi bir şeyiyle dernek, kendi için bir faydalanma istiyorsa bu herkes için uygu-
lanır. Terör için talep ettiğimi adli mahkuma uygulamalıyım, terör için talep ettiğimi 
örgütlü suçlarda yani biraz argo tabirle mafya liderleri için uygulamalıyım. Ben sana 
farklı, sana farklı, sana farklı muamele ediyorum diyerek cezaevlerinde barışı sağlaya-
mam, adaleti sağlayamam. Bu hiç de vicdani değil bunu belirtmek istiyorum, Hocam 
bir beş dakika ver.

Yılmaz ENSAROĞLU

Beş dakika, mümkünatı yok beş dakika zaten geçtik.

Fatih BELVİRANLI

Ama çok hızlı devam edeceğim bu sefer. Birkaç yanlış anlamaları şey yapmak istiyo-
rum. En azından söyleyeceklerim dikkat çeker. Bilmiyorum Sayın Başkan müsaade 
ederseniz çok hızlı geçiyorum.

Zafer Hocama oturma eylemi yaptırmayacağız inşallah, PTT ile protokol görüşmeleri-
miz devam ediyor o konuya çözüm bulacağız.

Yine öğrencilerin nakli hususunda haklı bir şey söyledi fakat o konuda da bir genel 
yazımız var. Diyoruz ki eğer o bölgeye bir ring aracı vesaire varsa bunlardan para 
almadan sağlık nedeniyle, vesair nedenlerle bunları götürüyoruz. Müstakil araç çıkı-
yorsa alınmıyor.

Hocamda yanlış bilgi var, cezaevlerinde 1.218 yabancı uyruklu var, 7.000 değil. Yine 
Kızılay’la bir protokolümüz var. Bu protokol uyarınca Hocamın belirttiği şey konu-
sundan bahsediyorum, aileleriyle görüşmeleri hususunda Kızılay’la bir protokol ya-
pıldı. Ailenin geliş gidiş masrafları Kızılay tarafından karşılanıyor ve bunlara da mali 
destek sağlanıyor.

Hükümözlüler konusunu biz uzun bir süre tutuklular şeyinde değerlendirdik, doğ-
rudur ve AİHM Kararı ve Yargıtay Genel Kurul Kararından sonra bunu şey yaptık. 
Ama her iki halde de şu anda on üç bin hükümözlü var ve toplam mevcudun yüzde 
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yirmisi. Tutuklu ve hükümözlü, bu rakamlar bir dönem yüzde kırk, ellilere, altmışla-
ra çıkmıştı. O dönemle kıyaslamak için söylüyorum. O dönemi esas alsanız, şu anda 
cezaevlerinin sadece yüzde yirmisi tutuklu ve hükümözlü.

Atlamak istemiyorum, birkaç konu sadece bir cümle ile bitirmek istiyorum. Biz Tür-
kiye’nin en büyük kütüphanelerinden bir tanesiyiz. Cezaevlerinde 880.000 kitabımız 
var ve 2015 yılı içinde bu rakamı aldığım tarih itibariyle bu kitaplar bir milyon yüz 
yirmi bin kez okundu, teşekkür ediyorum sağ olasınız.

Yılmaz Ensaroğlu

Evet, biz teşekkür ederiz. Aslı Hocam sizinle hemen devam edelim.

Doç. Dr. Tevhide Aslı AKDAŞ MİTRANİ

Çok kısa bir cümle söyleyeceğim bu programlar, psikososyal rehabilitasyon program-
ları. Bunu çok önemsediğim için bunu bir aydınlatmak istedim, netleştirmek. Bakan-
lığın kendi programları yani, Bakanlık bunu Türkiye’nin bütün E Tipi cezaevlerinin 
bütün personelini toplayarak eğitim evlerinde bu eğitimlerini kendisi sürdürdü. Yani 
geçici bir proje olarak Avrupa Birliği geldi bunları yaptı gitti değil. Bakanlık bunu 
kendisi talep etti, kendisi yaptırdı, kendisi yaygınlaştırdı, kendisi uygulamaya koydu 
sonra da akıbetini kendisi merak etmedi maalesef. Bunu söylemek istiyorum ve biz 
bütün projelerde şunu çok önemseriz: psikososyal servise infaz koruma memurlarını 
muhakkak ki dâhil ediyoruz, bütün eğitimlere dâhil ettiriyoruz hatta onlara yaptırı-
yoruz ki biz gidiyoruz onlar kalacak bunlar devam etsin diye. Ama yapsa da yapma-
sa da bir şey değişmiyor onun hayatında gibi düşünüyor, hem mahpusun hayatında 
hem kendi hayatında. Çok hevesliyse yapıyor hevesli değilse bunların peşinden takip 
yapmıyor bunların da üzerinde şey yapmamız lazım, kafa yormamız lazım diye düşü-
nüyorum, teşekkür ederim.

Zafer KIRAÇ

Tamam, ben de zamanı çok iyi kullanmak istiyorum ama şöyle başlamak istiyorum 
aslında. Benim sunumumda da böyle peş peşe bir yığın eleştiri bombardımanı olmuş 
oldu. Ben burada şu açıklamayı getirmeye çalışıyorum. Sivil toplum örgütleri bar-
dağın dolu tarafını göstermek zorunda değil. Biz boş tarafı anlatıyoruz. Dolayısıyla 
dolu taraf herkesin işi gücü zaten hatta profesyonelce işi, ücret aldığı bir işi. Üzerine 
düşenleri, görev tanımındakileri yapmak zorunda. Dolayısıyla herkes işini yapıyor. 
Ben Fatih Bey’in de, bir sürü personelimizin Adalet Bakanlığında bazılarının işlerini 
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iyi yapmaya çalıştıklarını biliyoruz, takdir de ediyoruz. Ama iyi adamlık, iyi genel mü-
dürlük, iyi psikologluk cezaevinde işe yaramıyor. Sistemi iyileştirmeye çalışıyoruz biz. 
İyi psikolog, oradan gittiğinde bambaşka bir manzarayla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla 
bizim eleştirilerimizin bu şekilde anlaşılması gerektiğini düşünüyorum.

Personelle ilgili bir şey söylemek istiyorum: Hem eksik kaldı hem de soruların içinde 
vardı. Sadist mi bizim personelimiz demişti Fatih Bey. Elbette her meslek grubunun 
içinde sadistler de var. Yani ben mahpusun mektubunu biraz üç dört gün geciktiri-
yorum çok sinirlendiğimde diyen infaz koruma memuru arkadaşımı biliyorum. Ama 
tabii ki bir tane çocuk var o hapishanede, üç yaşında Kars Cezaevinde, o “tipsiz” 
cezaevinde ben çok çalıştım. Oraya evinden kendi çocuğunu getiren bir anne, kadın 
infaz koruma memurunu da biliyorum. Biri iyi biri kötü yani bunları bilmek zorun-
dayız. Biz hep iyilerden bahsedersek o zaman kötülük artar gider diye düşünüyorum. 
Dolayısıyla personel sadist mi önemli bir soru gerçekten ama sadist personeller var. 
Bunu Kenan Bey de izah etmişti. Biz derneği ilk kurduğumuzda, benim sekiz yüz per-
sonelim var keşke bunların altı yüzünü bu akşam emekli edebilsem demişti. Bunlar 
zindancı gelenekten geliyorlar demişti. Bunu söyleyen kişi bir ay önce bakanımızdı. 
Dolayısıyla personelin insan hakları konusunda öğrendiklerini pekiştirmesi süreç alan 
bir şeydir. Bu süreçte de olan insan hakları ihlallerini ortaya koymak bizim asal işle-
rimizden biridir.

O kadar çok haklısın ki gerçekten, Mazlum-Der’den arkadaşım. İzleme kurulları me-
selesi... Eğer Türkiye’de bir çözülse, gerçekten bağımsız olsa, habersiz gitse, hala sav-
cıyı arayıp yarın sizin cezaevine geliyoruz diyor ya. İnanılmaz bir şey niye diyorsun, 
araç istiyor savcıdan. Senin araç paran var mevzuatında. İlla böyle kıyamıyor. Orada 
bir açık görmemeye çalışan izleme kurullarımız var bizim. Görürse çünkü, bunu bir 
savcı çok güzel izah etmişti. Biz aynı ilde yaşıyoruz, çok küçük bir ildeki savcımız 
söylemişti bunu. Sanki nezaketen de olsa böyle oluyor.

Sanırım bir de güzel bir haber verebilirim. Çok büyük bir projeye başlayacaklar 
2016’nın başında. Bize Avrupa Birliği'nin dokümanları geldi. Oldukça da yüksek büt-
çeli de bir proje. Umarım bu sefer Mazlum-Der’i, CİSTT’i işaret koyup dışarıda tut-
mazlar, bizleri de katarlar diyelim.

Çocuk alanında çalışan sadece UNICEF yok. Gündem Çocuk orada duruyor. İzleme 
kurullarına girebilir, nasıl oluşturulacağını bizimle tartışabilirler en azından. Kaldı ki 
Avrupa’da birçok hapishanelerin izleme kurullarında eski mahpuslar var. Biz de bu-
radan Türkiye İnsan Hakları Kurumu’ndan bazı arkadaşlarımla bir hapishaneyi ziya-
rete gitmiştik. Kendileri de şimdi hatırlayacaklardır. O heyette bir de cezaevi müdürü 
vardı, eski bir ceza evi müdürü. Bence en iyi soruları o soruyordu, çünkü masanın bu 
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tarafındaydı artık, emekliydi. Karşı tarafta olsa kızacağı soruları kendisi o kadar güzel 
soruyordu ki. Çok önemli eski memurlar, eski mahpuslar, Mazlum-Der, CİSTT, Gün-
dem Çocuk aklınıza kim gelirse, tüm STK’lar belirli bir tartışma ve eğitimle birlikte 
düşünsel bir boyut, süreç yaşadıktan sonra izleme kurullarının nasıl olması gerektiği-
ne hep birlikte karar verebiliriz. Çünkü çok önemliler.

Sevkler gerçekten çok önemli. Çoğu zaman haksız yere bir sabah gerçekten başka bir 
cezaevinde bulabiliyor kişiler kendilerini. Bundan ailelerinin bile haberi olmayabili-
yor. Bunlar önemli ama ben burada başka bir şeye de değineceğim aslında. Barodan 
arkadaşımız onu da söylemek istedi diye düşünüyorum. Mesela bir olay oluyor. Po-
zantı’da bir çocuk cinsel istismar vakası oluyor, Pozantı birden dağıtılıyor. Ya ben 
hukukçu değilim, olay yeri inceleme diye bir şey yok mudur? Bir anda oradaki çocuk-
ların bir kısmı Ankara’dalar, bir kısmı İzmir’deler. Müdür başka bir yere ikinci mü-
dür olarak atanıyor, güya cezalandırılıyor. Olay yeri darmadağın. Bana bu çok ilginç 
geliyor. Bence öylece korunmalı, zaten yeterince oradaki kişiler zarar görmüştür, biz 
şimdi neyi koruyoruz?

Çocuğu istismara uğradığı cezaevinden alıp Pozantı’dan Sincan’a getirdiğimizde me-
seleyi çözmüyoruz ki. Aksine zorlaştırıyoruz, ailesiyle görüşünü, görüşmelerini de en-
gellemiş oluyoruz zorlaştırmış oluyoruz. Bu olay yeri benim kafama çok takılıyor. Bir 
sürü savcı arkadaş da vardır burada bir konuşmak lazım.

Biz bu mahpusların artışındaki, Fatih Bey, tabii ki suç işleme oranlarıyla ilgili bir pro-
jeksiyon yapılıyordur. Biraz soruyu öyle anladım ben çünkü biz de bilgi edinmeden 
başvurmuştuk. Eğer 275.000 kapasiteli hapishane yapıyorsak 2020 yılına kadar acaba 
hangi suçlarda artış olacağıyla ilgili bir projeksiyonu var mı Bakanlığın diye. Sizin eli-
nizdeki verilere göre hangi suçlarda artış olacak, bunu biz de bilelim ki önlem alalım. 
Sivil toplum örgütleri ona yönelik proje geliştirebilsin.

Burada, belki de kritik olan aslında hem Fatih Bey’in Kurumunun hem Adalet Bakan-
lığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün başarısını gösterecek tek şey bana göre ve 
bize göre mükerrer suç, burada neredeyiz bilmiyoruz. Tekrar suç nedir, bu cezaevinin 
içinde Aslı Hocam da değindi, biz sadece insanları bir depoya kapatıp günü geldiğin-
de buyur gidebilirsin mi diyoruz. Yoksa içerde bir dönüşüm, bir “iyileşme”… Çünkü 
ben de bir sürü mahpus açısından iyileşmeden söz edebilirim, bağımlı mahpuslar, 
hakları da gerçekten tedaviye erişim. Dolayısıyla biz içerde ne yapıyoruz da günü 
geldiğinde kapının önüne koyuyoruz gidebilirsin diyoruz. İşte o noktada mükerrer 
suçta neredeyiz, ne kadar başarılıyız içerde rehabilitasyonda işte geri dönüş oranı ne 
bu konuyu hiç bilmiyoruz.
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Evet, çok zor tabi kamu kurumlarıyla çalışmak. Özellikle bütün dünyada Adalet Ba-
kanlığıyla çalışmaların zor olduğunu biliyorum sadece Türkiye’ye mahsus bir şey de-
ğil. Üstelik çok fazla değişiklik oluyor, bürokraside müdür değişiyor, çok fazla bakan 
görüyoruz, falan hepsinde yeniden değişiyor. Müdürler çok yer değiştiriyor. Üç dört 
yılda bir kararnamelerle yer değiştiriyorlar. Bunların elbette çeşitli gerekçeleri var bili-
yorum onları da. Ama sonuçta bizim Adalet Bakanlığı’yla çalışmalarımızın da sekteye 
uğradığı çok ciddi dönemler oluyor. Bu süreçte biraz onu yaşıyoruz mesela. İl top-
lantıları yapıyoruz, bir kısmına personel uygun görülmemiştir diye gönderilmiyor. 
Bir kısmına geliyor. Bu sefer çok değişik şeyler yaşadık. Bir kısmına, personele izin 
verilmediği halde personel sabah bizden önce orada. Bu da inanılmaz. Kafamızda bir 
takım soru işaretleri var. Ama gün içinde de bütün gün gerçekten müdürler, infaz ko-
ruma memurları toplantıya katkı sağlıyorlar, bu da çok ilginç. İzin verilmediği halde 
oradalar. Böyle bir şey yaşadık birkaç ilde.

Bir de Bakanlık ile çalışmak. Mesela biz Adalet Bakanlığıyla, derneği kurduğumuz 
2006 yılından sonra çalışırken sivil toplum örgütleri bize çok tepkili yaklaşırlardı. 
Devletle çalışan STK damgasını yiyorsunuz o noktada. Ama biz hep aynı şeyi yap-
maya başladık ve yaptık baştan beri, on yıldır. Doğru bilgiye ulaşmaya, doğru bilgi 
üzerinden bir şey yapmaya, manipüle etmemeye çalıştık. Diğer STK’lar bunu yapı-
yor anlamında söylemiyorum ama bunu şununla birleştirirseniz. Aynı Aslı Hocamın 
bahsettiği gibi mekânın bütünüyle de ilgileniyoruz biz. İnfaz koruma memurları da 
bizim çalışma alanımız içerisinde. Ve işte galiba böyle bir iyi bir bağ kurulmuştu, 
uzun bir süre gitti. Raporlarımızın hepsinin diğer insan hakları örgütlerinin rapor-
larından eleştiri anlamında aşağı kaldığını düşünmüyorum. Hatta bazı yerlerde daha 
sert olduğumuzu da düşünüyorum ama biz de bu sürede maalesef bu çalışma, birlikte 
çalışma konusunda zayıflamalar yaşıyoruz. Gidişatta zaten genel anlamda sivil toplum 
örgütleriyle çalışmada bir zayıflama var iktidarın, bundan kaynaklanıyor olabilir. Bir 
tek Fatma BENLİ burada milletvekili olarak keşke diğer partilerin milletvekilleri de 
çağırılmış, burada olsalardı. Meclise çok iş düşüyor, çok teşekkür ederim tabi. O da 
eski Kurul üyesi olduğu için ama umarım bu ilgisi hiç düşmez diyorum. Bir de bir 
soruşturma geldi benimle ilgili. Eğer gerçekten benim Şakran Cezaevinden gelen bir 
belgeyi basınla paylaşmam bir soruşturma nedeni olacak, ben de alıkonulacaksam 
yazık olacaktır diye düşünüyorum, çok teşekkür ederim.

Yılmaz ENSAROĞLU

Evet, biz de teşekkür ediyoruz böylece oturumun sonuna geldik ben kapanışla ilgili,
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Aydın BİNGÖL Türkiye İnsan Hakları Kurumu İkinci Başkanı

Sayın Başkan sadece bir hususu belirteyim. Bütün partilerden temsilci, milletvekilleri-
mizi de davet ettik ama yoklar. Tabi Fatma Hanım Türkiye İnsan Hakları Kurulu eski 
üyemiz; aynı zamanda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili, o 
vesileyle de aramızdalar.

Yılmaz ENSAROĞLU

Evet, ben hepinizden öncelikle çok özür diliyorum bu kötü zaman yönetiminden ötü-
rü. Beklediğimden de daha fazla uzadı. Soru cevap tartışma faslı da yine bir yarım saati 
buldu. İnşallah bundan sonraki oturumlar belki zamanı daha iyi yönetirler diyerekten 
bir onbeş dakika galiba bir çay kahve molasından sonra ikinci oturumda burada bu-
luşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyoruz, teşekkür ediyoruz.
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Selamet İLDAY İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Çalıştayımızın ikinci oturumuna hoş geldiniz. Değerli misafirler, sayın konuşmacılar 
ve sayın katılımcıları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada Kurumumuzun değerli 
başkanı ve üyeleriyle, aramızdan ayrılan ve burada bulunan üye arkadaşlarımıza da 
teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum, kendilerine hoş geldiler diyorum. Ben mode-
ratörlük görevini ilk defa yapıyorum. Konuşmacı, katılımcı olarak televizyonlarda ve 
birçok oturumda bulundum. Onu şunun için söylüyorum, şayet “sürçü lisan edersem 
affola” diye söylüyorum aslında.

Sayın Başkan bize beş konuşmacı vermiş, abimiz herhalde tecrübe kazansın diye ola-
cak ki en çok konuşmacıyı bize vermiş. Ama Yılmaz Bey dostum gibi ben tecrübeli 
değilim. O süreyi de, arada katılımcılara torpil yaparak hayli kullandı. Bana da müsa-
ade ederseniz katılımcı arkadaşlarıma on beşer dakikalık sürelerine müdahale etme-
yeceğim. Onlara rahat bir nefes aldırıp bir konuşma imkanı tanıyacağım. Konumuz 
çok güncel bir konu, yabancı barınma merkezleri ile ilgilidir. Bu konuda ilk sözü 
çok değerli hizmetler yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı 
olarak çalışan Önder BAKAN beyefendiye veriyorum. Süresi on beş dakikadır, abisini 
üzmeyecektir ve süresinde bitirecektir, saygılarımı sunuyorum efendim.

Önder BAKAN Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Sayın Başkanım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum, Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğünde Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapmaktayım. Öncelikle 
sizlere sunumla birlikte, sunumun içeriğinin özünü vermekle birlikte aslında çok özel 
ve önemli konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Amacımız, gündeme ilişkin hem 
de dünya gündemine ilişkin çok önemli konuları ülke gündeminde de tartıştığımız 
için hem sizlerden istifade etmek, tecrübelerden istifade etmek hem de Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü olarak Türkiye İnsan Hakları Kurumu gibi çok genç bir kurumun 
yapılanmasında ve sisteminin oluşmasında sizlerden istifade etmek. Ve sizlere elimiz-
deki bilgiler çerçevesinde yaptığımız işlerle ilgili bir takım şeyleri paylaşmak olacaktır. 
Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor saygı ile selamlıyorum.

Öncelikle ben sayısal olarak birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü, ülkemizde Ortadoğu’daki istikrarsızlıktan dolayı bölgemize akın eden 
sistemli veya sistemsiz bir şekilde hareket eden göç dalgası neticesinde ülkemize ge-
len Suriyelilerin kayıt işlemlerini ve verilerinin alınması konusunda kendisine yasal 
olarak, yasal çerçevede verilen yetkiler etrafında seksen bir ilde kayıtlarını almaya 
başladı. Ve bugün itibariyle onuncu ay itibariyle söyleyeyim, kayıtlı 2.342.057 Suri-
yeli misafirimiz bulunmaktaydı, kaydı yapıldı. Genel Müdürlük kurulduğunda kayıtlı 
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olan Suriyeli sadece 430-435 bin civarındaydı. Bu rakamın bu noktaya çıkmasında 81 
il valiliklerinin çok ciddi, Emniyet genel Müdürlüğümüzün çok ciddi katkıları oldu. 
Bu sayıdan gönüllü olarak ülkelerine dönen rakam 172.983. Yine onuncu ay itibariyle 
söylüyorum bunu, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 172.983. Üçüncü ülkelere 
yerleştirilen Suriyelilere baktığımız zaman, 6.923 kişi üçüncü ülkelere yerleştirildi. 
Şu anda ülkemizde de yine onuncu ay itibariyle 2.132.489 Suriyeli bulunmaktadır. 
Tabi mobilitesi çok fazla bir akım olduğu için bu günkü sayılar bunun aşağısında, 
yukarısında olma ihtimali var. Çünkü hakikaten on gün içerisinde bile rakamlar de-
ğişebiliyor.

Şimdi gündem tabii ki göç ve mülteci diye baktığımız an algılar otomatik olarak Su-
riye üzerinde birikiyor ve bunun dışındaki, bizim aslında düzene koyacağımız ve 
Türkiye açısından, Türkiye’nin coğrafi konumu ve stratejik konumu ile ele aldığımız 
zaman hiçbir zaman tükenmeyecek olan o göç hareketinin tam ortasında olduğu-
muzdan dolayı düzensiz göçü, yasa dışı göçü bir sistematiğe oturtmamız konusu hep 
gölgede kalıyor. Ben bu rakamlardan biraz bahsetmek istiyorum, yine tanımlarına hiç 
girmiyorum. Dün itibariyle yansıda gördüğünüz rakamı biraz aştık tabii ki on birinci 
ayın beşinde aldığımız bir rakamdı. Ben dünkü rakamları vereyim size, 133.467, ya-
kalanan düzensiz göçmen sayısı.

Peki bu rakam bir yıllık mı, hayır. Bu rakam bir yıllık değil. Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü mart ayında, Emniyet Genel Müdürlüğünde Yabancılar Dairesi kapatılınca bu 
işlemleri yapmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Mart 2015 itibariyle operasyo-
nel hale geçti ve bu rakamlar Mart’tan itibaren bize geçmiş olan rakamlar. Ortalamaya 
baktığımız zaman 2005 – 2015 yılları arasındaki yakalanan yasa dışı göçmen sayımız 
bizim elli, elli beş bin civarında. Ancak dokuz aylık zaman diliminde yakalanan yasa 
dışı göçmen 133.000 rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Bu hakikaten, elbette bunların 
içerisinde burada geçici sığınma hakkı verilen Suriyeliler de var. Ancak Türkiye’nin 
bulunduğu stratejik konumu, coğrafi konumu dolayısıyla ülkelerindeki gerek siyasi 
istikrarsızlıklar, gerek ekonomik kaygılarla batıya hareket eden ve daha iyi bir yaşamı 
kendilerine hedef seçen, her şeyi göze almış, “ölümü göze almış” insanlardan bahse-
diyoruz. Hakikaten bunlar için bir sistem oturtturmak ve sürdürülebilir bir sistemde 
bunları yönetebilmek gerçekten Türkiye’nin kurması gereken, hepimizin bu noktaya 
bir katkı sağlamamız gereken, eleştirilerimizle, yapıcı eleştirilerimizle, eksiklerimizle 
kurmamız gereken bir sistem.

Bunların içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün giriş yasağı koyduğu yaklaşık 
otuz bin civarında, çatışma bölgelerine gitmek isteyen dünyanın yüz yirmi üç ülke-
sinden farklı sayıda bir insan var. Bunlara ülkeye giriş yasağı koydu Genel Müdürlük. 
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Resmi yollardan, resmi kapılardan kesinlikle Türkiye’ye giriş serbestisi olmayacak 
olan yaklaşık otuz bir bin civarında insan. Bu da hakikaten ciddi bir rakam, bu bizim 
özgürlükleri sınırladığımızla ilgili değil, bölgedeki çatışma ortamlarıyla ilgili olan bir 
durum.

Geri gönderme merkezlerinde kalan yabancı sayımız yine an itibariyle 2.552. Yaka-
lanan yasa dışı göçmen 133.000. Peki bizim toplam kapasitemiz ne burada? Bizim 
kapasitemize baktığımız zaman Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 23 Kasım 2015 tari-
hinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nden toplam 1.740 kapasiteli, toplam on üç tane 
geri gönderme merkezini devraldı. Ancak devraldığımız bu 1.740 kapasitenin yanın-
da, bu devir sürecinde Erzurum geri gönderme merkezimiz, Avrupa Birliği projesi 
kapsamında yapıldı ve devreye girdi. Hatay ve Adana illerimizde yeni iki tane geri 
gönderme merkezi çok hızlı bir şekilde dönüştürüldü. Ayrıca Bursa ve Çanakkale 
illerinde yapılan idari düzenlemeler ile Bursa’daki kapasiteyi düşürdük.

Mesela kapasite kırk sekiz iken, gerçekten Adalet Bakanlığımız yetkilisinin Şırnak ce-
zaevi ile ilgili verdiği örnekte olduğu gibi bir gecekondunun geri gönderme merkezine 
dönüştürülmüş olması… Hakikaten yabancıların da kalabileceği bir yer değildi ve 
bunlar iyileştirilerek sayıları düşürüldü. Toplam 353 kapasitesi olan yedi adet geri 
gönderme merkezi ise Emniyet Genel Müdürlüğünden devir alınmadı. Bu devir alın-
mama gerekçesi gerçekten sivil toplum kuruluşlarının ve kendi belirlediğimiz stan-
dartların dışında olduklarından dolayı. Mesela Emniyet Genel Müdürlüğünün bünye-
sinde bulunan il emniyet müdürlüklerinin nezarethane kısımlarında, Ankara Emniyet 
Müdürlüğündeki de aynı şekilde. Bu yılın sonu itibariyle bu yedi tane geri gönderme 
merkezi tamamen kapatılacak. Bunlar zaten tarafımızdan da devir alınmadı, standart-
ları yüksek olmadığından dolayı ve belirlenen şartlara uymadıklarından dolayı.

Bu kapsamda kapatılma konusuna başlamışken Kumkapı Geri Gönderme Merkezi, 
göçle ilgili, göç konusunun konuşulduğu her noktada dile gelen öğrenciliğimizden 
beri bildiğimiz bir alan. Kumkapı’daki geri gönderme merkezini 2016 yılı içerisinde 
Allah izin verirse mutlaka kapatacağız. Kumkapı’daki geri gönderme merkezi, “yaban-
cılar barınma merkezi” diye tabir edilen yer 2016 yılında kapatılan bir yer olarak Ge-
nel Müdürlüğün faaliyetleri arasında bulunacak. Ancak mutlaka İstanbul’da planladı-
ğımız birkaç yeri o kapatılacak zamana kadar hızlı bir şekilde imalatları tamamlanarak 
buradaki yabancılarımızı barındıracağımız yeni bir alan oluşturmak gerekiyor. Kum-
kapı Geri Gönderme Merkezi tamamıyla devreden çıkmış olacak. Çünkü Kumkapı 
konusuyla ilgili AİHM’ye giden her dosya bizim açık kapımız ve Türkiye olarak kesin-
likle ihlal yediğimiz noktalardan bir tanesi. Kumkapı dosyası açıldığı andan itibaren 
kesinlikle artı on bin Dolar veya artı on bin Euro ile cezaya başlamış oluyoruz zaten.
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Bununla birlikte, Kalkınma Bakanlığı tarafından on iki ilde yeni geri gönderme mer-
kezi yapılması yatırım programına alındı ve bunların Çanakkale şu anda inşaatı, fiziki 
gerçekleşmesi yüzde yetmiş civarında ve haziran ayındaki o yoğun yüksek sezon dedi-
ğimiz sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü Çanakkale’de şu anda kalan yabancılar 
karayollarının bir şantiyesinden dönüştürülerek kullanılan bir yapı var. Oraya iptidai 
şartlarda bir takım imkanlar konulmuş ve onların kaldığı bir yer. Çanakkale’de iki yüz 
kişilik çok hızlı bir şekilde inşaatı devam eden ve haziran ayına yetişecek geri gönder-
me merkezimiz devam ediyor ve en kısa zamanda tamamlanacak.

Yine Kocaeli ilimizde ve Ağrı ilimizde ihaleleri tamamlandı bunların. Onlar da, bütçe 
noktasında herhangi bir problemimiz yok ama inşaatlarla ilgili takdir edersiniz ki 
onların imar planlarının yapılması zaman alıyor. Ve en büyük sorunumuz aslında 
yerelde bu alanların yapılmasını istemeyen yoğun bir tepki ile karşılaşmamız. İstan-
bul Kumkapı Geri Gönderme Merkezi şu ana kadar kesinlikle birkaç defa kapatılacak 
olan bir yerdi. Ancak birkaç noktada inşaat yapılmasına, projeleri falan hepsi hazır 
olduğu halde başlanılacağı noktada kesinlikle yerelden çok ciddi tepkiler geldi. Basın 
yoluyla, yayın yoluyla ve yereldeki çeşitli sivil toplum kuruluşları, oradaki yaşayan 
kitleler tarafından. Bu noktada “istemezük” naralarıyla buraları yaptırmak istemediler. 
Avrupa Birliği Projelerinden burada Ayaş’ta aynı şekilde yapılması planlanan bir kabul 
barınma merkezi mahkemeye gitti ve o da yapılmadı aynı şekilde. Ve yapılmayan bir 
yerle ilgili Türkiye burada bir ilgili firmaya bedel ödemek durumunda kaldı. Çünkü 
adam ihalesini aldıktan sonra işini yapamadı orda. Ben, Hocam bir taraftan da zamana 
da sürekli bakıyorum, kesinlikle geçirmemeye…

Selamet İLDAY

Süreniz var, süreniz var rahat olun.

Önder BAKAN

Kabul ve barınma merkezlerimize baktığımızda kabul ve barınma merkezleri, ulus-
lararası koruma statüsüne sahip olan kişilerin ya da başka uluslararası koruma sta-
tüsüne başvurusu olan kişilerin barınacağı yerler. Bunlar yasa dışı göçmenlerin değil 
ama uluslararası koruma statüsüne sahip ya da başvuru yapmış kişilerin barınacağı 
yerler. Burada Yozgat’ta bir tane kabul barınma merkezimiz vardı. Emniyet Genel 
Müdürlüğünden o devralındı, şu anda oradaki yaşam devam ediyor. Erzurum kabul 
ve barınma merkezi Aşkale ilçesinde yine İPA projesi kapsamında tamamlandı. Ocak 
ayında bütün mal ve hizmet alımları konusunda çalışmaları tamamlanarak ocak ayın-
dan sonra oraya insanların sevki başlayacak.
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Ancak az önce birlikte oturduğumuz Pırıl Hanımla biraz olsun konuştuk. Bu İPA pro-
jeleri kapsamında yapılan kabul ve barınma merkezleri, ben bunların tamamını görme 
imkanına sahip oldum. Yer belirlenirken tabi şehrin epey dışında belirlenmiş alanlar. 
Burada kalan insanlar da cezaevi standartlarında kalmıyorlar. Yani buradan serbest bir 
şekilde dışarıya çıkabilirler, çalışabilirler, gidip gelebilirler. Yirmi dört saat açık olabi-
len bir alan. Ancak bunların, bu standartlardaki kişilerin burada kalmasının nasıl ola-
cağını doğrusu biz de kendi içimizde tartışıyoruz. Ancak bu arada düzensiz göçte çok 
yoğun bir daralma ve sıkışıklık yaşandığı için bunlardan beş tanesinin geri gönderme 
merkezine dönüştürülmesi konusunda Avrupa Birliğinden gerekli müsaade alındı. 
Bunlardan beş tanesi hızlı bir şekilde geri gönderme merkezine dönüştürülüyor ve 
bu geri gönderme merkezlerine dönüştürüldükten sonra biz, 3.750 kapasiteye daha 
ulaşmış oluyoruz. 2.980 kapasitemizi Avrupa Birliği projelerinin dönüştürülmesiyle 
birlikte artırıyoruz.

Konya’da yapılan bir kabul barınma merkezinden özellikle bahsetmek istiyorum. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığından devraldığımız bir bina. Burası da nisan ayı itiba-
riyle faaliyete geçecek. Burada sadece mağdur durumda bulunan kız çocukları alınıp 
barındırılacak.

Temel hedeflerden biri olarak, Aydın’da çok hızlı bir şekilde planladığımız konteyner 
alanlarıyla planlanmış ve çok kısa sürede bitirilmesi planlanan bir yeni gönderme 
merkezi. Sezonlarda özellikle Aydın, Muğla bölgesinde çok hızlı yakalamalar oluyor. 
Bizim sonuç olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılmış olan geri kabul anlaş-
masını da hakikaten göz önüne alarak, yürürlük tarihi biliyorsunuz Haziran 2016’ya 
çekildi, geri gönderme kapasitemizi ihtiyaçlara cevap verecek seviyeye ulaştırmamız 
gerekiyor. Yine bu kapasiteye ulaşırken aynı zamanda burada bulunan hizmetler ve 
fiziki standartların da hem kendi belirlediğimiz hem de uluslararası standartlara ulaş-
ması konusunda mutlaka o seviyeye çekmemiz gerekiyor. Bir de bunları ülke genelin-
deki bütün merkezlerin çalışma standardının aynı olması gerekiyor. Kasım ayında bu 
konu ile ilgili çalışma yönergesi çıktı. Bunların yönetimi, denetimi, hesap verilebilir ve 
insan hakları ve onuruna yakışır bir anlayışla idari ve hukuki düzenlemesi konusunda 
da sizlerin katkılarınızı da elbette bekliyoruz. Ben zamanı aşmamak için Hocama da 
çok teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Selamet İLDAY

Sayın Önder Bey’e çok teşekkür ediyoruz, süreye de riayet ettiler. Şimdi sahada elini 
taşın altına sokanlardan Sayın Midyat Kaymakamı Oğuzhan BİNGÖL’ü dinleyeceğiz. 
Orada gördüklerini, mültecilerin kaldığı kabul ve barınma merkezleriyle ilgili neler 
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yaşandığını, pratikteki deneyimlerini bize sunacaklar, süreniz on iki otuz itibariyle 
başlamıştır.

Oğuzhan BİNGÖL Midyat Kaymakamı

Sayın Başkanım, tabi ben buraya gelinceye kadar kampta her şeyin mükemmel oldu-
ğunu düşünüyordum. Tabi bir insanın, İnsan Hakları Kurulu üyesi olan abisi varsa, 
Allah o insanı kaymakam yapmasın, gerçekten durumu çok zor. Ben yaptığımız şey-
leri anlatmaya karar vermişken, “onlar sizin göreviniz, siz yapamadıklarınızı anlatın ki 
çözüm bulalım” dedi bana. Ben de kendi nasihatlerini dinleyip kampta yapamadıkla-
rımızı anlatmaya çalışacağım.

Gerçekten devletin çok büyük bir sorumluluğu üzerimize yükleyerek, bize bu vebali 
yüklediğinin farkına vararak biz bu kampları idare ediyoruz. Bu anlamda kampla ilgili 
çok kısa bir bilgi vereceğim ve zamanınızı da çok fazla almayacağım.

Kampımız 336 dönüm üzerine kurulu. Yarısı Suriyeli misafirlerimizin yarısı da Ezidi 
misafirlerimizin barındığı, ortak alanları olan ama yaşam alanları birbirinden bağımsız 
bir yer. Bu anlamda özellik taşıyor zaten kamp da. Süryaniler için oluşturulmuş ama 
Süryani misafirlerimizin gelmemesinden dolayı Süryani misafirlerimizin barınacağı 
yerlere Ezidi misafirlerimiz yerleştirilmiş. Yaklaşık 4.500 nüfusu olan bir kamp şu 
anda. Biz şimdiye kadar yaklaşık 67 milyon lira harcadık. Bunun kurulum maliyetleri 
15 milyon, gerisi cari harcamalar.

Kampta temel problemlerden birisi yemek... Tabi biz bu yemeğin temel problem ol-
duğunu düşündüğümüz için sadece onbeş gün yemek ihtiyaçlarını firma yoluyla kar-
şıladık. Daha sonra marketleri kurmak suretiyle misafirlerimizin kendi ihtiyaçlarını, 
gıda ihtiyaçlarını karşılamalarını ve kendilerinin pişirmelerini sağladık. Tabi kişi başı 
aylık seksen beş lira bir ücret ödeniyor. Bunun yirmi beş lirasıyla her türlü harcama 
yapabiliyorlar ama geri kalan altmış lirasıyla temel gıda maddeleri alabiliyorlar sadece.

Kampta temel hizmet birimleri noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Midyat Kaymakamı 
olarak şunu söyleyebilirim ki kamptaki temel altyapı ihtiyaçları şu anda Midyat’tan çok 
daha iyi durumda. Bir belediyede olması gereken birimlerin tamamı kampımızda var.

Tabi en önemli iki konudan birisi eğitim, öğretim. Eğitim, öğretimi de özellikle iki 
kısma ayırabiliriz. Ezidi misafirlerimizin maalesef ki eğitime çok ilgi göstermediklerini 
söyleyebilirim, bunun sebebi de kampı Avrupa’ya gitmek için bir misafirhane olarak 
kullanmalarından kaynaklanıyor. Ne ülkelerine geri dönmek istiyorlar ne Türkiye’de 
kalmak istiyorlar, tek amaçları Avrupa. Zaten ilk kurulduğunda, ilk geldiklerinde 
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3.000 misafirimiz vardı şu anda 1.300lere düştü kampımızdaki Ezidi sayısı. Eğitim, 
öğretimle alakalı tamamen kendi gönüllü öğretmenlerinin ve gönüllü idarecilerin yö-
netiminde eğitim sürdürülmekte. Biz sadece koordinasyonu sağlamaktayız.

Kampta devletin normal vatandaşlarına sunmuş olduğu imkanlar neyse kampımızda-
ki imkanlar da bunun çok daha fazlası. Halk Eğitim bünyesinde açılan kurslarımıza 
kadınlarımızın ilgisi çok büyük. Özellikle Suriyeli misafirlerimizin (kadınlar için söy-
lüyorum) tamamı bir kurs eğitimi almış durumda şu anda.

Sağlık hizmetleri ile alakalı, yirmi dört saat bir pratisyen hekimimizin, yeterli kadar 
personelimizin olduğu bir sahra hastanemiz var. Ve ayrıca biz bir Suriyeli dahiliye 
uzmanından da mesai saatleri içerisinde hizmet alıyoruz. Sevki gereken hastalarımızla 
ilgili Midyat, Mardin, Diyarbakır, Antep’e programlı seyahatlerimiz var. Hastaları yine 
kamptaki görevli personellerin nezaretinde ilgili yerlere gönderiyoruz. Başlarında gü-
venlikçisinden tercümanına kadar ilgili olan bütün arkadaşlar bulunuyorlar.

Kampa hayırsever vatandaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin de ilgisi diğer kamp-
lara göre çok daha iyi. Bu tabi Midyat’ın popülaritesinden kaynaklanıyor ve şimdiye 
kadar yaklaşık 3.7 milyon lira değerinde ayni ve nakdi yardım yapıldı kampımıza. 
Kampta bizlerin yapmış olduğu hizmetlerin bir karşılığının olduğunu düşünüyorlar, 
biz böyle düşünmüyoruz tabi. “Biz buradan göçüp gittiğimizde…” özellikle bunu 
vurguluyorlar. Biz bu ülkeye kalıcı olarak gelmedik. Eğer bu gün ülkemizde yaşama 
fırsatımız olursa bir dakika dahi biz Türkiye’de durmayız. Belki sosyal imkanlarımız 
buradan çok daha düşük ama ne olursa olsun biz kendi vatanımıza bir gün kavuşaca-
ğımızı arzulayarak hayatta kalıyoruz, motivasyonumuzu sağlıyoruz diyorlar. Ama bu 
ülkeye de kalıcı bir eser olsun diye bizim kampımızın misafirleri Midyat’ın en büyük 
orman alanını kendi imkanlarıyla oluşturdular. Yaklaşık seksen dönüm üzerine kuru-
lu yirmi üç bin ağaç. Midyat’ta bu ebatta daha önce kurulmuş bir orman alanı da yok.

Yönetimle alakalı yine bizim kampımıza özgü bir durum var. Biz devlet görevlileri 
ihtiyaç olduğunda devreye giriyoruz, mahallelere ayrılmış bir kamp var. Bu mahal-
lelerde seçimle işbaşına gelmiş muhtarlar var. Temel yönetim stratejisini bunlar be-
lirliyorlar. Tabi kamp öyle bir noktaya geldi ki, artık kampta tamirhanesinden atöl-
yesine kadar her türlü kendi ihtiyaçları kendileri tarafından karşılanıyor. Tabi biz 
özellikle şuna dikkat ediyoruz, biz onların onurunu zedeleyecek hiçbir yükün altına 
sokmuyoruz. Mesela onların ortak kullandıkları banyo, tuvalet, lavaboları bizim ken-
di istihdam ettiğimiz personel tarafından temizleniyor. Bu özellikle bizim çok hassas 
olduğumuz bir konu.
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Tabi kamplar geçici olarak düşünüldü ama ben kuruluşundan bu güne kadar kampın 
idaresinden sorumluyum, yaklaşık üç buçuk yılı geçti. Geçici denilen yerler maalesef 
artık kalıcı hale geldiler. Tabi ortak kullanım alanları bizim ciddi eksiklerimiz, ne 
olursa olsun üç bin insanın bizim kampta standartların üzerinde ortalama on kişiye 
bir lavabo, bir tuvalet düşüyor olmasına rağmen içimizin rahat olmadığı konulardan 
birisi. Dünyanın en iyi imkanlarını sunsak bile sonuçta on altı metre karelik bir bez 
çadırda kalıyorlar. Gerçekten onların bu anlamda ruh hallerini düşünmek gerekiyor.

Benim tabi şahsi önerim bunların ülkelerine dönme ihtimalleri yok gördüğümüz ka-
darıyla. Biz biraz daha sınıra yakınız, Ankara’dan nasıl görünüyor bilmiyorum. Ama 
biz Suriye konusunda, Irak konusunda çok umutlu değiliz açıkçası. Onların bir an 
evvel vatandaşlık sorunlarının çözülmesi gerekiyor ve siz değerli büyüklerimizden biz 
bu konuda bir katkı bekliyoruz. Kalıcı konut sorununun bir an evvel çözülmesi gere-
kiyor. Artık üç buçuk yıldan sonra hangi motivasyon bunların orda devam etmesine 
sebep olur, onu çok fazla tahmin edemiyorum.

İstihdamla alakalı… Bu insanlara evet, kişi başı ayda seksen beş lira veriyoruz ama 
bunların çok yeterli olmadığını ben şahsi olarak düşünüyorum. Tabi İnsan Hakları 
Kurulunda bu brifingi verince özgürlükler de gündemimize sokuluyor. Biz brifingde 
yazmamış olsak bile sayın başkanım, siz ne yaparsanız yapın tel örgülerle çevirdiğiniz 
bir hayat var, bu onların özgürlüğünü kısıtlıyor. Giriş çıkışları kontrol altında, istedik-
leri zaman çıkıp istedikleri zaman giremiyorlar. Bu anlamda kendimizi onların yerine 
koyduğumuzda çok ciddi sıkıntılar gibi gözüküyor.

Sivil toplum örgütleriyle alakalı da… Tabi biz her şeye rağmen yapamadıklarımızı an-
lattık ama bir günden bir güne de bir sivil toplum örgütü, belki insan hakları alanında 
çalışmış örgütler bu anlamda daha hassas olabilirler, bize onların ruh halini araştır-
mak için ya da onların psikolojik durumlarını tespit etmek için, bir çalışma yapmak 
amacıyla hiçbir sivil toplum örgütü bize başvurmadı. Bu anlamda da bu da bizim sivil 
toplum örgütlerinden beklentimiz. Gelenler de elli paket mamayla altmış tane dernek 
üyesi geldi. Tek istekleri o mamaları dağıtırken kamptan bir görüntü almak. Bu ko-
nuda bizler çok sıkıntı çektik, bu görüntülere engel olmak için. Birileri işte kampta 
bazı sıkıntılar oluyor da işte devlet bundan dolayı kampa girişlere müsaade etmiyor ya 
da görüntü alınmasına müsaade etmiyor diyebilmektedir. Hayır, kesinlikle bu değil. 
O insanların onuru, o insanlara sunulan hizmetten daha değerlidir, daha kıymetlidir. 
Bizim onu düşünmemiz gerekiyor ve bu özellikle Suriyeli ve Ezidi misafirlerin bizden 
istedikleri bir talep. Ne olur bize bir şeyler verilirken görüntü alınmasın diye. Ama 
tabi bunu yapmayanlar da var. İşte bir şirkete bağlı bir dernek beş tır malzemeyi gön-
derdiğinde bir tek temsilcisini göndermediğini de burada ben belirtmek istiyorum. 
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Genele de yaymak istemiyorum ama bu konuda da sivil toplum örgütlerinden biz has-
sasiyet bekliyoruz. Belki biz onların maddi ihtiyaçlarını bundan sonra da karşılamaya 
devam edeceğiz ama ruhlarının zannedersem sizler tarafından biraz daha doyurulması 
gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için.

Selamet İLDAY

Efendim süresini zamanında kullanan, çok kıymetli açıklamalarda bulunan değerli 
bürokrat, kaymakam arkadaşımız Oğuzhan Bey’e teşekkür ediyorum. Şimdi sol ta-
rafımda sivil toplumdan arkadaşlarım var. Kırk yıllık, beni mazur görmeniz için söy-
lüyorum. Kırk yıllık bir devlet hizmetinden sonra İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine 
seçildim. Ben doğrusu sivil toplumu ilk başladığım zaman içselleştirememiştim. Ya 
bu kadar çok mu önemli falan diye düşünür olmuştum fakat bilahare gördüm ki çok 
önemli katkıları olan belki zaman zaman incitici, kırıcı fakat uyarıcı. Bizlere yol göste-
rici kurumlar, kuruluşlar olduklarını idrak ettim. Bu vesile ile sol tarafımda bulunan 
Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinden avukat Aybüke EKİCİ hanımefendiye on 
beş dakikayla sınırlı olmak üzere söz veriyorum.

Aybüke EKİCİ Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Selamlar herkese, süre kısıtlılığıyla birlikte biz kendi alanımızdaki çalışmalardan da 
dolayı, doğrudan dernek olarak ya da avukat olarak ne sorunlarla karşılaşıyoruz as-
lında buna değinmeyi düşünüyorum. Bir önceki oturumda yapılan sunumlar benim 
açımdan çok önemliydi, çünkü ciddi bir karşılaştırma imkanı sağlayacak benim şimdi 
anlatacağım sorunlar açısından. Biz hep örnek veriyorduk ama hakikaten çok daha 
somuta indirgemiş olacağız böylece. Çünkü cezaevleri, devlet kanadından da anlatıl-
dı, özgürlükler bağlamında da anlatıldı ve empati yapılması gerektiği söylendi. Haki-
katen empati yapılması gerek ama biz cezaevlerini bile arar durumdayız geri gönder-
me merkezlerinde.

Bu fiziki imkansızlıklarla ilgili… Ne yazık ki sadece Kumkapı örneği Göç İdaresi Mü-
dürlüğünden verilirken şöyle söylendi. AİHM kararları dolayısıyla ciddi sıkıntı yaşıyo-
ruz, bu yüzden Kumkapı kapatılacak ve yeni bir merkez açılacak ve yeni merkezlerle 
bu sorunun önüne geçeceğiz. Fiziki değişiklikleri yapsanız bile bunun yönetimiyle 
ilgili değişiklikleri yapmadığınız sürece ne yazık ki sorunları aşamıyorsunuz. Çünkü 
bir cezaevinde hükümlü veya tutuklu hangisi olursa olsun görüşme imkanına sahip. 
Abisiyle yüz yüze kapalı veya açık görüşme de yapabiliyor.
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Yabancılar açısından da sorun söylendi. Tercümanlık sorunu ne yazık ki en büyük 
problem, ama yine ben cezaevlerinde bunun daha kolay halledilebildiğini düşünü-
yorum. Bunun dışında sağlığa erişimleri kolay, telefon hatları kolay, yemekleri daha 
sağlıklı çıkıyor ve şöyle de bir durum var tabi. Allah kimseyi düşürmesin ama oraya 
ne için gittiğiniz belli. Tutuklular harici söylüyorum, onların durumları biraz daha 
karışık. Hükümlüler açısından, sizin hakkınızda bir yargılama yapılmış ve belli bir 
süre öngörülmüş bunun cezasını çekip çıkacaksınız.

Şimdi bunu geri gönderme merkezleriyle karşılaştırdığımız zaman ne yazık ki bu 
hakların hiçbiri bu merkezlerde yok. Öncelikle tamamen bir belirsizlik söz konusu. 
Ben hukukçuyum. O yüzden hukuk boyutunda anlatmak zorundayım. Hukuk bağ-
lamında ele aldığınızda buradaki insanların hiçbiri suçlu değil. Bunlar gözetim altın-
da tutulan insanlar, haklarında verilmiş herhangi bir hüküm yok. Sadece bir deport 
işlemi yapılacak veya ikametleriyle ilgili sorunlar olabiliyor. Bunun için belli süreler 
de tutulamaz sanırım ama ne yazık ki cezaevlerinden daha kötü bir şekilde onlara 
yaklaşılıyor.

Kumkapı örneğinden gidelim. En basiti kapanacağını söylesek de diğer merkezlerden 
de biz aynı şikayetleri alıyoruz. Onlar içerde tutulduğu için hiç güneş yüzü göremeyen 
burada mülteci ve yabancılar var. Mülteci demedim çünkü geri gönderme merkezle-
rinde ya da kabul merkezlerinde sadece mülteci statüsünde olanlar kalmıyor. Pasaport 
işlemleri dolayısıyla sıkıntıya düşmüş yabancılar da statüleri belirlendikten sonra sınır 
dışı edilebiliyor ve onlar da kalıyorlar. Onlar da dahil olmak üzere aylarca orda tutu-
lup güneş yüzü göremeyen insanlar var.

Koğuşlardan bahsedildi, cezaevlerinde çocuklar için ayrı yerler var, bir sürü sıkıntılar 
var şudur budur ama… Biz 2013 senesinde olması lazımdı. Türkiye İnsan Hakları Ku-
rumu heyeti sayesinde gidebildik. Normalde STK’lara oraya görüş izni de verilmiyor, 
ben bizzat Kumkapı’yı ziyaret etme şansına nail oldum. Bırakın kadın ve çocukları, 
insanın kalabileceği yerler değil. Tuvaletlerden ve banyolardan çıkan su, yer kapasitesi 
sorun olduğu için minderlerle koridorlarda yatan insanların yanına kadar geliyordu. 
İnşallah fiziki olarak bunun üstesinden geliriz ama çocukların sağlık durumu, kadın-
ların sağlık durumu açısından bu şartların kolay kolay düzeltilebileceğine inanmıyo-
rum. Çünkü salgın hastalıklara yakalananlarla diğerleri aynı koğuşlarda tutuluyor. 
İnşallah yeni merkezlerde bu şekilde bir ayrım yapılabilecek şekilde de bir düzenleme 
olacaktır.

Zaman kısıtlı olduğu için daha fazla fiziki imkanlara girmeden hukuki boyutuna gi-
receğim. Klişe bir söz belki ama Batı Cephesinde değişen bir şey yok. Biz geçen se-
neden önce bu çalıştayda veya başka çalıştaylarda da sürekli olarak dile getirdiğimiz 
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hususlar. Aslında Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle aşmayı bek-
lediğimiz sorunları aşamadık. Emniyet Müdürlüğünden sivil otoriteye, sivil idareye 
geçtiğinde aşabiliriz ümidiyle, umuduyla beklediğimiz şeyler ne yazık ki aşılmadı ve 
hatta sivil memurların eline geçmesiyle bu sorunlar artarak devam ediyor.

En basitinden örnek vereyim: vekaletname... Avukatların vekaletname yoluyla dosya 
inceleme yetkisi. Ben bunu daha önce katıldığım pek çok toplantıda da dile getir-
dim. Avukatlık Kanunu madde 2’de açıkça belirtiliyor. Avukatlar vekaletnamelerini 
sunmadan dosyaları inceleyebilirler. Bırakın mültecilerin dosyasını, bir mahkemeye 
gittiğinizde kalemde dosya ismi vererek şahıs ismi vererek o dosyayı inceleme hakkına 
sahipsiniz. Ama dosyadan bir örnek alacaksanız bu durum da vekaletname sunmanız 
gerekir.

Mültecilerin, yabancıların durumuyla ilgili şöyle bir durum var. Bize isim geliyor. O 
isimle ilgili işte on beş gün içerisinde bizim dava açmamız lazım, eğer ilgileneceksek. 
Ama dava açabilmemiz için ya da onunla ilgili bir işlem yapabilmemiz için dosyasında 
hangi bilgiler var, hakkında bir kod konulmuş mu, pasaport sorunu mu var, ikamet 
sorunu mu var. Hepsini geçelim, biz hepsini biliyor olsak bile, bize bütün bilgiler 
gelmiş olsa bile, pasaportunun bir örneği bizde olmalı ki notere gidip vekaletname 
çıkarıp işlem yapabilelim. Ne yazık ki dosyaya erişimimiz engelleniyor. Bunu polisle-
rin elindeyken daha kolay yapıyorduk, derdimizi anlatabiliyorduk. İstanbul’da görece 
daha az ama özellikle son zamanlarda Erzurum bu konularda artık baş edemeyeceği-
miz bir duruma geldi.

Şöyle; kanunu dolanıyorlar. Şu şekilde anlatayım. On beş gün içerisinde dava açmaz-
sanız o kişi sınır dışı edilme durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ülkesine geri gönde-
rildiğinde ölümle veya çok ağır işkencelerle karşı karşıya kalabilecek insanlar bunlar. 
“Vekaletname çıkarmak için ya da bilgi almak için dosyayı incelemek istiyoruz” diyo-
ruz, avukatlarımızı gönderiyoruz. Dosyayı incelemek için Göç İdaresi Müdürlüğüne 
hitaben bir dilekçe yazma prosedürünü getirdiler. Bununla ilgili de bir genelge yayın-
lanmış ama genelge gizli olduğu için biz göremiyoruz. Bunu da kabul ettik aslında, 
buna hakları yok ama bunu da kabul ettik. Dilekçeyi veriyorsunuz, dilekçenin cevabı 
gelecek ki siz dosyayı inceleyip işlem yapabileceksiniz. Şahısla görüşmenize de izin 
vermiyorlar, çünkü daha avukatı değilsiniz. On beş günü geçtikten sonra hatta üç 
buçuk haftadan sonra bize cevap geliyor ama bu sürede bize gelen pek çok insanın 
sınır dışı edildiğini öğrendik. İşlem yapamadık, işlem yapabilmiş olsaydık mahkeme 
durumu devam ettiği için onların geri gönderilmeleri mümkün olmayacaktı. Aslında 
bunları bu şekilde bu on beş günü geçirerek kanunun dolanıldığına şahit olduk. Bu 
sorunun öncelikle ve ivedilikle çözülmesi lazım.
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Avukatların dosya görme yetkisinin kısıtlanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun 
önüne genelgelerle engeller konulabiliyor. Ne yazık ki kanunları en üst seviyede ha-
zırlasak da, uygulama yönetmeliklerini çıkarsak da bir genelge yayınlanıyor, tamamen 
kanun ve yönetmeliklere aykırı, hiçbir şekilde hakim olamıyorsunuz.

Aynı şekilde vekaletname sorunu… Uç bir örnekten gideceğim. Mesela Çeçenistanlı 
olanlar için vekaletname çıkarabilmeniz mümkün değil, çünkü Rusya ile olan sorunla-
rından dolayı pasaportları yok. Bu Suriyeli mülteciler açısından da geçerli çünkü mev-
cuttaki devletle bir sorun olduğu, zaten oradan kaçıp geldiği için pasaportu yok. Belli 
bir tarihe kadar hep konuşulan bir şeydi. Suriye’de kalan Kürtlerin vatandaşlık hakkı 
yoktu. Zaten yaşadıkları süre boyunca hiç vatandaşlık hakkına, pasaporta sahip ol-
mamış. Peki, pasaportu ve geçerli bir kimlik belgesi olmayan kişinin vekaletnamesini 
nasıl çıkartıp iş yapacağım. Bununla ilgili taleplere rağmen kanunda ve yönetmelikte 
bir değişiklik, ekleme yapılmadı. Bunun bir şekilde halledilmesi ve avukat hakkından, 
hukuki yardım hakkından yararlanmaları için bir düzenlemenin yapılması gerekiyor.

Yine cezaevi örneğinden gidelim. Kısıtlı da olsa doktor hakkından, geri gönderme 
merkezlerine nispetle çok iyi şekilde yararlanıyorlar. Ve Allah korusun bir hastalıkları 
olduğunda anında hastaneye sevkleri mümkün.

Belki daha önce anlattım ve bilenler vardır, ama benim yaşadığım bir örnek. Bir mül-
teci hanım vardı. Daha önce başka bir ülkede işkence altında kaldığı için gözetim 
altında iken bebeğini kaybetmiş. Pasaportu ile ilgili sorun olduğu için Kumkapı’da 
tutuluyordu ve yeni hamileydi. Polisler kötü davranmamış ama onlar da hep polis 
algısı kötü olduğu için düşük riskiyle karşı karşıya kaldı.

Kumkapı’ya sadece Perşembe günü bir tane doktor geliyor. Bir iki saat kalıyor ve ora-
da üç yüz elli veya onun daha üzerinde insan var. Bunların hepsini bir kortej gibi sıra-
lasanız yine yetişmez doktoru görebilmeleri. Doktora gidemiyor, “acile de göndermek 
istiyorum dedim ama oradaki yetkili kişi benim onu gönderebilmem için araba tahsis 
etmem yanına da iki kişi koymam lazım. Bunun için benim ne zamanım, ne yetkim 
ne de adamım var bekleyecek” dedi. Bebeğini kaybedecek bu insan. Bir kadın için 
bundan daha büyük bir travma olabilir mi? Ya da bir insan için kadın erkek ayrımına 
da gitmeden. Kanaması olduğu halde ki bunu dile bitiriyor, bunu ben avukat olarak 
söylüyorum. Kabul ettiremedik ve bir hafta beklemek zorunda kalmıştık doktora git-
mek için.

Mültecilerin, sığınmacı olarak demeyelim zaten sığınmak için bizdeler. Yabancılar 
üzerinden konuşayım. Yine bunlar mazlumlar, bunlar mağdurlar, dilimizi bilmiyor-
lar. Avukatlar bir şekilde onlara ulaşıyorsa amenna, ulaşamıyorsa hiç haber alamadığı-
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mız insanlar var. Burada sürekli konuşuyoruz ama çalıştayın amacı bu. Biraz sorunları 
dile getirip kendi kendimize bunları söyleyebilmek. Yoksa kamplardaki çalışmaların, 
devletin üzerindeki yükün, bu kadar yüksek bir sayıyla uğraşmalarının zorluklarının 
da farkındayız. Yapılan bütün iyiliklerin de farkındayız ama bunun dışında yapama-
dıklarımızı da söylemek zorundayız. Kötü örnek, örnek değildir. Biz hep iyi örnekler-
den, en iyi en güzelinden gitmek zorundayız.

Geri gönderme merkezleriyle ilgili söylenen bir şey vardı evet, hatırladım. Yeni açıla-
cak geri gönderme merkezlerinden bahsedilirken devlet üzerinden bahsedildi. Benim 
orda dikkatimi çeken bir şey var. Uluslararası Koruma Kanunu son maddelerindeydi 
yanlış hatırlamıyorsam. Geri gönderme merkezlerinin STK’lar eliyle de işletebilece-
ğine dair bir madde var. Yeni yapılan merkezler açısından acaba böyle bir çalışma 
olacak mı, olmalı bence. Madem devleti tek başına suçlamayalım. Her şey onun üze-
rinde kalmasın. Çok büyük vakıflarımız, derneklerimiz var, maddi güçleri de yerinde. 
Kızılay işbirliğiyle diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam maddede. Bu işbirliğine gi-
dilerek bunların yönetimi yapılsın ki insan hakları boyutundan bu insanlara bakılsın. 
Çünkü yine cezaevlerinde psikolojik anlamda bir hani eğitim verilmesi meselesi ko-
nuşulmuştu. Polisten sivile geçişte de ne yazık ki aynı etkiyi göremedik. Bizim oradaki 
çalışanlara ciddi bir psikolojik eğitim vermemiz lazım.

Bu insanın özgürlüğü senin elinde, sen saat beşte çıkacaksın (memurlar için) ve benim 
dilekçemi engelleyemezsin, onu görmemi engelleyemezsin. İnsan hakkının, insanın 
bir gününün cezaevinde gözetim altında tutulmasının ne kadar vahim olduğunun o 
insanlara anlatılması, psikolojik anlamda onların da hazırlanması lazım. Polislerle şu 
anlamda kolaydı. Mesai saatleri olmadığı için saat beşten sonraya da kalsa “avukat ha-
nım tamam biz size yardımcı oluruz, kalmasın içerde hadi bunu çıkaralım gidin” di-
yebiliyordu. Zaten dilekçe teatisi çok uzun sürüyor. Saat beşe çeyrek kala gidiyorum. 
Benim mesaim bitmek üzere yarın getireceksiniz diyor. Zaten o aşamaya getirebilmek 
için haftalarca uğraşmışım. Onun bir gün daha orda kalmasına tahammülüm yok, ya 
da o kişinin orda kalmaya tahammülü yok zaten. Çok zor şartlar altındalar.

Avukatla görüşmelerinde ciddi sıkıntımız var inşallah avukat görüşme odaları genişle-
tilmiştir. Çünkü biz bir hafta bekliyoruz, müvekkil de diyemiyorum mültecilerimizle 
görüşmek için. İsmimizi yazdırıyoruz, randevu alıyoruz, randevu saatimiz ve günü-
müz geldiğinde gidiyoruz. Bunun da aşılabilmesini diliyorum.

Başka bir husus geri dönme merkezleri… Kabul edilme merkezleri üzerinde konuşu-
yoruz ama yabancıların tutulduğu merkezler sadece burası değil. Bunun bir ilk ayağı 
da var. Her ne kadar yedi tane merkezin teslim alınmadığı söylendi ise de yabancıların 
ilk tutulduğu yerler yine polis merkezleri olacak.
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Başka bir merkez de hava limanındaki yabancıların tutuldukları yerler. Buradaki so-
runlar hiç konuşulmuyor. Biz sürekli dile getiriyoruz. Mesela Atatürk Hava Limanın-
daki yer hiçbir şekilde güneş görmeyen ve kimsenin geçişine izin verilmeyen bir yer. 
Transit bölge ya da gümrükte olan bir memur var. Yabancı hatlardan giriş yolcuları 
sadece görebiliyor ve oradaki polis görebiliyor. Orada hala sivil otoriteye geçmedi za-
ten. Ama geçebilecek mi nasıl bir düzenleme olacak bilmiyorum. Ama insanlar doğru 
düzgün yemek yiyemiyor, banyo yapamıyor, bazen aylarca orda kalıyorlar. Düşünün 
aylarca bir odadasınız. Hukuki statülerine dönüştüremediğiniz ya da ulaşmamız çok 
uzun sürdüğü için geri gönderilemeyenler açısından söylüyorum.

Başka bir vahim durum Mısır… Burada da ciddi sorunlar var, Suriye de var, Filistin 
de devam ediyor. Refah Kapısı’ndan çıkmayı başarabilen bir Filistinlinin tekrar geri 
dönmesini bekleyemezsiniz. Böyle bir şey var, ortada somut bir gerçek var. Zar zor 
gelmiş ki aslında yasal giriş de yapıyor. Değişik sorunlar var işte, ne için konulduğu 
belli olmayan kodlar. Bu çok ciddi bir insan hakları ihlali bence. Çünkü her şeyin so-
mut bir gerekçesi olmak zorunda. Pasaportundaki harf hatasından diyor ki Türkiye’ye 
giriş yapamazsın seni geri göndereceğim. O insan, hayatını kurtarmak için gelmiş 
zaten. Buna ulaşmamız bizim aylarca sürüyor zaten ya da günlerce sürüyor. O güneş 
görmeyen odada banyo yapamadan, doğru düzgün uyuyamadan, oradaki polis ne 
verirse işte, uçaklarda dağıtılan yemeklerden ne verilirse o veriliyor. Bunun değiştiril-
mesi lazım geri gönderme merkezlerini oluştururken. Çünkü geri Kabul Anlaşması ile 
birlikte bu sorun da çok fazla artacak. Havalimanları gibi yabancıların giriş çıkış yap-
tığı yerlerde de insani boyutta merkezlerin oluşturulması lazım, küçük odalar dışında. 
Polis merkezlerinde de yine bu alanda çalışacak kişilerin özellikle seçilmesi gerekir. 
Yabancılara duyarlı olan bu konuda mevzuat bilgisi olan ya da insan hakları eğitimi al-
mış olan, bizim ümidimiz bu yönde Anlatacaklarım bu kadar. hızlı bir geçiş oldu ama 
inşallah sorunları anlatmak açısından aydınlatıcı olmuştur, çok teşekkür ediyorum.

Selamet İLDAY

Süreniz kısaydı ama aydınlatıcı bilgi verdiniz bundan emin olabilirsiniz. Sayın Pırıl 
ERÇOBAN, kendisi Mültecilerle Dayanışma Derneğinden geliyor, on üç on beşe kadar 
süreniz var efendim buyurun.

Pırıl ERÇOBAN Mültecilerle Dayanışma Derneği

Teşekkür ediyorum hepinize. Burada olduğunuz için, bu toplantıyı düzenlediğiniz 
için. Ben de insan hakları gününde, insan hakları haftasında gerçekten çok değer-
li insan hakları savunucusu Tahir ELÇİ’yi anmadan geçemeyeceğim. Ayrıca bu gün 



63

Alıkonulma Merkezleri ile Koruma Merkezlerinin Durumu Çalıştayı

2007 yılında, insan hakları gününden bir gün önce İzmir Seferihisar’da bir tekne bat-
masının sonucunda seksenden fazla kişi ölmüştü. Biz Mülteci-Der olarak bu günü 
anmaya çalışıyoruz her sene. Burada sizlerin huzurunda o tekne kazasında ve bütün 
bu sınırlarda ölen insanların huzurunda saygıyla durmak istiyorum, onları saygıyla 
anmak istiyorum.

Bu sene Ege’de ölen altı yüz elliye yakın kişi, Akdeniz’de ölen binlerce kişi. Ben as-
lında uzun bir sunum hazırladım, mevzuatı da içine alarak. Ama düşünüyordum ki 
benden önceki sayın konuşmacılarımız mevzuata değinecek. Çok değinilmedi. Belki 
onun için kısaca bir değinmekte yarar var. Sonra hızlıca sorunlara da inmek istiyorum 
aslında Sevgili Aybüke Hanım pek çoğuna değindi ama.

Şimdi aslında gözaltı, idari gözetim ne derseniz deyin özgürlüğünden alıkonulmak, 
iltica göç amaçlı hareketlerde oldukça düşündürücü. Caydırıcı olarak kullanılan bir 
yöntem. Çoğu zaman keyfi, alternatifler düşünülmeden asgari standartlara uyulmadan 
ama yaygın olarak, gittikçe de daha yaygın olarak devletlerin kullandığı bir yöntem. 
Ancak telafi edilmez sıkıntılar hem ruhsal hem fiziksel sorunlara neden olabiliyor. 
Orantısız yöntemler kullanılıyor Aybüke’nin söylediği gibi. Aslında bir suç yokken or-
tada insanlar neden, ne kadar olduğunu bilmeden herhangi bir gerekçe göstermeden, 
itiraz yöntemleri konusunda doğru dürüst bilgilendirilmeden haftalarca bazen aylarca 
özgürlüklerinden mahrum halde bırakılabiliyorlar. Şeffaflıktan, bağımsız denetimden 
de uzak yerler bunlar.

Aslında sadece geri gönderme merkezleri değil ülkemizde… Özgürlüğünden mahrum 
edilmek, tamamen kapalı bir yere sokulmak değildir sadece, dereceleri vardır. Sayın 
Kaymakamımız çok güzel açıkladı. Kamplarda barınma merkezi olarak anılan yerler-
de bile özgürlüklerinden kısıtlanıyor insanlar. Sadece bu değil, Türkiye’deki iltica sis-
teminde uluslararası koruma altındaki insanların gönderildikleri uydu kentlerde yine 
özgürlükleri, hareket özgürlükleri sınırlanıyor. Çünkü imzaya gitmeleri gerekiyor, 
bildirim yükümlülükleri var. İzinsiz, yazılı izin olmadan çıkamıyorlar şehrin dışına. 
Eğer çıkarlarsa dosyaları kapanıyor ve geri gönderiliyorlar. Bir usul yanlışlığından ya 
da usule uymadıklarından dolayı temel hakları, iltica hakkı engelleniyor. Dolayısıyla 
bunu da eklememiz gerekiyor herhalde. Sadece idari gözetim merkezlerinin değil, geri 
gönderme merkezlerinin değil.

Şimdi Birleşmiş Milletler’in yayınladığı bir takım kılavuz ilkeler var sığınmacıların, 
mültecilerin idari gözetimi ya da gözaltı konusunda. Bu arada gözaltı ama biz gözaltı 
kelimesini kullanmıyoruz Türkiye’de. Çünkü gözaltının da bir adli karara, mahkeme 
kararına bağlı olması gerekiyor. Oysa şu anda konuştuğumuz yabancılar, mülteciler, 
göçmenler tamamen bir idari kararla, hatta bazen mesela birazdan söz edeceğim. Suri-
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yelilerin durumunda olduğu gibi idari karar olmaksızın da özgürlüklerinden mahrum 
bırakılabiliyorlar. Ama idari gözetim biraz hafif kalıyor herhalde. İstenilen etkiyi ya-
ratmıyor, onun için belki de bizim gözaltı kelimesini kullanarak bu vurguyu yapma-
mızda yarar olabilir mi diye düşünmeye başladım ben şahsen.

Şimdi mültecilerin, sığınmacıların gözaltı işlemleri istisnai olmalı, mutlaka gerekme-
dikçe başvurulmamalı. Sadece yasal çerçevede olmalı ve en son çare olarak düşünül-
meli. Eğer alternatif yöntemler mümkün değilse ve o zaman da yine uygulanıyorsa 
ayrımcı olmamalı, süre uzamamalı, en kısa süre olmalı. Koşullar insancıl ve insan 
onuruna saygılı olmalı, bireysel anlamda karar verilmeli, bağımsız izleme ve denetime 
tabi olmalı diyor kılavuz ilkeleri Birleşmiş Milletler’in.

Şimdi bizim yasamızda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda madde 57’de 
sınır dışı edilmek üzere (idari gözetim ile ilgili madde bu) kimlerin idari gözetime alı-
nabileceği ya da gözaltına alınabileceği söyleniyor. Mesela biraz önce sözünü ettiğim 
uydu kentine gitmeyen ya da üç kere mazeretsiz bir şekilde imzasını atmayan bir kişi 
de ya da uydu kentinden izinsiz çıkan, şimdi Suriyelilere yönelik de böyle bir hareket 
özgürlüğünü sınırlama söz konusu. Değil mi, onlar için de muhtemelen uygulanabi-
lecek, komşu ildeki yakınını görmeye gidiyorsa bile idari gözetim altına alınması ve 
sınır dışı işlemlerinin başlatılması söz konusu olabilecek.

Valilik idari gözetim kararını alıyor ve kırk sekiz saat içinde geri gönderme merkez-
lerine sevk etmek durumunda. Her ay aslında idari gözetim kararının incelenmesi 
gerekiyor tek, tek. İncelenmiyor bizim gözlemimiz, izlenimimiz; sürekli uzatılıyor. 
Aslında zaruret yoksa hemen sona erdirilmesi ve alternatif yöntemlerin önerilmesi 
gerekiyor kişiye. Bildirim yükümlülüğü, belli bir adreste barınma gibi ancak uygu-
lamada bunları görmüyoruz. Dokuz aya kadar kalanları biliyoruz biz, buna tekrar 
döneceğim yine madde 57’den devam edeyim.

Tebliğ edilmesi gereken, mutlak tebliğ edilmesi gereken hususlar var. İdari gözetim 
kararı süresi, her ay yapılan değerlendirmenin sonuçları, gerekçeleriyle birlikte. İtiraz 
usulleri, süreleri hakkında bilgilendirme yazılı olarak yapılır diyor ancak böyle bir 
bilgilendirmenin yapılmadığını görüyoruz biz geri gönderme merkezlerinde.

Çoğu insan neden orda olduğunu, ne kadar orda kalacağını bilmiyor ve sordukla-
rında da aldıkları tek bilgi; (buna bilgi derseniz) Ankara’ya sorduk oradan talimat 
bekliyoruz, oradan gelecek cevaba bağlı. Süre altı ay, zaruret olmaması halinde bunun 
uzatılmaması gerekiyor ama en fazla bir altı ay daha uzatılabiliyor. İtiraz da Sulh Ceza 
hâkimliklerine yapılabiliyor ama şimdiye kadar avukat arkadaşlarımızın yaptığı itiraz-
larda olumlu gelen cevap çok az herhalde. Yeni bir değişiklikle Hâkimler ve Savcılar 



65

Alıkonulma Merkezleri ile Koruma Merkezlerinin Durumu Çalıştayı

Yüksek Kurulu’nun yeni bir kararıyla bundan sonra eğer ilde birden fazla Sulh Ceza 
Hâkimliği varsa ikinci Sulh Ceza Hâkimliklerine gidecek bu dosyalar. İncelemenin 
beş gün içinde sonuçlanması gerekiyor, hâkimlerin beş gün içinde karar vermesi ge-
rekiyor ama asla bu karar beş gün içinde gelmiyor, aylara dağılıyor. Ve bu arada da 
hâkimlerimizde şöyle bir eğilim de var: Sınır dışı kararına ilişkin itiraz sonuçlansın o 
zamana kadar içerde kalsın.

Adli yardımdan yararlanma imkânları var ama adli yardıma erişimleri çok zor. Aybü-
ke Hanım’ın da söylediği vekâlet durumu var, tercüman durumu var, sistemi bilmeme 
var, kime nasıl ulaşacaklarını bilmeme var, birde barolarımızın bu tip adli yardım 
taleplerini reddetmeleri de var. Bazı barolar artık bu konuda gerçekten destek veri-
yorlar ama yaygın biçimde geçen hafta bizim örneğin Aydın Barosuyla ilgili bir çocuk 
şeyimiz vardı, başvurucumuz vardı. Adli yardımı alana kadar gerçekten çok uğraştık, 
sonra da çocuk kafa karışıklığıyla ben adli yardım istemiyorum demiş. Baro da bize 
çattı madem niye şey yapıyorsunuz diye.

Başvuru sahipleri için idari gözetimin istisnai, gerçekten istisnai olması lazım ve otuz 
günü geçmemesi lazım. Ancak başvuru sahibi için aslında bu konuda Önder Bey de 
bizi aydınlatırsa. Onların başvurusu var. Şehrini izinsiz terk etmiş yakalanmış, dü-
zensiz halde çıkmaya çalışıyor, yakalanmış. Geri gönderme merkezinde başvurusunu 
yapmış, sonucunu bekliyor ya da itirazının reddedilmiş itirazının sonucunu bekliyor. 
Bu kişiler uluslararası koruma başvuru sahibi mi sayılıyor? Yoksa göçmen, yabancı 
kategorisinde mi? Eğer alıkonma sürelerine bakacak olursak uluslararası koruma baş-
vuru sahibi sayılmadıkları anlaşılıyor.

Geçici koruma altındaki Suriyeliler için ise daha vahim bir durum var. Çünkü Ge-
çici Koruma Yönetmeliği madde 8 diyor ki; geçici koruma kapsamına alınmayacak-
lar geçici barınma merkezlerinin özel bir bölümünde veya ayrı bir geçici barınma 
merkezlerinde veya Valilikçe belirlenecek yerlerde idari gözetim kararı alınmadan da 
barındırılabilirler. Bir başka deyişle aslında özgürlüklerinden alıkonabilirler. Bu ko-
nuda son dönemde, aslında geçen seneden bu yana; son dönemde çok ağırlaşarak 
bu düzensiz göç hareketlerinin artmasıyla birlikte İzmir’de, İstanbul’da, Bodrum’da 
sokaktan insanlar rastgele toplanarak otobüslere konulup Osmaniye Düziçi kampına 
götürüldükleri oluyor. Aslında barınma merkezi olarak geçiyor bildiğimiz kadarıyla 
ama tamamen özgürlüklerinden de mahrumlar. Hiçbir gerekçe gösterilmiyor. Suriye-
liler arasında suça karışmış olanlar tutuluyor deniliyor. Ama bu suç nedir, hani dilen-
mek mi dilenmenin suçu şey mi özgürlüğünden mahrum bırakılmak mı? Düzensiz 
hareket mi, düzensiz hareketin cezası özgürlüğünden mahrum bırakılmak mı yoksa 
sadece o sırada polis geldiği sırada Basmane sokağında, Basmane’de bulunmak mı?
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Ve bu kişilere çoğu zaman şu seçenek sunuluyor. Ya burada kalacaksın aylarca özgür-
lüğünden mahrum olmak üzere. Ya da istersen gönüllü geri dönebilirsin tabii. Düşü-
nün ki savaşın olduğu bir ülkeye, bombaların atıldığı bir bölgeye gönüllü geri dönüş 
kâğıtlarını imzalamak durumunda kalıyorlar. Çok yaygın kullanılıyor, gerçekten ge-
rekli mi değil mi, son çare mi, alternatif yöntemler kullanılabilir mi, (iki dakika alsam 
olur mu?) Bunlar büyük sorun. İtiraz mekanizmalarında avukatlar dışında adli yardı-
ma erişimde bunlar büyük sorun. Ayrıca bundan Erzurum’dan, Düziçi’nden söz ettik 
gerekçeler, haklar, itiraz süreleri konusunda bilgilendirme yapılmıyor. Hızlandırılmış 
prosedür söz konusu oradakiler için, hızlandırılmış prosedürde olup olmadığını, iltica 
talebinin alınıp alınmadığını bile anlamıyor insanlar.

Dışarıyla iletişimin hiç olmadığı yerler var. Örneğin Aydın geri gönderme merkezi, 
akrabaları bile arayamıyorlar. Çok sınırlı bir şekilde kendileri arayabilirlerse arıyorlar. 
Çocuklar, refakatsiz çocuklar, özel ihtiyaç sahibi hamile kadınlar, hastalar, yaşlılar, 
LGBTİ’liler, insan ticareti mağdurları, şiddet işkence mağdurları için bir tespit me-
kanizması yok. Olsa da zaten örneğin İzmir’de basına da çok çıkan işte yirmi bir 
Afgan çocuk şeyi vardı. Biz dernek olarak bu bize geldiğinde bu çocuklar üç aydır geri 
gönderme merkezindelerdi. Aynı dönemde basına yansımayan Ankara’da yedi Afgan 
çocuk vardı mesela. Koşullar konusunda da ciddi sorunlar var. En önemlisi en kötü 
muamele, dayak, tehdit olabiliyor ve avukata erişim.

Birde son olarak son AB-Türkiye anlaşması çerçevesinde ne olacak durumumuz. Ön-
der Bey dedi ki; düzensiz göçü bir sisteme bağlamamız ve kontrol etmemiz lazım. 
Bunun için geri gönderme merkezleri ve geri kabul merkezleri yapılacak, kapasite 
artırılacak. Ama şunu düşünmemiz gerekiyor. Bizim ihtiyacımız olan geri kabul değil 
bizim ihtiyacımız olan barınma merkezi. Ve geçenlerin, Türkiye üzerinden Yunanis-
tan’a geçen sekiz yüz bine yakın kişinin bu sene profiline bakarsak aslında bunlar 
mülteci, göçmen değil. Ve çoğu Türkiye’deki örneğin Afganlar, Suriyelilerin bir kıs-
mı Türkiye’deki yaşam koşullarının ağırlığından dolayı artık dayanamadıklarından 
kaçmış durumdalar. Bu yolculuklara, bu ölümcül yolculuklara çıkmış durumdalar. 
Düzensiz göçün nedeni Türkiye’de kabul merkezlerinin, kabul koşullarının daha doğ-
rusu çalışma izni statüsü de dâhil olmak üzere yetersiz son derece yetersiz olması, çok 
teşekkür ederim sabrınız için.

Selamet İLDAY

Sayın Pırıl Hanım’a teşekkür ediyoruz, çok açıklayıcı, mevzuat yönünden özellikle 
açıklayıcı bir sunum yaptılar. Bu adli yardım konusu Türkiye’de hakikaten bir sorun. 
Bir eski hâkim olarak, emekli Yargıtay üyesi olarak söylüyorum. Adli yardım kavra-
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mını kaç kişi anlıyor ki bu çocuk anlasın. Muhtevasını kaç kişi biliyor ki onu reddet-
mesin, ona muhakkak ki bunu açıklayıcı bilgiden sonra bu yardımdan istifade etmek 
istiyor musun diye bir izahatta bulunması gerekiyor idi herhalde. Efendim şimdi Doç. 
Dr. Veysel AYHAN Bey, kendisi Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bulunuyor. İnsan 
hakları, hak ihlalleri, azınlıklar ve Orta Doğu ile ilişkili çalışmaları olan bir akademis-
yen. Kendisine söz veriyorum on üç otuz üç efendim buyurun.

Doç. Dr. Veysel AYHAN Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR)

Gerçekten çok teşekkür ediyorum başta bu Çalıştayı düzenleyen Türkiye İnsan Hak-
ları Kurumu Başkanlığına, siz değerli konuşmacılara ve daha önce konuşan konuşma-
cılara. Tabi son konuşmacı olarak burada yabancı barınma merkezleriyle ilgili artık 
söylenecek bir şey kalmamış diye de düşünülür. Gerçekten çok açıklayıcı oldu, ken-
dim de çok faydalandığımı ve yararlandığımı söyleyebilirim.

Tabi diğer taraftan da şöyle bir düşünce geliyor insanın aklına. Eğer bu ülkede yal-
nızca Suriye ve Irak’tan 3 milyondan fazla insan varsa demek ki bizim gerçekten de 
3 milyondan fazla sorunumuz var veya konuşacak konumuz vardır diyebiliriz. Şimdi 
yabancı barınma merkezleri ile ilgili olarak tabi mülteci çalışmalarını, göç veya buna 
benzer çalışmaları akademik düzeyde de bunun dışında uygulama düzeyinde de yü-
rütmekteyiz. Şimdi yabancı barınma merkezleriyle ilgili olarak özellikle şunu söyle-
mek gerekir, burada Birinci Dünya Savaşı döneminden sonraki yılları dikkate aldığı-
mızda ilk kez çok yoğun bir göç ile karşı karşıyayız. Ve ilk kez doğrudan hedef ülke 
konumundayız. Yani transit ülke konumundan çıkıp hedef ülke konumuna gelmiş 
bulunmaktayız. Şimdi bizim yaptığımız bir akademik çalışma var Suriye içerisinde ve 
farklı bölgelerde gerçekleştirdik. Gelecek hafta onu yayınlayacağız. Burada yaptığımız 
araştırmada bir soru şuydu: Nereye gitmek istiyorsunuz? Katılımcıların yaklaşık yüz-
de altmışı Avrupa ülkelerini tercih ettiğini söylüyorlar ama yüzde otuz beşi de doğru-
dan Türkiye’ye geçip Türkiye’de yaşamını sürdürmek istediğini ifade etti. Ki burada 
Arap ülkelerinin oranı yüzde beşin altındaydı. Bu mülakatta Şam’dan, Lazkiye’den 
de katılımlar vardı, yani yalnızca Deyr-ez Zor, Halep ve Haseke bölgesinde yapılan 
bir araştırma değildi. Dolayısıyla artık şunun farkına varmamız gerekir, bizlerin bir 
hedef ülke olarak burada yoğun bir nüfus ile birlikte nasıl ortak yaşamı oluşturabiliriz 
kaygısı ve endişesi ve perspektifiyle olaya yaklaşım göstermesi gerekir. Tabi barınma 
merkezleri ile ilgili hukuki ve diğer mevzuat tartışmalarına girmeyeceğiz. Çünkü bu-
rada çok değerli konuşmalar yapıldı ve bunlar izah edildi. Ben bizim yeni olduğumuz 
ve gerçekten de artık bu sistemi öğrenmemiz gereken yabancı barınma merkezlerine 
dikkat çekmek istiyorum.
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2016 ve 2017 yılında birçok il ve ilçemizde bu tür yapılarla karşı karşıya kalacağız. Ve 
bunları farklı şekillerde sınıflandırıyoruz. İşte bunlar toplum merkezi, kadın merke-
zi, çocuk dostu alanlar merkezi, işte meslek edinme merkezleri, sağlık merkezleri. Ve 
bunların tümü yabancıları kapsayan ve yabancılara özgü çalışmalar ve yapılar oluşturan 
ve yabancıların barındığı merkezler olarak da ifade edeceğimiz alanlardır. Ve biz ger-
çekten de ülke olarak hem STK’larımız hem akademik çalışmalar yürüten kesimlerimiz 
hem de devlet kurumlarımız bu konuda bir yabancı sistemiyle karşı karşıya, bir yaban-
cı olgu ile karşı karşıya. Burada bizim yapmış olduğumuz dört yıllık uygulama safha-
sında gördüğümüz bazı uygulamalar var. Mesela toplum merkezleri açılıyor, işte çocuk 
dostu alanlar açılıyor. İşte bu konferansa gelmeden önce en son dün gece arkadaşlarla, 
sahadaki arkadaşlarla tekrar bir görüşelim dedik. Ve şöyle geçen hafta açılan bir çocuk 
dostu alan ile ilgili bilgi aktardılar bana. Yol üstünde büyük bir dükkanda; çocuk dostu 
alan diye bir aktivite merkezi açılıyor ve burada çocuklara dönük aktivite yapılıyor. 
Şimdi fiziki yapısı tartışmalıdır. Yani birincisi fiziki yapısı çocuk dostu alan olabilecek 
nitelikte değildir. Bir mülteciye dönük, çocuklara dönük çalışmaları burada yürüte-
mezsiniz. Fiziki çalışmanın ötesinde de kapasite de buna uygun değildir ama bu faa-
liyette bulunuyor, faaliyetini yürütüyor. Buna benzer birçok örnekler var karşımızda.

Toplum merkezi adı altında açılmış faaliyetlerde bulunan ama fiziki kapasitesine bak-
tığımız vakit hiçbir şekilde toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, insanın haysiyeti 
veya insanın onuruna uygun bir hizmet sunulabilecek nitelikte olmayan alanlarda 
hizmetler üretiliyor. Ve bunların dışında dediğimiz gibi çocuk merkezleri ki özellikle 
önceki konuşmalarda üzerinde çok fazla duruldu. Ama çocuk merkezlerine bakıyor-
sunuz o çocuk merkezlerinde lavaboların çocuklara uygun olmadığını görüyorsunuz. 
Veya aktivite yapılan odaların çocukların sağlığına, sıhhatine uygun olmadığını gö-
rüyorsunuz. Peki, burada bir temel tartışma yürütmemiz gerekir. Bu alanların çoğu 
ve daha da artacak olan alanlar: Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir. Yani birçok bölgede 
bizim de yardımcı olduğumuz bu tür merkezler var zaten. Burada temel tartışma ko-
nusu şu; biz bir hak savunuculuğu yaparken veya bir uygulama alanı yaparken aynı 
zaman da şunu gözetlememiz gerekir. Evet, bunlar devlet eliyle işletilmeyen kurumlar 
ama devlet eli doğrudan bu kurumlar içerisinde var. Kamp dışında kalan mültecileri 
kapsayan kurumlar ve burada bunlara baktığımız vakit uluslararası fonlardır. Uygu-
lamacılar ise ulusal ve uluslararası aktörlerdir ve bu konuda elli altmış yıllık tecrübesi 
olduğunu ifade eden kurumlardır. Ve bunlarla ilgili bir rapor çalışması yoktur elimiz-
de. Gerçekten de mesela bu çocuk merkezi dediğimiz alan – isminden bahsetmeye-
ceğiz tabi ki – uluslararası alanda çok önemli bir insani STK olarak karşımıza çıkıyor 
ve bu alanda çok iddiası olan bir STK’dır. Ama uygulamaya geliyorsunuz, pratiğine 
bakıyorsunuz, dediğimiz gibi bir veya iki odalı bir yerde çocuk dostu alanlar diye veya 
bodrum altında çocuk dostu alanlar diye bir kurum işletiyor ve bunu ciddi şekilde 
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raporlara baktığınız vakit onu göremiyorsunuz raporları çok farklı bir şey. Demek ki 
burada bizim şunu artık öğrenmemiz gerekir; hem ulusal STK’larımızın, özellikle hak 
savunuculuğu ile öne çıkan STK’larımızın, aynı zamanda denetim kurumlarının ve 
aynı zamanda fon sağlayan uluslararası kuruluşların da bir kontrol mekanizması, bir 
denetim mekanizması kurması, işletmesi gerekir. Maalesef dört yıllık süreç içerisinde 
bu gerçekleşmiş değildir. Dolayısıyla İnsan Hakları Kurumu’nun bugünkü bu başlık 
altında bu toplantıyı düzenlemiş olması buna bir vesile olabilir. Ki biz şunu da bili-
yoruz; tabii ki de özellikle Başbakanlık Ofisi kapsamında standardizasyon ki aynı za-
manda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün de bu standardizasyon noktasında önemli 
adımlar attığını görmekteyiz. Ama burada tabi şu soruyu sormamız lazım: Dört yıllık 
süreç içerisinde bizlerin sorumlulukları var, genel sorumluluklarımızın başında da biz 
bu barınma merkezlerine dönük neden bu insanların insanca yaşayabileceği, insanca 
hizmet alabileceği, sağlık hizmeti alabileceği, psikososyal aktivite alabileceği alanların 
ortaya çıkmasında kendi rolümüzü oynamıyoruz? Sonuçta bu insanlar bize emanet ve 
dolayısıyla da ulusal hukuk standartları bir yana insani ve ahlaki ve kültür mirasımız 
itibariyle baktığımız vakit de bizim bunlara sahip çıkabilecek bir yaklaşım gösterebilir 
olmamız gerekirdi. Dolaysısıyla ben de son konuşmacı olduğum için çok fazla da 
tutmak istemiyorum. Bu konuda mesela bizim yürütmüş olduğumuz bir şey, bir yıl 
Ezidi Kampı yönettik biz Şırnak’ta; tamamen her şeyiyle yürüttük. Çocuk alanıydı, 
kadın alanıydı, üç öğün yemeğiydi, hijyeniydi, bunun temizliğiydi tamamen yürüt-
tük. Biz şuna kanaat getirdik, zaruri hizmetlerle bu tür daimi hizmetleri yürütebilmek 
çok zor. Mesela bazı STK’lar gelirdi işte biz şu hizmeti vereceğiz. Şunu söylüyorduk 
onlara ya bunu sürdürebilecek misiniz, bunun sürdürülebilirliği var mı? Eğer bunun 
sürdürülebilirliği yoksa o zaman bu hizmeti yapmayın. Çünkü bu insanlar hem gö-
nüllü gelenler bu bir hizmet ve gerçekten dolayısıyla profesyonel bir şekilde hizmeti 
üretmek gerektiğinin farkında olmuyorlar farklı bir şekilde olaya yaklaşıyorlar hem de 
hizmeti alan kesimler bir sosyal hizmetin kesilmesinden dolayı çok ciddi bir sorunla, 
krizle psikolojik olarak siz ayarlamış olduğunuz aktivitenin olumsuz bir şekilde karşı 
tarafa yansıdığını görebiliyorsunuz. Bunun yanında ben mesela Suruç’ta hem AFAD 
Kamplarında bulundum Midyat Kampını da biliyorum mesela hem de diğer kesim-
lerin, belediyenin yürüttüğü ve buna benzer kamplarda da bulundum. Burada temel 
nokta şu, insani bir perspektifle herkes kendi çapında bu insanların temel ihtiyaçlarını 
karşılama noktasında hareket ediyor. Ama benim burada söylemek istediğim şu, ya-
bancılara dönük bu barınma merkezlerinin sayısı artacak, burada uluslararası fonlar 
çok ciddi bir şekilde bu tür merkezlerin açılmasına katkı sağlayacak, bunlar farklı 
şekillerle isimlendirilir, bunları da toplum merkezi olarak göreceğiz karşımızda, yanı 
başımızda, mahallemizde. Veya kadın merkezi göreceğiz, çocuk dostu alanlar görece-
ğiz, çok fonksiyonlu merkezler göreceğiz. Ama netice itibariyle şunu görmemiz lazım 
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biz eğer bu insanların bu tür hizmetleri almasını sağlayıp, kolaylaştıracaksak standar-
dizasyonu sağlamamız gerekir. Ve burada ben şuna inanıyorum. Evet, Göç İdaresi ve 
diğer birimlerin sivil toplumla daha sıkı işbirliği içerisinde çalışarak aynı zamanda 
STK’ların da bu konudaki standardizasyon çalışmalarına katkı sağlamamız ve bunla-
rın sonraki süreçlerde daha çok gözetlenmesini sağlamamız gerekir. Eğer Urfa’da veya 
Adana’da herhangi bir mülteciye dönük bir hizmet üretiyorsa, yabancı veya yerli fark 
etmiyor, bir hizmet üretiliyorsa bunun gözetlenebilir olması gerekir. Bunun denetimi-
nin oluşturulabiliyor olması gerekir ki biz yarın öbür gün şunu söyleyebilelim; evet, 
bunlar standart bir hizmet ve bir kalitede faaliyetlerini yürütmektedirler. Tabi burada 
yani geri göndermede, gönüllü geri göndermede tabii ki aksaklıklar yaşanıyor. Bir 
örnek vardı, Suriyeli bir işadamı vardı, İstanbul’da yolda giderken tutuklandı yaka-
landı ve bir kampa gönderiliyordu. Böyle örnekler vardı orada, burada belki de bizim 
personelimizin eğitilmesi gerekiyor belli alanlarda. Burada bu eksiklikler oluyor, ol-
muyor değil ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim temel nokta şu: Yabancılara 
dönük bu barınma merkezleri yeni bir sistem Türkiye’de olmayan bir sistem. Evet bu 
Sudan’da olan bir sistem, evet yabancılar bu konuda çok ciddi birikime sahipler ve 
dolayısıyla ülke ve kurum olarak biz bunlar hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayabi-
liriz. Ama profesyonelleştik yani. Bizim en büyük özelliğimiz biz gelenekseli ve yeniyi 
çok çabuk iç içe geçirebiliyoruz. Ve dolayısıyla yeni bir sisteme çok çabuk adapte 
oluyoruz ama bunu yaparken de aynı zamanda geleneksel özelliklerimizi kaybetme-
den bu yaklaşımlarımızı kurumlarımıza yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki 
aşamada, 2016 ve sonrası dönemde buradaki Suriyeli veya Iraklı hatta Yemenli, Lib-
yalının yani bunların artık hedef ülke olarak Türkiye’de kalabileceklerini öngörmemiz 
gerekiyor. Bunların çalışma koşulları, hatta yatırım yapanların, yatırımcının temel hak 
ve hürriyetlerinin korunması, işte gerekirse bu dolaşım dokümantasyonunun sağlan-
ması gerekir ki ticarete başka ülkelerde devam edebilsin. Veya şirket kurduğu vakit 
bu belli ölçüde önce çalışma izni değil aynı zamanda sahiplik noktasında bir yaptırım 
tanınması elbet uygun olur. Konumuzdan da sapmak istemiyorum o yüzden burada 
kalıyorum. Burada artık bu barınma merkezlerine dönük olarak kurum, STK ve devlet 
işbirliği içerisinde standardizasyonu sağlayalım ve 2016 ve daha sonraki süreçte de 
en azından buradan hizmet alan tüm mültecilerin veya misafirlerin, ismi hiç önemli 
değil, buradan hizmet alacak olan tüm insanların insanca hizmet almasını sağlayalım. 
Çok teşekkür ederim, sağ olun.

Selamet İLDAY

Veysel Bey süresini tam tamamlamadan bitirdiler, teşekkür ediyorum kendisine. Şim-
di nasıl yapalım, nasıl arzu edersiniz? Bu sual ve değerlendirme noktasında bir sı-
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nırlama getirelim mi? Önce ben şöyle bir genel havayı alayım ve müsaade ederseniz 
bunu ben sizden bir şey gelmediğine göre yemek vakti de var, umarım Sayın Başkan 
yemekleri ayırtmışsınızdır. Azami beş arkadaşımızdan değerlendirme ve sual alalım 
efendim, bir ricam sual soracak arkadaşın adını, soyadını ve bulunduğu STK veya 
kurumu, kamu kurumunun ismini de açıklamasını istirham ediyorum, buyurun efen-
dim, arkadaki hanımefendi.

Ruhat Sena AKŞENER Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Merhabalar, Ruhat Sena AKŞENER, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinden geli-
yorum ben. Toplantı için de teşekkür ederim. Şimdi çok kısa birkaç bir şey söylemek 
istiyorum, bir soru olarak değil ama bir şeyi çok önemsediğimizi bir kere her şeyden 
önce vurgulamam lazım. STK’lar ile kamunun işbirliğini bizim hem çalışmalarımız-
da hem genel olarak bakış açımızda çok önemsediğimizi söylemek durumundayım. 
Çünkü 2,5 milyona yakın Suriyeli mültecinin aslında çok uzun yıllardır Türkiye’de 
barınıyor olması ve bundan sonra da bütün katılımcıların söylediği gibi bu sorunun 
çok kısa dönemde çözülmeyeceği çok açık olduğu için bununla ilgili çalışmalar ya-
pılıyor olması bizim açımızdan çok önemli ama şunu söylemek istiyorum. Örneğin 
şeffaflıkla ilgili eğer 2,5 milyon Suriyelinin şu anda Türkiye’de barındığı durumda 
sivil toplumun çok özveriyle çalıştığının kamu tarafından da bilinmesi gerekiyor. Bü-
tün hak ve hizmet temelli mülteci kurumları, mülteci kurumları değil sadece, insan 
hakları kurumları da çok çalışıyor. 2,5 milyon çok ciddi bir sayı, çok, çok ciddi. Biz 
bunun farkındayız, kamu tarafının da işinin ne kadar zor olduğunun inanın farkın-
dayız. Çok fazla eleştiri getiriyoruz aslında bazen böyle algılanabilir ama çok ciddi bir 
sayı bu. Ve sivil toplum tarafından da çok büyük özveriyle bir sürü kurum tarafından, 
hem hak temelli hem hizmet temelli kurumlar tarafından çalışıldığının görülmesini 
istiyoruz. Bu noktada birazcık şeffaflığa gelmek istiyorum. Özellikle bizim Göç İda-
resi ile Önder Bey’in de sunumunda zaten belirttiği gibi Uluslararası Af Örgütü’nün 
insan hakları heyetiyle ilgili çalışmaları bulunuyor, belki biliyorsunuzdur ama. Son 
dönemde Göç İdaresi ile ilgili bir ortaklaşmamız olacak önümüzdeki dönemde çok 
umutluyuz biz bundan. Özellikle bu GGM (Geri Gönderme Merkezi) ve kamplardaki 
personele yönelik insan hakları eğitimini son derece önemsiyoruz. Bu konuda işbirliği 
içinde de oluyoruz aslında çok da iyi ilişkilerimiz var bunu vurgulamam lazım. Şeffaf-
lıkla ilgili söyleyeceğim şey de şuydu; GGM’leri de kampları da lütfen STK’lara açınız. 
Açınız ki biz oradaki sorunları tespit edebilelim, tespit edip birlikte çözebilelim. Biz 
Uluslararası Af Örgütü olarak şu ana kadar sadece Düziçi Kampına girebildik. Buna 
dair taleplerimiz uzun süredir sürüyor, eleştirilerimizi de yapmakta hiçbir sıkıntı da 
görmüyorum, karşılıklı burada konuşuyoruz. Lütfen açın, şeffaflık olduğu sürece biz 
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sorunları tespit edebilecek ve birlikte çözebileceğiz. Güvenlik…, gerekçe her neyse 
bütün bunları bence aşabiliriz. Sivil topluma lütfen şeffaf olunuz ve kampları açınız 
bunu da söyleyeceğim çok teşekkür ederim, sağolun.

Selamet İLDAY

Teşekkür ediyorum, beyefendi söz istediler.

Doç. Dr. Murat ERDOĞAN Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları 
Merkezi Müdürü

Hepinize saygılar sunuyorum, Doç. Dr. Murat ERDOĞAN, Hacettepe Üniversitesi 
Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürüyüm. Bütün konuşmacılara çok teşek-
kür ediyorum. Aslında Aybüke Hanım söyledi, bir yıl önce çok benzer şeyleri ko-
nuştuk. Bu sorunu küçümsemek, az önce son konuşan arkadaşımızın da söylediği 
gibi dünyanın karşı karşıya kaldığı krizlerden birisiyle karşı karşıyayız. Buna kapasite 
geliştirebilmek, kısa zamanda çözümler bulmak her şeyi böyle birden değiştirmek 
mümkün değil. Eninde sonunda daha bir ay önceki oturumda cezaevlerimizde kendi 
durumlarımızı konuştuk. Her anlamda sıkıntılar var dolayısıyla önce iyi niyet zemi-
nini oluşturmak lazım, herhalde bir de gerçekliği kabul etmek lazım. O gerçekliğin 
kabulü de birazcık devletin bu gerçekliği ne kadar kabul edebileceğiyle ilgili bir şey. 
Aslında sivil toplum, iş dünyası epeyce bu gerçekliği kabul ediyor. Ama devlete gelin-
ce, devlet en çok övündüğü kampları bile işte az önce arkadaşımız söylüyor nedense 
sıkı sıkı koruyor, aman girmeyin oraya diyor. Kamplarda yüzde on var, gerisi dışarıda 
onları görüyoruz ama kampa gidemiyoruz, her şey de mükemmel. Kilit taşlar var, çok 
güzel duş alınan yerler var vesaire vesaire, küçümsenecek bir tarafı yok. Olağanüstü 
bir performans var, o zaman ne oluyor, nedir buradaki sıkıntı? Ve bu kapalılık her 
geçen gün şüpheyi de artırıyor, insanların, bu konudaki emeği görmesini de engelle-
miş oluyorlar.

Bir de şunu söyleyeyim ben aynı zamanda UNESCO’dayım, UNESCO’nun Göç Biri-
mindeyim. Bir kampa gitmiştik. Çocuklar eğleniyor bağırıyorlar, çağırıyorlar Türkçe, 
Kürtçe slogan atıyorlar. Sonra bir gördük ki bir saat öncesinde çocuklara oyuncak 
dağıtmışlar sırf UNESCO heyeti oraya geliyor diye. Bu reklama niye böyle bir ihtiyaç 
duyuyoruz, nedir bunu anlayamıyorum. Yapılan iş çok büyük devletin ortaya koydu-
ğu performans olağanüstü, bütün kurumlar çalışıyor, toplumun kabulü hiçbir yerde 
görülmeyecek kadar üst düzeyde. Bunlar var yani kötü şeyler yapılmıyor iyi şeyler 
yapılıyor. Herkes geceli gündüzlü çalışıyor burada olan herkes biliyor bunu. Buna 
rağmen bu kadar tedirginliği toplum hak etmiyor, dünya da hak etmiyor. Hem ülke-
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mizi anlatamıyoruz hem yapılanı anlatamıyoruz. Sonra elindeki bir şişe suyu Suriyeli 
mülteciye veren Hollandalı manşet oluyor vesaire, neyse.

Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim, teknik bir soru soracağım. Türkiye’de son altı 
ayda Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşan insan sayısı olağanüstü sayılarda altı yüz, 
yedi yüz bin civarında. Az önce sayıları verdiniz doğru, bu konuda bir mücadele var 
ama hem kapasiteleri yok hem insanların motivasyonu kalmadı ve insanlar oraya gi-
diyor. Bir de bu insanlar her şeyi göze alıyorlar. Ölen insan sayısı son iki yılda beş bin 
civarında, kaçan insan sayısı yedi yüz bin; yüzde birin altında bir risk aldığını düşünü-
yor kaçanlar. Ve savaştan geliyor, travmatik toplumlar, bombalarla uğraşıyorlar falan. 
Şimdi sayılar sayılar… O kadar büyük sayılardan söz ediyoruz ki bizim de yeni bir 
açıkladığımız raporumuz oldu TİSK’le birlikte. Orada da yine söz ettik kayıtlı sayıyı az 
önce arkadaşımız söyledi 2.3 milyon. Gerçekçi sayının 2,5 milyon olduğunu herkes 
kabul ediyor. Ama ben mesela merak ediyorum bu son altı ayda Avrupa’ya geçen sayı 
bunun neresinde duruyor. Bu sayıdan düşecek miyiz, üstüne mi koyacağız, gelenler 
transitti de kayıt yaptırmadan mı gitti. Korktularsa geçtilerse bunu biliyor muyuz?

Bu sayılar o kadar büyük sayılar ki göç yönetimini bu sayılarla sağlıklı veriler olmadan 
nasıl üreteceğiz? Şeffaflık konusunun başka yönünü ben de vurgulayayım. Biz bu ül-
kenin insanları olarak stratejiler üretmekle yükümlüyüz. Biz üniversitedeyiz işimiz bu 
ama Allah rızası için sağlıklı bir rakamı biz devletten almadıkça bunu nasıl üreteceğiz. 
Ondan sonra tahminler, projeksiyonlar, bilmem neler. Buna niye ihtiyaç var ben bunu 
anlamıyorum. Bu konuda birazcık daha kurumların birbirine güvenmesi lazım, dev-
leti tamam bürokratlar yönetiyor, politikacılar yönetiyor ama öbür insanlar da vatan 
haini değil. Herkes bu toplumun bir parçası, sivil toplum toplumun parçası, akade-
misyenler toplumun parçası. Ben anlamıyorum bu kadar çekinme, bu kadar kapalılık 
bu biraz fazla, rahatsızlık verici bir şey. Ve olayın farkında mı değiliz bilmiyorum, 2,5 
milyon insan! Avrupa’da insanlar beş bin mi gelecek, on bin mi gelecek bunun der-
dine düşmüşler bütün seçimleri belirleyen konu bu. Bizde 2,5 milyon insan var sanki 
hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Ve inanılmaz sorun alanları var Türkiye’nin 
geleceğini bunlarla birlikte kuracağız. Bunu nasıl kuracağımızı bilmemiz lazım onun 
için teknik bir soru, bu 2,5 milyonu, gerçekten gidenleri bunun neresine koyacağız 
ben bunu kendim de çözemiyorum. Bu konuda bir şey söylerlerse, çok teşekkür edi-
yorum hepsi bu kadar çok teşekkür ederim.

Emrah KIRIMSOY Gündem Çocuk Derneği

Bazı benzer noktaları hemen atlıyorum, Gündem Çocuk Derneği’nden Emrah KIRIM-
SOY. Ben de özellikle Suriyeli nüfusla ilişkili olarak araştırma yapmayla ilgili kısıtlı-
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lıklar getirildi üniversitelere, sivil toplum örgütlerine. Bir kere mevcut araştırmalar, 
çalışmalar nasıl yapılabildi? Bunlar kısıtlanmışken bunun önü nasıl açılabildi onun 
merakı içindeyim. Bir de tekrar tekrar değişen bir nokta var ve bir arada yaşamla ilgili 
bir kurgulanma süreci içerisindeyiz bu araştırmaların önünün açılmasıyla ilişkili bir 
öngörü var mıdır diye sormak istiyorum, teşekkürler.

Selamet İLDAY

Sualler genellikle Göç İdaresi temsilcisi arkadaşımızı yoracak galiba. Sayın kaymaka-
mımız da destek verirse eğer bu suallere memnun olacağız, buyurun efendim.

Av. Mustafa DEMİRAL Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi

Evet, iyi günler diliyorum, herkese saygılar. Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Mer-
kezinden Avukat Mustafa DEMİRAL. Maalesef ben de Göç İdaresiyle ilgili soru so-
racağım, daha doğrusu değerlendirme yapacağım. Son zamanlarda gerçi biraz Pırıl 
Hanım teğet de olsa değindi ama Avrupa Birliği ile Türkiye, belli bir miktar meblağ 
karşılığında olduğu zannediliyor, geri kabul anlaşması yaptı. Geri kabul anlaşması 
şudur; Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden mültecilerin veya mülteciliğe yakın statüde 
olan göçmenlerin diyelim, Türkiye’ye geri gönderilmesi. Bu da şunu gösteriyor, şu 
demektir: Biraz önce Önder Bey de anlattı. Zaten Türkiye’deki mültecilerin bu barın-
ma merkezlerinin ne kadar sıkıntılı, geri gönderme merkezlerinin ne kadar sıkıntılı 
olduğunu ifade etti, fiziki alt yapı anlamında. Şimdi Avrupa ile yapılan bu geri kabul 
anlaşmasından sonra öyle zannediyorum ki ülkemizdeki yabancı sayısı epeyce daha 
artacak. Dolayısıyla da zaten mevcut olan fiziki altyapı bu geri kabul anlaşmasıyla 
birlikte Türkiye’ye gelen yabancıları kaldırmaya nasıl yetecek? Birincisi bu.

İkincisi de yine maalesef büyük devletler, büyük ülkeler veya ekonomik olarak ge-
lişmiş ülkeler belli bir miktar karşılığında, bu göçmenlerin bakıcılığını Türkiye’nin 
sırtına mı yıkmaya çalışıyorlar? Kendi konforlarının, yaşam kalitelerinin bozulmaması 
adına bu konuda da politik bir değerlendirme üst düzeyde var mı yok mu, onu merak 
ediyoruz. İkincisi yine geri kabul uygulamalarında da benzer uluslararası trajik du-
rumlar yaşanacak mı doğrusu bunları Türk toplumu merak ediyor, hepinize saygılar.

Ömer ATALAR

Ömer ATALAR, Mazlumder. Mülteci konusunda biz hak takibi yapan bir kuruluş 
olarak işin bir parçasıyız. Fakat yaşanan insani dram maalesef bizi insani yardım da 
yapan bir yapıya doğru yolladı. Burada olan arkadaşlarımız da var. Özellikle bu An-
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kara Örnek Mahallesinde ciddi bir Suriyeli Mülteci kitle var. Bunun dışında da park-
larda, her yerde gördüğümüz. Bunlara yönelik de insani yardım noktasına da girmeye 
başladık, alanımız olmamasına rağmen. Fakat alanımızla ilgili ciddi sorunlar var. Ko-
nuyu Başbakanlık Başmüşavirimizle (mülteci hakları genel koordinatörüyle) yapılan 
toplantılarda da gündeme getirmeye çalıştık. Bu insanların her türlü sömürüye açık 
bir pozisyonu var. Bizim Kadın Çalışmaları Grubumuzun hazırladığı ve uluslararası 
medyada ciddi de ses getiren kamp dışında yaşayan Suriyeli kadınlara yönelik, bu sö-
mürüleri raporlaştıran raporumuzu sağ olsun Göç İdaresi kısmi iyileştirmelere vesile 
kıldı. Ama öncesinde kamplara giremedik. Yine kampların şeffaflığı, hesap verilebilir-
lik söylemde kalıyor. Sivil topluma açmadığınız zaman bir karşılığı olmuyor.

Bir de odanın ortasında duran büyük bir beyaz fil var, statü meselesi. Bu, koyduğunuz 
coğrafi çekince meselesi. Bunu kaldırmamız gerekiyor bu da artık geldiğimiz noktada 
hakikaten Türkiye’de hem uluslararası insan hakları ailesi içinde bulunduğu konum 
itibariyle hem de bu Suriyeli mülteciler olsun daha önce bizim yaşadığımız Çeçen 
mülteciler konusu olsun bu statüsüzlük, bu koyduğumuz coğrafi çekince artık taşına-
bilir bir durum değil. Ben aynı zamanda Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun yöneti-
mindeyim. Üç bin aileye devletten, uluslararası kuruluşlardan bir lira yardım almadan 
kendimiz baktık gelen Çerkez ailelere. Bir tanesi Avrupa’ya gitti, kendilerine sorduk 
neden gidiyorsunuz diye ev verdik vesaire, temel ihtiyaçlarını sağladık. Bir defa bizim 
bir şeyimizi söylediler, ev verdiniz ama üç yıl boyunca kapımızı çalan olmadı dedi. 
Bir sosyal izolasyon yaşıyor bu insanlar. Maraşlıyım ben, Maraş’ta bizim mahallemizin 
yanında büyük bir kamp var ama toplumdan hiç birbirine değmeden yaşıyorlar ner-
deyse. İkincisi biz karı koca avukatız, işsiz kaldık, kocam inşaatlarda çalıştı, çocukla-
rımızın okul sorunu oldu, statüsüzlükten dolayı bunu yapamadık dedi. Aynı şeyi biz 
Çeçen mülteciler konusunda da yaşadık. Çeçen mülteciler şu anda şöyle bir ikilemle 
karşı karşıya. Ya Suriye’ye savaşa gidersin diye çeşitli gruplar tarafından yollanıyorlar 
veya sınır dışı edilirsin. Burada Çeçenistan’daki savaşı kaybeden gerillalar, mücahitler 
olduğu için geri dönmeleri halinde infaz edilecekleri de kesin.

Bu üç milyar Euro konusu da yine statüsüzlükle bağlantılı. Biz bu geri kabulle bu 
insanları aldığımız zaman bir aileyi de geri alacağız. Almanya’ya gitmiş olan bu aileyi 
de geri alacağız ve yine aynı statüsüzlüğe mahkûm edeceğiz. Hâlbuki Almanya’da bir 
statüsü vardı, yasal bir koruması vardı, bir zırhı vardı. Bizim şu an sağladığımız şey; 
evet, büyük bir para harcıyoruz ciddi bir kamusal kaynak ayırıyoruz, insanlar emek 
veriyorlar ama yasal bir karşılığı yok. Çünkü Batı Avrupalı değiller, Suriyeliler veya 
Çeçenler. Bu üç milyar Euro ile yapılan anlaşma sonucunda burası büyük bir hapis-
haneye dönüşecek. Çünkü biz Suriye’ye geri kabul gibi bir durumumuz yok. “Mevcut 
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iki nokta üçün içinde mi değil mi bu altı yüz bin” diye sormuştu soru soran bir arka-
daşımız. Tekrar içine dâhil olacaklar.

Bir nokta Sayın Başkanımızın söylediği CPT’nin standartları arasında, buraları da de-
netleyen Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin standartları arasında “bilgilendirilmiş 
rıza” diye bir kavram var. Mülteci eğer adli yardım istemiyorum diyorsa eğer, yeterin-
ce bilgilendirildikten sonra söylerse bunun bir geçerliliği vardır. Yoksa yarım yamalak 
bir tercümeyle istiyor musun istemiyor musun, istemiyorum ile olmaz bu iş.

Bir son nokta yine Örnek Mahallesiyle kapatacağım. Bu Örnek Mahallesinde ciddi bir 
kentsel dönüşüm yapıldı. Bu kentsel dönüşüm sonucunda mağdur olanlar Suriyeliler 
oldu. Suriyelilerin yaşadığı şehirlerde kentsel dönüşümün dışında tutulması gereki-
yor bu gecekondu mahallelerinin. Bunu da başka toplantılarda da gündeme getirdik, 
buradaki yetkililerin de dikkatine arz etmek istiyorum. En azından kentsel dönüşüm 
yapılacaksa bile bu insanlara bir alternatif sunulduktan sonra bu uygulamalar hayata 
geçirilmeli, teşekkür ediyorum.

İsmail TUFAN Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü

İsmail TUFAN, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden. Tabi çok üzüntü ve-
rici. Bugün burada gerçekten çok farklı açılardan ülkemizi ve aynı zamanda insanlı-
ğı ilgilendiren hususlarda bilgi sahibi olduk. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir 
toplantının organize edilmesinden ötürü. Üzüntü verici bir boyutu şu: 500 milyon-
luk değerler kriterinde kendisini her zaman farklı ve daha istisnai bir toplum olarak 
gösteren Avrupa Birliği 500 milyonluk nüfusu içerisinde 3 milyonluk bir nüfusu ba-
rındırabilme yeteneğine ve kapasitesine sahip olmadığını gösterdi. Bu aynı zamanda 
bize Avrupa Birliği’nin bütünlüğünü ve gelecekteki olan bütünlüğünü de zihinleri-
mizde yeniden tartışma yaratacağına kuşkumuz yok. Şunu da söylemek istiyorum 
yaklaşık on beş yıl önce eski Sovyetler Birliği döneminde Ahıska’da yaşayan Türkleri 
Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli eyaletlerine göçmen statüsü ile getirilirken nasıl 
bir organizasyonla nasıl bir rehabilitasyon ve entegrasyon sürecinin, uyum sürecinin 
planlandığını aşağı yukarı bu konuda araştırma yapanlar çok iyi biliyorlar. Ülkemizin 
böylesine önemli bir göç güzergâhında olmasından ötürü bizim ivedilikle uyum ve 
geleceğe yönelik uyum programımızı çoktan tartışmış olmamız gerekiyordu.

Beni üzen bir nokta şu oldu bugün burada biz sadece durumu analiz ettik. Ama gele-
cekle ilgili projeksiyonlar, gelecekle ilgili neler yapacağımızla ilgili herhangi bir plan 
ve organizasyon üzerine çok şey duyamadım. Aslında bizi ilgilendiren bu, değerli 
katılımcıların da söylediği gibi nereye gidiyoruz, nasıl önlemlerimizi alacağız ve bu 
insanları nasıl toplumla tekrar bütünleştirebileceğiz ve bu bütünleştirme sürecinde 
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hangi sorunlarla karşı karşıya kalacağız. O açıdan yaşamının yaklaşık otuz beş yılını 
bir göçmen olarak yurt dışında yaşamış bir insan olarak göçmenliğin ne olduğunu bi-
liyorum. Ve göç algısının ne kadar hassas olduğunu ve ona toplumların ve kurumların 
aynı hassasiyetle yaklaşması gerektiğine de hepimizin inanması lazım. İşte o açıdan bu 
toplantıda bunları konuşuyor olmak ayrıca hepimiz için, toplumumuz için de ayrıca 
bir kıymetli hazine ve zenginliktir, teşekkür ediyorum.

Selamet İLDAY

Katkılarınız için çok teşekkür ederim, tabi dediğiniz çok doğru hakikaten buradan 
bir yapılması gerekenler noktasında da bir şeyler üretebilseydik keşke. Ama bir tespit 
yapmak bile başlangıç için önemlidir. Bunu bir tespit az da olsa bir değerlendirme ola-
rak alalım bundan sonraki yapılacak konuşmalar, hazırlıklar için hem devlet kanadı, 
hem sivil toplum kanadımız, biz de arada bir kuruluş olarak umarım önemli katkılar 
sağlayacağız diye düşünüyorum. Hakikaten mülteci ve Türkiye göç alan bir ülke geç-
mişte tarihte de böyle. Bugün coğrafyamıza baktığımız zaman bunu görüyoruz. Çok 
değişik kimseler buralara gelmiş ve barınmışlar ve çok da önemli mesafeler almışlar, 
yerleşik olanlara rağmen onlardan daha öne geçmişler.

Efendim şimdi Göç İdaresi’nde Şube Müdürü olan arkadaşımız belki yorulacak ama 
zaten sualler aşağı yukarı aynı doğrultuda Önder Bey. İkide müsaade ederseniz yeme-
ğe geçelim diye düşünüyorum, kısaca bir değerlendirme yapar mısınız acaba?

Önder BAKAN

Bu kadar sivil toplum kuruluşunun, İnsan Hakları Kurumu’nun olduğu bir yerde 
üzerimde müthiş bir hak ihlali kendimde aldım doğrusu. Zafer Hocam senin gözü-
nün içine bakıyorum hiç insaf yok mu diye ama biraz katkı bekliyorum. Öncelikle bir 
kaç şeyden bahsetmek istiyorum. Aybüke Hanım’ın ifadeleri, başlangıçta ben hepsini 
not aldım arkadaki arkadaşlarımız var birlikte çalıştığımız onlar da not aldılar. Biz en 
kısa sürede iyileştirmeye çalışıyoruz, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Biz buna inanıyo-
ruz cezaevlerinin bizden daha iyi olmasıyla biz ancak gurur duyarız onlar da bizim 
en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Polisteyken, emniyetteyken çok daha iyi miydi? 
Kötü yaptığımız takdirde zaten politik irade bizden alır bunu, hiç problem değil. Kim 
daha iyi yapacaksa onların bunu yapması bizim açımızdan da iyi. Bir vatandaş olarak 
hiç problem yok.

Avukatlarla görüşme, en çok kıstığımız özellikle benim de birebir içinde olduğum bil-
diğim bir konu. Erzurum ölçeğinde getirildiği için, Erzurum geri gönderme merkezi 
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IPA. çerçevesinde Avrupa Birliği’nin yaptığı bir proje. Bizim çatışma bölgelerine gi-
den, geri gönderme merkezlerindeki sayısal rakamı söylemiştim 2.500 civarında kalan 
yabancı var. Bunların yüzde onu kadar, yüzde onunu kapsayan, literatürde “yabancı 
terörist savaşçı” diye geçen insanlarla biz ulusal güvenliğimiz çerçevesinde elbette bir 
takım kurallarımız ve görüşme standartlarımız olacak. Bunu Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları olarak bizim biraz daha iyi anlamamız lazım. Biz terörü Fransa’dan daha 
iyi biliyoruz ve anlıyoruz diye düşünüyorum. Bu konuda onlarla dahi görüşmelerimiz 
en kısa zamanda hazırlanan bir çalışmayla neticelendirilecek. Ama şu andaki görüş-
meler ve size getirilen kısıtlamalar yabancı yasadışı göçmenlerle ilgili değil, tekrar söy-
lüyorum sadece ulusal güvenliğimizi gerçekten ciddi derecede ilgilendiren ikiyüzlü 
rakamlarla ifade edilebilecek yabancı terörist savaşçılarla ilgili. Bunlar direkt çatışma 
bölgelerine geçen ya da oradan buraya gelen, özel durumları olan kişiler. Bu konuda 
biraz birbirimize sabır gösterirsek inanın daha iyi noktada olacağımızı göreceksiniz.

Uluslararası Af Örgütü’nden arkadaşımızın bahsettiklerine çok fazla söyleyecek bir 
şey yok. Mutlaka buradaki çalışmalara ortak olarak zaten birlikte yaptığımız çalışma-
lar var. Kampların açılması konusundan bahsedildi Murat Hocam da bahsetti. Kamp-
ların yönetimi biliyorsunuz AFAD’da. Biz de içindeki fiziki şartları falan çok takdir 
ediyoruz gerçekten. Ülke olarak bunlar gurur duyulacak alanlar; ama oradaki yöne-
tim tamamen AFAD’ın kendi bünyesinde. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Suriyeli 
vatandaşların kaldığı kampların herhangi bir ilgisi alakası yok, herhangi bir bağ yok. 
Geri gönderme merkezlerinin sivil toplum kuruluşlarınca işletilmesini en çok isteyen-
lerden birisi benim, kurumsal olarak da Genel Müdürlüğümüz. Ancak Kızılay’la bu 
konuda protokollerimiz, her şeyimiz hazırlandı. Kızılay Genel Müdürümüz buradan 
kulaklarını çınlatabiliriz Mehmet Bey ile birlikte yaptığımız çalışmalarla her şeyimiz, 
alt yapısı, üst yapısı hepsi hazırlandı. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Biz Göç İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü olarak Kamu İhale Kanunu’na tabi olan bir genel müdürlüğüz, AFAD 
gibi değiliz. Bir kanun değişikliğiyle Kamu İhale’den çıkılması gerekiyor. Burada geri 
gönderme merkezinde yürütülecek hizmetlerin satın alınması konusunda çıkılması 
gerekiyor, bütün işlerde değil. Bu konuyu çözebildiğimiz takdirde başta Kızılay olmak 
üzere göç alanında çalışan STK’larla bunların işletilmesi konusunu kesinlikle biz idare 
olarak en az sizler kadar istiyoruz. Bunun Avrupa’daki örnekleri, hepsi elimizde var, 
çok da iyi çalışmalar bunlar. Biz bunları yapacağız ama yüksek rakamlar. Yanlış bir iş 
de yapmamamız gerekiyor. Harcamaya ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kanunu’yla 
düzenlenecek bir çerçevede, inşallah bu da toparlanmış olacak.

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi’nden Avukat Mustafa Bey’in ifade ettiklerine 
aynen katılıyorum ben. Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde yaklaşık 
dört yüz binli rakamlardan bahsediliyor yuvarlak olarak. Peki, burada dünya üzerin-
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deki insan hakları kuruluşları hiç Avrupa’ya şunu demeyecek mi acaba? Bize her türlü 
eleştirinin yapıldığı noktada onlara demeleri gerekmiyor mu ki “Bu insanlar yıllardan 
beri burada yaşıyorlar, niye üç yıldan beri beş yıldan beri burada belli bir statüye 
kavuşmuş olan insanları siz buradan uçaklara yükleyip Türkiye’ye geri gönderiyorsu-
nuz?” Bizim de böyle bir beklentimiz var doğrusu. Gerek Türkiye gerek Avrupa gerek 
dünyadaki insan hakları kuruluşlarının Avrupa’ya da bunu ifade etmesi lazım, demesi 
lazım bu cümleleri.

Geri gönderme merkezlerinde, değerli arkadaşlar, tamamının bedeli genel müdürlük 
tarafından ödenmek üzere bu ifade edilebilecek bir şey değil tabii ki ama yemekleri, 
sağlık giderleri, temizlik giderleri tamamen bu ödemeler genel müdürlük tarafından 
karşılanıyor. Bazı yerlerde zannediyorum Pırıl Hanım’ın sunumunda gözüme ilişmişti 
temizlik kendileri tarafından yapılıyor diye. Asla böyle bir durum söz konusu de-
ğil, Çek Cumhuriyeti’ndeydi sanıyorum, geri gönderme merkezinde kalan yabancılar 
kendi temizliklerini kendileri yapıyor. Bizim geri gönderme merkezlerimizde şu anda 
on üç tane geri gönderme merkezimizde toplam 192, hizmet satın alınmasıyla görev 
yapan, temizlik personelimiz var. İçerden de polis tamamıyla çıktı. İç güvenlik, hiz-
met alımıyla yine özel güvenlik tarafından yapılmakta. Personel eğitimine kesinlikle, 
şiddetle bizim de ihtiyacımız var. Takdir edersiniz ki çok genç arkadaşlarımız ama 
ümitvar olmamız, bunlardan çok şey beklememiz gerek. Onlara yatırım yapıldı bu 
devlet onlara yatırım yapıyor hakikaten. Eğitimleri konusunda sizlerle işbirliği yapma-
ya her zaman açığız. Atlamamaya çalıştım.

Doç. Dr. Murat ERDOĞAN

Rakamlar konusuna cevap vermediniz.

Önder BAKAN

Hocam rakam konusunda gerçekten net bir rakamı verebilmem çok kolay değil. On 
beş gün içerisinde, yaklaşık on altı, on yedi bin yasadışı göçmen, ben notunuzu aldım 
isterseniz sizinle paylaşalım daha sonra.

Doç. Dr. Murat ERDOĞAN

Hepimizin bilmesi gerekiyor ama.
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Önder BAKAN

Bilgiyi verebilecek rakam elimde değil ben yanlış bilgi vermemek için bunu söylü-
yorum. Size verdikten sonra siz de paylaşabilirsiniz gizli bir şey değil. Rakamlarla 
ilgili şunu ifade edeyim gerçekten sonuna kadar katılıyorum. Doğru rakamları ortaya 
koyarsak bundan çok daha iyi neticeler çıkar, rakamlarla da bu işi yönetebilmek la-
zım. Şeffaflık noktasında herhangi bir şeyimiz olmayacak hiçbir zaman. Bunu kendi 
internet sitemizde de göreceksiniz. Çok teşekkür ederim.

Selamet İLDAY

Biz teşekkür ederiz, afiyet olsun.

Dr. Hikmet TÜLEN

Sayın katılımcılar yemekten sonra en geç üçte buluşmayı teklif ediyorum, bekliyoruz 
efendim.
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Prof. Dr. Abdurrahman EREN İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Öğleden sonraki oturuma katılan bütün konuklara hoş geldiniz diyelim tekrar. Bu 
oturumun başlığı “Ruh Sağlığı ve Yaşlı Barınma Merkezleri”. Aslında tabi sabahki otu-
rumların da konu başlıklarına baktığımız zaman Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun 
aslında ulusal önleme mekanizması olarak görev alanının ne kadar geniş ve iş yükü-
nün ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha bu toplantı vesilesiyle anlamış olduk. 
Tabii ki cezaevleri başlı başına bir ciddi alan öbür tarafta geri gönderme merkezi özel-
likle Türkiye’nin son dönemdeki bu göçten dolayı öne geçen bir sorun yumağı oldu-
ğunu görüyoruz. Aslında cezaevleri belki bir nebze, biraz daha bir standarda bindi. 
Ben de uzun yıllardan beri aslında cezaevlerine eğitime gidiyorum mahkûmlara insan 
haklarını anlatmaya. Belki 2009’dan beri git gide aslında standart oturmaya başladı. 
Ve insan hakları alanında işte 90’lardaki gibi sistematik işkencelerin iddia edildiği 
ortamdan biraz daha iyileşmeye doğru gidiyor. Ama bu göç ile tabii ki geri gönderme 
merkezlerinde gerçekten hiçbir standart olmadı. Sonuçta buralar da kişi güvenliğinin 
kısıtlandığı yerler olarak tutuklanmanın, gözaltına almanın, hiçbir standardın gelişti-
rilemediği, personelin eğitim sorununun olduğu yerler olarak ortaya çıkıyor.

Tabii ki aslında insan hakları herkese ait haklar, ancak haklardan yararlanma konu-
suna geldiği zaman hakkın öznesi burada belirleyici olabiliyor. Hakkın öznesine göre 
koruma mekanizmaları geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla hükümlü kişinin statüsüne 
göre haklardan nasıl yararlanacağı, bu konu geri gönderme merkezinde kişilerin tabi 
yabancı olması, statüsü farklı bir koruma gerektiriyor. Bizim oturumumuzun konusu 
da ruh sağlığı ve yaşlılar olunca ben şunu da fark ettim ki bu özel korunması gereken 
kişiler kategorisi içinde en fazla ihmal edilen grubun belki de bu grup olduğunu dü-
şünüyorum. İnsan hakları alanının içerisinde de çünkü uluslararası hukukta da söz-
leşmelere falan bakarsak çoğunlukla tabii ki çocuklar, engelliler, hükümlülerle ilgili, 
kadınlarla ilgili çok özel koruma mekanizmaları, sözleşmeler olmasına rağmen yaşlı-
lara da aslında böyle kategori olarak yer verilmesine rağmen çok da ciddi anlamda bir 
uluslararası korumadan ve özel koruma mekanizmalarından, kategorilerden çok bah-
sedilmeyen bir alan, yaşlılar ve ruh sağlığı. Halbuki aslında zaman zaman haberlere 
yansıyan olaylarda görüyoruz, çok ciddi hak ihlallerinin de gerçekleştiği bir alan bu. 
O yüzden ben de merak ediyorum konuşmacılarımız neler diyecekler, ne kadar bir 
sorun alanı var. Ben o zaman sözü fazla uzatmadan hemen ilk konuşmacımıza İshak 
Bey’e sözü vereyim.
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İshak ÇİFTÇİ 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

Teşekkür ediyorum, çok değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü olarak yaşlılık alanında bizim yaptığımız uygula-
malar ve bu haklarla ilgili olarak yaşlılarımızın karşı karşıya bulunduğu durumları arz 
etmeye çalışacağım. Öncelikle biz nasıl bir kuruluşuz ya da ne yapıyoruz ondan biraz 
bahsetmek istiyorum. 1983 yılında 2828 sayılı Kanunla Başbakanlık Sosyal Hizmet-
ler Çocuk Esirgeme Kurumu, eskiden hepinizin SHÇEK olarak bildiği kuruluş, oluş-
turulmuştu. 1997 yılında 571 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile de Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı teşekkül etmişti. Ancak 2011 yılında 633 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu iki kurumu birleştirerek Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak ihdas edildi. Tabi bu genel müdürlüğün 
içine SHÇEK’nun sadece yaşlılarla ilgili bölümü aktarıldı. Çocuk Hizmetleri ayrıca bir 
genel müdürlük olarak yapılandı.

Bizim, engellilerin ve yaşlıların ayrımcılığa uğramadan, insan haklarından yararlanarak 
toplumsal hayata katılmaları için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi 
çalışmalarını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet 
faaliyetlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu alanda ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında iş birliğini sağlamak, koordinasyonu 
sağlamak gibi bir misyonumuz var. Bu misyona bağlı olarak engellilerin ve yaşlıların 
toplumsal hayatın tüm alanlarında onurlu bir birey olarak katılımlarının sağlanması 
konusunda koordine edeceği politika ve stratejilere etkin ve lider bir kurum olmak 
gibi bir vizyonumuz var. Dolayısıyla bu vizyon doğrultusunda genel müdürlüğü-
müzün görevleri arasında hakların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, 
koruyucu, önleyici, eğitici ve rehabilite edici çalışmalar. Bakım ve destek hizmetleri 
ayrıca inceleme ve araştırma çalışmaları yaparak alanımızı zenginleştirmek yer alıyor. 
Bizim kurumumuzda dokuz tane daire başkanlığımız var, yönetim hizmetlerinden 
başlıyor, Araştırma Geliştirme Proje Daire Başkanlığımız, Engelli Bakım Hizmetleri, 
Kalite Geliştirme, Erişilebilirlik, İstihdam ve Sosyal Güvenlik, Eğitim Rehabilitasyon 
ve Sosyal Hayata Katılım, Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Yaşlı Hizmetleri olarak hizmetle-
rimizi sunmaya çalışıyoruz.

İhtiyaç ve önceliklerimiz nelerdir diye baktığımızda öncelikle şu tabloya bir bakmamız 
gerekiyor. Önümüzde nasıl bir tablo var? Şu tabloyu incelediğimizde TÜİK tarafından 
yapılan bir çalışma. Burada 2075 yılına kadar Türkiye’nin yaşlılık profili çıkarılmaya 
çalışılıyor. Nüfus, demografik bir çalışmayla bir vizyon belirleniyor ve de ileriye yö-
nelik projeksiyon yapılıyor. Dolayısıyla burada baktığımız zaman şu anda Türkiye’nin 
altmış beş yaş üzeri nüfus yapısına baktığımızda bu 7.7 civarında bir orana tekabül 
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ediyor. Yüzde sekiz gibi diyebiliriz, bizim 7 milyona yakın yaşlımız var ama bu pro-
jeksiyonu biraz daha ileriye götürdüğümüzde yaşlı nüfuzumuzun ileri yıllarda giderek 
arttığını 2023’lü yıllarda 10.2 ye çıktığını, sonra 2050’li yıllara geldiğimizde nüfusun 
yüzde 20.8 inin altmış beş yaşın üzerinde olduğunu sonrasında da 2075’e projeksiyon 
yaptığımızda da bu nüfus yapısının yüzde 27.7 sine yaklaşık olarak yüzde otuzuna 
karşılık geldiğini, Türkiye’de yaşayan her üç kişiden birinin altmış beş yaşın üzerinde 
yaşlı olduğunu öngörebiliyoruz. Bu tabii ki ileriye yönelik olarak bir sorun alanı ola-
rak görünüyor. Bu grafiklere baktığımız zaman grafiklerden görebiliyoruz. Şuradaki 
grafiklere dikkat ederseniz ilk grafiğimizde daha ince bir yapı var sonrasında giderek 
farklılaşıyor, kalınlaşıyor grafik. Şimdi birincisinin ifade ettiği anlam şu: Yaşlı nüfus 
az, genç nüfus ve orta yaş nüfus daha fazla; ama ileri yıllarda ileri yaş nüfusun çok 
daha fazla arttığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu alttaki grafiğe bakarsanız eğer ora-
daki grafikte mavi çizgiyle belirtilmiş 0-14 yaş arası nüfusun giderek azaldığını ama 
bunun yanı sıra altmış beş yaş grubu olarak kırmızı çizgi ile belirlediğimiz şu nüfus 
yapısının giderek arttığını hızla yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu, 
ilerde nüfusumuzun büyük çoğunlukla altmış beş yaşının üzerinde olacağıyla ilgili 
bir belirti olarak karşımızda duruyor. Şimdi giderek yaşlanan bir toplum olarak bizim 
yaşlılarımızla ilgili olarak neler yapmamız gerekiyor temel önceliklerimiz nelerdir?

Yaşlılarımızda sosyal yaklaşım modeli dediğimiz bir modelden hareket ediyoruz, yaşlı 
üretkenliğinin artırılmasını önemsiyoruz. Hizmetlere erişimde ve sosyal hayata ka-
tılımda pozitif ayrımcılığı öngörüyoruz. Toplum temelli bakımı önemsiyoruz, “aktif 
yaşlanma” dediğimiz bu uygulamaların hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. 
Yaşlının evinde ve mümkünse sosyal çevresinden koparılmadan bakım ve rehabilitas-
yonunun sağlanması. Gündüzlü hizmetlerin yaygınlaştırılması, nitelikli insan gücü, 
kalite izleme sistemi ayrıca doğru planlama için sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak 
gibi bir öngörümüz var. Şimdi burada bir tanesini mesela şu başlıklardan bir tanesini 
açmak istiyorum. Yaşlının “mümkünse evinde ya da sosyal ortamında bakılması” ve 
“gündüz hizmetlerinin yaygınlaştırılması” gibi iki tane yeni politika olarak belirle-
diğimiz ve önemsediğimiz bir yönü var bu işin çünkü daha insani, insan haklarına 
daha uygun bir hizmet modeli bu. Şöyle bir hayal edin bir mahallede doğuyorsunuz, 
büyüyorsunuz, çalışıyorsunuz belirli kariyerlere geliyorsunuz. Belli bir yaşa geldikten 
sonra toplum içinde tabii ki ondan önce belli bir saygınlığınız var, önemseniyorsunuz. 
Sonra belli bir yaşa geliyorsunuz çocuklarınız elinizden tutup sizi götürüp genellikle 
şehrin dışında toplum hayatından uzak bir merkeze yerleştiriyor ve burada adeta size 
şöyle bir mesaj vermek istiyorlar. Çevrenizdeki bütün şeyleri kaybediyorsunuz, ondan 
sonra size burada siz bekleyin ölüm gelince zaten biz sizi mezara rahat götürürüz gibi 
bir imaj veriyorlar gibi. Bu rahatsız edici. Hem inanç değerlerimize, hem toplumsal 
ve kültürel değerlerimize, insana yaklaşım bakımından uygun bir davranış biçimi de-
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ğildir. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için belki geçmişte Batı’nın yüz, yüz elli 
yıldır uyguladığı yaşlı bakım politikasını biz on iki on üç yıldır ciddi manada yapmaya 
çalıştık ama biraz kıra döke yaptık bunu. Dolayısıyla bu Batıdaki var olan, tamamen 
kendi kültürel yapılarına uygun olarak geliştirdikleri hizmet modellerinden tamamen 
ayrılmayı düşünüyoruz. Daha çok bizim kendi inancımıza ve kültürümüze uygun 
insanlara muamelelerin yapıldığı, insanlıklarına daha uygun şekilde bir hizmet modeli 
üretmeye çalışıyoruz ve yaşlıyı bulunduğu yerden, o ortamından sosyal ortamından, 
ailesinden ve çevresinden koparmadan kendi ortamında hizmet vermek üzere hizmet 
planlaması yapıyoruz.

Bugün şimdi gördüğünüz modellerden bir tanesi daha sonra gelecek önümüze. Orada 
hasta ve yaşlılar için bir ev tutuyoruz kendi mahallesinde, bunlar karı koca olabiliyor 
onlara orada hizmet verebiliyoruz. Verdiğimiz hizmetin kalitesinde hizmet sunarak 
o ortamdan koparılmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Malumunuz bizim kırsal ha-
yatımız yavaş yavaş modern hayata doğru evriliyor. Bu olgu sırasında tabii ki büyük 
şehirlerde insanların modern hayat içerisinde çok fazla zamanları olmuyor. Olmadığı 
için de evinde engellisi ve yaşlısı bulunan insanlar bunları ihmal edebiliyor veya baka-
mayabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde ve modern hayatın hüküm sürdüğü yerlerde, 
karı kocanın birlikte çalışmasının neticesinde zaman yoksunluğu, ilgilenememe gibi 
özellikle çekirdek aileye geçildikten sonra yaşlılarımız ve engellilerimiz ihmal edilme-
ye başlandı. Bunun için de biz hem aile bağlarını koparmamak için hem de onların 
rahat edebilmeleri için, aileye de konforlu bir hayat sunabilmek için gündüzlü bakım 
hizmetleri dediğimiz hizmetlerin yaygınlaştırılmasını programımıza aldık ve bu sene 
yaygınlaştırıyoruz inşallah. Dolayısıyla sabahları işe gitmek zorunda kalan aile, engel-
lisini ya da yaşlısını arzu ederse gündüzleri, gönüllü olarak mahalleler arasına açaca-
ğımız bu tip hizmet kuruluşlarına getirip orada sabah bırakabilecek. Onlar belirli eği-
timlerden geçirilebilecek, belki üretim içinde olabilecek, bir takım sosyal faaliyetlerle 
oyalanacak, bakımları yapılacak, bütün ihtiyaçları karşılanacak, akşam işten çıkarken 
de alıp rahatlıkla evine götürebilecek. Bu bize şunu sağlayacak hiç olmazsa akşam ye-
meğini kendisi verecek, yatak hizmetini kendisi sunacak, en azından aile bağlarını ko-
parmamış olacağız. Dolayısıyla bunlar bizim temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Yaşlı bakım modellerimiz arasında altmış beş yaş üzerindeki yaşlılarımıza hizmet veri-
liyor. Huzurevinde sunulan hizmetler, barınma, bireysel bakım, sağlık, sosyal destek, 
danışmanlık ve psikolojik destek danışmanlık, rehabilitasyon, sosyal aktivite, beslen-
me ve temizlik olarak geçiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman burada bir 
model görüyorsunuz, şurada bu bizim “sokak tipi huzurevi” dediğimiz herkese ait bir 
evin olduğu insanların bir arada komşuluk ilişkilerini yaşadıkları bir huzurevi tipi. 
Dolayısıyla bizim devasa binalardan tamamen uzak, insanlara daha fazla sahiplenme 
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duygusu veren bir hizmet modeli. Başkanım önüme bir kağıt koydu benim, üç dakika 
dedi ama biz yaşlılarımıza hürmetle bu süreyi biraz daha uzatmak istiyoruz. Çün-
kü yaşlılarımıza hizmetleri örnekleriyle sunacağız sizin de affınıza sığınarak, bu alan 
hakikaten çok bilinmeyen bir alan. Hatta sadece Türkiye’de değil uluslararası insan 
hakları veya Birleşmiş Milletler çerçevesinde de ciddi manada çok öne çıkarılmamış 
bir alan. Dolayısıyla bununla ilgili bazı şeyleri aktarmak istiyorum ben. Ankara’da 
“site tipi huzurevi” dediğimiz tipte bir huzurevimiz var. Ayrıca yine tamamen şehir 
merkezine, sağlık merkezlerine ve şehir içi ulaşımına uygun hizmet sunabildiğimiz 
huzurevlerimiz var. “Yaşlı yaşam evleri” dediğimiz biraz önce bahsettiğim, yaşlıların 
karı koca şeklinde de olabilir veya dört arkadaş, üç arkadaş da olabilir ev tutarak hiz-
metini sunduğumuz insanlar var.

Huzurevinde ücret uygulamaları dediğimiz ücretsiz bakım hizmeti ve ücretli bakım 
hizmeti diye iki tip hizmetimiz var. Bunlardan birincisi tamamen ücretsiz olarak ve-
rilen sosyal yoksulluk içinde ve muhtaçlık kriterine uyan bunun yanı sıra İstiklal Ma-
dalyası bulunan kimselere tamamen “ücretsiz hizmet” veriyoruz, aynı zamanda harç-
lık da veriyoruz. “Ücretli bakım hizmeti” dediğimiz istediği hizmetleri yapabilecek 
durumu iyi olan ancak sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan yaşlılarımız fayda-
lanabiliyor. Yaşlı bakım evleri bakımından incelediğinizde 130 tane huzur evimiz var 
burada 12.851 yaşlımıza hizmet veriyoruz. 13.282 kapasitemiz var. 41 yaşlı yaşam evi 
dediğimiz, biraz önce örneklendirdiğimiz 157 kişi kalıyor. Özel huzur evi 168 tane 
orada da 6.046 kişiye bakılıyor.

“Evde bakım” diye adlandırdığımız ağır engelli duruma düşmüş, bakım ihtiyacı his-
seden ailelere yaşlılar açısından evde şimdi 156.234 kişiye her ay net bir asgari ücret 
verip bakımını sağlamaya çalışıyoruz. 461 boş yatak kapasitemiz var özel huzur evleri 
için sırada bekleyen yaşlı toplamına baktığımızda bağımsız ve bağımlı yaşlı diye ayırt 
ettiğimiz bir kısmıyla alakalı rahatlıkla hayatını sürdürebilir ama bir kısmı tamamen 
yatağa bağlı yaşlılar da var şuan. Toplamda 7.363 kişi bu hizmeti bekliyor.

Yaşlı refahı çalışmaları yapıyoruz, Türkiye Ulusal Yaşlılık Eylem Planı, Yaşlı İhmal Ve 
İstismarının Önlenmesi, Aktif Yaşlanma Programı. Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu 
yaptık bu geçen ay içerisinde. Gençlere destek programı ya da istediğimiz yeni yatırım 
programına aldığımız ve bütün illerde destek verebileceğimiz bir programdan oluşuyor 
bu. İşte bu çalışmaları yapıyoruz, yaşlılarla ilgili olarak rahat hareket edilebilsinler diye.

Yaşlı haklarına baktığımız zaman doğuştan kazanılan temel hakları belirleyen bildir-
geden oluşuyor. Tüm insan hakları çalışmalarında olduğu gibi yaşlı hakları konusun-
da da temel alınan uluslararası bir belge bu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu iki sefer 
yapmış bu toplantıyı. Biri 1982’de Viyana’da yapılan, bir diğeri de bu “Yaşlanma 82” 
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olarak adlandırılan bir çalışma. Bir diğeri 2002’de Madrid’de yapılan bir toplantıda 
alınan kararlar “Yaşlanma 2002” adı verilen İkinci Dünya Yaşlı Asamblesi. Yaşlı hak-
ları için uluslararası eylem planı düzenlendi burada.

Yaşlı haklarıyla ilgili ilkelere baktığımızda bağımsızlık ilkesi, katılım ilkesi, bakım il-
kesi, kendini geçekleştirme ilkesi ve itibar ilkesi olarak beş noktadan bakıyoruz biz 
buna. Dolayısıyla bunların içine baktığınızda barınma, beslenme, giyim ve sair te-
mel ihtiyaçları karşılayabilmek üzere ailelerden ve toplumun tüm kesiminden destek 
almaya çalışıyoruz. İstediklerinde gelir sağlayıcı işlerde çalışmalarına izin veriyoruz. 
Emeklilik yaşı ve koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olmaları önemseniyor. Yaş-
larına ve eğitimlerine, yeteneklerine uygun eğitim öğretim programlarına katılabilme 
şansları var. Bireysel seçimlerine uygun güvenli bir ortamda yaşama hakları var. Ya-
şadıkları ortam onlara kapasitelerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunuyor. Mümkün 
olduğu kadar uzun süre kendi evlerinde ve kendi aile ortamında aile bireyleri ile 
birlikte yaşamalıdırlar.

“Katılım ilkesi” dediğimiz bir ilkemiz var refah düzeylerini doğrudan etkileyecek olan 
ülke politikalarının hazırlanması ve belirlenmesinde daha doğrusu geliştirilmesinde 
etkin bir biçimde katılımları bu yaşa kadar edindiği bilgi birikimi veya becerileri-
ni genç kuşaklarla paylaşmalarını önemsiyoruz. Topluma yararlı olmak amacıyla her 
türlü fırsatlardan yararlanabilmeli, kişisel bilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun top-
lumsal etkinliklere gönüllü olarak katılabilmeli ve hizmet verebilmelidirler.

“Bakım ilkesi” dediğimiz aile ve toplum tarafından desteklenmeli, gereksinimi olan-
lara uygun bakım ve sağlık hizmetleri verilmelidir, toplumun sosyal kültürel yapısına 
uygun bir biçimde korunmalı ve gözetilmelidir. Gerekli düzeyde zihinsel, fiziksel, 
ruhsal iyiliği sağlayacak ve sürdürecek sağlık gözetimine veya bakımına sahip olma-
lıdır. İsterlerse hayatlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri, gereksinim olduğunda 
da korunacakları ve bakılacakları her türlü sosyal hizmetlere ve bunlarla ilgili yasal 
düzenlemelere sahip olmalıdırlar. İnsana yakışır özelliklerde ve belli bir ortamda ya-
şamaları önemli. Bir huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde yaşamak istemeleri duru-
munda bu ihtiyaçları karşılanabiliyor. İnsan haklarından ve temel özgürlüklerinden 
eksiksiz olarak yararlanabilirler.

“Kendini gerçekleştirme ilkesi”nin içinde de tahmin ettiğiniz gibi kişisel yetenekleriyle 
veya toplumda olan her türlü kültür ve eğitim faaliyetlerine etkin olarak katılmaları. 
Ve son olarak da “itibar ilkesi” toplumdaki diğer insanlardan ve resmi kurumlardan 
saygı görmeli ve güven içinde yaşamalıdırlar. Fiziksel ve zihinsel kötüye kullanmalar-
dan korunmalıdırlar.
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Sosyal hizmetlerden yararlanan insanlar, yerel merkezlerde yaş, cinsiyet, etnik köken, 
ırk, engel durumu veya diğer bireysel nitelikleri nedeniyle bir ayrım görmemelidirler. 
Ekonomik durumlarını önemsiyoruz. Ayrıca hedeflerimizin arasında birkaç cümleyle 
söyleyeyim 2015 yılı içinde on üç tane yaşlı bakım kuruluşunun hizmete açılması 
planlandı. Altısı açıldı, ihtiyaç duyulması halinde ilerde on adet yaşlı yaşam evi açıl-
ması hedeflenmektedir. Ayrıca “ihtisas huzur evleri” dediğimiz Alzheimer, demans, 
ruhsal engelli yaşlılar için de farklı bir hizmet türü hazırlığımız var. Yaşlı bakım hiz-
metlerinin yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının özellikle devri ile ilgili ça-
lışmalarımız var. Politikaların, sosyal politikaların merkezden yerele devri ile ilgili bir 
politika stratejimiz var ve çalışıyoruz inşallah bunu becerebiliriz. Dolayısıyla bizim 
çok uzun uzadıya bu başlıkları açıp aslında değerlendirmemiz gerekiyordu ama süre 
kısıtlığından dolayı, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Abdur1rahman EREN

Evet, İshak Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Tabi kamu olarak yaşlılarla ilgili bütün ya-
pılmış olanlardan ve kurumundan bahsetti ama aslında ben bunu dinleyince sivil 
toplumun insan hakları anlamında ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 
kamu, “her şeyi biliyoruz, yapıyoruz, hiçbir sorun yok” gibi takdim ediyor nerdeyse 
meseleyi. Bir alanda sivil toplum çalışmazsa her şey idealmiş gibi görünüyor, o yüzden 
mutlaka bu alanda da sivil toplum örgütlerinin biraz, sorunları hiç duyamadık, acaba 
sorunlar nedir tabi bundan da diğer katılımcılar bahseder. Ben hemen sözü Emre 
Bey’e vereyim.

Dr. Emre YATMAN 
Türkiye Kamu Hastaneleri, Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

Sayın Başkan ve değerli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabi 
hem hakikaten sunumun kısıtlılığı önemli bir husus bu noktada ancak belirli alan-
larda önemli olarak vurgulamamız gereken hususları vurgulayacağız ki biz burada 
vurguladığımız hususları bu konuyla ilgili hangi platform olursa bunu özellikle anlat-
maya çalışıyoruz ki bunun içerisinde size arz edeceğim.

Bizim tabi konumuz ruh sağlığıyla alakalı ama ayrıca ben kısa bir parantez olarak şunu 
da belirteyim yaşlı sağlığına yönelik de hizmet sunumu gerçekleştiriyoruz. Evde sağ-
lık hizmetleri ki ağırlıklı olarak yaşlılara hizmet sunuyor bu alanda 625.000 hastaya 
ulaştık. Ayrıca yaşlılara hastanede hizmet sunumu yaklaşımı hususunda da çalışmaları 
yürütüyoruz. Ben sunumumda sizlere hızlıca başlıklarla bu yapılanmamız, ulusal ruh 
sağlığı eylem planıyla toplum temelli hizmet modelinden bahsedeceğim. Özellikle bu 
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hizmet modelini biz az önce bahsettiğim gibi her bulunduğumuz platformda anlat-
maya çalışıyoruz. Dolayısıyla sorunlardan bahsetmekten ziyade ümit verici ve dene-
yimin sağladığı bir dönüşümü sağlayıp hızla bu değerlere yetişmek noktasında gayret 
gösteriyoruz.

Bizim yapımızda Sağlık Bakanlığı’nın ruh sağlığına yönelik hizmet eden farklı birim-
leri var, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, mevzuat ve planlama noktasında Halk 
Sağlığı Kurumumuz programın yürütücülüğünü yapıyor birinci basamak hizmet su-
numuyla beraber. Bizler de hastane hizmet sunumunu gerçekleştiriyoruz. Buradaki 
önemli nokta özellikle bu süreci takip edecek bir birimin bu dairemizde kurulmuş 
olması önemlidir.

Dünyada ruh sağlığı alanında hizmet sunumunda üç tane model var. Hastane temelli 
model, toplum temelli model, bir de bunun ikisinin denge modeli var. Bizim gibi yatak 
sayısı az olan ülkelerde bu son model tercih ediliyor. Hastane temelli model aslında 
adı hastane ama depo bir hastane. Aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’mızın 
yönetmesi gereken hizmeti yürüten tarzda hastaneler. Burada hastanelerde uzun süre 
yatışlar oluyor yıllarca yatan hastalar olabiliyor. Hasta, hastaneye getirilmekte, tabur-
culuktan sonraki süreçlerle ilgilenilmemekte, burada ilaç kullanımı takiplerine gelip 
gelmediği, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları, niye bu kişinin yatışa ihtiyaç duyuyor bu sü-
reçler incelenmiyor. Dolayısıyla artık süreç içerisinde iş çığırından çıkıyor ve yatak sa-
yısı yetersiz hale gelmeye başlıyor ve sürekli yeni hastane açmak çözüm oluşturmuyor.

2006 yılında Ulusal Ruh Sağlığı Politikası kabul edilmiş ve 2011 yılında da Ruh Sağ-
lığı Eylem Planı yayınlanmıştır. Dünyada bu süreç 1960’lardan sonra gerçekleştiril-
miş, biz de ise bu süreç bu dediğimiz yıllardan sonra başlıyor. Ancak özellikle Dünya 
Sağlık Örgütü ile beraber yaptığımız projelerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
beraber, Türkiye’nin geç başladığını ama hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtmekteler.

Toplum temelli modelde hasta tedavi olduğu çevrede yaşadığı çevrede ailesine yakın 
bir şekilde tedavi imkânlarına ulaşabilmekte, insan odaklı, maliyet etkin ve esas hedef 
kitlesini de ağır ruhsal bozukluğu olan hastalar teşkil etmekte. Bu modelde akut yatak-
lar, hastanın hiç hastaneye ihtiyacı olmayacak değil ama akut alevlenme durumunda 
genel hastane bünyesinde, herhangi bir dışlanmaya maruz kalmadan diğer hastalar-
la beraber yatabilmekteler ve bu kliniklerle koordineli çalışacak toplum ruh sağlığı 
merkezleri (TRSM) açılmakta. Toplum ruh sağlığı merkezleri, rehabilitasyon ve tedavi 
süreçlerini takip eden bir yapılanma. Bunun en önemli özelliklerinden, görevlerinden 
birisi hastaya özgü bireyselleşmiş bakım planı uygulanması. Onun her türlü ihtiyaç-
larını değerlendirerek ona özgü bir bakım planının yapılması. Genel hastanelerde bu 
standart bakım planıdır bu noktada önemli bir özelliği vardır. Ayrıca toplum ruh sağ-
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lığı merkezleri hastanın tıbbi tedavisini düzenli kullanıp kullanmadığını takip ederek 
diğer yaptığı çalışmalarla birlikte hastanın hastaneye yatış sıklığını ve yattığı zamanki 
sürenin kısalmasını sağlarlar. Bu da yani diyelim ki normal bir hasta iki ay gibi bir 
süre yatarken toplum ruh sağlığı merkezinin takibiyle, çünkü o kişinin belirtilerini ilk 
andan takip ve tespit edip hızla yatışı sağlandığı için üç hafta gibi daha kısa bir sürede 
taburcu olabilmekteler. Bu hastalar, bu grup hastalar özellikle zekâ ve beceri sorunu 
olan insanlar değillerdir. Bunlara belli bir program uygulayarak kendi öz bakımlarını 
yapabilecek, topluma katkı sağlayabilecek, üretim yapabilecek boyuta getirilebilir. İşte 
bütün bunlar toplum ruh sağlığı merkezlerinin çalışmalarıyla yürütülüyor.

Burada da Türkiye’deki şu anda 115 toplum ruh sağlığı merkezimizin dağılımını gö-
rüyoruz. Batman’da tesis yenileniyor, Bitlis’te de tescil alınmak üzere. İnsan kaynağı-
mız, özellikle uzman hekim noktasında baktığımızda ulusal ruh sağlığı eylem planı 
zamanında yüz bin kişiye 2.2 uzman hekim düşerken şu anda 2.77 düşmekte. Bu 
Avrupa ortalamasına baktığımızda 2003 yılının ortalamasında yüz bin kişiye onlar-
da 15,5 kişi düşmekte. Bizde bu noktada psikiyatri eğitimine, asistanlık eğitiminin 
sayıları artırılarak bu uzman ihtiyacımız azaltılmaya çalışılmakta. Değişik bir meslek 
profesyonel ekibe dâhil edilmek üzere, ergoterapistler de denilen iş uğraş terapistleri. 
Bunlar şu anda toplum ruh sağlığı merkezlerinde, psikiyatri kliniklerimizde ve özel-
likle AMATEM’lerde şu anda biz iş uğraş usta öğreticileri istihdam ediyoruz. Bunları 
Milli Eğitim’den orada görev yapan Halk Eğitim’de görev yapan öğretmenlerden bu 
istihdamı sağlayarak spor, beden eğitimi, çeşitli el becerileri noktasında bu çalışma-
ları yürütürken bu uygulamayla beraber daha profesyonelce özellikle bir ruh sağlığı 
hastasına nasıl bakılır ya da bu yaşlıya nasıl bakılır, bu noktada eğitim almış mes-
lek profesyonellerinin yetiştirilmesi hedeflendi ve bu noktada da ilk istihdam bu yıl 
yapıldı. Bunların toplum ruh sağlığı merkezlerimizde istihdamını sağladık. Benzer 
şekilde de psikologlarımızın sayısının artırılmasını hedefliyoruz ve mevcut personeli-
mizin etkinliğini artırmak noktasında da psikologlara yönelik sertifikalı eğitim prog-
ramlarının müfredatı tamamlanmak üzere. Aynı zamanda hemşirelerimize yönelik de 
bir sertifikalı eğitim programı şu an komisyon onayına sunuldu. Toplum ruh sağlığı 
merkezlerimize yönelik de açıldığından bu yana kadar dokuz yüz personelin eğitimini 
gerçekleştirdik.

Yatak sayılarımıza baktığımızda 2010’da yani Ruh Sağlığı Eylem Planı’nın hazırlandığı 
Ekim ayında yüz bin kişiye 8.1 yatak düşerken şu anda yüz bin kişiye 10.7 yatak düş-
mektedir. Bu noktadaki hedefimiz 12.9. Dokuz tane ruh sağlığı hastanemiz mevcut. 
Bu eski, kurumsal temelli modele göre bölge hastanesi olarak eskiden planlanmışlar. 
Bu statüde yeni hastane açılması planlanmamakta bu hastanelerde ileriki süreçte yatak 
sayıları açarak sadece kendi illerine hizmet vermeleri hedeflenmekte buradan da şim-
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diki ve ilerdeki planlanan yatak sayılarını görmekteyiz. Bu noktada bizim bu modelin 
hayata geçmesinde en önemli ayrıntılardan bir tanesini de yatırımlar teşkil ediyor. 
2.430 genel psikiyatri, 2.350 adli psikiyatri yatağı şehir hastaneleri bünyesinde plan-
lanmış durumda. Evet, son üç dakikam kaldığı ihtar edildiği için ben hızlanıyorum. 
Buradan mevcut hastanelerimizde bu yatırımlar gerçekleşinceye kadarki tadilatlara 
örnekler gösterilmekte. Tabi daha insanca bir hizmet sunumuna yönelik Ruh Sağlığı 
Yasası noktasında çalışmalar devam etmekte.

“Toplum temelli ruh sağlığı” bütünleşik bir hizmet modelini oluşturmakta, buradaki 
en önemli Sayın Başkanımızın sorduğu sorunların başında bu bütünleşik bizim dai-
remizin de olduğu Müşterek Sağlık Hizmetleri bu bütünleşik hizmetin sunulması ve 
sürdürülmesi ve bu anlayışın geliştirilmesi çok önemli. Başta Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı bizim bu noktada beraber hareket etmemiz gereken bir bakanlık olmakla 
beraber İŞKUR, belediyeler ve Milli Eğitim Bakanlığı yerine çeşitli kurumların her 
alanda iş birliği yapmasıyla sonuca ulaşabilecek, maksimuma ulaşabilecek bir hizmet 
modeli. Çünkü hastanın sadece hastanedeki süreciyle, sadece sağlık boyutuyla ilgi-
lenirsek sonuca ulaşamayız. Hastayı taburcu ediyoruz ama bir müddet sonra tekrar 
gelip yatıyor ve burada hem yatan hasta sayımızı, yatmaya ihtiyacı olan hasta sayımızı 
azaltmak hem de bu hastalarımızın daha insanca bir hayat sürmeleri için sosyal deste-
ği, sosyal ortamı, bakım gerekiyorsa işte yani onları da, özellikle bizim bu hastalarımı-
za yönelik umut evleri ve benzeri uygulamalar var, bunun haricinde yine belediyelerle 
yapılan şu anda az sayıda örnekler var ve burada iş imkânının kazandırılması gerek. 
Çünkü bizim hastalarımız tedavisi sonrasında bir doktora programını dahi tamamla-
yabilmekteler. Yani onları böyle toplumdan dışlayıp bir köşeye itmek değil onları top-
luma kazandıracak süreci bu şekilde bir bütünleşik hizmet modeliyle ilgili kurumlarla 
beraber geliştirmek lazım.

Ben örnek bir uygulamayla sözlerimi tamamlayacağım. Bizim TRSM’lerimizden Balı-
kesir TRSM’nin bu Mavi At Cafe. Burada meşhur bir uygulama olmakla beraber ken-
dilerinin de yaptığı bir uygulama. Burada hastalarımızdan izin alınmış ayrıca kendileri 
artık, bu hastalarımızın yüzünü örterek onların bir daha damgalanmasını istemedik-
leri için burada hastamızı görüyoruz. Bu hastamız altı yıl kendi ilinden hiç çıkmamış 
bu kişi bir aldığı rehabilitasyon programı sonrasında burada Çanakkale Şehitliğinin 
önceden çok istediği halde korkudan dışarı çıkamadığından gidemediği Çanakkale 
Şehitliğini ziyaret ettiğini ve Mavi At Cafe’de bir üretime katkıda bulunarak bu kişi 
sürekli çalışıyor. Ben uzatmayacağım bu da bir başka hastamız, camdan değişik eşya-
lar yapıyor, aynı şekilde yaşlı bir hastamız çok güzel pasta, yemekler yapıyor bu Mavi 
At Cafe’de satılmak üzere. Önce yüz kişi, yüz hastaya, on üçü İŞKUR vasıtasıyla, bir 
istihdam sağlanabilmiş. Ama daha sonrası bunların üçü işe devam edebilmiş diğerleri 
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işten çıkarılmış. Bu noktada yani mevzuatın kuvvetlendirilmesi lazım çünkü maalesef 
halkımız yani damgalama noktasında böyle bir kişinin kendi iş yerlerinde çalışmaları-
nı istememekteler. Bunun üzerine Mavi At Cafe’yi açmışlar. Burada Cafe, cam atölyesi, 
müzik eğitimi yapılmakta, yirmi beş hasta günlük istifade edebilmektedir. Bir yılda iki 
yüz hastanın istifade etmesi hedeflenmekte. Burada hastalarımızı ve şurada doktoru-
muzu görüyoruz ismi Umut, “Kimse Yoktur Umut Etmeyi Önleyecek!” bir sloganla bu 
sunumu hazırlamışlar biz de onu sizinle paylaşmış olduk bu vesileyle. Amacımız ruh 
sağlığı hastalarının ve yakınlarının geleceğe umutla bakabilmesine imkân sağlamak 
olmalıdır diyoruz ve hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Emre Bey’e çok teşekkür ediyorum, tabi konuşmacılardan da çok özür diliyorum çün-
kü bizim oturumumuza bir saat zaman ayrılmış dolayısıyla on beş dakika bile düş-
müyor o yüzden ben biraz sıkıştırmak durumunda kalıyorum. On ikişer dakika falan 
ancak yine tabii ki biraz sorulardan alacağız galiba bu gidişle. Ben şimdi artık biraz da 
sivil toplum tarafına o zaman söz vereyim. Şehnaz LAYIKEL’e söz vereceğiz, buyurun 
söz sizde efendim.

Şehnaz LAYIKEL Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)

Merhabalar. Ben de sözlerime, aslında bugün iki kez değinildi ama insan hakları ala-
nında çok büyük emekleri olan ve kısa bir süre önce kaybettiğimiz Sayın Tahir EL-
Çİ’yi anarak başlamak istiyorum. Ve umuyorum ki bu bir dönüm noktası olur ve in-
san hakları alanında bu kadar güzel çalışmalar yapan insanları daha fazla kaybetmeyiz 
bu ülkede.

Şimdi biz sunumumuza kısa bir fragmanla başlayacağız. Aslında birkaç kez değinildi, 
“depo” terimi çok sık kullanılan bir terim. Özellikle Türkiye’deki ruh sağlığı hastanele-
ri ve bölgesel hastaneler için kullanılan bir terim. Daha önce Zafer Kıraç da sunumun-
da, sevgili Zafer cezaevleri için de kullandı bu terimi. Şimdi bizim bir belgeselimiz var 
Eylül 2011 – Haziran 2014 arasında çektiğimiz. Avrupa Birliği ve Global Diyalog’un 
desteğiyle uygulanan bir proje kapsamında, Sivil İzleme Projesi kapsamında altı depo 
hastaneyi dolaştık Türkiye’deki. Sağlık Bakanlığı izniyle gerçekleştirilmiş bir çalışma. 
Bu anlamda aslında bir ilk oldu, ilk defa sivil bir belgesel ortaya çıkmış oldu ondan bir 
fragman paylaşmak istiyoruz sizlerle.

(Fragman gösterilmiştir.)
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Emre BARCA Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)

Evet, şimdi insan hakları bağlamında konuşmak istiyoruz çünkü aslında tam olarak 
ismimizde de bahsi geçtiği üzere varlığımızı anlamlı kılan şey, ruh sağlığı alanında bir 
insan hakkı ihlali sorunu olduğunu iddia edenler. Var oluşu itibariyle aslında böyle 
bir iddiayla yola çıkan bir derneğiz. Genel olarak bu işte genel yayın yönetmenlerin-
den, gazete yayın yönetmenlerinden tutun, sosyal bilimler öğrencilerine gelene kadar 
aslında çok fazla kolay ilişkilendirilemeyen bir alan. Ama dediğim gibi bizim açımız-
dan, bizim tespitlerimize göre ki bu sivil izleme çalışmasında ortaya çıkan 2013 tarihli 
raporda da ortaya konulan şey aslında özellikle kurum temelli hizmetler söz konu-
su olduğunda, ruh sağlığı alanında Türkiye’de dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi ruh sağlığında ciddi insan hakları ihlalleri olduğu yönünde. Bu anlamda Dünya 
Sağlık Örgütü’nün çok ciddi çalışmaları var. Özellikle Atlas 2014’de ortaya konulan 
veriler zaten tam da Türkiye’nin mevcut eylem planında izlemeyi tercih ettiği rotada 
olduğu gibi kurum temelli bir hizmetten toplum temelli bir hizmete yönelimi teşvik 
ediyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında doğrudan Dünya Sağlık Örgü-
tü ve Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’yi temel alarak aslında 
kurum temelli bakımın ve o kurum kültürünün bu insan hakkı ihlallerinin temeli 
olduğunu söylemek çok kuvvetle mümkün. Dolayısıyla işlerlik açısından ve bütün 
dünyadaki ruh sağlığı alanında çalışan insan hakları çalışanları, aktivistleri açısından 
önemli perspektif bizim kurumsuzlaşma, kurumsuzlaştırma dediğimiz bir perspektif. 
Buradaki amaç Türkiye’de de izlenen yolda görüldüğü gibi toplum temelli bir ilerleyiş 
sağlamak.

Ben de biraz bu slaytları atlamak zorunda kalacağım süre sorunundan ötürü. Biz bu 
ihlal alanlarını toplumsal alanda, ruh sağlığı alanında çok kabaca üçe ayırıyoruz. Top-
lumsal alanda işte damgalama ve ayrımcılıkla çok açık bir şekilde tezahür eden bir 
ihlal alanı var, mücadele edilmesi gereken; hukuki alanda özellikle Engelli Haklarına 
İlişkin Sözleşmenin 12. maddesinde kanun önünde eşitlik anlamında vesayetle ilgili 
ve benzeri konularda çok ciddi kanun önünde eşitlik sorunları var. Hukuki alanda, 
yasal anlamda yapılması gereken değişiklikler var bununla ilgili bizim yine Avrupa 
Birliği ile birlikte yürüttüğümüz projeler var. Ve son olarak aslında bugün de burada 
toplanmamızın sebebi olan bu ruh sağlığı kurumlarındaki ihlaller.

Şimdi öncelikle belki şunu vurgulamak lazım sabahtan beri kurumlardan bahsedi-
yoruz, kurumsuzlaşma derken de aslında nasıl bir perspektif var dünyada ve altını 
çizerek söylüyorum Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nde ve Avrupa Bir-
liği perspektifinde onu vurgulamak lazım. Çünkü tanım itibariyle sosyolog Erving 
GOFFMAN’dan itibaren hapishaneler de bu mültecilerin işte geri gönderildiği nok-
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talar da, onların kampları da, yaşlıların ve çocukların bakım merkezleri de aslında 
“total kurumlar” olarak adlandırılıyor. Ve bu kurumlar zaten bu ihlalleri sistematik 
olarak üreten yerler. Dolayısıyla hapishaneleri ve diğerlerini de kapsamak üzere ku-
rum nedir diye belki bütün oturumları kapsayacak bir şey sorduğunuzda, sakinlerinin 
tecrit edilmiş ve toplumdan ayrılmış olduğunu, kendi hayatları üzerine karar verme 
ve denetim haklarının olmadığını veya sınırlı olduğunu ve kurumun şartlarının birey-
sel gereksinimlerin her zaman önüne geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla kurum kültü-
rü, kurumun tanımlanması çok önemli; çünkü en alttaki maddeyi özellikle okumak 
istiyorum. İster TRSM’ler kuralım ister umut evleri kuralım eğer kurum kültürünü 
küçük ölçekli ya da özel organizasyonlarda da devam ettirirsek o zaman kurumsuz-
laştırma hedefine ulaşmamış ve insan hakkı sözleşmelerine uyumlu bir ruh sağlığı 
hizmeti vermemiş olacağız.

Kurum kültüründe yine bunun belki altının çizilmesi gereken şey birincisi bu deper-
sonalizasyon. Bu işte sakinlerin, kurum sakinlerinin kişisel eşyalarının olmamasından 
tutun da kendi hayatlarını tanzim edememelerine varana kadar bir rutinlik katılığı. 
Blok tedaviler, bu nokta az önce söylendi. O kurumun mantığında söz konusu olan 
bunun karşısında belki toplum temelli modeli düşünmek lazım ki orada bireyselleş-
miş planlardan söz edildi. Ve sosyal mesafe. Dolayısıyla bu kültürü ister dört kişilik 
ister beş kişilik, ister özel ister kamu kuruluşu. Farklı organizasyonlarda devam etti-
rirsek eğer aslında bu insan hakları ile ilgili hedeflerimize ulaşamayacağız.

Genel ihlalleri çok kabaca ve hızlıca geçmeye çalışacağım ama fotoğrafların kendilerini 
de dünya sağlık örgütünün sitesinden aldığım fotoğraflardır o yüzden biraz kaliteleri 
biraz düşüktür ama izolasyon, insanlık dışı yaşam koşulları, özgürlüğün kısıtlanması, 
yetersiz hizmet, şiddet gibi konular. Bunların hepsini açmak lazım belki. Toplum 
temelli hizmetlere geçişle ilgili dünyadaki örneklere biraz baktığımızda Türkiye’deki 
bize ümit veren çalışmalara belki ilave edilmesi gereken şeyleri de görmüş olacağız. 
Kişisel asistanlık, akran desteği, ev ya da dairede barınma. Ben bütün bu örnekleri 
yazdım yine Avrupa Birliği’nin bir uzman komisyon raporuna dayanarak. Kaçış evleri, 
pınar evleri, sevgi evleri, gönüllü arkadaşlık gibi krize bağlı ve acil durum hizmetleri 
gibi hizmetler. Bize bu çerçeveyi sağlayan aslında Türkiye’nin de imza atmış olduğu, 
hatta sonrasında ortaya çıkan ihtiyari protokole de imza atmış olduğu Birleşmiş Mil-
letler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme. Çünkü zaten engellilik denilen şey sadece 
fiziksel engellilikle birlikte tanımlanmıyor. Türkiye bunu da başardı; ama bunun da 
hem toplumsal alanda hem ruh sağlığı çalışanları alanında yaygınlaşması gerekiyor bu 
bilginin, mutlak surette içselleştirilmesi gerekiyor.
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Şimdi belki Sözleşme içerisinde vurgulanması gereken nokta, bir perspektif olarak 
korunması gereken şey madde 19, bağımsız yaşamla ilgili madde. Bunu da çok kısa 
bir özet yaparsam muhtemelen bu sözleşmeyle ilgili yazılmış onlarca metin var. Bu 
geçiş süreciyle ilgili şöyle anlaşılmasın ki bunların bir anda kapatılıp oradaki bakıma 
da hakkı olan insanların sokağa ya da iç piyasa koşullarına terk edilmesi gibi bir şey 
anlaşılmasın. Bu geçiş süreci söylendiği gibi altmışlardan beri yani bir elli yıllık bir 
birikim var ve bununla ilgili insan kaynağının geliştirilmesinden tutun formların kul-
lanımına kadar çok ciddi bir birikim var. O birikimden istifade ederek ama bu ilkeler 
unutulmadan hareket edilmesi gerekiyor.

Engelli kişilerin ikamet edecekleri yeri ve nerede kiminle birlikte yaşayacaklarını 
seçmeleri, yaşama ve topluma dâhil olmalarının desteklenmesi ve toplumdan tecrit 
edilmelerinin engellenmesi ve vatandaşlara yönelik toplum hizmetleri ve tesislerden 
eşit bir biçimde engelli kişilerin de yararlanmasının açıklanması. TRSM’ler, söylendiği 
gibi çok önemli bir gelişme. Türkiye’de bunun açılması bu eylem planını kesinlikle 
önemsiyoruz. Ama bir yandan da biz de Dünya Sağlık Örgütü gibi biz de şöyle bir 
uyarıda bulunuyoruz. Bu yine Atlas 2014’den sonra ortaya çıkan bir, Dünya Sağlık 
Örgütü’ne ait bir rapor. Dünya Sağlık Örgütüne üye ülkelerin üçte ikisinin halihazırda 
toplum temelli hizmetlere geçişle ilgili zaten bir eylem planı ya da bir vizyon belgesi 
var. Fakat bu ülkelerin çoğunluğunda uluslararası insan hakları sözleşmesiyle uyumlu 
politikalar ve planlar izlenmiyor ve belki en önemlisi Türkiye’de hapishaneler için de 
aynı şeyi söyledik, mülteciler için de eminim çocuklar için de aynı şeyi söyleyeceğiz 
farklı bir noktada, bütün bu kararlar alınırken bu planlar yapılırken, eğitim program-
ları hazırlanırken ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler bu kurumun sakinleri, süreçlere 
dâhil edilmiyor ve de STK’lar. Dolayısıyla bu tür bir geçiş, umutla bakarak bu tür bir 
geçişten söz ediyorsak eğer o zaman sakinlerin ve yakınların süreçlere katılımı, sivil 
toplumun süreçlere katılımı ve temel prensip olarak verilerimiz ve bağımsız yaşam 
(madde 19) doğrultusunda topluma tam katılımı ve birey merkezli desteği ele alma-
mız gerekiyor, teşekkür ederim.

Şehnaz LAYIKEL

Var mı bir iki dakika daha, birkaç şey ekleyebilir miyim? Emre aslında sunumuyla çok 
iyi özetledi hem RUSİHAK’ı hem de dünyadaki uluslararası insan hakları standartları 
açısından ruh sağlığı alanında yapılması gerekenleri. Biz de Türkiye’deki gelişmeleri 
elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Burada asıl meselenin aslında bir yan-
dan psikososyal engellilik ile ilgilenenlerin fikirlerinin gözden geçirilmesi olduğunu 
düşünüyorum.
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Yeni kurumlar açma mantığının da kırılabilmesi, madde 19 un söylediği şey çok 
önemli; madde 19 bağlamında bu kişilerin toplum içinde bağımsız yaşamalarının 
önündeki en büyük engelin “kendi adlarına karar veremez” olarak algılanmaları ol-
duğunu düşünüyorum. Umuyoruz ki yeni politikalar, gelişmeler bunu değiştirecek 
yönde olur.

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Şehnaz Hanıma çok teşekkür ediyorum böylece zaman konusunda çok titiz davran-
dılar, şimdi iki kamu görevlisi iki sivil toplum örgütü temsilcisinden sonra bir akade-
misyenin açıklamasını alacağız o da çok faydalı olacak, buyurun Hocam.

Prof. Dr. İsmail TUFAN Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü

Öncelikle hepinize saygı ve selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum, Türkiye İnsan Hak-
ları Kurumu Başkanlığına bu organizasyonu hayata geçirdiği için de çok teşekkür 
ediyorum. Aslında ben bugün sizlere, görüntülü izletmek açısından Türkiye’de ruh 
sağlığı ve yaşlı barınma merkezlerini farklı açılardan anlatmayı düşünüyordum. Evet, 
bu sunumu yapmamaya karar verdim çünkü 2000 yılından beri ülkemizde edindiğim 
tecrübe burada da tekerrür etmiştir. Bundan dolayı konumuzla ilgili daha farklı şeyler 
söylemek istiyorum. Ünlü bir hatibin sözünü burada hatırlatarak başlamak istiyorum: 
Ne söyleyeceksen kısa söyle, öz söyle ve çek git! Ben de böyle yapmak istiyorum.

Yirminci Yüzyılın bize bıraktığı en büyük miras şüphesiz ki uzun ömürlülük olmuş-
tur. Eskiden yaşlanma ve yaşlılık bir istisnaydı dolayısıyla bu kural haline geldi. Yer-
yüzündeki bütün toplumlar, istisnasız bütün toplumlar hızla yaşlanıyorlar. Bilimsel 
verilerle kanıtlanan bu durumu görebilenler geleceğe daha büyük umutlarla bakabile-
ceklerdir. Gerçekleri göz ardı eden toplumlar ise çok büyük sosyal problemlerle kar-
şı karşıya kalacaklardır. Türkiye gelecekte sosyal problemlerle karşı karşıya kalacak, 
yeryüzünde Güney Kore’den sonra sessiz ve hızlı bir şekilde yaşlanan ikinci ülkedir. 
Dolayısıyla Türkiye’nin bu açıdan nelerle karşılaşacağını bilmemiz ve bunu görmemiz 
ve geleceğe yönelik stratejilerimizi ve planlarımızı yapmamız kaçınılmazdır. Ve bu 
bizim aynı zamanda gelecek kuşaklar için de tarihi bir sorumluluğumuzdur. Bugün 
Türkiye’de yaklaşık 4.326.000, beş farklı klinik hastalıktan ötürü vatandaşlarımız ba-
kıma muhtaçtır. 1.750.000’i yatalaktır ve Türkiye’de Alzheimer Vakfı’nın verilerine 
göre 800.000 demanslı yani bunama hastası vardır ve bunların 400.000’i alzheimer 
hastasıdır. Gelecekte bizi özellikle Sayın Genel Müdürümüzün de burada ifade ettiği 
gibi değişik bir Türkiye bekliyor. 2017 yılında nüfusu 101 milyona ulaşmış ve 30 mil-
yon altmış yaşın üstünde bir popülasyona sahip ama tırnak içinde bu popülasyonun 
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30 milyonu klinik hasta ve 14 milyonu da bakıma muhtaç olacaktır. İşte böyle bir 
Türkiye’yi hayal edin, böyle bir Türkiye’yi gelecekte tasavvur edin ve nasıl çalışmamız 
ve nasıl bir planlama yapmamız gerektiğini de hep birlikte düşünebiliriz.

Gelecekte Türkiye, özellikle ülkemiz dört farklı açıdan etkilenecektir. Bunlardan bir 
tanesi dijitalleşme, ikincisi bireyselleşme, üçüncüsü demografik değişim ve dönüşüm 
dördüncüsü ise ileri yaştır. İleri yaş demekten burada kastım Türkiye’de seksen yaş 
ve üzeri %266’lık bir nüfusta artış vardır. Bu da bize gelecekte ülkemizin sokakların-
da daha fazla seksen yaşındaki vatandaşlarımızı beş yaşındaki çocuklara oranla daha 
fazla göreceğiz. Toplumumuz daha fazla uzun bir ömre sahip olacak ve daha farklı 
yaşlanacağız daha çeşitli yaşlanacağız ve dolayısıyla toplumsal yaşlanma ve yaşlılık 
Türkiye’nin gelecekte karşılaşacağı bir sorundur, Türkiye’nin ileriki önemli problem-
lerinden bir tanesidir. Bu açıdan ülkemizde bugün, gün boyu konuştuğumuz mülteci-
lerle ilgili sorunları bir de bu bakış açısıyla değerlendirmek gerekir. Bu insanlar yakın 
bir gelecekte belki de hiçbir zaman ülkelerine geri dönemeyecekler. Dolayısıyla bu 
kapsamda onlara insan onurunun zedelenmediği ve koşulların insan onuruna yakışır 
bir rehabilitasyon ve toplumla bütünleşme süreçlerini mutlaka yaratmamız ve organi-
ze etmemiz gerekir. Çok insan var saate bakıp da herhangi bir yere şu saat geldi göçe 
gidelim demiyorlar, göç için bir gerekçeniz ve sizi ona iten bir nedeninizin olması 
lazım. Bu açıdan bugün buradaki sunumumda konuşacaklarım belki farklı bir açıdan 
değerlendirilebilir.

Söylediğim gibi bizi bekleyen en önemli sorunlardan bir tanesi yaşlanma ve yaşlılık ol-
gusunu, sanki yaşlanma ve yaşlılık bir başkasının problemiymiş gibi algılamamız. Jean 
Paul Sartre şunu söylüyor; yaşlı insan daima bir başkasıdır. Dolayısıyla toplumların 
böyle bir davranışa yönelmeye hakkı yoktur ve yaşlanma ve yaşlılık insanın bireysel 
bir kaderi değil hepimizin toplumsal sorumluluğu ve üstlenmesi gerekecek toplumsal 
soruna karşı çözüm yollarını birlikte yaratacağımız bir zemin olması gerekir.

Çok şaşırıyorum, biz insanlar gerçekten tuhaf varlıklarız. Bir taraftan en büyük vah-
şetleri ve zulümleri yapıyoruz. Tarihin her döneminde işkence, cinayet, zulüm vardı. 
Diğer taraftan aynı insanlar birbiriyle bir hayli iyi geçiniyorlar. Birbirimizi nezaketle 
selamlıyoruz, birbirimizi ezmemeye çalışıyoruz, birlikte gülüyor ve eğleniyoruz. Ve bü-
tün bunları cezadan korktuğumuz için yapmıyoruz. Ruh sağlığı deyince aklıma birden 
bire bunlar geldi. Zannedersem hepimiz biraz sağlıklıyız biraz da bunun tam tersiyiz.

Çeşitli vesileler bizi ruhsal sağlıkla ilgilenmeye itmektedir hanımefendiler, beyefendi-
ler. Şimdi söyleyeceğim bu konuya gün boyu bu toplantıda değinilmedi bana ilginç 
geldi bunu da burada ifade etmek isterim. Ruhsal sağlıktan söz eden bir kimse önce 
bunun altında neleri anladığına açıklık getirmelidir. Bunu yapmazsa ve yapmazsak 
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neyi tartıştığı ve sorunun tamamında hepimiz sıkıntı çekeriz. Ruhsal sağlığın önemini 
vurgulayan bir kimse iki varsayımından hareket etmektedir birincisi ruh vardır, ikin-
cisi ruh hastalanabilir. Ülkemizde son zamanlarda yaşlıların ruhsal sorunlarına ilginin 
arttığı hiç şüphesiz ki söylenebilir. Oysa da yaşlı bakım merkezlerindeki yaşlıların ruh 
sağlığını ele alacak olan bu Çalıştay, bu toplantı bunun önemli bir göstergesidir. Bu 
yüzden ruh nedir sorusunun cevabını ben burada vermek zorundayım. Ancak o za-
man yaşlılar için barınma merkezi ve ruh sağlığı arasındaki ilişkileri tartışabilir, ortak 
akıl ve ortak hedefler belirleyebiliriz ve ortak çözümleri hep birlikte bulabiliriz.

Psikolojide klinik psikolog olarak inandığım bir şey, ruh kavramı üzerine bilimsel 
literatürde iki görüş vardır hanımefendiler beyefendiler. Biri monist diğeri ise düalist 
görüşü temsil etmektedir. Düalizmde ruh ve beden ayrı, ayrı olgular kabul edilir, ruh 
ve beden birbirinden ayrıdır. Beden cansızdır, bedene can veren ruhtur, beden ölüm-
lüdür ruh ölümsüzdür. Belli bir anda ruh bedeni terk eder, ruh bedeni terk edince 
geriye cansız beden kalır. Monist düşünce tarzında beden ve ruh birdir. Beden ölünce 
ruh da ölür. Ruhun bireysel aktiviteler ve süreçlerle bağlantılı olduğunu biliriz. Dola-
yısıyla beyin ve sinir sistemi aktivitelerinin bir sonucudur. Duygu, düşünce, algı, ya-
şantı bilişsel kognitif olgularla ilişkilidir. Türkçede “son nefes” dediğimiz ölüm anıyla 
ilgili tasavvurlar sadece bizim kültürümüze has bir tasavvur değildir. Bakınız Orta 
Çağ’dan kalan resimleri incelediğinizde orada ruhun ağzından nakşedilen yüzlerce 
resme rastlarsınız. Son nefes kavramıyla, ruhun bedenin ağzından terk ettiği düşünce-
si dile getirilmektedir. Ruh ölümsüz olduğu için vakti geldiğinde bedeni terk eder ve 
geriye cansız beden kalır. Bu düşünceye göre beden ölü bir maddedir ona hayat veren 
ruhtur. Ölümsüz ruh bedeni terk edince geriye ölü madde olarak kalan beden, adeta 
uykuya dalmış gibidir. Ruh sağlığı üzerine tartışırken bu görüşten hareket edilirse 
ölümsüz ruhun sağlığından hiç şüphesiz ki söz etmek gerekir. Fakat ruh ölümsüzse 
onun sağlığında bir sorun görmek bir hayli zayıf bir gerekçedir. En azından yaşlı 
barınma merkezlerinde onun ebedi sağlığına çözüm bulamayız. Bu görüşten hareket 
edersek hanımefendiler beyefendiler o zaman ruh sağlığı açısından yapabileceğimiz 
bir şey yoktur. Çünkü ruh ölümsüzse o zaman yaşlı kavramının da bir anlamı kal-
mamaktadır. Çünkü düalist görüşten hareket edersek ruhun zamana bağlı olmadığı 
dolayısıyla yaşını dikkate almayacağımız çok açık anlaşılmaktadır.

Modern psikolojide kabul edilen ve kabul gören monist görüşten hareket edilmesi 
bilimsel açıdan en uygun olanıdır. Yani ruh ve beden birdir kurumsal bütün süreçler 
duygu, düşünce, yaşantı gibi iç dünyamızda meydana gelen bütün davranışlar bi-
linçsel niteliktedir. Bu durumda ruhsal sağlık kavramının tanımını, üzerinde tartışma 
olanağını şimdi elde etmiş oluruz.
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Bilgi notu olarak bana gönderilen metnin hemen başında bu Çalıştayın yasal gerekçesi 
belirtilmiştir. 15.06.2011 tarihli ve 2011/1962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla onay-
lanan İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol ile öngörülen görevleri ye-
rine getirmek şeklinde ortaya konulan yasal gerekçe henüz neden bu konuyla ilgilen-
diğimizin cevabı olamaz. Çünkü binlerce yasa vardır ve biz hepsiyle ilgilenmiyoruz, 
demek ki yasalar henüz belli bir konuyla ilgilenmemizin temel nedeni olamaz. Olsa 
olsa sadece ilgilenmek için bir zemin teşkil eder. Yaşlı barınma merkezlerindeki yaşlı-
ların ruhsal sağlığına duyulan ilginin ardında toplumsal sebepler yer alıyor mu buna 
bakmak gerekir. Bunun muhakkak toplumsal nedenleri de vardır, yaşam süresinin 
uzaması nedeniyle sayıları artan yaşlılar bunun toplumsal sebebi olarak kabul edilir. 
Yaşlılık bugün ülkemizde bireysel bir kader değildir, toplumsal bir sorun ve hepimi-
zin sorumluluk alanı altındadır. Yaşlı nüfusun çoğalması, yaşlı barınma merkezlerine 
duyulan ihtiyacın artmasına bir sebep teşkil edebilir bunda bir sakınca yoktur. Buna 
rağmen toplumsal nitelikli pek çok soruna ilgi duyulmadığını dikkate alırsak o zaman 
sadece yaşlıların çoğalması bizi burada bir araya getirmek için yeterli gerekçe olabilir 
mi? Ahlaki gerekçeler, yaşlı barınma merkezlerindeki yaşlıların ruhsal sağlığıyla ilgi-
lenmememizin bir sebebi olabilir mi? Bunu da yegane sebep kabul edemeyiz çünkü 
ahlaki sebeplerden hareket etsek o kadar çok ahlaki sorunumuz var ki. Herhalde yaşlı 
barınma merkezlerindeki yaşlıların ruhsal sağlık durumlarına çözüm getirmek ve aynı 
zamanda ahlaki sorunlar listesindeki sıralamada sonda yerlerini alırlar. O zaman biz-
ler neden buradayız?

Bence burada bulunmamızın dört gerekçesi var. Bir yasal, toplumsal ve ahlaki gerek-
çeleri belirtmek, dördüncüsü ise kişisel gelişimimizden ötürü. Bu Çalıştaydan elde 
edeceğimiz kişisel kazançlar bizi burada bir araya getirmiştir. Ve burada hepimizin 
ortak düşüncesi burada tartıştığımız sorunlara en azından doğru temelde doğru çö-
zümler bulmaktır. İnsanlar yaşlı, genç, çocuk fark etmez her anı ve her anını güven-
lik kılıfı altında kameralarla gözlemek bu da ayrıca Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde 
öngörülen ve protokolde bahsi geçen ve bizim de burada öğrenmek istediğimiz gayri 
insani ve küçültücü muamele anlamına gelir. Yani yaşlı barınma merkezlerinden bah-
sediyorum yani kaş yaparken kaç tane gözü çıkartıyoruz buna bakmamız lazım bunu 
önlememiz lazım. Burada yaşlı barınma merkezlerindeki “Big Brother” sorununu ko-
nuşmamız lazım. Hiçbir insan başkaları tarafından gözlemlendiğini ve sürekli gözlem 
ve gözetim altında olduğunu bile bile kendini iyi hissetmez, ruhsal açıdan kendini 
mutlu hissetmez. Hangimiz hayatımızın mahrem yerlerini kamuya açmak ve kamuya 
açarak bunların gözetlenmesini ister ve bundan ruhen memnun olabilir? Yaşlı göze-
tim merkezleri yaşlı bakım merkezlerine dönüşmemelidir. Bu açıdan buna hepimizin 
ayrıca dikkat etmesi gerekir.
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Bugün ülkemizde ampirik verilerle genelleme yapabilecek örneklem üzerinde Türkiye 
Gerontoloji Atlası çalışmasından elde ettiğimiz bulgular ülkemizde ve diğer ülkeler-
de olduğu gibi iki yüz bin civarında ihmal, suistimal ve şiddete uğramış yaşlılarımız 
mevcuttur. Biz araştırmamızı suistimal ve ihmali şiddetin türü olarak kabul ettik. Me-
sela tuvalete gidememek. Bir yaşlı tuvalete gitmek için yaşlı bakıcısını bekliyorsa ve 
bakıcısı bunun farkındaysa ve bilerek onu tuvalete götürme işlemini bilinçli şekilde 
geciktiriyorsa bu artık bir ihmal değil aksine işkencenin bir türüdür, zalimane bir 
davranıştır. Bir diğer örnek, kendini ifade edemeyen bir bunama hastasını tasavvur 
edin o kendini ifade edemiyor diye susamıyor, tuvalete gitmesi gerekmiyor, yıkanması 
gerekmiyor, acıkmıyor demek değildir. Biz Antalya’nın Ağustos sıcağında belinden 
bir dut ağacı gövdesine bağlanan ve sonrasında ailesinin düğün dönüşü o bağlanılan 
ağacın altında ölüsü bulunan Alzheimer hastası Muharrem Amcanın hikâyesini iyi 
biliyoruz, onun hikâyesini bizzat yaşadık. Yani sorunun sadece yaşlı bakım barınma 
merkezi ile sınırlı olmayıp bütün toplumun kesimlerini ve yaşam alanlarını kapsadı-
ğını unutmamamız gerekir. Fakat bana burada ayrılan bu kısa sürede, hemen bitiri-
yorum toplumumuzda yaşlılara verilen değeri de göstermesi açısından bu örneklerin 
önemi hiç şüphesiz ki son derece yerindedir.

Şunu da ifade etmek isterim, biz Türkiye Gerontoloji Atlası Çalışması kapsamında 
Aydın’da, Nazilli’de, Ordu’da, İzmir’de ve bugün Dinar’da ortaya koyduğumuz yaş-
lı bakım ve bakım hizmetlerine yönelik uygulama alanlarını yarattık. Şundan emin 
olabilirsiniz hiçbiri de bugün burada tartıştığımız işkence, zalimane, gayriinsani, kü-
çültücü muameleleri bu kurumlarda göremezsiniz. 2004 yılından beri bu kurum-
lar Türkiye için örnek bir projedir. Biz bütün bunları yaparken, biz bütün bunları 
yaparken henüz bu yasa yoktu. Bu yaşlılara yönelik şiddet, ihmal ve suistimalleri 
daha yasa yokken dile getirdik. Ve Aydın’da sokakta yaşayan kimsesiz yaşlılara “sevgi 
evi modelini” kurduk bugün çalışıyor, tıkır tıkır çalışıyor. Sokakta yaşayan kimsesiz 
yaşlılar o evlerde hayatlarının son dönemlerini insan onuru ayaklar altına alınmadan, 
çiğnenmeden mutlu bir şekilde geçiriyorlar. Bütün bu yaptıklarımızı Japonlar duydu, 
Almanlar duydu, Avusturyalılar duydu, bir tek duymayan bizim toplumumuz oldu, 
bizim kurumlarımız oldu. Demek ki bir şeyin duyulması için kulağın olması yetmi-
yor, gözün olması yetmiyor. İşitmeyi isteyen kulağın, görmeyi isteyen gözün ve yaşlıya 
duyarlı ve onun sorununu içinde hisseden, kavrayan sağlıklı ruhlara ihtiyacımız var. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Bütün konuşmacılara katkıları için çok teşekkür ediyorum, zamanımız bir on dakika 
kalmış. Soru cevap kısmımızda soru sormak isteyenleri önce belirleyelim sonra da 5 
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dakika cevap fırsatımız olur herhalde. Var mı soru bir, iki, üç kişi görünüyor buradan 
o zaman siz buyurun.

Doç. Dr. Tevhide Aslı AKDAŞ MİTRANİ

Şimdi hasta olmayanlara dönük halka yayılmış bir ruh sağlığı hizmetinin de ben eksik 
olduğunu düşünüyorum. Belki hani muhatabı bu sorunun siz misiniz bilmiyorum 
ama toplum ruh sağlığı merkezleri kronik ve yaşamını yardımla, bakımla toplum 
içinde desteklenerek sürdürecek olan kişilerle ilgili birim. Ama bir taraftan da kaygı 
bozuklukları, duygu durum bozuklukları dediğimiz zaman yani nüfusun yarısı haya-
tında herhalde en az bir kere, bir dönem bunları yaşıyor. Ve bunların hepsi de ki bu 
toplum ruh sağlığı eylem planı biliyorum ki psikologların meslek örgütleriyle birlik-
te çeşitli psikologların dâhil olduğu hedef sağlık ve çalışanları diyeceğimiz bir ortak 
platformun çıktısı olarak ortaya çıktı. Ve ruh sağlığı hizmetleri de sadece tıbbi bakım 
ve ilaç tedavisinden ibaret değil. Psikoterapinin sadece işte büyükşehirlerin lüks mu-
hitlerinde ve geniş tabanlı olarak halka yayılmadan sürdürülen bir hizmet olduğunu 
da düşünüyorum, kendi alanımla ilgili söylüyorum. Birinci basamak gibi acil başvuru 
alabilecek yerler gibi toplumun ulaşabileceği yerlerde böyle bir model planı var mı, 
düşünülüyor mu, olacak mı diye merak ediyorum bunu sormak istedim.

Dr. Emre YATMAN

Ben sunumumun başında arz etmiştim yani bizim aslında ruh sağlığı programlarını 
yürüten kurumumuz Halk Sağlığı Kurumumuz. Onlar hem programın yürütülmesi, 
bizim hastanelerimizi ilgilendiren hem de birinci basamağı ilgilendiren programları 
yürütüyorlar. Bu konuda onlar size cevap verebilirler ama burada bir temsilcileri yok. 
Ama sorunuzdan anladığım bu işin kanaatimce yani birinci basamak ilgilendirmekle 
beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı da ilgilendiren bir ayağı varmış gibi geldi 
sanki. Ama en başta Halk Sağlığı Kurumu cevap verebilir.

Dr. Levent KORKUT İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Şimdi tabi Kurul çalışmalarımızda bugüne kadar cezaevleri çok ön planda oldu ama 
bizim hedefimiz birilerinin kapalı olarak tutulduğu bütün mekânlar. Dolayısıyla ruh 
sağlığıyla ilgili mekânlar ve yaşlılarla ilgili mekânlar. Burada bu toplantının ana ko-
nusu tabi burada bu kişilere yönelik davranışlar. Burada tutulan kişiler biraz önce 
belirtildiği gibi insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürüyor mu? Her iki kurum açı-
sından bu takibi nasıl yapıyorsunuz, takip yapılıyor mu, öncelikle yapılıyorsa nasıl 
yapılıyor? Hem yaşlılar açısından hem ruh sağlığı açısından. Kısaca bu konuda bilgi 
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verir misiniz? Mesela bir rapor iletiliyor mu bu takiplerle ilgili. Özel bakım evleri var 
çok sorunlu gibi gözüküyor, yaşlılar için burada özel bakım evlerine yönelik ayrı bir 
faaliyet yapılıyor mu, ne ölçüde kontrol ediliyor buradaki kişilerin kötü muameleye, 
işkenceye maruz kalması ne ölçüde izleniliyor ve kontrol ediliyor sizin tarafınızdan. 
Biz bu izleme sistemini ayrıca oluşturacağız ama siz bu güne kadar nasıl bir sistem 
oluşturdunuz bu iki kurum açısından da.

İshak ÇİFTÇİ

Teşekkür ediyorum, biraz kendimizi biz sandviç gibi hissediyoruz yani her taraftan 
sıkıştırılıyoruz. Mesela, akademisyen görüşü dinliyoruz bize diyorlar ki ya bu ku-
ruluşlarınızda kamera izleme sistemiyle birilerini takip etmeniz işte insan onuruna 
yakışır bir şey değildir, bunu yapmayın diyorlar. Öbür taraftan Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne baktığınızda onların ruh sağlığının korunması ve de insan 
onuruna uygun bir muamelenin yapılması için zorlayıcı sebepler var. Şimdi tabi bu 
iki sıkıştırma arasında yani hem insan onurunu zedelemeden hem de onları daha çok 
istismara maruz bırakmadan nasıl takip edebiliriz gibi endişelerimiz var ama bu endi-
şelerimizi büyük çoğunlukla giderdik. Yani çok ciddi anlamda da ben şunu fark ettim; 
burada yapılan sunumlarda ben bana haksızlık yapıldığı kanaatini taşıyorum. Sürenin 
yetersiz olduğunu düşündüm. Sebebi şu bize bağlı olan kuruluşlarımızla çok deva-
sa bir yapımız var bunu burada on beş dakikaya sığdırmak mümkün değil. Sadece 
bir kısmının ancak isimlerini söyleyebiliyorsunuz, hâlbuki şu an itibariyle Türkiye’de 
hem özel sektörün çalıştırdığı hem de bize yani kamuya bağlı olan yaşlı kurumları-
nın tamamı aldığımız bir prensip kararıyla basın dâhil herkese açıktır. İsteyen herkes 
o kapıyı çaldığı zaman gidip orada yaşlı istismarının olup olmadığını çok rahatlıkla 
görebilir ve onların kendilerinden sorabilir. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki biz bu ta-
kipleri illerde kurduğumuz komisyonlar ve diğer kurumlara açık olmak üzere haftada 
bir, on beş günde bir veya aylık takipler şeklinde yapabiliyoruz. Raporları tutuluyor, 
takipleri yapılıyor dolayısıyla aykırı bir davranış olduğunda gereğini asla taviz verme-
den yerine getiriyoruz. Dolayısıyla burada medyanın da suçu olduğuna inanıyorum 
ben Türkiye’de hala insanlar çocuk yetiştirme yurtlarında orada çocuklara kesinlikle 
suistimal yapılıyor şu yapılıyor bu yapılıyor şeklinde bir algıya sahipler. İnsanlar hâlâ 
şunu bilmiyor; Türkiye’de çocuk yurdu kalmadı, çocuk yurdu yok, şimdi sevgi evleri 
var. En fazla on tane çocuğun bir arada barındığı ve onlardan sorumlu olan üç kişinin 
değişimli olarak erkek çocuksa babalar dedikleri, bu konuda eğitim görmüş insanların 
takip ettikleri, kız çocukların ise anneler dedikleri hanımların, bu işte yetiştirilmiş 
uygunlukları olan yirmi dört saati onlarla beraber geçirdikleri bir uygulama var. Böyle 
kalabalık kitleler halinde çocukların barındırıldığı kurumlar yok. Bu engellide de böy-
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le, yaşlıda da böyle. Mesela umut evleri dediğimiz evlerimiz var bizim engellilerle ilgili 
olarak. Her ne kadar STK’larımız buna karşı çıksa da daha insani olması açısından 
şöyle bir şey öngörüyoruz. Yani bizim yaptığımız hatta kıra döke gidiyoruz derken 
şunu söylemeye çalıştık. Biz tamamen sosyal devlet kavramının içine giriyoruz son on 
iki, on üç yıllık dönemde, bu hakları vereceğiz dediğimizde gidip batı ülkelerini ince-
ledik ve orda model olarak aldığımız kurumların hepsini uygunluk bakımından ince-
lemeden kendi ülkemizde uygulamaya çalıştık. Ama şimdi bu hatanın farkına vardık 
şunu yapıyoruz mesela, bir engelli çocuğu siz bir merkeze götürdüğünüzde üç öğün 
boyunca yemeğini siz veriyorsunuz, bütün bakımlarını siz yapıyorsunuz, her şeyini 
siz karşılıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz, asalak bir kişi yetiştiriyorsunuz aslında. Hiçbir 
işe yaramayan, ondan sonra ruh sağlığını da bozduğunuz, kendini hiç iyi hissetme-
yen bir birey oluşturuyorsunuz. Bunun sakıncalı olduğunu görünce kademeli şekilde 
onlara belli beceriler kazandırılarak, özgüvenlerini kazandırarak, belirli odalar tahsis 
ediyoruz engelli bakım merkezlerimizde. Onlar gözlemleniyor, kendi odalarını temiz-
liyorlar, birtakım kişisel ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor, belli bir seviyeye geldiğinde 
tamamen toplumun içinde, bir apartmanda bir ailenin, bütün ailelerin yaşadığı apart-
manlarda veya bağımsız varsa bağımsız evlerde yaşıyorlar. Evin büyüklüğüne göre üç 
ila altı kişi arasında değişen kişiyi, buralara yerleştiriyoruz. Okula giden çocuklarsa 
kendi evlerinin temizliklerini kendileri yapıyor, kendi alışverişlerini kendileri yapıyor, 
kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor, okullarına kendileri gidip geliyor. Ve bütün 
kişisel ihtiyaç dediğimiz ya da kendini özgüvende hissetme ya da ileriye dönük haya-
ta hazırlama olarak bağımsızlar, başlarında da kimse yok sadece değişik periyotlarla 
onları kontrol eden uzmanlarımız var. Onun dışında kendi hayatlarını kendileri sür-
dürüyor, hayattaki bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor ve bunun merkezlerdense 
çok daha iyi uygulama olduğuna ben inanıyorum. Çok daha ilerisini bilen varsa biz 
her türlü öneriye açığız.

Yaşlı suistimali ve yaşlılara işkence gibi konularda da aynı noktada olduğumuzu dü-
şünüyorum. Burada bulunan bütün hanımefendilere beyefendilere tavsiye ediyorum, 
hangi kuruluşumuzu arzu ediyorsanız gidin ve bir görün. Yani geçmişte televizyon-
ların Türkiye’de yarattığı şu travma, ondan sonra bunlara kesinlikle kötü muamele 
ediliyor, bunlar suiistimal ediliyor şöyle yapılıyor böyle yapılıyor gibi bu konulardan 
artık şu anda bizim bağlı kuruluş olarak çalıştırdığımız kurumlarda emaresini bula-
mayacaksınız. Onlar bize bağlıdır bizim tarafımızdan denetleniyor, kesinlikle gözle-
rinin yaşına bakılmıyor. Sürekli kontrol ediliyor en ufak bir suistimal gördüğümüzde 
bize mevzuatımızın emrettiği şekilde bu kuruluşları kapatıyoruz. Mesela toplumun 
belli konularda bilgi sahibi olmamasından kaynaklanan birtakım şeyler de var med-
yanın yarattığı travmalardan bahsediyorum. Bir sara hastası dediğimiz bir hastanın bu 
tip özellikleri olduğunu bilmezseniz onun başına gelen bir olaydan dolayı kurumları 
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suçlayabilirsiniz. Toplum içinden biliyoruz bir sara hastası yürürken ne zaman dü-
şeceğini tahmin edebilir misiniz, edemezsiniz. Kuruluş içinde sara hastası yürürken 
yani etraf dolu insanlar var normal bildiğimiz rutin koridorda, yürürken birden bire 
düşüyor, yani nöbet geliyor ve düşüyor. Kameralar onu kaydediyor, şimdi kuruluş ça-
lışanları derhal koşuyor müdahale ediyor hemen kaldırıp yandaki şeyin üstüne koyu-
yorlar, çok kilolu bir kardeşimiz. Dolayısıyla tek kişinin kaldırması mümkün olmayan 
birini iki kişi mecbur kaldırıyor hemen yanındaki kanepeye sürükleyip koyuyor ve bu 
medyada şöyle bir haber olarak yer alıyor; kesinlikle engellilere kötü muamele yapı-
lıyor, bunlara iyi bakılmıyor, ondan sonra bakın işte görüntülerde gördüğünüz gibi 
yerlerde sürükleniyorlar ve her türlü işkence yapıyorlar. Yani hekim arkadaşlarımız 
var burada bir sara hastasının, epilepsi hastasının ne zaman nöbet geçireceğini tahmin 
edemezsiniz. Sürekli kolunda bir insan dolaştıramazsınız bu mümkün değil. Ama bu 
algıları yarattıklarında çok ciddi manada hırpalıyorlar, yapılan hizmetleri, motivasyo-
nunu bozuyorlar emek verenlerin. Dolayısıyla biz bu şeylerle çok fazla karşılaşıyoruz.

Dr. Levent KORKUT

Kaç kötü muamele vakası belirlediniz bu güne kadar?

İshak ÇİFTÇİ

Hocam şu an rakamlar elimde değil ama arzu ederseniz seve seve sizinle paylaşırız 
onları. Ben Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne geleli bir sene oldu bana 
yansıyan bir kötü muamele vakası yok. En fazla sayıda gelen konu disiplin işlemleri 
dediğimiz yani yaşlıların kendi aralarındaki birbirlerine yaptıkları muameleler. Ufak 
tefek kavgalar oluyor, tacizler olabiliyor dolayısıyla onları da mümkün olduğu kadar 
en aza indirmek için kuruluş şekillerini değiştiriyoruz artık. Yani sokak tipi olarak 
gösterdiğimiz, kişinin kendisine ait otuz beş metrekarelik bir evi var, önünde balkonu 
var ondan sonra bahçesi var kendine ait hissettiği ya da tek kişilik odalar özellikle 
kavga etmeyecekleri şekilde ama onları tamamen yalnızlaştırmadan vereceğimiz hiz-
metlerle de o tip şeyleri önlemeye çalışıyoruz, teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Evet, ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum, bitirmemiz gerekiyor, süremizi 
aştık bir de zaten bu saatte uçağı olanlar var. Son oturum çocuklara haksızlık oldu 
ama çok özür dileyerek on dakika aradan sonra devam edeceğiz, teşekkürler.
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Av. İrfan GÜVEN Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri

Sanırım başlayabiliriz. Evet, ben de sözlerime başlarken değerli meslektaşımız vicdan 
adamı, hafıza yapıcı, toplumsal hafızayı kaydeden, ilerdeki nesillere Türkiye’de neler 
yaşanmış, ne tür hak ihlalleri yaşanmış, onu kayıt altına alan değerli hukukçu Tahir 
Elçi arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığımızı tekrar belirtmek istiyorum, 
onu saygıyla anıyorum.

Değerli katılımcılar, şahsım adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu’na da böyle bir Çalıştay yaptığı için teşekkür ediyorum. Gerçekten 
çocuklar açısından oldukça önemli. Ben sözü arkadaşlarıma vermeden önce bir şey 
hatırlatmak istiyorum. Kurumun şu dosyalarda değerlendirme formu varmış, onu ilet-
memizi arkadaşlar istediler. Eğer doldurup masalarda bırakılır ya da dışarıdaki görevli 
arkadaşlara verilirse daha sonra İnsan Hakları Kurumu da bu bilgiden faydalanmış 
olacak.

Bir iki istatistikle sözü hemen arkadaşlarıma bırakacağım. TÜİK 2014 verilerine göre 
Türkiye’de nüfusun üçte biri çocuklardan oluşuyor. 2013 verilerine göre de 22 bin ço-
cuk yaşamını kaybetti. Yine 2013 verilerine göre Türkiye’de yoksul fertlerin %44.3’ü 
çocuklardan oluşuyor. Bu veriler ulusal önleme mekanizması bakımından Türkiye 
İnsan Hakları Kurumu’nun ne kadar önemli olduğunu, özellikle en savunmasız, en 
masum, meramını aktarmada sorun yaşayan, kendi haklarını savunamayacak durum-
daki çocukların, suça sürüklenen, mağdur, korunmaya muhtaç çocukların barınma 
yerlerinin denetimini daha da önemli hale getiriyor. Bu bakımdan ben hemen zamanı 
verimli kullanmak anlamında sözü uzatmadan ilk sözü Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire 
Başkanı Emin ERASLAN Bey’e veriyorum. Buyurun Emin Bey. Süremiz 15 dakika, 
söylemeye gerek yok.

Emin ERASLAN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanı

Evet, şimdi konu insan hakları deyince en hassas grup olarak çocukları verebiliriz. 
Çocukların haklarının korunması biz yetişkinlerin de önemli bir görevidir, ebeveyn-
lerin de. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak biz çocuk hakları bağlamında 
Türkiye’deki çocuk koruma sisteminde biz ne tür değişiklikler yaptık, son yıllarda 
çocuk bakım kuruluşlarından vazgeçilerek aile bakım modellerine geçiş sistemimiz 
hakkında kısaca sizleri bilgilendireceğim.
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Öncelikli olarak bu Çalıştayın ülkemiz insan hakları adına önemli sonuçları olacağını 
düşünüyor, İnsan Hakları Kurumu’na bizleri davet ettiğinden dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı biliyorsunuz, 2011 yılında kurulan bir bakan-
lık. Fakat çocuk dediğimizde çocuk hizmetleriyle ilgili tarihsel geçmişe baktığımızda 
1921’de kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti’nden başlayan bir tecrübeyle devam ettiriyo-
ruz bu çalışmalarımızı. 2011 yılında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Mevcut taşra birimleri, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun taşra birimleri de Aile Bakanlığı’nın bir taşra 
birimi olarak yeniden düzenlenmiştir. Merkez teşkilatımızda biz yaklaşık 202 kişiyle 
hizmet veriyoruz. Taşrayla birlikte 13.500 personelle bu hizmetleri götürmeye çalışı-
yoruz. Öncelikli olarak çocukların çocuk hakları sözleşmesine uygun olarak ülkemiz-
de korunması, bakımı, eğitimi, sağlık haklarından yararlanması, bunların tamamının 
izlenmesi ve uluslararası standartlara uyumlaştırılması yönünde çalışmalarımız var.

Genel Müdürlük olarak önce çocuk diyoruz. Yani çocuk bizim için vazgeçilmez bir 
unsur. Bütçe harcamalarına baktığımızda çocuk hizmetlerinde son yıllarda giderek 
artan bir bütçeyle karşılaşıyoruz. Son 2015 yılı harcamamız 1 milyar 206 milyon 163 
bin Türk Lirası. Hizmet önceliğimiz her çocuğa bireyselleştirilmiş bir bakım ve koru-
ma hizmeti sunuyor. Çocuğun aile yanında bakımı bizim temel önceliğimiz. Sadece 
çok basit bir örnek vereyim. Ben yaklaşık 20 yıldır kurumlarda çalışıyorum. Merkez 
teşkilatında da 2005 yılından beri 10 yıldır görev yapıyorum. 2005 yılında çocuk 
bakım kuruluşlarında 19 bin çocuk yatak kapasitemiz varken 20 bin çocuğa bakmaya 
çalışıyorduk; ama bugün geldiğimiz noktada biz 12 bin çocuğa yatılı hizmet veriyoruz. 
Çocukların tamamını kendi öz aile ortamında, aile bakımından yararlandırmaya çalışı-
yoruz. Kendi aile ortamında bakamadığımız çocuklar da yine en yakın bir aile modeli 
olan koruyucu aile yanında bakımını sağlıyoruz. Evlat edindirme tamamen hukuki bir 
konu. Bu evlat edindirmeye uygun çocukları da evlat edindiriyoruz. Aile bakımından 
yararlandıramadığımız her çocuğa yine her bir aile sıcaklığıyla oluşturduğumuz toplu-
mun içinde izleme sistemini oluşturduğumuz ev modellerinde bakıyoruz.

Bugün korunmaya muhtaç çocuk olarak Bakanlık olarak hem sosyal ve psikolojik 
destek sağladığımız hem de ekonomik destek sağladığımız çocuk sayısı 94 bin. 94 bin 
çocuğu kendi ortamında, kendi ailelerinin ortamında destekliyoruz. Koruyucu aile 
yanında bakım, son zamanlarda çok hızlı bir şekilde önemsediğimiz ve uluslararası 
normlarda da her çocuğun bir ailesi olmalı ilkesinden harekete ederek koruyucu aile 
modelini de hızlı bir şekilde yaygınlaştırıyoruz. Koruyucu aile modelinin iki ayağı 
var. Biri devlet ayağı, biri de vatandaş ayağı. Bir yandan doğru aile bulma konusunda 
özel çabamız var, koruyucu ailelerle ilgili, bir yandan da koruyucu ailelere yapılacak 
ödemelerin iyileştirilmesi ve onlarla ilgili takip ve izleme sisteminin oluşturulmasını 
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sağlıyoruz. Koruyucu aile projemize biz 2013 yılında tekrar ivme kazandırdık. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın eşleri Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri 
Projesiyle bu çalışmamız daha da ivme kazanmıştır. Kuruluş bakım türlerine baktığı-
mızda sene 2005’te bizim “çocuk evi” diye bir modelimiz yoktu. Normal, toplumun 
genel olarak kabul gördüğü çocuk esirgeme yurtları dediğimiz, bir odada 20 çocuğun 
kaldığı, 20 çocuğa değil 40 çocuğa bir annenin düştüğü problemli çocuk yuvaları diye 
bir binamız kalmadı. Şu anda yedi tane çocuk yuvamız var. Bunların tamamı da yine 
ev modeline dönüştürülmüş yuvalar. Yetiştirme yurdu sayımız 2005 yılında 110’du, 
şu anda 12 tane yetiştirme yurdumuz kaldı. Bunları da yılsonuna kadar 2016’nın ilk 
çeyreğinde tekrar dönüştürmeyi düşünüyoruz. “Çocuk evleri sitesi” dediğimiz “sevgi 
evleri” olarak bunun bilindiği daha çok çocuğun ev modelinde oluşturduğumuz site-
lerde bakılmasını sağlıyoruz.

Bir de “çocuk evleri”miz var. Bu çocuk evleri aslında çocuğun takibinin tamamen top-
lumun izlediği, rahatlıkla kontrol altında olduğu bir sistem. Çocuk evleri sizin apart-
manınızda bir komşunuz olabilir, Aile Bakanlığı’nın kiralamış olduğu bir ev olabilir ve 
o evde maksimum altı çocuk kalıyor. Çocukların birbirlerine karşı akran baskısı oluş-
turmaması için yaş gruplarıyla ilgili belli kriterler var. Kalan çocukların birbirleriyle 
yaş farkı 3 yaşı geçmemeli. Benzer yaş gurubundan çocuklar kalıyor. Cinsiyetlerine 
dikkat ediyoruz kalan çocukların. Burada da çocukla ilgili bir kötü muamele ya da 
çocuk istismarıyla ilgili bize intikal etmiş vakalar kalmadı. Yani çünkü burada çocuk 
o gece huzursuz bir şekilde uyumadığında dahi komşusu bize ulaşabiliyor.

Bir de “çocuk destek merkezleri”miz var. Burada daha hassas gruptaki çocuklara hizmet 
veriyoruz. Bu çocuklar travma yaşamış çocuklar, bu çocuklar suçun mağduru olmuş, 
suça sürüklenmiş, yabancı uyruklu refakatsiz çocuklar, madde bağımlısı çocuklar. 
Bunlara çocuk destek merkezlerimizde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Çocuk destek 
merkezlerinin şöyle özel bir durumu var. Çocuk destek merkezleri kalıcı bakım kuru-
luşları değil. Çocuklarla ilgili burada uyguladığımız sistemde, çocuk kurum bakımına 
alındığında ilgili mahkeme tarafından ilgili tedbir kararına hükmedildiğinde çocuğa, 
bir danışman ataması yapıyoruz, her 10 çocuğun bir danışmanı oluyor. Danışmanlar 
kurum bünyesinde görevli psikologlar, sosyal çalışmacılar, sosyologlar, öğretmenler-
den oluşuyor. Çocuğun danışmanı, çocuk destek merkezinde 2015 yılında faaliyete 
geçirdiğimiz çocuk destek programını uyguluyor, ANKA Çocuk Destek Programı. Bu 
programla çocuğun iyileşme ve izleme sürecini yapılandırdık. Buradaki amaç çocuğun 
danışmanı tarafından bireysel ihtiyaçları, riskleri, çocuğa uygulanacak hizmet bedelle-
rini belirleyen akademik bir çalışmanın sonunda elde edilmiş bir ölçek uyguluyoruz. 
Hangi çocuğun ne tür bir ihtiyaçları var, merkezden takip edebiliyoruz. Bu programlar 
çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda grup çalışmalarıyla, bireysel danışmanlık hizmetle-
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riyle, günaydın toplantılarıyla çocuk üzerinde takip edebiliyor. Personelimizin tama-
mına bu programın eğitimlerini verdik, çok olumlu sonuçlar almaya başladık.

Tabi bütün modellerde kamunun, sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışma-
sı halinde çok daha güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Bazı illerde sağlık kuruluşlarıyla, 
sivil toplumla işbirliği daha güçlüyse oradan daha güzel sonuçlar alıyoruz.

Evet, “özel kreş ve gündüz bakımevleri”. Bunlar daha çok resmi olmayan özel şahıslar 
tarafından, gerçek kişiler tarafından açılan kreş ve gündüz bakım evleri. Bunların de-
netimini de bizim Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız 
yapıyor. Belirli şartları var. Kreşle ilgili yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik doğrul-
tusunda açılış izinlerini bizden alıyorlar ve açılış izinleri doğrultusunda da denetim 
ve ruhsatlandırma çalışması yapıyoruz. Şu anda çocuk kulüplerinde toplam 63 bin 
çocuk bu hizmetten yararlanıyor. 126 bin kapasitesi var kreşlerin. 933 tane de kreşi-
miz var.

Çocuk koruma hizmetlerinde koordinasyon çok önemli. Koordinasyonla ilgili de 
Çocuk Koruma Kanunu gereği merkezi koordinasyon ve il koordinasyonlarıyla ilgili 
görev yine 2011 yılında Bakanlığımızın teşkilat kanununda bize verildi, bunları da 
yürütüyoruz.

Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi, bu çok önemli bir çalışma, Türkiye’nin yapmış 
olduğu strateji belgesi. Strateji belgesinde Türkiye’nin çocuk alanları, tespit edilen 
tüm sorun alanları hem sivil toplumların desteğiyle hem kamu kurumlarının desteğiy-
le belirlenmiş durumda ve eylem faaliyetleri de burada belirlenmiş durumda, bunların 
izleme çalışmalarını da yapıyoruz Bakanlık olarak.

Ayrıca çocuk haklarının izlenmesi görevi Bakanlıkta. Türkiye’deki çocuk hakları ihla-
li, eğitime devam eden çocuk sayıları, çocuk işçiliği yani çocukla ilgili tüm problemli 
alanlar ve iyileşme alanları Bakanlığımızca takip ediliyor. Bununla ilgili de Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne beşer yıllık periyotlar halinde raporlar hazırlıyor 
ve onlara sunuyoruz.

Bizim kurum takımında yararlandırdığımız çocuklarla ilgili lisanslı futbolcularımız 
var, lisanslı sporcularımız var, devam eden projelerimiz var, tamamlanan projelerimiz 
var, mülteci çocuklarla ilgili çalışıyoruz. Bu, özel ve hassas bir grup. Suriyeli çocuk-
larla ilgili çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim Türkiye’de yaşayan, hangi ırktan olursa olsun, 
hangi milletten olursa olsun bir çocuk, korunmaya muhtaç çocuksa Türkiye’nin mev-
cut kanunları çerçevesinde biz Türkiye’deki korunmaya muhtaç çocuklara sundu-
ğumuz tüm hizmetlerin tamamını yabancı uyruklu çocuklara da aynı şekilde eşit bir 
şekilde sunuyoruz. Teşekkür ediyorum, Başkanım.
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Evet, teşekkür ederim, sunum için de süreye riayet ettiğiniz için de. Tabi Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı’nın bu verileri en azından 3 bini aşkın, çocukların barındığı 
özel çocuk barınma yerleri de dâhil olmak üzere, çocuk barınma yerlerinin olduğunu 
gösteriyor. Bu, denetimde oldukça önemli. Bildiğiniz üzere çocuklar velayet altın-
daysa velinin hukuki sorumluluğu var. Çocukları veli koruyor; ama aynı zamanda 
bir çocuğun haklarına veliden bir hak ihlali olursa mevcut mevzuat gereğince de veli 
sorumlu tutuluyor, hatta cezai sonuçları da var, aileden almaya kadar. Peki, soru şu 
sivil toplum kuruluşu biraz da onu işleyecek. Hem koruyan devlet var, hem de bir 
hak ihlali olursa bunu denetleyecek olan devlet var. Bu nasıl olacak? Biraz daha belki 
bu husus önemli. Şimdi de sözü Gündem Çocuk Derneği’nden değerli arkadaşımıza 
vermek istiyorum. Emrah KIRIMSOY, bize bu konuyla ilgili veya kendi sunumlarını 
sunacak.

Emrah KIRIMSOY Gündem Çocuk Derneği

Teşekkür ederim, tekrar herkese hoş geldiniz demek istiyorum. İlerleyen saatlerde 
herkesin biraz enerjisinin düştüğünün farkındayız ama özellikle aslında belki de gü-
nün en önemli konusuyla ilgili tekrar böyle odaklanmanızı rica edeceğim. Çocuklar-
la ilgili biraz yorumlardan önce Sayın Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı açılış 
konuşmasında özellikle yasanın yetersizliğinden, yasa taslağı üzerindeki çalışmaların 
sürdüğünden bahsetmişti. Hatırlarsanız bize gönderilen bilgi notunda da ülkemizde 
özellikle 6.500’ün üzerinde alıkonulma ve korunma yerlerinin bulunduğuna değini-
liyordu. O yüzden de Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun mevcut yapısının aslında 
bu kadar çok yüksek sayıda alıkonulma merkezinin izlenmesi, denetlenmesiyle ilgili 
çok daha geliştirilmesi gerektiğini düşünmesini tekrar hatırlatmak isterim. Bu süreçte 
de aslında insan hakları örgütleriyle çok daha koordineli, kapsayıcı bir çalışma çok 
önemli ki Paris İlkeleriyle bütüncül bir şekilde yerine getirilebilmesi için bir şart bu, 
bir gereklilik bu.

Gelelim aslında çocuk konusuna. Çocuk konusu deyince hepinizin belki yüzü biraz 
gülümseyebilir çünkü çocuk algımız genelde böyle çocuklar geleceğimizdir diyerek-
ten başlar. Ama aksine belki çocukla ilgili ezberimizi bozup bugünün hak sahibi bi-
reyleri olduğunu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Evet, çocukluk bir statü, çocuğun 
insan haklarının yetişkinlerce, karar vericilerle gerçekleşmesi yükümlülüğü bilinen 
bir statü. Çok da geniş bir ranjı kapsıyor. Sıfır on sekiz yaş gurubunu ve bu yaş guru-
bunun bütün bu gelişimsel özelliklerini, farklılıklarını göz önünde tuttuğunuzda işin 
ne kadar karmaşıklaştığını bize tekrar hatırlatmak için bir fırsat.
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Tabi burada kalan oturumun konusu çocuk barınma merkezleri ve barınma kavramı 
üzerine odaklansa da bütüncül ve hak temelli bir çocuk politikası olmaksızın barınma 
ihtiyaçlarının aslında karşılanmasının ne kadar zor ve imkânsız olduğunun da farkın-
da olmamız gerekiyor. Barınma konusuyla ilgili olarak da birçok alanla ilişkili çalış-
maların yürütülmesi gerektiği açık. Sabahki oturumlarda biraz adalet sisteminden, 
ruh sağlığı merkezlerinden bahsedildi. Şimdi çok doğru olarak evet bir adalet sistemi 
içerisinde barınma mevzusu, korunma sistemi içerisinde barınma mevzusundan bah-
sedildi. Biraz evvel Emin Bey açıklamaya çalıştı sağlık sisteminde, mülteci alımında, 
diğer alanlarda da çok çok daha farklılaşan, karmaşıklaşan bir haktan, bir hizmetten, 
bir ihtiyaçtan bahsediyoruz aslında. Bu yüzden de temel sorumuzun aslında “neyi, 
neden yapıyoruz?” ile başlaması gerekiyor.

Şöyle birkaç örnek vermek istiyorum özellikle adalet sisteminden başlayarak diğer 
koruma alanlarına, biraz da haklar üzerinden değinerek. Mesela adalet sisteminde ne 
oluyor, ne yapıyoruz sorusuyla ilişkili çocuğa özgü adalet sisteminde özgürlüğün kı-
sıtlanmasının son çare olmasının Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle de altının çizilmesini 
istiyorum. Özgürlüğün kısıtlanmasını aslında direkt ilk seçenek olarak görmemizin iki-
lemini tekrar hatırlamamız gerekiyor. Yine sabah Zafer bir örnek vermişti Trabzon’da 
on beş yaşındaki Emirhan’ın kendi yaşamına son verdiğiyle ilişkili. Bundan daha farklı 
örnekler de var. Ve belki Sabit de biraz bahseder şu anda çocuk cezaevleri kapatılsın 
girişimini takip ettiği için… Sincan’da infaz koruma memurları ve çocuklar arasında 
yaşanan arbede ile ilişkili süren dava. Aslında Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun da 
bu süreçle ilgili çok değerli bir çalışması oldu. Çok önemli saptamaları oldu, bağımsız 
izleme mekanizmaları oluşturulması gereğiyle ilgili. Ama bir taraftan belirli programlar, 
tavsiyeler giderken önümüzdeki gerçek de şu; süreçle ilişkili şiddet üreten yapı içeri-
sindeki infaz koruma memurlarının herhangi bir şekilde haklarında bir işlem yapılma-
dığını görüyoruz. Çocuklarla ilgili ise kamu personeline direnme, kamu malına zarar 
verme gibi farklı suçlarla ilişkili olarak da yargılandıkları bir dönem var. Olay 1 Ocak 
2014’deydi şu anda 2015 Aralık’tayız. 25 Aralık’ta altıncı duruşma olacak ve hala yar-
gılama sürüyor. Ve aslında burada ne yapıyoruz, çocuk odaklı davranıyoruz ve çocuğa 
özgü bir yargılama sistemimiz var mı, daha yok. Aslında baktığımızda o süreci yaşayan 
çocuklardan biri hala aynı kurumda bulunuyor, bu tekrar hatırlatmamız için bir nokta.

Adalet sistemi ötesinde bir nokta daha var özellikle son dönemle ilişkili olarak yabancı 
mahpuslarla ilgili, mahpus çocuklarla ilgili inanılmaz süreçler var sayıları artmak-
ta. Aslında özel önlemler oluşturulması gerekiyor dikkat o zamanki özel kurumlar 
demek istemiyorum, özel bir yaklaşımın sergilenmesi gerekiyor. En basiti de onlara 
dil konusunda yardımcı olacak personelle yani çok insani adımlarla işe başlamamız 
gerekiyor.
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İkinci bir önemli konu koruma sistemin içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı’nın devasa bir çocuk nüfusuna hizmetler vermeye çalıştığını da hepimiz dinledik. 
Evet, yaklaşık olarak on iki binin üzerinde çocuk nüfusuyla ilişkili belli düzeylerde 
hizmetler veriliyor. Burada da tekrar Aralık ayının başında Serpil Çakın Hanımefendi, 
Çocuk Ombudsmanı kendisi. Bir toplantıdaki paylaşımını aktarmak istiyorum, şöyle 
söylemişti: On yedi yaşındaki bir çocuk Temmuz ayında kendisine ulaşıyor ve diyor 
ki ben devlet koruması altındayım, muhtemelen yetiştirme yurdunda. Diyor ki cinsel 
yönelimim farklı olduğundan dolayı hayatımın tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bu 
paylaşımı yaptığı sırada 6 Aralık’tı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Ara-
dan altı ay geçmiş, yaşam tehlikesi altında olduğunu söyleyen bu çocukla ilgili yazışma-
ların sürdüğüyle ilgili bir geri bildirim oldu. Tabi aslında bu nokta şunu gösteriyor; evet, 
harekete geçmek istiyoruz ama yeterli enstrümanımız yok, yeterli hareket alanımız yok.

Böyle küçük bir örnek vermek istiyorum. Aslında farklı çalışmalarla ilgili koruma 
sistemi içerisindeki çocuklarla ilişkili birçok deneyim de var en azından. Mesela Ma-
latya yetiştirme yurdundaki gibi vahim olaylar artık medyaya yansıyamıyor, farklı bir 
şekilde şekil değiştiren ufak haberler var. En sonunda da Elazığ’daki rehabilitasyon 
merkezindeki gibi. Sağlık sisteminde aslında çocukların herhangi bir şekilde kendi 
ayakları üzerinde durması ve aslında bağımsız olmayla ilişkili güçlendirmek amaçken 
aslında neler yapabiliyor olabiliriz, neler yapamıyoruz? Özellikle mesela ruh sağlığı 
süreçlerinde o sistemimiz içerisine giren çocuklar aslında nasıl devam ediyor özel bir 
mercek konusu. Bu noktada tekrar RUSİHAK’ın Sağlık Bakanlığı’yla başlattığı bağım-
sız izleme için örnek olabilecek çalışmasında hepimize ilham vermesiyle ilgili hepimi-
zin çaba göstermesi gerektiğinin altını çizmek isterim.

Mülteci alanında aslında vakalar üzerinde bazen hatırlamak acı veriyor ama bu geri 
gönderme, alıkonulma merkezleriyle ilişkili bir çocuğun hikâyesini hatırlatmak istiyo-
rum size. Lütfullah Tacik on yedi yaşında Afgan bir çocuktu. Lütfullah gözaltında ne 
yazık ki kolluk kuvvetlerinin şiddeti nedeniyle yaşamını kaybetti. Şu anda onunla ilgi-
li yargı süreci de devam ediyor. Ama mesela mülteci ve çocuk olmasından dolayı tam 
da tanımlamaya uymuyor bir Afgan çocuk olduğu ve Türkiye sınırları içerisinde ya-
şamını kaybettiği için. Veli, vasi, hukukçu, temsilci gibi bir atama sorunu olduğu için 
şu anda sahipsiz. En son bir on gün önce davası mülteci haklarıyla ilişkili bir ağ çalış-
ması tarafından takip edildiğinde hâkimin şu denklemi çözemediğini görüyoruz. Bu 
çocuğu temsil edebilecek aslında bizim hukuk sistemimizde kimse yok. Belki burada 
da mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çocuk haklarıyla ilişkili her ihlalde 
aslında müdahil olmasını sağlayabilecek bir alt yapıyı kazanmasının gerekliliği. Tabi 
şu anki koşullarda bunun çok imkânsız olduğunu ve yapmayın, haksızlık yapmayın 
diyebileceklerini tahmin edebiliyorum. Ama burada çocuk haklarının korunmasından 



116

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

sorumlu olarak atanmış bir kurumsal yapıyla ilişkili olarak çocuk haklarıyla ilgili ihlal 
davasındaki müdahillik konusunun altını çizmek isterim.

Eğitim alanlarıyla ilgili barınma merkezlerinde gözden kaçabiliyor ama yatılı eğitim 
alanı mekânları, bunu düşünmemiz gerekiyor. Son birkaç gün önce gerçi tam eğitim 
alanı olarak tasvir edebilir miyiz bilmiyorum ama yine medyadan haberdar olduğu-
muz Diyarbakır’da Kuran Kursunda yatılı hizmet verilirken yaşamını kaybeden altı 
çocukla ilişkili süreç. Burada aslında mesela burada tartışılması gereken konu barın-
ma hizmetleriyle ilgili sorumlu olan kim? Burada mesela Çocuk Koruma Kanunu’nda 
barınma tedbiriyle ilişkili Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler 
gibi açıkça tanımlanmış aktörler olduğunu görüyoruz. Ama aslında farklı barınma 
hizmeti veren aktörler olduğunu da görüyoruz ve bunlar arasındaki iletişim nasıl 
sağlanabilir işte soru işareti. Sabahki oturumda sivil toplum örgütlerinin de hizmet 
temelli özellikle birçok alana destek verebileceğiyle ilişkili öneriler geliştirildi. Evet, 
kesinlikle katılıyorum fakat bunların temel ilkelerinin çok net bir şekilde düşünülüp 
yapılması gerekiyor. Burada mesela şunu da hatırlarsınız özellikle İstanbul’da Aziz 
Nesin Vakfını, özellikle çocuklara yatılı bakım hizmeti de veren vakfı, çok uzun süre 
zorlandı; çünkü bakım hizmeti veren aslında sosyal hizmet olarak algılanıyordu. Bir 
şekilde oradaki denklem de bir şekilde yolunu buldu. Ama bunu da tekrar tekrar dü-
şünmemiz gerekiyor, barınma hizmetleriyle ilgili yol haritasında bulunurken.

Belki biraz bütün süreçte tekrar düşünmemiz gereken galiba ezberlerden kaçınma-
mız. Çocuklarla ilişkili – aslında bütün insan haklarıyla ilgili – alanlarda ezberlerden 
kaçınmamız gerek. Çoğu zaman kurumsal, sistemsel özelliklerimiz nedeniyle stan-
dartlar geliştirme kavramını çok benimsiyoruz. Ama bu standartların aslında bu kadar 
büyük bir coğrafyada çok zor olacağını o yüzden öncelikle genel ilkelerin çok sağlam 
oluşturulması ve daha sonra da asgari standartların oluşturularak yerelde aslında bu-
nun değişiklik yaratabileceğiyle ilişkili bir süreç başlatmamız gerekiyor. Her çocuğun 
biricik olmasıyla ilişkili olarak bir bakkal yönetimi sistemi, bakkal yönetimiyle ilgili 
olarak da bir sosyal hizmet yaklaşımının aslında çocuklarla ilgili hizmetlerde çok daha 
ağırlık kazanması, bu noktada aslında bunu neden yapıyoruz ile ilişkili anahtar soru-
numuz da orada çözülecek. Bakım kurumları üzerinde hak arama mekanizmalarının 
oluşturulması gerek, infaz kurumlarında gerek, okullarda gerek, sağlık kurumlarında 
gerek. Çocukların o yapı dışında bir şekilde seslerini duyurabilecekleri bir hak arama 
mekanizmasını oluşturmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir gerçeğimiz var, her ne kadar 
allasak, pullasak da kafes kafestir ve bu kapalı kurumlar şiddet üretir. Ve artık sosyal 
psikolojide, bilimsel ortamda kilitlenmiş bir nokta ve bu yüzden o şiddetin oluşmasını 
engelleyecek önlemleri bizlerin alması gerekiyor, eğer kurum bakımından şu anda 
kısa vadede vazgeçemiyorsak.
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Hak arama bakımından sırada bağımsız izleme, bağımsız izlemeyle ilişkili evet, mev-
cut bazı yapı denemeleri var ama gerçekten bağımsız izlemeyle ilişkili sivil toplum 
örgütlerinin, akademilerin ortak çalışmalar yapacağı ve bunun bir tehdit değil bir hiz-
meti güçlendirme süreci olarak algılanabileceği bir süreç başlatmamız gerekiyor. İşte 
bütün bu süreç içerisinde de şöyle yapmamız gerekiyor her ne şekilde bir ihlale ses çı-
kartılmıyorsa bu, ihlalin tekrarlanma olasılığını sağlayacaktır. Bu da cezasızlık fikrinin 
toplumda yaygınlaşmasına neden olacaktır. Temel savaşmamız gereken şey aslında 
bu cezasızlık kültürünün de ortadan kaldırılmasını sağlamak, çok teşekkür ederim.

Av. İrfan GÜVEN

Biz teşekkür ederiz değerli sunumlarınız için. Benim ilgimi çeken, kesinlikle medya-
ya da yansıyan, özel kuran kursunda altı çocuğun yaşamını yitirmesiyle ilgili orada 
iyi korumanın olmadığı da kamuoyuna yansımıştı. Bu da aslında kamunun dışında 
görmediğimiz, oradaki çocukların bulunduğu yerlerin de standartlarının gerektiği, 
önemli olduğunu ortaya koydu. Ben tekrar teşekkür ediyorum.

Avukat Sabit AKTAŞ, Ankara Barosu’ndan arkadaşımız. O da çocuk hakları alanında 
savunuculuk faaliyetleri yapan değerli bir arkadaşımız. Onun da mutlaka konuyla 
ilgili değerli katkıları olacaktır, buyurun.

Av. Sabit AKTAŞ Ankara Barosu

Merhabalar arkadaşlar ben de, “Beni en çok yetim kalan çocuklar üzüyor.” diyen 
çocuk hakları savunucularından, yoldaşımız olan, bize ev arkadaşlığı yapan, çocuk 
hakları ihlallerinde barosu ve kendisinin ciddi katkıları olan Tahir ELÇİ’yi anarak 
başlamak istiyorum. Ve onun yetim bıraktığı çocuklarından da özür dileyerek, onları 
babasız bıraktığımız için özür dileyerek başlamak istiyorum.

Şimdi genel olarak çocuk hakları konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğu ortada. Ben 
on iki yıldır çocuk hakları alanında çalışıyorum gönüllü olarak. Gördüğümüz çok 
ciddi sıkıntılar var, nereye giderseniz, hangi kuruma giderseniz gidin genel olarak 
adli mekanizmanın içinde bu mekanizmalara baktığınız zaman, görüştüğünüz zaman 
hiçbir sorun olmadığına aslında her şeyin güllük gülistanlık olduğuna dair bir izle-
nimle karşı karşıyasınız. Ama tam tersi biz günlük hayatımızda, meslek hayatımızda 
çocuklarla ilgili çalışmalarda görüyoruz ki hiçbir şey güllük gülistanlık değil; o zaman 
burada ciddi bir sıkıntı var demektir. Kurumda yaşayan çocuklarla ilgili olarak neler 
söyleyebiliriz veya ne tür sorunlar var, ne tür çözümler çıkabilir, aslında bu sorunları 
biz nasıl çözebiliriz? Teorik olarak bir şeyler söylemenin çok fazla manası yok ama 
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pratikte yaşadığımız bazı vakaları değerlendirip bu vakalardan ne tür sonuçlar elde 
edilmiş, nerelerde eksiklik var onlara bakmamız gerekiyor bence.

Emrah bahsetti yakın bir zaman önce bu Elazığ’daki bir kurumda bir çocuğa uzun so-
luklu, uzun bir dönem boyunca cinsel istismarın olduğu vakıa basına yansıdı. Toplum 
bunu televizyonlardan bir iki gün izledikten sonra vah şöyle mi olur, böyle mi olur, 
nasıl bu kadar olur diye geçiştirdi. Ülkenin gündemi o kadar hızlı değişiyor ki bura-
daki ilişkinin ne olduğuyla, buradaki ilişkiyle ilgili biz fazla bir çalışma yapamadık. 
Kurum içinde bu tür vakıalarla karşılaştığınız zaman bir araştırma yapılıyor. Ne yapılı-
yor, kurum görevlileri başka yerlere bir şekilde gönderiliyor. Benzer şey çok yakın bir 
süre önce yine Ankara’da bir çocuk bakım evinde akranları tarafından, daha kendisin-
den büyük çocuklar tarafından şiddete uğrayan çocukların görüntüleri televizyonda 
çıkmıştı. Gerçekten içler acısı görüntüler vardı. Burada ne oldu? Burada da yine hak 
ihlallerine yönelik olarak ne yaptılar dersiniz? Yapılan aslında şu: kendi kaldıkları 
kurumda çocuklara şiddet uygulayan çocuklar hakkında yasal işlem başlatıldı. Deva-
mında bu kurum içindeki işi, buradaki aksaklığı takip eden kim? Kurumun kendisi.

Şimdi şöyle bir gerçeklik var, bu hepimizin bildiği bir gerçeklik. Türkiye’de yargı bile 
bir şekilde hak ihlali olduğunda kurumların korunması gerektiği, ne olduğu konu-
sunda bir gerçek hukukçunun bakması gerekenden çok farklı bir noktadan bakıyor. 
Yani eğer haklar, menfaatler çatışıyorsa burada öncelikli olarak korunması gereken 
birini, kişiyi ya da kurumu devletin kurumu olarak görüyor. Yargıda böyle bir bakış 
açısı olduğunu biliyoruz, benzer şey kurumlarda da söz konusu. Yani burada çocuklar 
çok yoğun bir şekilde şiddete uğrarsa ya da bir kurumda çocuklara tecavüz gibi çok 
ağır bir istismar gerçekleşirken bunu denetleyecek mekanizmada kurumun adının 
çıkmaması için burada bir şekilde kurumu korumak için bazı şeylerin örtbas edildiği-
ni görüyoruz. Mesela Elazığ’daki vakada yıllara yayılan bir süreçten bahsediyoruz, bir 
seferlik bir olaydan bahsetmiyoruz. Bu kadar süre içinde bu olayın kurum içinde bi-
linmemesi, değerlendirilmemesi olanağı yok. Muhakkak birileri tarafından biliniyor-
du bu, bir şekilde göz yumuldu. Kurumu korumak adına bu istismarları sineye çekti 
oradaki insanlar. Demek ki şurada bir sıkıntı var, önce bu tür kurumların hepsiyle 
muhakkak eğer hak ihlallerinin engellenmesi isteniyorsa, dışarıdan sivil toplumun 
denetimine açık bir yapının oluşması lazım. Bu yapıyı kurmadığınız sürece yani kişi-
lerden bağımsız olarak hak ihlalleri devam edecektir.

Genel olarak aslında baktığımız zaman şimdi çocuklarla ilgili olarak konuşuyoruz, 
çocuklar toplumun en zayıf halkası ötekinin ötekisinin ötekisi diyebiliriz. Kurum-
da kalan çocuklar ise onların daha da ötekisi konumuna geliyor yani hiçbir şekilde 
kendisini koruma önlemine sahip olmayan insanlar, çocuklar, bireyler. Bu çocuklara 
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bakmakla yükümlü olan kuruma bakalım o zaman. Kurumun adı ne, bakanlığın adı 
ne? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Yani biz çocuktan bahsetmiyoruz aslında ço-
cuk bu kurumun içinde ayrı bir nokta olarak kalıyor. Hâlbuki eğer gerçekten çocuğa 
yönelik çözüm üretmek istiyorsanız, doğru bir politika izlenilmesi gerekiyorsa buna 
yönelik özel bir kurumun olması gerekiyor, Çocuk Bakanlığının olması gerekiyor ve 
buna yönelik politikaların olması gerekiyor.

Biz yıllardır çocuk adalet sisteminin kişileriyiz, yasal çerçevede baktığınız zaman 
herhangi bir sıkıntı görmüyorsunuz aslında. İşte çocuk adalet sisteminde var olan 
mevzuat. Şu anda Çocuk Hakları Sözleşmesi var, uluslararası sözleşmeler yapılıyor, 
hazırlanmış düzenlemeler var görürsünüz. Ama pratiğe baktığımızda bunun hiç de 
öyle olmadığını görüyoruz. Aslında çok basit bir şey, istismar mağduru çocukların 
beyanlarının alınması. Yasal düzenlemeler yapmışız, sene 2005 yasa çıkmış, demiş ki 
yasada bu çocukların beyanları sesli ve görüntülü bir şekilde uzman eşliğinde alınır. 
Buna ilişkin altyapıyı devletin kurmamasının olanağı yok, istese çok rahatlıkla kuru-
labilir. Peki, pratikte baktığımızda ne var Türkiye’de şu anda: yirmi iki ila yirmi beş 
arasında merkez var, yirmi beş ilde ancak bu merkezi kurmuşsunuz. Daha bu sabah 
bir savcı dostumdan bir meslektaşımdan benzer bir istismar olayında yaşanan sıkıntı-
ları dinledik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet, altyapısı olan, insan 
olarak çok güçlü kaynağı olan bir devlet. Biz on yılda Türkiye’nin seksen bir ilinde 
daha buna ilişkin merkezleri kuramadık. Aslında bu bize şunu gösteriyor, biz çocuk-
lara ilişkin düzenlemeyi yaptığımızı ama çocuklara ilişkin hak ihlallerinde sorunları 
çözümleyecek mekanizmayı kurmak gibi gerçek bir adımımızın olmadığını gösterir; 
aksi takdirde bunun olamamasının olanağı yok.

Emrah biraz önce bahsetti mesela Sincan’daki çocukların durumunu, takip ettiğim 
için yakından biliyorum. Bu dosyada çocuklara çok ciddi anlamda şiddet uygulayan, 
işkencenin gerçekten çok ağır boyutlarında şiddet uygulayan kamu görevlilerinin hiç-
birisi hakkında işlem yapılmadı, soruşturma bile açılmadı, takipsizlik kararı verildi. 
Bu çocuklarsa aşağı yukarı Türk Ceza Kanunu’nun beş on tane maddesini ihlalden 
yargılanıyor şu anda. Yani bu kadar ağır bir durumda. Çok farklı iki karar var bununla 
ilgili. İnsan Hakları Kurumu’na teşekkür etmek istiyorum. Biz kendilerinin hazırladığı 
raporu çocukların yargılandığı dosyada delil olarak sunduk. Çünkü burada yapılan 
hak ihlalleri açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Ama şurada bir eksiklik görüyoruz. 
Çok güzel bir rapor hazırlanmış evet, ama bu raporun devamında bunu takip edecek 
bir mekanizmasının da olması lazım Kurumun. Yani sadece hak ihlallerini tespit et-
mek, bunları raporlamak, belgelemek elbette ki çok önemli çocuklar açısından. Ama 
bunu raporlandırmak, yazıya dökmek yetmiyor bunu takip edecek bir mekanizması-
nın da olması gerekiyor. Bu anlamda bu konuda da bize yol gösterecek bir sistemin 
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olması gerekiyor. Yani bu Kurumun buradaki sorumluluğunu daha da artıran bir me-
kanizma olması gerekiyor; aksi takdirde bunun bir tespit olmasının ötesinde bir işlevi 
olmuyor. Yani biz bunu delil olarak sunabildik dosyaya ama bunun dışında mesela 
çocuklara çok gerçekten çok… Hani çok derken bu size yeterince anlamlı gelmiyor. 
Çocukları bir görmek lazımdı bunun için, ne dediğimizi anlamanız için. Çok ağır 
şiddetin, saldırının olduğu dosyada tek bir tane oradaki görevli hakkında herhangi 
bir işlem yapılmadı. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında bunu denetleyecek bir 
mekanizmanın olmaması aynı zamanda. Bizim temel sıkıntımız da bu.

Çocuk haklarına yönelik her türlü ihlalde o ihlali denetleyecek bir sivil toplum aya-
ğının olması gerekiyor. Bir hak ihlali olduğunda bunu denetleyecek mekanizma Aile 
Bakanlığı’nın içindeki bir mekanizma olamaz. Yani biz ülkenin her tarafında benzer 
durumlarda kurum çalışanlarının korunduğunu veya kurumda çalışan diğer kişilerin 
korunduğunu biliyoruz. Bu, pratik olarak her türlü vakada karşımıza çıkan bir şey. 
O sebepten muhakkak buna ilişkin sivil toplumun denetimini sağlayacak bir düzen-
lemenin olması gerekiyor. Cezaevlerinde sivil toplumun, özellikle baroların gözlem-
ci olarak hak ihlallerini denetleyebilecek bir mekanizmasının olması gerekiyor. Aksi 
takdirde bu hak ihlalleri birkaç gün gündemde kalıyor. Ne yazık ki ondan sonra göz 
ardı edilip bir şekilde unutuluyor. Sincan unutuldu, Trabzon iki üç gün doğal olarak 
medyada yer aldı o da unutuldu, benzer olaylar da bu şekilde unutulacak. Elazığ’daki 
istismar olayı unutuldu mesela ya da Ankara da çocukların birbirine uyguladığı şid-
det unutuldu. Bunun akıbetinin ne olduğunu belirleyecek bir olanağımız yok çünkü 
denetleyebilme, gözlemleyebilme, orada olabilme şansımız yok, bunu takip edebilme 
şansımız yok. Kurum içinde kaldığı sürece de bu tür olayların hepsinin üstünün ör-
tüleceği aşikârdır.

Şuna bakıyoruz mesela, çok ciddi sayıda çocuk var Bakanlığın veya çocuklarla ilgili 
bütün kurumlarda dikkatimizi çeken şey şu: kurum çalışanları hangi kurum olursa ol-
sun, ister yargıda olsun, ister Bakanlık’ta olsun çocukla iletişim, çocuk gelişimi konu-
sunda yeterli bilgi ve birikiminin olmadığını görüyoruz. Teşkilatlarda hani mahkeme-
lerdeki hâkim, savcı, uzman ya da avukat ya da cezaevindeki cezaevi infaz memuru ya 
da oradaki herhangi bir görevli, çocuk hakları konusunda, çocuk gelişimi konusunda 
yeterli donanıma sahip değilse siz istediğiniz kadar iyi niyetli olun çocuklara yapılacak 
ihlali engelleyemezsiniz. Bunun için bir, devletin gerçekten ciddi bir politikasının, 
iradesinin olması gerekir. Bu politikanın, iradenin olmadığı yerde istediğiniz kadar 
yasal düzenleme yapın yani dünyanın en güzel yasal düzenlemelerini yapın bir bakış 
açısına, çocuğa yönelik doğru bir bakış açısına sahip değilseniz çocuklara yönelik hak 
ihlallerini hiçbir şekilde engelleyemezsiniz.
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Şöyle toparlamak gerekiyor demek ki bir şeyler yapmak istiyoruz; biz sivil toplum 
olarak çocukların ve çocuklara yönelik her türlü hak ihlallerinde onların yanında ola-
biliriz. Kamunun sivil toplum örgütlerine güvenmesi, inanması ve bu tür hak ihlal-
lerinde bizi kendileriyle beraber görebilmeleri gerekir. Biz sistemi koruyacak en iyi 
mekanizmayı ancak bu şekilde elde edebiliriz, teşekkür ederim.

Av. İrfan GÜVEN

Ben de teşekkür ederim. Sabit Beyin sunumundan da ulusal önleme mekanizması 
olan Kurumun bu alıkonulma yerlerini denetlemesi, varsa hak ihlalleri bunu rapor-
laması gerektiğini çıkarıyoruz. Yayınların tek başına çözüm olmadığını ortaya koyu-
yor, aynı zamanda bunların izlenmesi ve gereğinin yerine getirilmesiyle ilgili özellikle 
de cezasızlık politikasının ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir çaba içinde olmamız da 
bununla ilgili bir mekanizma arayışına girmemiz gerektiğini ortaya koydu teşekkür 
ederim. Şimdi bizim süre ile ilgili durumu önce bir arz edeyim. 16:55’te buradan 
çıkmamız gerekiyor aşağıda transferle havaalanına gidecek arkadaşlarımız var on beş 
dakikamız var. Ben soru alayım sonra da soru cevap kısmında arkadaşlarımız bunları 
cevaplamış olsunlar.

Alper YALÇIN Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Herkese iyi günler. Ben Alper, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden. Ben 
bir öneri sunmak istiyorum hazır siz buradayken. Kurumlar arasında bir koordinas-
yonsuzluğun, bir iletişimsizliğin olduğu çok açık. Çünkü hapishanedeki çocukların, 
en azından tahliye olduktan bir yıl sonra geri dönüş oranlarının yüzde altmış sekiz 
olmasının nedeni birazcık da tahliye olduktan sonra hiçbir destek görmemelerinden 
kaynaklanıyor. Kanunda “koruma kurulları” olarak ifade edilen bir kurul var. Bu ku-
rulun içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da var ama ne yazık ki bu kurul 
işlevsel değil işlevselliğini yitirdi. Biz hapishanelerde konuşurken en azından şu du-
rumu yaşıyoruz; tahliye olunca nereye gönderileceklerini bilmiyorlar. Çok basit bir 
öneri sunmak istiyorum bununla alakalı. Yani yaklaşık yüz hapishanede de çocuklar 
var, bunların hangi hapishaneler olduğunu biz Bakanlığa sorduk. Ne yazık ki bizimle 
paylaşmadılar; ama belki sizinle paylaşırlar. Bu yüz hapishanede en azından sizin sun-
duğunuz birçok hizmet var aslında illerde ve bu illerin sizin sunduğunuz hizmetler-
den o hapishanedekilerin haberleri yok. Bu durum da aslında birçok çocuğun tahliye 
olduktan sonra yaşadıkları dezavantajı da beraberinde getiriyor. Yani şöyle bir şey 
önermek istiyorum size o illerde, sizin sunduğunuz hizmetlerle alakalı siz bir broşür 
çalışması başlatsanız ve biz de o illerdeki sivil toplum örgütlerini harekete geçirmek 
adına STK’lar ne gibi hizmetler sunuyor biz de o konuda çalışma yapmaya başlasak ve 
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ortak bir broşür hazırlayıp hapishanelere versek ve onlar da tahliye olurken çocuklara 
bunu verseler. Böyle basit bir önerim var aslında eğer ki bu konuda harekete geçmek 
isterseniz, teşekkürler.

Av. İrfan GÜVEN

Teşekkür ederim, peki bu konuda başka bir değerlendirme yapmak isteyen evet, sizi 
dinleyelim.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden 
Katılımcı

Kesinlikle ve kesinlikle Sincan Çocuk Cezaevinde işkence ya da kötü muamele olma-
dı. Yani bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu yanlış bir bilgidir. Sincan Ço-
cuk Cezaevinde ve diğer cezaevlerinde mahkum ve tutuklular kesinlikle ve kesinlikle 
kameralı takip edilmektedir, aynı şekilde memurlar da. Yani bunu belirtmek isterim. 
Kesinlikle ve kesinlikle kötü bir muamele ya da işkence tarzı bir şey olmadı bunu 
belirtmek isteriz.

Pırıl ERÇOBAN

Öncelikle sunumlar için teşekkür ediyorum. Benim Sayın Genel Müdüre birkaç so-
rum olacak. Sizlere de Emrah’a ve Avukat Beye de teşekkür ediyorum Lütfullah Tacik 
davasını gündeme getirdiniz. Biz bu davada Bakanlığın taraf, müdahil olmasını bekli-
yoruz. Çünkü şu anda bu davayı buraya kadar getiren avukat arkadaşımız vekâletna-
me alamadığı için bizler, sivil toplum kuruluşlarının müdahillik talebimiz kabul edil-
mediği için müdahil olamıyoruz ve şu anda bu durumda dava sahipsiz. Sahiplenmeye 
devam etmeye çalışacağız ama biz o yüzden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
müdahil olmasını talep ediyoruz.

İkincisi maalesef yine mülteci çocuklar konusunda yani “önce çocuk” düşüncesi yok, 
bu bakış açısı yok. Önce çocuk değil önce statü söz konusu mülteci çocuklar söz ko-
nusu olduğunda. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tavrı son Refakatsiz Çocuklar 
Yönergesinde de görüldü. Önce İl Göç İdaresi Müdürlüğü işte yaş tespitini yapsın, 
sağlık kontrolünü yapsın, statüsünü versin, kimliğini versin sonra biz onu bakım ve 
koruma altına alırız diyorsunuz. Yani sabah da kısaca sözünü etmiştim Erzincan’dan 
kaçan yirmi bir Afgan çocukta da oldu, hep oluyor. Bu tek değil, bu vakıa münfe-
rit değil. Yabancı çocuklar, mülteci çocuklar koruma altına alınmıyor. Aylarca geri 
gönderme merkezlerinde kalıyor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, asıl sorumlu 
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bakanlık olması gerekirken, asıl sorumlu birim olması gerekirken bu sorumluluğu-
nu devretmeye çalışıyor bizim gördüğümüz. Ve bu konuda şimdi Yönergede mesela 
Suriyeli çocukların kamplarda oluşturulacak birimlerde AFAD’ın, orada da AFAD’a 
devrediliyor sorumluluk. Önce çocuk yaklaşımının mülteci, yabancı çocuklar için de 
geliştirilmesini bekliyoruz biz Bakanlık’tan. Ve şunu da söyleyeyim bu Yönergede me-
sela iki kere “çocuğun yüksek yararı” terimi geçiyor. Asıl olması gereken bu iken iki 
kere geçiyor sadece. Bu konuda sizin de görüşlerinizi rica edeceğim.

Zafer KIRAÇ

Birkaç şey hemen eklemek istiyorum da bir tanesi sabah Fatih Bey de konuşurken on 
yıl önceki çocuk, hapishanelerdeki çocuk sayısında bir artış olmadığını, nerdeyse hiç 
artış olmadığını söyledi. Ben bilgilere baktım da aralarda, şöyle bir durum var. Aslında 
bugün sunumunuzda kullandığımız, gerek benim gerekse onun ya da sitesine girilip 
Adalet Bakanlığı’nın bakılabilir 2.435 çocuk var. Tam 2.435 çocuk demek şu andaki 
içerdeki çocuklar demek. Oysa bir yıl içinde hapishanelerden geçen çocuk sayısı sekiz 
binin üzerinde. O yıllara on yıl öncesine baktığınızda müthiş bir artış var. Yani burada 
bir problem var bunu bir eklemek istedim.

İkincisi Alper’in söylediği şey. Kurumlar arası meseleye bir örnek vermek istiyorum. 
Mesela Çocuk Ombudsmanı, ki kendileriyle de görüşmüştük. Biz bu kurumun, çok 
önemli bir kurum olduğunu düşünüyoruz, asıl siz cezaevlerindeki çocuklardan, onlar 
sizden nasıl haberdar olacaklar diye sorduğumuzda bilmiyorlardı. Yani dolayısıyla 
sizlerin de, Sayın Daire Başkanı burada, sizlerin varlığınızı ya bu çocuk size nasıl gele-
cek, yani sizin gidip çocuğu da bulmanız gerekmiyor mu? Kapalı kurumdaki çocuğun 
sizin varlığınızdan ve sizin ne yaptığınızdan, ona neler yapabileceğinizden haberdar 
olması gerekiyor. Böyle bir işiniz var, bunu yapıyor musunuz, bir projeniz var mı 
diye soruyorum. İlerde çocuk çıktığında size gelebileceğini biliyor mu? Geldiğinde bu 
2.435 beş çocuk içerde. Burada bir sirkülasyon var ilginç bir şekilde. İzin verirseniz 
sadece bir dakikanızı alacağım. 2.435 tane on iki on sekiz yaş arası çocuk var, yaklaşık 
dokuz bin genç var on sekiz yirmi bir yaş arası, sonra da kırk bine yakın yirmi bir 
yirmi altı yaş var. Yani çok iş düşüyor sizin Daire Başkanlığına ve Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı denilen neyse o ikisi de neden bir aradaysa bilmiyorum yani. Çocuk Bakanlığı 
fikri çok ilginç, Gençlik Bakanlığı da olmalı bence.

Son olarak da size değil ama; burada lütfen yani bir yerde bir iddia varsa zaten mah-
kemeler devam ediyor, avukatlar var. Burada şu olmadı, bu olmadı… Bence yanlış bir 
yere gidiyoruz. Buradaki sevgili Adalet Bakanlığı’ndan arkadaşım orada şu olmadı, bu 
olmadı diyorsunuz. Bir sürü belge var. Bu toplantıyı düzenleyen Kurumun da raporu 
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var. Yani tacizin ya da tecavüzün ya da istismarın ölçüleri var. Sincan’da bir şeyler 
oldu, bu davalar da sürüyor yani bu bence burada birlikte tartışacağımız bir şey değil.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden 
Katılımcı

Şimdi lütfen, çok özür dilerim yanlış anlamayın. Bu istisnai bir olay 1 Ocak 2014’de 
olmuş, istisnai bir olay. Yani sürekli sanki ceza infaz kurumlarında özellikle çocuk 
cezaevlerinde sürekli bu tür olaylar oluyormuş gibi aksettirmek bizim uğraşlarımızı, 
emeklerimizi biraz gölgeliyor açıkçası. Kesinlikle mükemmel olduğumuzu düşünmü-
yoruz ama şu an Avrupa cezaevlerinden daha iyi durumdayız.

Av. İrfan GÜVEN

Kimselerin öyle bir niyeti yok. İnsan hakları alanında çalışanlar olaylara istisna gözüy-
le bakarsa bu çok kötü bir yere gider.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden 
Katılımcı

Cezaevi eşittir işkence diye bir şey yok ben bunu ifade etmek istiyorum.

Av. İrfan GÜVEN

Saygı duyuyorum herkesin düşüncesine. Hocam son bir şey, söz alıp bu tarafa bak-
madığım var mı? Üzgünüm ama soru hakkımız bitti; cevap hakkı vereceğiz. Levent 
Bey buyurun.

Dr. Levent KORKUT

Şimdi şu son şeyler yani biz tabi bu konuda oldukça profesyonel bir rapor hazırladık 
bu son konuyla ilgili. Onlarca dakika görüntü izledik, görüntüler açık zaten yani fazla 
bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi demokratik bir ülkede her yerde kötü muame-
le olabilir, işkence olabilir demokratik olmayan ülkeler bizde yok der. Demokratik 
ülkelerde vardır bunun yoğunluğu değişebilir; çok vahim olursa tabi kötüdür ama 
arınmanın en güzel yolu temizlenmenin en güzel yolu hataları zamanında görüp dü-
zeltmektir. Hataları zamanında görmezseniz kurumlar çürür, bir müddet sonra yıpra-
nır. Onun için hatalar olduğu zaman hataları ortaya koymak, bunların temizlenmesini 
sağlamak, sistemi sağlıklı hale getirmek, sağlıksız olanları sistemden uzaklaştırmaya 
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çalışmak demokratik bir ülkenin en büyük görevidir. Yani demokratik olmayan dev-
letlerde “bizde yok!” denir. Demokratik ülkelerde şu veya bu ölçüde vardır çünkü 
insan ilişkilerinin olduğu her yerde kötü muamele olacaktır, bunu sıfırlayamazsınız. 
Önemli olan bununla mücadele etmek, nerede hata yapıyoruz onu görebilmek, onun 
üstüne gidip daha az hatalı hale getirip minimize etmek yani bunu rakamsal olarak 
küçültmek. Türkiye’nin mesafe aldığı konular var bunları zaten biliyoruz.

Bir de iki nokta üzerinde durmak istiyorum, bugünün ürünlerinden biri diyelim. İlki 
15 Haziran Dünya Gerontoloji Günü imiş. Özellikle de yaşlılara yönelik şiddet ve 
ben bilmiyordum şahsen yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muameleyle ilgili de aktivite 
yapılan bir günmüş. Bugünde de birlikte faaliyet yapalım gibi bir öneri getirmişti. Bu 
olabilir tabii ki bizim de Türkiye’de insan hakları camiasında pek bilmediğimiz bir 
gün, değil mi? Yani bilen var mı 15 Haziran’da yaşlılara yönelik şiddet, böyle çok aşina 
olmadığımız bir gün belki bunu da kazandırmış oluruz Türkiye’ye. Birleşmiş Miller’de 
falan kabul edilmiş bir günmüş bu.

İkincisi işte Alper arkadaşımızın bir önerisi. O der ki tahliye olmadan önce bir broşür 
hazırlansın, tahliye sonrasında nerelerden kişinin yardım alabileceği tabi bulunduğu 
yer itibariyle bu detaylar düzenli bir şekilde düzenlensin, adeta bir rehber gibi kişi 
tahliye olduğu zaman cezaevinde, elindeki rehberle belli başvuru yerlerini öğrensin. 
Böylece kurumlarla sivil toplumla kişi arasında da bir irtibat kuran rehber olsun diye 
bir önerisi var, bunu da değerli bulduk paylaşmak istedik.

Av. İrfan GÜVEN

Teşekkür ederim, vaktimiz de kalmadı. Ben küçük bir notla yanlış anlaşılmanın önü-
ne geçmek için, İnsan Hakları Kurumu bununla görevli bir yasal bir kurum. Bu ku-
rum yargının elindeki bazı işlerde çok hassas bir inceleme yolu izliyor. İşkence vardır 
veyahut da yoktur şeklinde bir sonuca varmaktan kaçınmakta özellikle dikkatli. Ama 
tespitlerini, hak ihlali olup olmadığı konusunda tespitlerini yapmıştır, rapor çok de-
taylı. Türkiye’deki kamu kurumlarının da artık bu özgüvene sahip olduklarını düşü-
nüyorum. Ben şimdi sözü Emin Bey’e vereyim.

Emin ERASLAN

Şimdi çok, bir hayli soru var, bir hayli değerlendirmeler var bunların da açıklığa ka-
vuşması lazım. Sevgili Emrah’ın da dile getirdiği bir konu var. Çocuğun cinsel kim-
liğiyle ilgili tercihinden dolayı bir güvenlik problemi evet, bu konu bizim gündemi-
mizde; çocukla ilgili özel çalışıyoruz. Biz on sekiz yaş ve altı hiçbir bireye farklı bir 
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kimlik atfedemeyiz. Yani çocuk kendi bedenine farklı bir kimlik atfedebilir ama bizim 
ısrarla sen şu kimliktesin deme şansımız yok, çocuk haklarına aykırı bir durum. Biz 
orada şunu yaptık; çocuğun hem suça sürüklenme öyküsü var hem de suç mağduru 
öyküsü var. Bizim Antalya ilinde iki ayrı kuruluşumuz var. Hem mağduriyet öyküsü 
olan erkek çocuklar için kuruluşumuz var hem de suç öyküsü olan çocuklarla ilgili 
oluşturduğumuz merkezimiz var. Antalya’ya bir komisyon kurun, bu bireysel bir du-
rum, çocuğun üstün yararı ne gerektiriyorsa, hangi kurumda daha iyi koruyacaksak 
bunun kararını komisyonla alın dedik. Bunun kararını Antalya ilimiz şu anda aldı, biz 
Ombudsmanımıza da bu kararımızı bildirdik. Komisyonda kimler olacak, çocuğun 
danışmanı, çocuğun psikoloğu, çocuğun öğretmeni, sağlık kurumunda çocuğu takip 
eden psikiyatrist.

İkinci konu Elazığ konusuydu çok fazla gündeme geldi. Evet, biz çocuk kurumlarının 
medyayla anılmasını istemeyiz. Biz çocuğa karşı işlenen suçlarda değişiklik yapılması 
konusunda çocuktan yana taraf aldık. Bu herhangi bir kurumsal durum değil. Türk 
Ceza Kanunu’nda biliyorsunuz bu değişikliği yapmamız için barolarla, çocuk sivil 
toplum kuruşlarıyla, ilgili tüm sosyal taraflarla bir araya geldik; çocuğun üstün yararı 
ne gerektiriyorsa çocuktan yana taraf alarak 2014 yılında biliyorsunuz çocuğa karşı 
işlenen suçlarla ilgili özellikle cinsel suçlarla ilgili çok ağır cezalar öngörülüyor. Bu-
radaki, Elazığ’da sistematik bir istismar olgusunu, bir fezlekenin yıllarca bekletilip 
hiçbir şekilde işleme konmaması konusunu biz Adalet Bakanlığı’na bildirdik ve Sayın 
Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu konu dört tane müfettiş marifetiyle detaylı 
bir şekilde incelenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçta Elazığ’da bu iddiaların kasti ve haksız 
yere yapıldığını gördük. Çünkü çocuk istismara uğradım diyor çocuğun bedeninde 
istismarla ilgili hiçbir bulgu yok geçmişinde de şimdi de. Yani çocukla ilgili hiçbir şey 
yok arkadaşlar.

Sincan Yetiştirme Yurdu evet, çocuk baskısı, akran baskısı bizim en tasvip etmediği-
miz vakalar, bizim onaylamadığımız bir durum. Burada Sincan Yetiştirme Yurdu’nda-
ki tüm çocuklarımızı biz çocuk evlerine aldık orada bize suçun faili olarak gelen ço-
cukların da aynı kuruma alınması bir hataymış, orada biz arkadaşlara gereken uyarı 
ve ihtarı yaptık. Müfettişimiz bununla ilgili rapor düzenledi. Kurumların eksikleri ola-
bilir. Hem Emrah’tan hem de Sabit Bey’den biz çok istifade ettik yani Çocuk Bakanlı-
ğı’nın kurulması bizim her zaman için tasvip ettiğimiz, desteklediğimiz bir konudur 
yani Çocuk Bakanlığı’nın olması, özel bir bakanlık olması. “Vaka yönetimi sistemi” 
dedi Emrah, biz onu zaten bütün mevzuatımıza yazdık. Bununla ilgili vaka yönetimi, 
özel bir vaka yönetimi bunu önemsiyoruz.
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İkinci bir konu Pırıl Hanımla ilgili. Pırıl Hanım müsterih olun çocuktan yana taraf 
alıyoruz. Çocuktan yana taraf almamızın temel nedeni şu; eğer kurumlar görevini 
yerine getirmiyorsa aylarca mülteci bir çocuk kayıt sistemine dâhil olmadığında, bu 
çocuk haklarının ihlali oluyor. Çocuk hakları ihlali ne demek, çocuk gece hastalanıyor 
sosyal güvenlik sisteminden ben çocuğun tedavisini yaptıramıyorum. Çocuğun eğitim 
hakkından yararlandıramıyorum. Ama mültecilerle ilgili biliyorsunuz İçişleri Bakanlı-
ğı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yeni kuruldu. Sivil bir kurum, emniyet teşkilatından 
bağımsız bir kurum. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden bir çocuğun kayıt sistemine 
alınması bizim için on dakika. Biz geri gönderme merkezinde bekletilen görevlilerle 
ilgili işlem yapılmasını Göç İdaresi’nden talep ettik. Oradaki görevli arkadaşların uzun 
süre yanlış bir şekilde çocuğun kaydını yapmaması, o kurumların hatası başka bir 
şey değil. Yönergemizi incelediyseniz o çocukların tamamına Türkiye’deki kalan ço-
cuklara uyguladığımız tüm bakım sistemlerini uyguluyoruz. Daha önce bu çocuklara 
yönelik bir Yönerge yoktu. Bu çocukları koruma altına alacak mıyız, bakacak mıyız, 
bakmayacak mıyız kararsızlığı vardı. Bunların hepsinde biz evet, irade gösterdik, al-
dık. Yedi tane kuruluşumuz sadece mülteci çocuklara hizmet veriyor.

Pırıl ERÇOBAN

Kanundaki çocuk tanımı bile mülteciler için değişik.

Emrah KIRIMSOY

Bu daha başlangıç dememiz gerekiyor galiba. Bu süre aslında her alanı uzun uzun 
konuşmak için yeterli değil. Lütfen bunları çoğaltalım ve daha fazla zaman ayıralım.

Av. Sabit AKTAŞ

Bir konuda çok alıngan olmamak gerekiyor ben Ankara Barosu avukatlarını çok acı-
masızca eleştiren birisiyim. Hata olduğunda, çocuk hakları ihlali olduğunda bunu 
yapanın kim olup olmadığının çok fazla önemi yok. Eğer herhangi bir eğitimimize 
katılırsanız avukatlara neler dediğimizi, kendi meslektaşlarımıza neler yaptığımızı 
görebilirsiniz. Bireylerin elbette ki hataları olacak; ama bunu bu şekilde, alıngan bir 
şekilde değerlendirmemek gerektiği kanaatindeyim, teşekkür ederim.

Av. İrfan GÜVEN

Teşekkür ederim, değerli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şu an aramızda olan 
olmayanlar, kamu kurum-kuruluşlarının temsilcileri. Güzel bir çalıştay olduğunu dü-
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şünüyorum. Son söz de Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na bu güzel çalıştay için sizler 
adına, kendi adıma teşekkür ediyorum. Umarım ulusal önleme mekanizmasının ha-
yata geçirilmesinde buradaki veriler bize ışık tutar; çünkü ne kadar büyük bir resimle 
karşı karşıya olduğumuzu, bizim de adeta bir damla olduğumuzu, birlikte yol alırsak 
sonuca gitme şansımızın olduğunu görmüş olduk. Umarım güzel sonuçlar verir, te-
şekkür ederim. Sağolun.
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KATILIMCI LİSTESİ

Katılımcı Kurum / Kuruluş Görev / Unvan

Abdurrahman Eren Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Ahmet Eyer Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi Başhekim

Ali Uluta TBMM Sosyolog

Alpaslan Akbulut Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü Memur

Alper Özyürek Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman

Alper Yalçın Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum 
Derneği

Andaç Akın Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı

Asım Kadir İşyapan Türkiye İnsan Hakları Kurumu Hâkim/Uzman

Aybüke Ekici Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Avukat

Aydın Bingöl Türkiye İnsan Hakları Kurum İkinci Başkan

Ayşe Zararsız Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman

Basri Acar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum 
Derneği

Bengü Merve Derin Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Bülent Karakuş Sosyal Hizmet Uzmanlari Derneği Başkan

Büşra Çetiner İHH

Cansu Gülergün Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği

Cem Duran Uzun SETA Akademisyen

Cengiz Öner Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Coşgun Gürboğan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Bakımı Daire Başkanı

Çiğdem Çelik Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Didem Yazıcı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire 
Başkanlığı

Psikolog

Dilek Kıvık Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire 
Başkanlığı Uzman Yardımcısı
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Katılımcı Kurum / Kuruluş Görev / Unvan

Ekin Bozkurt Şener Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman

Emin Eraslan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Emine Akyüz Ufuk Üniversitesi Akademisyen

Emine Dönmez Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı

Emine Ekiz Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan 
Hakları Şube Müdürlüğü Komiser

Emrah Kırımsoy Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Barca Ruh Sağlığında İnsan Hakları 
Girişimi Derneği (Rusihak) Başkan Yardımcısı

Emre Yatman
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire 
Başkanlığı

Başkan

Erkan Halıcı Başbakanlik

Ertuğrul Yazar Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Esra Gökçe Bolat
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire 
Başkanlığı

Psikiyatri Uzmanı

Esra Yakar Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Faruk Karcı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü Hakim

Fatih Belviranlı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Fatih Şafak Adalet Bakanlığı Memur

Fatma Benli TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkan Vekili

Fatma Karagöz Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Psikolog

Göktan Koçyıldırım UNICEF

Gülden Sönmez Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Habibe Kara Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Halil İbrahim Dizman Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Hamdi Recep Doğan Birleşmiş Siviller Derneği
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Katılımcı Kurum / Kuruluş Görev / Unvan

Hamdullah Uğur Hasta Hakları Savunma, Araştırma ve 
Geliştirme Derneği

Hamza Akyüz Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Hakan Kece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SHU

Hikmet Tülen Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkan

Hüseyin Erkenci Türkiye Barolar Birliği

Hüsnü Öndül İHOP Avukat

Irmak Kurttekin UNİCEF Program Sorumlusu

Işıl Erdemli Uluslararsı Çocuk Merkezi Program Sorumlusu

İrfan Güven Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri

İshak Çiftçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür

İsmail Tufan Akdeniz Üniversitesi Akademisyen

Kübra Gizem Kara İHH

Lütf i Gürgen Yargıtay Hakim

Mehmet Aktaş Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Mehmet Alp Didinmez Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Mehmet Güler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Mehtap Karaburçak Tuzcu Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Mualla Refia Bulut Mazlumder

Murat Erdoğan Hacettepe Üniversitesi Akademisyen

Musa Toprak
Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları 
ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

Akademisyen

Mustafa Demiral UHİM Hukuk Direktörü

Muzaffer Şakar Türkiye İnsan Hakları Kurumu Hâkim/Uzman

Neşe Kılınçoğlu UNHCR Türkiye Temsilciliği

Nezir Akyeşilmen Selçuk Üniversitesi Akademisyen

Nurullah Özgül Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Oğuzhan Bingöl Midyat Kaymakamlığı Kaymakam

Ömer Atalar Mazlumder Avukat



132

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Katılımcı Kurum / Kuruluş Görev / Unvan

Önder Bakan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Özlem Aydemir Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Özlem Demir Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Pırıl Erçoban Mültecilerle Dayanışma Derneği

Ruhat Akşener Uluslararsı Af Örgütü Türkiye Şubesi

Sabit Aktaş Ankara Barosu Avukat

Salih Melek Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Savaş Gök AFAD Sosyal Çalişmaci

Selamet İlday Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Selvet Çetin Stratejik Düşünce Enstitüsü Uzman

Senanur Tekin

Serhat Demiral JİHİDEM Binbaşı

Simin Yalçıntaş UNHCR Türkiye Temsilciliği Hukukçu

Sümeyye Zehra Kayış Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı

Şehbal Erenay İHH

Şehnaz Layıkel Ruh Sağlığında İnsan Hakları 
Girişimi Derneği (RUSİHAK) Başkan

Şeyma Ses İHH

Tevhide Aslı Akdaş Mitrani Okan Üniversitesi Akademisyen

Tuğçe Er Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Uğur Altun Türkiye Barolar Birliği Avukat

Umut Pamuk Sığınmacılar Ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği

Veysel Ayhan IMPR Başkani Akademisyen

Yakup Levent Korkut Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Yasemin Arık Adalet Bakanlığı Memur

Yavuz Güçtürk Seta Araştırmacı

Yılmaz Ensaroğlu

Zafer Kıraç Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum 
Derneği Başkan
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