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ÜLKEMİZE SIĞINAN SURİYE VATANDAŞLARININ BARINDIKLARI 
ÇADIRKENTLER HAKKINDA İNCELEME RAPORU -3- 

 

I. BAŞLANGIÇ  

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 8 Aralık 2011 

tarihli 4’üncü toplantısında “Türkiye’de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasadışı 

göçmenlerin sorunlarına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere” kurduğu Alt Komisyon, 

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sonucu Türkiye’ye sığınan Suriye 

vatandaşlarının Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde geçici korumaya alındıkları barınma 

merkezlerinde inceleme yapma kararı almıştır.  

13-14 Mart 2013 tarihlerinde yapılan incelemeye, İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN, Samsun Milletvekili ve 

Alt Komisyon Başkanı Cemal Yılmaz DEMİR, Konya Milletvekili Kerim ÖZKUL ve 

Adıyaman Milletvekili Mehmet METİNER katılmış; ayrıca Yasama Uzmanı Kenan ALTAŞ 

Heyete eşlik etmiştir. 

II. İNCELEMENİN KONUSU VE AMACI 

Maalesef Dünya üzerinde Suriye benzeri olaylar meydana gelebilmekte, savaş ve 

çatışmalar halkları kendi topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. Göç edenlerin mağduriyeti 

kimi zaman bununla sınırlı kalmamakta, sığındıkları ülkelerde o ülkenin içinde bulunduğu 

koşullar nedeniyle de olsa zor şartlarda yaşamak zorunda kalabilmektedirler. 

Bu çerçevede Komisyon, nasıl şartlarda yaşadıkları, temel ihtiyaçlarını ne şekilde 

karşıladıkları, herhangi bir kötü muamele görüp görmedikleri ve benzeri sorulara cevap 

bulmak üzere Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları barınma merkezlerinde incelemeler yapmaya 

karar vermiştir. İlki 18-19 Ocak 2012 tarihlerinde, ikinci ise 3-4 Eylül 2012 tarihlerinde 

olmak üzere iki defa Hatay’daki çeşitli barınma merkezlerinde incelemelerde bulunmuştur. 

Komisyon bu çalışmaların devamı olarak, bu defa Adıyaman ve Şanlıurfa’daki 

barınma merkezlerindeki sığınmacıların durumunu yerinde gözlemlemek üzere bu illerde 

incelemeler gerçekleştirmiştir. 
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III. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM  

İncelemelerde öncelikle il ve ilçe mülki idare amirleri ve diğer idari yetkililerden bilgi 

alınmış; Adıyaman’daki tek merkezde ve Şanlıurfa’da ise üç merkezin ikisinde (Harran ve 

Akçakale) incelemeler yapılmış; buralarda yaşayan Suriye vatandaşlarıyla görüşmeler 

gerçekleştirilmiş ve merkezlerdeki faaliyetler gözlemlenmiştir. 

Alt Komisyon, ülke çapında Suriyeli sığınmacılara yardım konusunda en yoğun 

faaliyetlerde bulunan üç sivil toplum kuruluşunu da incelemeye davet etmiştir. Bu çerçevede, 

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kimse Yok Mu Derneği ve Deniz Feneri Derneği Alt Komisyonun 

incelemesine iştirak etmişlerdir. 

IV. İNCELEMELER  

1. Genel Bilgi 

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sonucu ülkeden kaçan 250 kişilik 

ilk grup, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay’ın Yayladağı İlçesi Güveççi Köyü bölgesinden giriş 

yapmıştır. Daha sonraki zamanlarda Suriye’deki şiddet olaylarının artmasına paralel olarak 

anılan mevkiden kabullerle birlikte, Hatay’ın Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinden de girişler 

devam etmiştir. Suriye vatandaşlarının kitlesel olarak sınır noktalarına gelmeleri üzerine 

kendilerine “geçici koruma” statüsü verilerek çadırkent, konteynırkent ve diğer konaklama 

biçimlerinde barındırılmak suretiyle koruma altına alınmışlardır. 

11 Mart 2012 tarihi itibarıyla ülkemizdeki barınma merkezlerinde bulunan Suriyeli 

sayısı 187.639’dur. Bugüne kadar barınma merkezlerine gelen Suriyeli sayısı 273.133 iken, 

ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı ise 85.494’tür. Sığınmacılar için, Hatay’da beş, 

Gaziantep’te dört, Şanlıurfa’da üç ve Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve 

Adana’da birer barınma merkezi kurulmuştur. Bunların 13’ü çadırkent, üçü konteynırkent ve 

biri eski bir fabrikadan dönüştürülme barınma merkezidir. Toplam çadır sayısı 27.095, 

konteynır sayısı ise 5.053’tür. 

Barınma imkanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinatörlüğünde 

Valilikler ve Türk Kızılayınca sağlanmaktadır. Çalışmalara sivil toplum kuruluşları ile 

uluslararası kuruluşlar da destek vermektedir. 
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2. Adıyaman Çadırkent Barınma Merkezi 

Merkez 13 Mart 2013 tarihinde Komisyonumuzca ziyaret edilmiştir. Barınma 

merkezinin inşaat çalışmalarına 25 Ağustos 2012 tarihinde başlanmış olup, ilk kabuller 22 

Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Atatürk Barajına yakın mesafedeki merkezde 2292 

çadır bulunmakta, 10.011 kişi konaklamaktadır. Merkezin dış güvenliği Jandarma 

Komutanlığınca, iç güvenliği ise bir kısmı Arapça bilen özel güvenlik personelinden 

oluşmaktadır. 

Her bir çadırın büyüklüğü 16 m²’dir. Merkez büyüklüğü nedeniyle altı mahalleye 

ayrılmıştır. Her mahallede, mahalleleri temsil eden birer muhtar bulunmaktadır. Ayrıca her 

mahallede sekiz bulaşıkhane, iki çamaşırhane, sekiz abdesthane, 80 adet banyo-tuvalet, üç 

televizyon çadırı, dört çocuk oyun alanı ve üç mescit bulunmaktadır. 

Her bir sığınmacı kayıt kabul servisinde kaydedildikten sonra kendilerine kimlik kartı 

olarak kullanılan bir tanıtım kartı düzenlenmektedir. Çadırlara yerleştirmeler Kızılay 

tarafından yapılmakta; her çadıra yatak, yorgan, nevresim ve ısıtıcı gibi ihtiyaçlar 

sağlanmaktadır. Ayrıca gıda ihtiyacını karşılamak üzere günde üç öğün sıcak yemek 

sığınmacılara dağıtılmaktadır. 

Merkezde 33 sağlık personelinin görev yaptığı bir Sahra Hastanesi bulunmakta olup, 

burada 24 saat acil hizmeti, hafta içi her gün farklı uzmanlık dallarında poliklinik hizmeti, 

laboratuvar ve röntgen hizmeti, haftanın iki günü diş polikliniği ve psikolog hizmeti 

verilmektedir. Psikolog hizmetinin sağlanmasında dil probleminin yaşandığı görülmüştür. 

Arapça bilen psikolog olmaması veya tercüman hizmetinin sağlanamaması nedeniyle ruh 

sağlığı hizmeti yeterince yerine getirilememektedir. Çadırkentlerde konaklayanlardan sağlık 

hizmetinin sunumunda herhangi bir ücret alınmamaktadır. İleri tedavi ve tetkikler için il 

merkezindeki hastanelere sevkler ve hastaneye yatış yaptırılabilmektedir. Şimdiye kadar 499 

hasta hastanelerde ameliyat edilmiştir. 

Merkezde eğitim hizmeti olarak, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise teşkilatlanması 

yapılarak, 3021 öğrenci eğitim görmektedir. Eğitimde Suriye müfredatı uygulanmaktadır. 

Eğitimler 67’si Suriyeli, 16’sı Türk olmak üzere 83 öğretmen tarafından sağlanmaktadır. Her 
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yaştan sığınmacıya Türk öğretmenler tarafından Türkçe dil eğitimi de verilmektedir. Türkçe 

derslerine Suriyelilerin yoğun ilgi gösterdikleri görülmektedir. 

Merkezde yoğun kurs faaliyetleri de yapılmaktadır. Bay-bayan kuaförlüğü, bilgisayar, 

el sanatları, dikiş nakış, halıcılık, tekstil, Türkçe, bağlama ve resim kursları verilmektedir. Alt 

Komisyon tarafından tüm kurs faaliyetleri yerinde ziyaret edilmiş, sığınmacıların bu 

faaliyetlerden son derece memnun oldukları görülmüştür. Kurslar haftanın her günü 30 usta 

öğretici tarafından verilmektedir. Kurslardan günlük yaklaşık 1500 kişi faydalanmaktadır.  

Yanı sıra, basketbol, futbol ve voleybol sahaları da yapılarak sığınmacıların hizmetine 

sunulmuştur. Çadırkentte 23 adet çocuk oyun parkı hizmettedir. 

Sığınmacılardan gelen talep ve ihtiyaçların alımına dönük olarak da bir sistem 

düşünülmüş ve bir “talep toplama merkezi” kurulmuştur. Burada talep ve ihtiyaçlar alınarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca kadın ve çocukların psiko-sosyal rehabilitasyonu ile talep ve 

müracaatlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak üzere bir “kadın danışma merkezi” 

oluşturulmuştur. 

Çadırlar ve çadır içindeki tertibat sığınmacıları kış koşullarına karşı korumakla 

birlikte, yaklaşan yaz sıcaklıklarına karşı henüz bir tertibat düzenlenememiştir. Bu hususta 

sivil toplum kuruluşlarınca yapılacak vantilatör ve benzeri cihaz yardımlarının sorunu 

çözebileceği değerlendirilmektedir. 

Şimdiye kadar Merkezde önemli bir asayiş sorunu yaşanmamıştır. 

3. Şanlıurfa Barınma Merkezleri 

Şanlıurfa ilinde, Ceylanpınar, Harran ve Akçakale ilçelerinde barınma merkezleri 

bulunmaktadır. Alt Komisyon bunlardan, Harran konteynırkentini ve Akçakale çadırkentini 

ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur. 

3.1. Harran Konteynırkent Barınma Merkezi 

Merkez 14 Mart 2013 tarihinde Komisyonumuzca ziyaret edilmiştir. Merkezin 

yapımına 19 Ekim 2012 tarihinde başlanmış, 13 Ocak 2013 tarihinde 85 günlük sürede yapımı 

tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.  
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Merkez her biri 21 m² 2000 adet konteynırdan oluşmaktadır. 10.000 kişi kapasiteli 

Merkezde inceleme tarihi itibariyle 12.032 kişi konaklamaktadır. Buna mukabil 370 personel 

hizmet vermektedir. Merkezin dış güvenliği Jandarma Komutanlığınca, iç güvenliği özel 

güvenlik personelince sağlanmaktadır. Yangın tehlikesine karşı Merkez içinde iki itfaiye aracı 

sürekli hazır tutulmaktadır. 

Merkez dört adet mahalle şeklinde teşekkül edilmiştir. Merkez içerisinde okul alanı, 

iki sosyal tesis, iki cami, iki voleybol ve bir basketbol sahası şeklinde spor alanı ve iki market 

bulunmaktadır. 

Merkeze gelen sığınmacılar öncelikle kayıt kabul servisinde kaydı yapılmakta ve 

kendilerine tanıtım kartı verilmektedir. Sığınmacıların konteynırlara yerleştirilmesi ve yatak, 

yastık, nevresim, mutfak seti ile elektrikli ocak şeklinde ihtiyaç malzemeleri Kızılay 

tarafından sağlanmaktadır. 

20 adet konteynır Merkezdeki sağlık hizmeti için kullanılmaktadır. Dördü aile hekimi 

21 sağlık personeli ilk basamak sağlık hizmeti, aile planlaması, acil sağlık hizmeti ve çevre 

sağlığı hizmetlerini vermektedir. Kimi tetkik ve tedaviler burada yapılabilmekle birlikte, ileri 

tetkik ve tedaviler için il ve ilçe merkezine sevkler de gerçekleştirilmektedir. Sığınmacılar 

hizmetlerden memnun olduklarını bildirmişler, ancak ilaçların bazen geç gelmesinden 

yakınmışlardır. 

Merkezde iki adet 24 ve bir adet 16 olmak üzere 64 derslikli üç okul bulunmaktadır. 

Burada okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi verilmektedir. 4747 öğrenci 

eğitim almakta, 211 öğretmen görev yapmaktadır. Öğretmenlerin tümü Suriyeli 

sığınmacılardan oluşmaktadır. Eğitimlerde Suriye müfredatı uygulanmakta olup, şuanda 

Türkçe dil dersleri verilmemektedir. Konteynırkent sakinleri Türkçe dil dersi verilmesi 

yönünde taleplerini Alt Komisyona iletmişlerdir. 

Merkezde sığınmacılara yönelik kurs faaliyetleri henüz bulunmamaktadır. Bilgisayar, 

dikiş nakış, Kuran, kuaförlük ve benzeri şekilde kursların açılmasına yönelik çalışmalar 

sürmektedir. Buna mukabil iki voleybol, bir basketbol sahası ve iki kondisyon salonunda spor 

faaliyetleri yapılmaktadır. Merkezde çocukların vakit geçirebilecekleri oyun alanları da 

bulunmaktadır. 
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Sığınmacıların gıda ihtiyaçları Dünya Gıda Programı kapsamında Kızılay tarafından 

karşılanmaktadır. Her aileye bir gıda kartı verilerek 15 günde bir birey başına 40 TL 

yatırılmakta, sığınmacılar bu kartlarla Merkez içerisindeki marketlerden alışveriş 

yapabilmektedirler. Market hizmeti 840 m²’lik bir binada her türlü ihtiyaç karşılanabilecek 

şekilde verilmektedir. 

Merkezde, sığınmacıların kendi aralarında çıkan kavga sonucu olaya müdahale eden 

güvenlik güçlerinin de mukavemete uğradığı bir asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay 

sonrasında dört kişi adliye sevk edilmiştir. Bunun dışında ciddi bir asayiş olayı 

yaşanmamıştır. 

3.2. Akçakale Süleymahşah Çadırkent Barınma Merkezi 

Komisyonumuzca Merkez, 14 Mart 2013 tarihinde, Harran Barınma Merkezinin 

hemen akabinde ziyaret edilmiştir. Merkezin yapımına 25 Haziran 2012 tarihinde 

başlanmıştır. 42 güne yapımı tamamlanarak 6 Ağustos 2012 tarihinde hizmete açılmıştır. 

Merkezde 22.500 kişi kapasiteli 1.129 çadır bulunmaktadır. Kapasitesine karşılık Merkezin 

mevcudu 35.165 kişidir. Şanlıurfa Ceylanpınar çadırkentinden sonra (41.572) ikinci en 

kalabalık barınma merkezidir. 

Merkez 10 mahalleye bölünmüş olup, 680 dönümlük oldukça büyük bir alana sahiptir. 

724 çalışan Merkezde hizmet vermektedir. Ortalama 500 adet çadır bulunan her mahallede, 

iki mescit, sekiz bulaşıkhane, iki çamaşırhane, üç televizyon çadırı, sekiz abdesthane, sekiz su 

sebili ve 80 kişilik banyo-tuvalet bulunmaktadır. 

Diğer merkezlerde olduğu gibi burada da, gelen sığınmacıların öncelikle kayıt kabul 

servisinde kaydı yapılmakta ve kendilerine tanıtım kartı verilmektedir. Sığınmacıların 

konteynırlara yerleştirilmesi ve yatak, yastık, nevresim, elektrikli ocak ve benzeri ihtiyaç 

malzemeleri Kızılay tarafından sağlanmaktadır. 

50 yataklı bir çok amaçlı çadır sahra hastanesinde sağlık hizmeti verilmektedir. Beşi 

aile hekimi, üçü kadın doğum, dahiliye ve çocuk uzmanı olmak üzere 60 sağlık personeli 

sağlık hizmetlerini vermektedir. Sığınmacılar burada da hizmetlerden memnun olduklarını 

ifade etmişler, ancak ilaçların bazen geç gelmesinden yakınmışlardır. 
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Merkezde 33 derslikli okulda eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca 16 derslikli bir 

prefabrik okulun kurulumuna devam edilmektedir. Burada okul öncesi eğitim, ilköğretim, 

ortaöğretim ve lise eğitimi verilmektedir. 5556 öğrenci eğitim almakta, 234’ü Suriyeli ve 25’i 

Türk öğretmen görev yapmaktadır. Eğitimlerde Suriye müfredatı uygulanmakta olup, Türkçe 

dil dersleri de verilmektedir. 

Sığınmacılara yönelik çeşitli kurs faaliyetleri düzenlenmektedir. Türkçe, İngilizce, 

dikiş nakış, Kuran ve erkek kuaförlük kurslarında 517 sığınmacı kurs görmektedir. Ayrıca 

Merkezde spor faaliyetleri yapılmakta, çocukların için oyun alanları bulunmaktadır. 

Sığınmacıların gıda ihtiyaçları, yedi firmadan hizmet alımı yoluyla sağlanan 3 öğün 

sıcak yemek sunumu biçimde yerine getirilmektedir. 

İncelemenin yapıldığı sırada Merkezde önemli bir asayiş olayı meydana gelmediği 

bildirilmiştir. Ancak Raporun yazımı sırasında, basında çıkan haberler ve bu haberler üzerine 

Akçakale Kaymakamlığından alınan bilgilere göre, 27 Mart 2013 günü sabah saatlerinde 200 

kişilik bir grubun yönlendirmesiyle çadırkentte bir karışıklık meydana gelmiş, güvenlik 

güçlerinin müdahalesiyle karışıklık sonlandırılmıştır. Kameralarla tespit edilen 130 kişilik 

grup, diğer sığınmacıların kendilerine tepki göstereceği, Esad yanlısı olarak lanse edilmekten 

çekinceleri ve Türkiye’deki adli makamlarca haklarına işlem yapılacağı düşüncesiyle kendi 

rızalarıyla Suriye’ye geri dönmeyi talep etmişlerdir. 

V. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

 Dünya üzerinde maalesef savaş, çatışmalar ve kıtlık gibi sebeplerle büyük göçler 

meydana gelmekte ve bunun sonucunda büyük insani dramlar ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz 

bulunduğu konum nedeniyle pek çok kez kalabalık göç olaylarına tanık olmuştur. Ülke içinde 

iki yıldır sürmekte olan çatışmalardan ötürü Suriye’den yüzbinlerce kişi gelmiş, 273.000’i 

barınma merkezlerine yerleşmiştir. Bunlardan 85.000’i geldikleri bölgelerdeki durumun 

düzelmesi üzerine geri dönmüştür. Ancak halen 190.000’e yakın Suriye vatandaşı Hatay, 

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Adana’daki çadırkent 

ve konteynırkentlerde barındırılmaktadır. 
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Tespit ve değerlendirmelerimize göre; 

1.  Ülkemiz geçmişte olduğu gibi şuanda da “kendisine sığınanı geri vermeme”yi ilke 
edinmiştir. Kendine sığınanı geri vermemekle kalmamış, imkânları el verdiği ölçüde en iyi 
şekilde misafir etmiştir. Gözlemlerimiz ışığında bunun en iyi örneği, Suriyeli sığınmacılara 
yönelik yapılmakta olan çalışmalardır. 

2.  Alt Komisyonca ziyaret edilen Adıyaman, Harran ve Akçakale’deki barınma 
merkezlerinde göze çarpan ilk husus hemen her ihtiyaca cevap veren ve düzgün işleyen bir 
sistemin varlığıdır. Yöneticiler ve çalışanların özverili ve içten çabaları sistemin en iyi 
biçimde yürümesini sağlamaktadır. Özellikle, ülke çapındaki barınma merkezlerinin ve 
sığınmacılara yönelik tüm faaliyetlerin koordinatörlüğünü yürüten Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı, sistem oluşmasına öncülük etmesi ve tüm dünyaya örnek olacak 
standart barınma merkezleri kurmasını bakımından takdire şayan bir çalışma yapmıştır. 

3.  Sağlanan tüm hizmetler ve imkanlar dikkate alındığında, barınma merkezleri, küçük bir 
Anadolu ilçesinde sağlanan bütün imkanların aynısına sahiptir. Özellikle Adıyaman’daki 
çadırkent sağladığı sosyal imkanlarla öne çıkmaktadır. İncelemelerimize iştirak eden sivil 
toplum kuruluşları, dünyanın pek çok yerinde benzer sığınma merkezlerini ziyaret 
ettiklerini, ancak bunun kadar iyisine rastlamadıklarını ifade etmişlerdir. 

4.  Üç barınma merkezinde de görüşülen sığınmacılar ve temsilcileri, gerek hizmetler, gerekse 
de bunların sunumu bakımından hiçbir şikayette bulunmamışlardır. Yalnızca ilaçların daha 
çabuk gelmesinden memnun olacaklarını dile getirmişler, ders veren Suriyeli öğretmenler 
ise kendilerine bir miktar ücret ödenmesinin (çok düşük bir ücret talepleri olmuştur.) 
geçimlerini sağlamaya katkıda bulunacağını beyan etmişlerdir. Suriyeli öğretmenlere bir 
miktar ücret ödenmesi Komisyonumuzca da yerinde görülmektedir. 

5.  Sağlık hizmetinin eksiksiz yürümesi bakımından Merkezlere tam zamanlı doktor ve 
ambulans takviyesine ihtiyaç bulunduğu görülmüştür. 

6.  Bölgedeki yaz sıcaklıklarına karşı tedbir alınmaya başlanarak çadır ve konteynırlar içine 
vantilatör benzeri serinletici cihazların temini gerekmektedir. 

7.  Merkezlere sivil toplum kuruluşlarınca önemli yardımlar yapılmaktadır. Özellikle İHH 
İnsani Yardım Vakfı, Kimse Yok Mu ve Deniz Feneri Derneği’nin sığınmacıların günlük 
ihtiyaçlarına dönük malzeme temini konusunda önemli katkıları olmaktadır. Milletimizin 
yardım çabalarını sürdürerek sivil toplum kuruluşlarına destek olmasını, bu suretle sivil 
toplumun desteğini esirgememesini temenni ederiz. 

8.  Alt Komisyonca farklı illerde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda önemle üzerinde durulan 
bir husus, barınma merkezi olan iller arasında sığınmacıların kimlik paylaşımını 
sağlayacak bir havuz sisteminin eksikliğidir. Bu eksiklik nedeniyle şahısların takibi, 
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mükerrer giriş ve çıkış sayıları ve kamplar arası hareketler konusunda bilgi 
edinilememektedir. Ayrıca sınırdan geçen sığınmacıların bir barınma merkezine 
intikalinden önce iller AFAD aracılığıyla hemen bilgilendirilmelidir. Sınırdan kontrolsüz 
geçişlerden kaynaklı sorunların ortaya çıkmasına müsaade edilmemelidir. 

Sonuç olarak, incelenen merkezlerde insan onuruna ve sağlığına son derece önem 

verildiği, sığınmacıların her türlü ihtiyacına cevap verildiği, sığınmacıların sadece 

barındırıldıkları mekanlardan öte tam bir “yaşam alanı” meydana getirildiği, yöneticiler ve 

diğer çalışanların bu bakımdan büyük bir özveri ve yardım duygusuyla çalıştıkları müşahede 

edilmiştir. 

 

 

 

 

         Ayhan Sefer ÜSTÜN               Cemal Yılmaz DEMİR 
          Sakarya Milletvekili        Samsun Milletvekili 

           Komisyon Başkanı                 Alt Komisyon Başkanı 
 

 
 

 
 

   Kerim ÖZKUL        Mehmet METİNER  

Konya Milletvekili       Adıyaman Milletvekili 
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Komisyon raporlarına, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/index.htm 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
Adres: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 06543 Bakanlıklar-ANKARA 

Tel: 0 312 420 5406 – 420 5399         Faks: 0 312 420 5394 
E-posta: insanhaklari@tbmm.gov.tr 

	  

	  

	  

	  

 


