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I. Metodoloji ve istişare süreci 
1. Dışişleri  Bakanlığı  (DB)  İnsan  Hakları  Konseyi  tarafından  hazırlanan  kılavuzlar 
temelinde bu raporun hazırlanmasında eşgüdüm sağlamıştır. Hazırlık sürecinde ilgili hükümet 
kurumlarına,  sivil  toplum temsilcilerine,  üniversitelere  ve  meslek  odalarına  danışılmış,  bu 
kuruluşlar raporun içeriğine önemli katkı sağlamışlardır. 

2. Bakanlıklardan  gelen  katkıların  eşgüdümü  DB  tarafından  sağlanmıştır.  İlgili 
bakanlıklar  ve  diğer  hükümet  kurumları  katkılarını  özel  olarak  UPR  hazırlıklarıyla 
görevlendirilen odak kişiler aracılığıyla yapmışlardır. 

3. Sivil toplumun görüşlerinin alınması iki aşamada gerçekleştirilmiştir.  DB, 2009 yılı 
Aralık ayında sivil toplumdan paydaşların da katıldıkları bir istişare toplantısı düzenlemiştir. 
Buna koşut olarak, tüm paydaşlar DB’nin web sayfasını kullanarak sürece katkıda bulunmaya 
çağrılmıştır.  Sivil  toplumun  katkıları,  ülke  raporundaki  öncelikli  konuların  saptanmasına 
belirleyici  bir  girdi  sağlamıştır.  Türk  resmi  yetkililer  bu  istişare  sürecinden  fazlasıyla 
yararlanmıştır. Yetkililer, sivil toplumla bu işbirliğini sürdürmeye kararlıdır. 

II. Bağlam 
4. Türkiye  2001  yılından  bu  yana  insan  haklarının  korunmasına  ve  geliştirilmesine 
yönelik kapsamlı ve yoğun bir reform süreci içindedir. Reform sürecinde ilk adım iç hukuk 
çerçevesinin  insan  hakları,  demokrasi  ve  hukukun  üstünlüğü  gibi  alanlardaki  uluslararası 
ilkeler ve standartlara uyumlu hale getirilmesini hedeflerken,  ikinci adımın hedefi  bu yeni 
hukuksal çerçevenin uygulamaya konulmasıdır. 

5. İlk adımın bir parçası olarak kısa bir zaman dilimi içinde bir dizi kayda değer hukuk 
reformu gerçekleştirilmiştir. Anayasa 2001 yılından bu yana üç kez değiştirilmiş, üç yıldan 
kısa bir zaman dilimi içinde sekiz reform paketi benimsenmiştir. Anayasanın 90b Maddesinde 
2004 yılında yapılan değişikliğin ardından, temel hak ve özgürlükler konusundaki uluslararası 
anlaşmalar, aynı konulardaki ulusal mevzuatla çeliştiğinde ona karşı üstünlük kazanmıştır. 

6. Bu  Anayasa  değişiklikleri,  insan  haklarının  korunması  ve  geliştirilmesi  açısından 
temel önem taşıyan başka yasal düzenlemelerle de pekiştirilmiştir. Medeni Kanun, Türk Ceza 
Kanunu  (TCK)  ve  Ceza  Muhakemeleri  Kanunu,  bu  bağlamdaki  yeni  yasal  düzenlemeler 
arasındadır. 

7. İddialı  reform  süreci,  başka  hususların  yanı  sıra,  ölüm  cezası,  işkenceye  karşı 
mücadele, cezaevi sisteminde reform, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplantı özgürlüğü, din 
özgürlüğü, yargının işleyişi, sivil-asker ilişkileri; ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, rüşvet 
ve yolsuzluklara karşı önlemler alınması gibi alanlarda da önemli ilerlemeler sağlamıştır. 

8. Nisan 2006’da açıklanan 9. reform paketi, başka konuların yanı sıra Meclise sunulmuş 
bulunan yasa tasarılarının bir an önce çıkartılmasını, yeni yasa tasarıları getirilmesini, Türkiye 
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tarafından imzalanan uluslararası insan hakları sözleşmelerinin Mecliste onaylanma sürecinin 
hızlandırılmasını, Ombudsmanlık ve bağımsız bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu’nun (UİHK) 
oluşturulmasını öngörmektedir. 

9. Son dönemde, 2009 yılında kapsamlı bir Yargı Reformu Stratejisi benimsenmiştir. Bu 
strateji  bir  yandan  yargının  etkin  ve  etkili  çalışmasını  öngörürken  diğer  yandan  yargının 
bağımsızlığını  ve  tarafsızlığını  güçlendirmektedir.  Reformda,  yargının  yönetim  sisteminin 
geliştirilmesi  ve  adalete  erişimin  kolaylaştırılması  öngörülmektedir.  Reform,  diğer 
yeniliklerin yanı sıra idari yargıda Temyiz Mahkemeleri öngörmektedir. Benimsenen strateji 
doğrultusunda  kimi  temel  yasalarda  değişiklik  yapılacak,  bu  arada  örneğin  Arabuluculuk 
Yasası gibi yeni yasalar çıkartılacaktır. 

10. İkinci adım olarak, daha çok yasaları uygulamakla görevli kamu personeline yönelik 
çeşitli  eğitim  programları  başlatılmıştır.  İnfaz  görevlileri  olarak  polis  ve  jandarma;  başta 
yargıçlar, savcılar ve her kademeden avukatlar olmak üzere yargı mensupları insan haklarıyla 
ilgili  konularda  eğitim  almıştır.   Bu  eğitim  programlarıyla  birlikte  belirli  bir  zihniyet 
değişikliği  sağlanmıştır.  Eğitim  programları  ayrıca  çeşitli  düzeylerdeki  öğrencileri,  sivil 
toplumu ve genel olarak kamuoyunu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. 

11. Türkiye’nin eksiksiz biçimde işbirliği  yaptığı uluslararası mekanizmaların yanı sıra, 
tam  uygulamayı  sağlamak  üzere  ulusal  düzeyde  etkili  izleme  mekanizmaları  da 
oluşturulmuştur. Sivil toplum temsilcileri bu ulusal izleme mekanizmaları aracılığıyla reform 
sürecine katılmaktadır. Uygulamadaki sorunları en aza indirmek ve insan haklarına saygılı bir 
kurumsal kültür oluşturmak için çeşitli ülkelerle iki taraflı programlar, Avrupa Konseyi ve AB 
ile ortak projeler uygulanmaktadır. 

A. Hukuksal çerçeve
12. Türkiye  Cumhuriyeti  1923  yılında  kurulmuştur.  Anayasanın  2.  Maddesine  göre 
Türkiye,  demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu maddede atıfta bulunulan ”insan 
haklarına saygı” Cumhuriyetin temel ve geri alınamaz ilkelerinden biridir. 

13. Türkiye’de  siyasal  yaşam,  hukukun  üstünlüğü  ve  insan  haklarına  saygı  temelinde 
çoğulcu parlamenter demokrasi ilkelerine göre yürümektedir. Türkiye’de seçim sistemi genel 
oy hakkını temel almaktadır ve her yurttaşın oy hakkı vardır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ikinci 
Anayasadan (1961) tam olarak uygulanmaktadır. Yasama, yürütme ve idari alanlardaki tüm 
usuller  ve  uygulamalar  yargı  denetimine  tabidir.  Yargı  yetkisi  bağımsız  mahkemelere  ve 
yüksek  yargı  organlarına  aittir.  Türkiye’nin  taraf  olduğu  uluslararası  insan  hakları 
anlaşmalarında  atıfta  bulunulan  hakların  hemen hemen  tümü Anayasa  tarafından  güvence 
altına alınmıştır (1). 

14. Türk  ulusu,  kökeni  ne  olursa  olsun yasalar  önünde eşit  yurttaşlardan  oluşur.  Türk 
ulusu bağlamında ortak payda yurttaşlıktır. Her yurttaş, saygın bir yaşam sürdürme, maddi ve 
manevi  esenliğini  geliştirme,  eşitlik  ve  sosyal  adalet  ilkeleri  doğrultusunda  Anayasada 
belirtilen temel hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir. 
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15. 2001 yılından bu yana Anayasa üç kez değiştirilmiştir (2001, 2002 ve 2004’te). Bu 
değişikliklerin  başlıca  amacı,  insan  hakları  ile  ilgili  çerçeveyi  uluslararası  standartlarla, 
özellikle  Avrupa İnsan  Hakları  Sözleşmesi  ve  Avrupa İnsan  Hakları  Mahkemesi  (AİHM) 
yetkileriyle uyumlu hale getirmekti. Yapılan değişikliklerle kişinin güvenlik, görüş ve ifade 
özgürlüğü,  özel  yaşamın  gizliliği,  örgütlenme  hakkı,  toplumsal  cinsiyet  eşitliği,  ayrım 
gözetmeme, kültürel ve siyasal yaşama katılım hakları kapsam olarak genişletilmiştir. 

16. 2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği  ile ölüm cezası da kaldırılmıştır.  Buna ek 
olarak Devlet Güvenlik Mahkemeleri’de 30 Haziran 2004’te kaldırılmıştır. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nin yargı alanına giren suçlar Özel Mahkemelere aktarılmıştır. 

17. Değiştirilen  Anayasanın  90.  Maddesi,  temel  haklar  ve  özgürlüklere  ilişkin  olarak 
yürürlüğe  sokulan  uluslararası  anlaşmalarla  ülkedeki  yasa  hükümleri  arasında  uyuşmazlık 
olması durumunda uluslararası anlaşmaların geçerlilik taşımasını öngörmektedir. Dolayısıyla, 
Türkiye  tarafından  onaylanan  insan  hakları  anlaşmalarında  yer  alan  hükümler  Türk 
mahkemeleri için doğrudan atıfta bulunulur mahiyet taşımaktadır.

18. Her Türk yurttaşı,  haklarının  veya özgürlüklerinin ihlal  edildiği  kanısında ise ilgili 
mahkemelerde Hükümet aleyhinde dava açabilmektedir. Bunun yanı sıra kişiler TBMM İnsan 
Hakları  Araştırma Komisyonu’na,  İnsan  Hakları  Başkanlığı’na  veya  yerel  ölçekteki  İnsan 
Hakları  Kurullarına  da  doğrudan  başvurabilmektedir.  Türkiye  1987  yılından  bu  yana 
AİHM’nin kişilerden, hükümet dışı kesimlerden veya gruplardan dilekçe alabilme yetkisini 
tanımaktadır  ve  1990’dan  bu  yana,  bu  Mahkemenin  kararını  kesin  hüküm  olarak  kabul 
etmektedir. 

19. Türkiye’deki  hukuk  sisteminin  temel  bir  özelliği  de,  kamu  görevlilerinin  aşırı 
fiillerinden veya ihlallerinden Devletin  doğrudan sorumlu tutulmasıdır.  Dolayısıyla,  bu tür 
fiiller nedeniyle açılan tazminat davaları doğrudan Devlete yöneltilmektedir (2). Devlet ise 
davayı sorumlu kamu görevlisine yöneltme hakkına sahiptir. 

B. Kurumsal çerçeve
20. Türkiye,  BM  Paris  İlkeleri  doğrultusunda  bir  Ulusal  İnsan  Hakları  Kurumu 
oluşturmaya kararlıdır.  UİHK’nun hukuksal  çerçevesi  ile  ilgili  hazırlık  çalışmalarının  kısa 
süre içinde tamamlanması beklenmektedir. 

21. TBMM Ombudsmanlık Yasasını 28 Eylül 2006 tarihinde kabul etmiştir. Türkiye’nin 
eski Cumhurbaşkanı ile kimi TBMM üyeleri bu yasanın kimi maddelerinin iptali için Anayasa 
Mahkemesine  başvurmuştur.  Mahkeme  25  Aralık  2008  tarihinde  yasanın  Anayasa  ile 
uyuşmadığı  gerekçesiyle  iptaline  oybirliğiyle  karar  vermiştir.  İnsan  hakları  alanındaki 
kurumsallaşmanın genel düzenlenmesine yönelik çalışmalar halen sürmektedir. 

22. TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu 1990 yılından bu yana temel olarak bir 
meclis  izleme  mekanizması  olarak  çalışmaktadır.  Komisyon,  Türkiye’de  insan  hakları 
alanındaki  uygulamaların  Anayasa,  mevzuat  ve  Türkiye’nin  taraf  olduğu  uluslararası 
anlaşmalara  ne  kadar  uygun  olduğunu  incelemektedir.   Komisyon,  araştırma  yetkilerine 
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sahiptir ve görevini yerine getirirken Bakanlıklardan ve diğer hükümet birimlerinden, yerel 
mercilerden, üniversitelerden, diğer kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan bilgi isteme, 
bu kurum ve kuruluşların bulundukları yerlerde inceleme yapma ve yetkililerini davet ederek 
kendilerinden bilgi talep etme yetkisine sahiptir. Komisyon ayrıca tevkif ve ceza evlerinde 
yerinde incelemeler de yapmaktadır. 

23. Komisyon TBMM Başkanlığına kendi görev alanına giren konularda ve yaptığı işlerle 
ilgili  olarak  yıllık  ve  özel  raporlar  sunmaktadır.  Komisyonun  elde  ettiği  bulgular  ayrıca 
gereğinin  yapılması  için  ilgili  hükümet  birimlerine  de  iletilmektedir.  Komisyon,  ihlal 
iddialarının  araştırılmasında  yetkilerini  etkili  biçimde  kullanarak  kamuoyunda  güven 
kazanmıştır. 

24. Hükümetin insan hakları alanındaki çalışmalarının başında ise İnsan Hakları Yüksek 
Konseyi yer alacaktır.  Konsey, insan haklarından sorumlu bakanla birlikte Başbakanlık ve 
ilgili diğer bakanlıkların müsteşarlarından ve İnsan Hakları Danışma Konseyinden oluşan bir 
hükümet organıdır.  İnsan Hakları  Danışma Konseyi  ise  bir  istişare  organı  olup üst  düzey 
hükümet  yetkililerinden.  HDK ve  meslek  kuruluşlarının  temsilcilerinden  ve  insan  hakları 
uzmanlarından  oluşmaktadır.  Ne  var  ki  bu  organlar  başlarda  beklendiği  kadar  etkili 
çalışmamaktadır. 

25. Siyasal düzeyde Reform İzleme Grubu (RİG) insan hakları reformlarında ve bunların 
hayata geçirilmesinde öncü rol üstlenmiştir. RİG, Türkiye’de insan haklarıyla ilgili durumun 
iyileştirilmesi  dâhil  olmak  üzere  son  dönem  reformların  fiili  uygulanmasında  kaydedilen 
ilerlemeyi  gözlemek  üzere  2003  yılında  kurulmuştur.  RİG  AB  işleri  Bakanı  ve  Baş 
Müzakereci, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanından oluşan ad hoc bir çalışma 
grubudur.  RİG  hukuk  reformlarını  ve  uygulamaları  yakından  izlemekte,  Türkiye  ile  AB 
arasındaki  katılım görüşmelerinde  siyasal  ölçütlerin  yerine getirilmesi  için gündeme gelen 
ihtiyaçları ele almakta ve daha sonraki adımları belirlemektedir. RİG ayrıca azınlık liderleri 
ve üst düzey bürokratlarla da temas sağlamaktadır. 

26. Ayrıca,  Başbakanlığa bağlı  olarak Nisan 2001’de kurulan İnsan Hakları  Başkanlığı 
bulunmaktadır. Başlıca sorumluluğu, insan hakları alanında faaliyet gösteren çeşitli hükümet 
kuruluşlarının  çalışmalarını  eşgüdüme  kavuşturmaktır.  Başkanlık,  insan  haklarının 
korunmasına  ilişkin  yasal  hükümlerin  yaşama  geçirilmesini  izleyecektir.  İnsan  hakları 
ihlalleriyle  ilgili  olarak  kişilerden gelen  başvuruları  kabul  edip inceleyecektir.  Bu organın 
ülkede  insan  haklarının  korunmasına  ve  geliştirilmesine  yönelik  pozitif  katkısına  karşın, 
Hükümetle bağlantısı uluslararası akreditasyonu engellemektedir. 

27. Ayrıca, ülkede 81 ilde ve 850 ilçede İnsan Hakları Başkanlığı’na bağlı İnsan Hakları 
Kurulları  vardır.  Bu kurullar  insan haklarına  yönelik ihlallerle  ilgili  şikâyetleri  kabul edip 
araştırmakta,  ardından  bulgularını  idari  ve/veya  hukuksal  girişimler  için  yetkili  mercilere 
iletmektedir. Bu kurulların daha etkili çalışmalarının sağlanması gerekmektedir. 
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28. İçişleri Bakanlığı (İB) Teftiş  Kurulu bünyesinde Mart 2004’te “İnsan Hakları İhlali 
İddialarını Araştırma Bürosu” oluşturulmuştur. Bu büro, infaz görevlilerinin karıştıkları insan 
hakları ihlalleri ile ilgili şikâyetleri ve talepleri incelemektedir. 

29. Jandarma İnsan  Hakları  İhlalleri  Araştırma  ve  Değerlendirme  Merkezi  (JİHİDEM) 
jandarmanın  sorumluluğu  altındaki  bölgelerde  insan  hakları  ihlalleriyle  ilgili  iddiaları 
araştırmakta,  bu  iddiaların  yerinde  bulunması  halinde  yargısal  ve  idari  soruşturma 
başlatılmasını  sağlamakta,  gelişmeler  konusunda  başvuru  sahiplerini  ve  kamuoyunu 
bilgilendirmektedir. 

C. Uluslararası yükümlülükler ve işbirliği düzeyi 
30. Türkiye 1945 yılında Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 1949 
yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmiş ve Avrupa Konseyi kurucu üyeleri 
arasında  yer  almıştır.  Türkiye’nin  AB’ye  tam  üyelik  için  adaylığı  1999  yılında  kabul 
edilmiştir.  Türkiye’nin  katılımına  ilişkin  görüşmeler  3  Ekim  2005  tarihinde  resmen 
başlamıştır. 

31. Türkiye,  haklar  ve  özgürlüklerle  ilgili  temel  özellik  taşıyan  tüm  uluslararası 
sözleşmelere  taraftır.  Türkiye  bunların  dışında ayrıca  bu anlaşmaların  uzantısı  olan  isteğe 
bağlı  protokolleri  de  onaylamıştır.  Son  dönemde  Özürlülerin  Hakları  ile  ilgili  BM 
Sözleşmesi’ni onaylamış, daha sonra Eylül 2009’da bu Sözleşme’nin isteğe bağlı protokolünü 
de imzalamıştır. 

32. Türkiye,  ICCPR’nin  ilk  İsteğe  Bağlı  Protokolüne  ve CEDAW’a taraf  olarak,  ilgili 
Komitelerin, Türkiye’nin yargı yetkisi kapsamında olup Sözleşme’de yer alan haklarının ihlal 
edildiğini  ileri  sürenlerin  şikâyetlerini  kabul  edip  inceleme  yetkisini  tanımış  olmaktadır. 
Türkiye  ayrıca  CAT’ın  22.  Maddesi  uyarınca  bir  beyanda  da  bulunmuştur;  dolayısıyla 
İşkenceyi Önleme Komitesi Türkiye’ye karşı şikâyetleri inceleyebilmektedir. 

33. Türkiye 1954 yılından bu yana AİHS’ne taraftır ve AİHS, AİHM olarak bir bölgesel 
insan hakları mekanizması oluşturmuştur. Türkiye 1987 yılından bu yana AİHM’nin kişisel 
dilekçeleri kabul yetkisini tanımaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir gerçek kişi, HDK veya bir 
grup, AİHS çerçevesinde güvence altına alınan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla AİHM’ye 
başvurabilir. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin 207 sözleşmesinden 98’ine taraftır. 

34. OSCE katılımcı devletlerinden biri olarak Türkiye aynı zamanda OSCE belgelerinde 
yer alan insani boyutla ilgili taahhütlerle de siyasal olarak bağlıdır. 

35. Türkiye  Mart  2001’de  BM  özel  usulleri  ile  ilgili  kalıcı  bir  davet  iletmiştir.  BM 
sözleşmeler dışı mekanizma özel raportör ve temsilcileri Türkiye’yi sık sık ziyaret etmektedir. 
Türkiye, BM Özel Usuller çerçevesindeki tüm iletilere düzenli yanıt vermektedir. 

36. Türkiye, başta İşkencenin Önlenmesi Avrupa Komitesi (CPT), Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Komiserliği ve Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) olmak 
üzere  Avrupa Konseyi  (CoE)  insan hakları  mekanizmaları  ile  etkili  bir  işbirliği  içindedir. 
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CPT’nin  Türkiye’ye  yaptığı  ziyaretlerle  ilgili  raporlarla  birlikte  Hükümetin  bu  raporlara 
ilişkin  görüşleri  Hükümetin  izni  üzerine  kamuoyuna  açıklanmaktadır.  Tutuklu  ve 
hükümlülerin koşulları CPT tavsiyeleri doğrultusunda iyileştirilmiştir. 

III. İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması 

A. Eşitlik ve ayrım gözetmeme: 
37. Türkiye’deki anayasal sistem, “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal görüş, felsefi inanç, din, 
mezhep veya başka bir  ayrım gözetmeksizin” tüm yurttaşların  yasa önünde ayrıma maruz 
kalmadan eşitliği ilkesine dayanır (Md. 10). 

38. Türkiye’de  yabancılar  dâhil  her  kişi  yasa  önünde  eşittir;  ayrım  olmaksızın  aynı 
haklardan yararlanır  ve  aynı  yükümlülüklere  sahiptir.  Ayrımcılık  suçtur  ve yasalar  gereği 
cezalandırılır.  Anayasa “veya başka bir” atfıyla  yasa önünde eşitsizlikle  ilgili  kararlarında 
yargıya geniş bir takdir hakkı bırakmaktadır. 

39.  Eşitlik  ve  ayrım  gözetmeme  ilkeleri  doğrultusunda  her  Türk  yurttaşı  Türk  ulusal 
kimliğinin  ve kültürünün ayrılmaz bir  parçası  sayılır.  Yurttaşlık  kavramı  Anayasa’nın  66. 
Maddesinde etnik, dilsel veya dinsel kökene herhangi bir atıf olmaksızın hukuksal bağlamda 
tanımlanmaktadır. 

40. Temel sosyal haklar,  yurttaşlığa herhangi bir  atıfta  bulunulmaksızın Anayasa’da da 
güvence altına alınmıştır. Eşitlik ilkesi, siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamın belirli alanlarını 
düzenleyen diğer yasalarda da yer almaktadır. Ayrımcı fiiller yasaklanmıştır ve cezalandırılır. 
İş Yasası (Madde 5), işe alma dâhil istihdam ilişkilerinde ayrımcılığı yasaklamaktadır. 

41. AİHM’de verilen  kararların  sayısı  açısından  bakıldığında,  Türkiye  listenin  başında 
gelmektedir.  Bununla  birlikte,  ırk  ayrımcılığı  temelinde  mahkemeye  yapılan  şikâyetlerde 
AİHS’nin  ayrım  gözetmeme  ile  ilgili  14.  Maddesine  yönelik  herhangi  bir  ihlal 
belirlenmemiştir. 

42. Yeni  TCK  ayrımcılık  fiillerini  suç  sayan  ve  ceza  öngören  çeşitli  hükümler 
içermektedir. TCK’nın 76. ve 77. Maddeleri jenosit ve insanlığa karşı işlenen suçları ilgili 
uluslararası belgeler doğrultusunda suç saymaktadır. 

43. Türk  Ceza  Kanunu’nun  216.  Maddesinin  ilk  paragrafı,  sosyal,  ırksal,  dinsel  veya 
bölgesel düşmanlık veya nefretin körüklenmesinin önlenmesi bakımından ifade özgürlüğüne 
getirilen  sınırlamaları  düzenlemektedir.  Bu  madde,  bir  yandan  ifade  özgürlüğüne  yüksek 
standartlar getirirken diğer yandan da yukarıda sözü edilen zeminlerde nefreti tahrik sorununu 
ele almayı amaçlamaktadır. 

44. Yeni  TCK’nın  uygulanmasında  birlik  sağlamak  üzere  yaklaşık  8.500  yargıca  ve 
savcıya son birkaç yıl içinde çeşitli seminerlerle eğitim verilmiştir.  TCK’da yer alıp başka 
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fiillerin yanı sıra “halkta kin ve nefret duyguları yaratma” fiilini de kapsayan “kamu düzenini 
bozucu fiiller” seminerlerde ayrı bir kurs olarak ele alınmıştır. 

45. Belirli bir ırkın üstünlüğü esasına göre dernek kurulması yeni Dernekler Yasası’nda 
(2004) yasaklanmıştır.  Siyasal  partilerin,  derneklerin  ve diğer  kuruluşların belirli  bir  ırkın 
veya etnik grubun üstünlüğü esasına göre kurulmaları veya bu yönde faaliyet göstermeleri 
veya  ırkçı  nefret  ve  ırk  ayrımcılığını  haklı  gösterip  yaygınlaştırmaya  teşebbüs  etmeleri 
durumunda yetkili merciler ilgili yasa gereği işlemlere başlamaktadır. 

46. Hükümet halen sürmekte olan yasal reformların bir parçası olarak ayrımcılığa karşı 
kapsamlı bir yasal düzenleme üzerinde çalışmaktadır. 

B. İfade özgürlüğü 
47. İfade  özgürlüğü  ve  basın  özgürlüğü  Anayasa  ve  ilgili  diğer  yasaların  güvencesi 
altındadır. Anayasa’nın 25. Maddesi herkesin düşünce özgürlüğüne ve görüş belirtme hakkına 
sahip olduğunu belirtmektedir. 

48. Herkes görüş ve düşüncelerini sözle, yazıyla, resimle veya diğer medya kanallarıyla 
kendi başına veya topluca ifade etme ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, resmi makamların 
müdahalesi olmaksızın bilgi ve fikir edinme ve alma özgürlüğünü de içermektedir. Bu hüküm, 
radyo, televizyon, sinema ve benzeri araçların ruhsata tabi olmasını dışlamaz. 

49. Anayasa’nın 28.  Maddesi basının özgür olduğunu ve sansüre tabi tutulamayacağını 
belirtir.  Bir  basımevinin  kurulması  önceden  izin  almaya  veya  önceden  maddi  güvence 
yatırmaya tabii değildir. Süreli veya süreli olmayan yayınlar da ön izne ve maddi güvenceye 
tabii değildir. Basımevlerinin korunması da Anayasa güvencesi altındadır. 

50. Yeni Basın Yasası (2004) basın yoluyla işlenen suçlar için öngörülen cezaları önemli 
ölçüde  azaltmaktadır.  Yeni  sistemde  hapis,  geçici  kapatma,  matbaaya  el  konulması  gibi 
cezalar  tümüyle  kaldırılmıştır.  Bu  alandaki  ihlallere  görece  küçük  para  cezaları 
uygulanmaktadır. 

51. Adalet Bakanlığı 2006 yılında “kitle iletişim araçlarıyla ilgili uygulamalar” başlıklı bir 
genelge  yayınlamıştır.  Bu  genelgede  savcılardan  “...ifade  edilen  bir  görüşün  AİHM  adet 
hukukuna  göre  eleştiri  sınırları  içinde  kayıp  kalmadığına  özel  dikkat  göstermeleri” 
istenmektedir. 

52. İfade özgürlüğüne daha büyük serbestlik tanıyan yeni TCK 2005 yılında çıkartılmıştır. 
Bununla  birlikte,  TCK’nın  301.  Maddesinin  uygulanmasında  belirli  güçlüklerle 
karşılaşılmıştır. Bu güçlüklerin aşılması için, Türk ulusuna, Devletine, Hükümetine, yargıya, 
meclise,  silahlı  kuvvetlere  veya  güvenlik  güçlerine  yönelik  aşağılayıcı  ifadelerle  ilgili 
düzenlemeler getiren söz konusu madde Mayıs 2008’de değiştirilmiştir. 

53. TCK’nın 301. Maddesinde yapılan yeni değişiklik uygulamaya ilişkin ikili bir güvence 
getirmiştir. Buna göre cezai kovuşturmaya ancak Adalet Bakanı’nın izniyle geçilebilmektedir. 

8



Birleşmiş Milletler A/HRC/WG.6/8/TUR/1

Bakan’ın bu izni vermesi halinde bile, savcının kendi takdir hakkını kullanarak kovuşturmaya 
gitmeme kararı vermesi mümkündür. (3)

54. İfade özgürlüğü ile ilgili olarak 2004 yılından bu yana yargıçlar ve savcılar için bir 
dizi seminer düzenlenmiştir. AB ve Avrupa Konseyi ile birlikte, TCK’nın AİHS bağlamında 
uygulanmasını konu alan derinlikli eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

55. “Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşlarının Farklı Diller 
ve Lehçeler Öğrenmeleri Yasası” yapılan değişikliklerle 2002 yılından bu yana yurttaşların 
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçeleri öğretmek üzere özel kurslar açılmasına 
izin vermektedir. Yurttaşların gündelik yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil 
ve lehçeleri öğreten özel kurslar yedi ilde açılmıştır (4). Ancak bu özel kursların hepsi daha 
sonra ilgi görmemesinden dolayı sahipleri tarafından kapatılmıştır. 

56. Değiştirilen  “Radyo  ve  Televizyon  Kurumlarının  Kurulması  ve  Yayınları  Yasası” 
yurttaşlar tarafından geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasına 
izin vermektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel TV ve radyo kanalları, 
yurttaşlar tarafından gündelik yaşamda geleneksel olarak kullanılan dil ve lehçelerde yayın 
yapmaktadır. 

57. Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTÜK) 2006 yılında başvuruları üzerine çeşitli 
özel radyo ve TV kanallarına Kirmançca ve Zazaca yayın yapma izni vermiştir. Radyo ve TV 
kanalları  bu  yayınlarına  belirli  zaman  sınırlamalarıyla  başlamıştır.  Çıkartılan  yeni  bir 
yönetmelikle  (2009)  özel  televizyon  kanallarının  yurttaşların  gündelik  yaşamlarında 
geleneksel  olarak kullandıkları  farklı  dil  ve lehçelerde yaptıkları  yayınlara konulan zaman 
sınırlamaları kaldırılmıştır. 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla ondan fazla özel şirket Kirmanç, Zaza 
ve  Arapça  bölgesel  ve  yerel  yayın  yapmak  üzere  başvurmuş  bulunmaktadır.  Ocak  2009 
itibarıyla da devletin çok dilde yayın yapan kanalı TRT-6 Kürtçe yayına başlamıştır. 

58. “İnternet  Yoluyla  Bilgi  Yayımının  Düzenlenmesi  ve  bu  Alanda  İşlenen  Suçların 
Önlenmesi  Yasası”  2007  yılında  çıkartılmıştır.  Bu  yasanın  uygulanmasını  izlemek  üzere 
Türkiye  Enformasyon Teknolojileri  ve  İletişim Kurumu bünyesinde  bir  “İnternet  Dairesi” 
kurulmuştur.  Yasa suçları  sekiz kategoride düzenlemektedir  (5) ve bunların yedisi  katalog 
suçlarıdır. 

59. Yasanın başlıca amacı  “belirli  ve sınırlı  kategorilerdeki  suçlara karşı mücadeledir”. 
“Bul  ve  çıkar”  ilkesi,  İnternet’teki  zararlı  içeriğin  oradan  kaldırılmasında  izlenen  yoldur. 
İnternet’te  kişisel  hakların  ihlali  söz  konusu  olduğunda  kişiler  sözü  edilen  yasanın  9. 
Maddesine göre başvuruda bulunabilirler.  Bu bağlamda kişiler  zararlı  içerikteki materyalin 
kaldırılması talebinde bulunup bu isteklerine yanıt alma hakkından yararlanabilirler. 

60. “Bilgilenme  hakkı”  ile  ilgili  yasal  düzenleme  Nisan  2004’te  yürürlüğe  girmiştir. 
Madde 5, kamu kurumlarını başvuru sahiplerine 15 gün içinde istedikleri bilgileri sağlama 
yükümlülüğü getirmektedir. 
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61. Türkiye, ifade özgürlüğünün kapsamını genişletmeye kararlıdır. Temel özgürlüklerin 
güvence altına alınmasının demokrasiyi daha da geliştirmek için mutlaka gerekli  olduğuna 
tam olarak inanılmaktadır. 

C. Yaşama hakkı
62. Türkiye’deki reform sürecinin en önemli kazanımlarından biri idam cezasının Mayıs 
2004’te kayıtsız şartsız kaldırılmış oluşudur. Daha önceleri, 1984 yılından başlayarak, verilen 
idam cezaları uygulanmamaktaydı. Türkiye, idam cezasının kaldırılmasına ilişkin olarak 2003 
ve 2006 yıllarında benimsenen 6 ve 13 sayılı protokollere taraftır. Türkiye Mart 2006’da idam 
cezasının  kaldırılmasına  ilişkin  olarak  ICCPR’nin  ikinci  isteğe  bağlı  protokolünü 
onaylamıştır. 

63. Kişinin  özgürlüğü  ve  güvenliği  Anayasa  teminatı  altındadır.  Polis  Vazife  ve 
Salahiyetleri  Yasası  önleyici  güvenlik  hizmetlerini  güçlendirmek  amacıyla  2007  yılında 
değiştirilmiştir.  Yapılan  değişiklikle  polisin  zora  başvurma  ve  silah  kullanma  yetkileri 
yeniden düzenlenmiştir.  Zor ve Ateşli Silahların Kullanımı ile ilgili  BM Temel İlkeleri ile 
birlikte  diğer  kimi  ülkelerdeki  örnek  uygulamalar  (AB  üyesi  ülkeler)  bu  değişiklikler 
gerçekleştirilirken dikkate alınmıştır. 

D. İşkenceye, zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı 
muameleye maruz kalmama 

64. Türkiye,  işkenceyi  ve  insanlık  dışı,  aşağılayıcı  herhangi  bir  muameleyi  önleme ve 
ortadan kaldırma, bunları hangi koşul ve gerekçeyle olursa olsun haklı sayılmayacak fiiller 
olarak görme kararlılığındadır. Hükümet bu alanda “sıfır tolerans politikası” benimsemiştir ve 
çeşitli yasal düzenlemelere gitmiştir. 

65. Yeni  TCK (2004)  işkence  fiilinden  suçlu  bulunanlara  hapis  cezası  öngörmektedir. 
TCK işkencenin ağır biçimlerine daha ağır cezalar getirmiştir ve suçun ihmal sonucu oluşması 
durumlarında ceza indirimini açıkça yasaklamaktadır (6). 

66. 5271  sayılı  yeni  Ceza  Yasası,  işkenceyi  ve  kötü  muameleyi  önleme  amacıyla 
tutukluların haklarına ilişkin düzenlemelerle güçlendirilmiştir. Yeni yasadaki düzenlemelere 
göre  tüm  şüpheliler,  gözaltına  alınmalarından  başlayarak,  avukat  tutma  hakkına  sahip 
oldukları gibi kendilerine ücretsiz hukuk yardımı sağlanabilir, tutuklu ile avukatı özel olarak 
görüşebilir ve ifadeleri alınırken yanlarında avukatları hazır bulunabilir (7). Gözaltına alınan 
herhangi bir kişi gözaltı süresindeki, güç kullanılarak yakalanmışsa bu sıradaki, herhangi bir 
nedenle  tutulduğu  yer  değiştirilmişse  veya  tutukluluk  süresi  uzamışsa  sağlık  durumunun 
belirlenmesi  için  doktora  gösterilir  (8).  Bir  şüpheli  veya  suç  isnat  edilen  bir  kişi 
yakalandığında,  gözaltına  alındığında  veya  gözaltı  süresi  uzatıldığında,  yakınlarından  biri 
veya kendisinin belirleyeceği bir kişi durumdan bilgilendirilir (9).  

67. Yeni  yasal  düzenlemeye göre,  işkence suçu sabit  görülenler  aftan yararlanamazlar. 
İşkence ve kötü muameleye karışmış resmi görevliler nedeniyle verilen tazminat bu kişilere 
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ödettirilir.  Yeni  Ceza  Muhakemesi  Yasası,  işkence  veya  kötü  muamele  gibi  yasaklanmış 
yöntemlerle alınan ifadelerin herhangi bir yargı kararı için esas alınamayacağını öngörür. 

68.  Ceza ve infaz kurumları  hem düzenli  olarak, hem de gerek duyulduğunda düzenli 
aralıklar  dışında  idari,  yargısal  makamlar,  HDK’lar,  parlamenter  ve  uluslararası  teftiş 
mekanizmaları tarafından denetlenecektir. 

69. Cezaevlerine  yönelik  idari  ve  yargısal  teftişler  müfettişler,  Adalet  Bakanlığı  ve 
savcılıkların  diğer  görevlileri  tarafından  yürütülmektedir.  Savcılıklar  tarafından  yapılan 
düzenli ve önceden haber verilmeyen ziyaretler caydırıcı bir işlev görmekte, böylece cezaevi 
personelinin mahkûmlara yönelik yanlış  tutumlarına karşı  ek bir  güvence oluşturmaktadır. 
Hükümet,  OPCAT tarafından  da  talep  edildiği  gibi,  ülkenin  ulusal  Önleme Mekanizması 
olarak işlev görecek bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu kurmayı hedeflemektedir. 

70. Bu  yönde  alınan  önlemlerin  yaşama  geçirilmesinde  önemli  bir  mesafe  alınmıştır. 
Adalet  ve  İçişleri  Bakanlıkları,  soruşturma ve  kovuşturma süreçlerinde  işkenceyi  ve  kötü 
muameleyi  önlemek  üzere  genelgeler  yayınlamıştır.  Türkiye’de  polisin  orantısız  güç 
kullanmasını  önlemeye  yönelik  önlemler  söz  konusu  olduğunda  ise,  yetkili  merciler 
tarafından 2001 yılından bu yana genelgeler ve yazılı emirler illerdeki tüm polis teşkilatlarına 
gönderilmektedir. 

71. 2005-2006 döneminde gerek merkezde gerekse iller düzeyinde 56.000 infaz görevlisi, 
özellikle  zanlıların  haklarına  odaklı  olmak  üzere  yeni  TCK  ve  Ceza  Muhakemeleri 
Kanununun araştırma ve soruşturmalarla ilgili hükümleri konusunda eğitim almıştır. 

72. Türkiye,  işkencenin  önlenmesi  konusunda  önde  gelen  uluslararası  mekanizmalarla 
saydam ve yakın işbirliğini sürdürmektedir. Türkiye BM İşkence Karşıtı Komite (CAT) ve 
CPT ile olan işbirliğinden büyük yarar sağlamıştır (10). Türkiye Eylül 2005’te OPCET İsteğe 
Balı Protokolü imzalamıştır ve onay süreci devam etmektedir. Onayın ardından Protokolün 
yaşama  geçirilmesi  de  Türkiye’nin  işkenceye  karşı  sıfır  tolerans  politikasına  katkıda 
bulunacaktır. 

73. Özellikle işkenceye karşı sıfır tolerans politikasının başarısı ilgili yasal düzenlemeler 
alanında  gerçekleştirilen  reformlar,  daha  2004  yılında  CPT’nin  kendisi  tarafından  da 
memnuniyetle karşılanmıştır (11). CPT ayrıca işkenceye ve diğer kötü muamele biçimlerine 
karşı resmi görevlilerin etkili biçimde mücadele etmeleri için gerekli yasal ve yönetmeliksel 
çerçevelerin hazır olduğunun da altını çizmiştir (12).  

74. Hukuksal  çerçevenin  yanı  sıra  Türkiye’nin  işkenceye  karşı  sıfır  tolerans  politikası 
pratikte  somut  sonuçlar  vermektedir.  Türkiye’nin  işkencenin  ve  kötü  muamelenin 
önlenmesinde kaydettiği ilerleme CPT tarafından üçüncü ülkelere örnek olarak gösterilmiştir 
(13). Türkiye’nin bu alandaki ilerlemeleri HDK’lar tarafından da kabul edilmektedir (14). 

75. Türkiye Hükümeti, resmi makamlara iletilen her tür işkence ve kötü muamele iddiasını 
araştırma  taahhüdünü  sürdürmektedir.  Gerekli  araştırmalar,  masuniyetin  önlenmesi  için 
gecikmeden başlatılmaktadır. 
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E. Vicdan ve din özgürlüğü 
76. Türkiye  çok  inançlı  hoşgörü  ve  kültürel  çoğulculuk  mirasına  sımsıkı  bağlıdır.  Bu 
miras  ve Cumhuriyetin  laik  sistemi  temelinde  Türkiye’de  din,  inanç ve vicdan özgürlüğü 
Anayasa’nın ve ilgili mevzuatın sağlam güvencesi altındadır. 

77. Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları ile ilgili olarak Lozan Barış 
Anlaşmasında (1923) öngörülenlere ek olarak,  tüm yurttaşların ve Türkiye’de ikamet eden 
yabancıların din özgürlükleriyle ilgili yasal ve idari reformlar gerçekleştirilmiştir. 

78. Müslümanların ibadet yerleri  dışındaki ibadethaneler Müslüman olmayanların kendi 
dernekleri  veya  vakıfları  tarafından  idare  edilmektedir.  İbadet  yerlerinin  mülkiyet  hakları, 
bunları kuran gerçek veya tüzel kişilere aittir. Müslüman olmayan topluluklara ait 300’den 
fazla  ibadet  yeri  vardır  ve  bunların  arasında  Türkiye’de  ikamet  eden  yabancıların 
yönetimindeki 53 kilise de bulunmaktadır. 

79. Türkiye’de din adamlarının eğitimiyle ilgili konular Anayasa’nın ve ilgili mevzuatın 
hükümlerine göre ele alınmaktadır. Anayasanın din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili 24. Maddesi 
diğer hususların yanı sıra din ve ahlak eğitim ve öğretiminin  devlet  denetimi  ve kontrolü 
altında yürütülmesini öngörmektedir. 

80. Yabancı  din adamları  Türkiye’deki  ibadet  yerlerinde  hizmette  bulunabilirler.  100’ü 
aşkın  yabancı  din  adamı  çalışma  izni  alarak  Türkiye’deki  ibadet  yerlerinde  hizmet  için 
kaydını yaptırmıştır. 

81. Ceza  hukuku  açısından  bakıldığında  ise,  din,  vicdan  ve  inanç  özgürlüğü 
çerçevesindeki uygulamaların engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nun 115. Maddesine göre suç 
teşkil etmektedir. 

82. Ayrıca,  dinsel  nefreti  körükleme,  din veya mezhebinden dolayı  herhangi  bir  grubu 
alenen aşağılama ve dinsel değerlere yönelik saygısızlıklar TCK'nın 216. Maddesine göre suç 
sayılmaktadır. 

83. Dinsel inanç ve itikadın yayılması Türkiye’de yasalara göre yasak değildir. 

84. Avrupa İnsan  Hakları  Sözleşmesi’nin  ayrım gözetmemeye  ilişkin  14.  Maddesi  söz 
konusu olduğunda, Türkiye’yi hedef alan şikâyetleri ele alan AİHM dinsel ayrımcılıkla ilgili 
herhangi bir ihlal saptamamıştır. 

85. Türkiye, gerekçesi ne olursa olsun tüm nefret suçlarını sert bir şekilde kınamaktadır. 
Mevcut hukuksal çerçeveye ve geçmişten gelen hoşgörü mirasına karşın, çok inançlı başka 
toplumlar gibi Türkiye de toplumun kimi üyelerine yönelik münferit girişimlerden tümüyle 
bağışık değildir. 

86. Irkçı saik ağırlaştırıcı  bir  etmen sayılmamakla birlikte,  önceden tasarlanarak  kasıtlı 
öldürme  olarak  tanımlanmaktadır  ve  bu  da  TCK’nın  82.  Maddesine  göre  ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını öngörmektedir.   Bu tür olaylarla ilgili  merciler  anında ve titizlikle 
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tepki  vermekte  ve  sorumluların  adalet  önüne  çıkarılması  için  gerekli  bütün  önlemler 
alınmaktadır. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı Haziran 2007 yılında yayınladığı bir genelge ile 
ilgili tüm mercilere benzer olayların tekrarının önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almaları 
talimatını vermiştir. 

F. Eğitim hakkı
87. Türkiye’de  eğitim  sistemi,  “hiç  kimsenin  eğitim  ve  öğrenme  hakkından  yoksun 
bırakılamayacağını” ve “ilköğretimin her iki cinsten tüm yurttaşlara zorunlu ve ücretsiz olarak 
devlet okullarında sağlanmasını” öngören Anayasa’nın 42. Maddesini temel almaktadır. 

88. Türkiye’nin eğitim politikalarının temelinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, 
felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı olmaksızın tüm yurttaşların eğitim hakkından eşit hak 
ve fırsatlar ortamında, çağdaş bilim ve eğitimin gereklerine uygun biçimde yararlanmalarının 
sağlanması yatmaktadır. 

89. Zorunlu eğitim süresi 1998 yılından bu yana 8 yıldır. Böylece ilköğretimde okullaşma 
oranları yüzde 90’a çıkmıştır. Türkiye’de okula giden çocuk sayısı 14 milyonu aşmaktadır. 

90. Her ebeveynin hukuken çocuğunun ilköğretim kurumlarına düzenli devamını sağlama 
yükümlülüğü vardır. Eğitime eşit ve düzenli erişimin sağlanması için öğrenci merkezli yerel, 
bölgesel ve ulusal programlar gündeme getirilmiştir. 

91. Okula kayıt ve devamlılık istatistikleri e-okul veritabanı ile takip edilmekte, böylece 
kaydolmama ve okul terk durumları kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Okullarından ayrılanlar 
izlenmekte, bu çocuklara örneğin “haydi kızlar okula” ve “telafi  eğitimi” gibi tamamlayıcı 
projelerle destek sağlanmaktadır. İlköğretimde okul terk oranı yüzde 1’in altına çekilmiştir. 

92. Okullaşma oranını artırmaya yönelik sosyal yardımlar söz konusudur. Koşullu Nakit 
Transferi  sisteminde,  yoksul  durumdaki  ailelere  çocuklarını  okula  göndermeleri  koşuluyla 
aylık  ödeme  yapılmaktadır.  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Genel  Müdürlüğü  ayrıca 
ücretsiz okul materyali dağıtımı ve öğle yemeği gibi ek okul yardımları da düzenlemektedir. 

93. Dokuzuncu  Kalkınma  Planı  Stratejisi  (2007-2013)  özellikle  kırsal  kesimde  kız 
çocukların  okullaşmasına  öncelik  tanımaktadır.  Sekiz  yıllık  zorunlu  temel  eğitim  ve  okul 
öncesi  eğitimin  daha  sistematik  biçimde  yaygınlaştırılması  kız  çocukların  okullaşmasına 
olumlu katkıda bulunmuştur.  İlköğretimde kız  çocukların okullaşma oranı  2003-2004 ders 
yılında yüzde 86,9 iken 2008-2009 ders yılında yüzde 96’ya çıkmıştır. 

94. “Ailem”, “7 Yaş Çok Geç”, Ana Baba-Çocuk Eğitimi Projesi”, “Babalara Ek Eğitim 
Programı” ve “Gezici  Anaokulu” gibi bir dizi proje, özellikle okul öncesi eğitime katılımı 
artırmak amacıyla kamu kuruluşları ve HDK’lar tarafından uygulanmaktadır. “Kız Çocuklar 
ve Anneler  Olarak Hep Beraber  Okuldayız” başlıklı  proje ise kadınlar  arasındaki  okumaz 
yazmazlık oranını 4 yılda asgariye indirmek üzere 2008 yılında başlatılmıştır. 
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G. Çocuklar
95. Türkiye,  Çocuk Haklarına dair  Sözleşme’nin  (1995) yanı sıra  Çocuk Satışı,  Çocuk 
Fuhuşu  ve  Pornografisi  ile  ilgili  İsteğe  Bağlı  Protokole  (2002)  ve  Çocukların  Silahlı 
Çatışmalarda Yer Almalarıyla ilgili İsteğe Bağlı Protokole (2004) taraftır. 

96. Sosyal  Hizmetler  ve  Çocuk  Esirgeme  Kurumu  (SHÇEK)  Sözleşme’nin 
uygulanmasından  sorumlu  kuruluştur.  Kasım  2009’da  BM  Sözleşmesi’nin  uygulanmasını 
izlemek üzere “TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi” oluşturulmuştur. 

97. Çocuk  Koruma  Yasası  2005  yılında  yürürlüğe  girmiştir.  Yasanın  3.  Maddesinde 
çocuk, daha önce reşit olsa bile 18 yaşından küçük kişi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 
çocuk kavramına Sözleşme’de yer alandan daha kapsamlı bir tanım getirilmiştir. 

98. Çocuğun yüksek yararı ilkesi (Madde 4) de yasada yer almaktadır. Çocuk Haklarının 
Kullanılması Avrupa Sözleşmesi’nin benimsenmesiyle, çocuğun yüksek yararını gözetmeyen 
mahkeme kararları Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilmektedir. 

99. Türk  Medeni  Kanununun,  İş  Kanununun,  Ceza  Muhakemeleri  Kanununun  ve 
Özürlüler  Kanununun  kimi  bölümleri,  Çocuk  Haklarına  dair  Sözleşme  hükümleri 
doğrultusunda değiştirilmiştir. 

100. Türk Medeni Kanunu (2001) vasilik ve evlat edinme gibi işlemlerde ilgili  çocuğun 
görüşlerinin  alınmasını  öngörmektedir.  Evlilik  yaşı  hem erkekler  hem kadınlar  için  17’ye 
çıkarılmıştır.  Yeni  İş  Yasası  (2003) istihdama kabulde asgari  yaşı  15 olarak  belirlemiştir. 
Engelliler  Yasasında  (2005),  engelli  çocuğun  eğitimi,  rehabilitasyonu,  bakımı  ve  sosyal 
güvenliği; bu çocukların toplumla yeniden bütünleşmesine yönelik hizmetlerin eşgüdümü ile 
ilgili ek hükümler yer almaktadır. 

101. Yeni Ceza Kanunu (2004) cezai ehliyet yaşını 11’den 12’ye çıkarmıştır. Çocuk adaleti 
kapsamındaki  koruyucu  önlemler,  Çocuk  Koruma  Yasası  ve  yeni  Ceza  Muhakemeleri 
Kanunu ile güçlendirilmiştir. Bir çocuğun zanlı veya savunmada olduğu durumlarda avukat 
tayini  zorunlu  hale  getirilmiştir.  Tutuklama  kararına  en  son  çare  olarak  başvurulması 
öngörülmüştür. 

102. Tüm yerleşimlerde çocuklarla ilgili işlere bakan kolluk birimleri “Çocuk Dairelerine” 
dönüştürülmüştür.  Gözaltına  alınan  çocuklar  karakollarda  çocuklara  mahsus  bölümlerde 
tutulmaktadır. Bu tür bir imkânın bulunmadığı merkezlerde ise çocuklar yetişkinlerden ayrı 
tutulmaktadır. 

103. Mahkûm olan  çocuklar  “Çocuk Cezaevlerine”  konulmaktadır.  Bu tür  cezaevlerinin 
bulunmadığı  yerlerde  ise  çocuklar  yetişkinlerin  kaldıkları  cezaevlerinin  çocuk bölümlerine 
konulmaktadır. Hüküm giymiş çocuklar için ayrıca “ceza yerine eğitim” ilkesine göre faaliyet 
gösteren üç Eğitim Evi bulunmaktadır. 
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104. Çocuk  Koruma  Yasası  ayrıca  ülkenin  81  ilinin  tümünde  çocuk  mahkemeleri 
kurulmasını  öngörmektedir.  13’ü  özel  mahkeme  olmak  üzere  halen  bu  tür  mahkemelerin 
sayısı 77’ye yükselmiştir. 

105. Terörle Mücadele Kanunu’nun (no. 3713) terörist faaliyetlere katılan çocuklarla ilgili 
hükümlerini  de değiştirmek üzere yeni bir  yasa tasarısı  hazırlanmıştır.  Yasa Meclise  sevk 
edilmiştir. 

106. Ana  baba  bakımından  yoksun çocuklar  çocuk  evleri  ve  çocuk  yurtlarında  koruma 
altına  alınmaktadır.  Ekonomik ve sosyal  mahrumiyet  çocukların  bu şekilde  koruma altına 
alınma gereğinin ortaya çıkmasının başlıca nedenidir. 

107. Türkiye,  1992-2006  döneminde  ILO  ile  işbirliği  halinde  çocuk  işçiliğine  karşı 
mücadele  amaçlı  IPEC  projeleri  yürütmüştür.  IPEC  projeleriyle  yaklaşık  50  bin  çocuğa 
ulaşılmış, bu çocukların yüzde 60’ı çalıştıkları işlerden çekilerek okullara yönlendirilmiştir. 
Geri kalan yüzde 40’lık bölüm ise iyileştirilmiş çalışma koşullarından; sağlık, beslenme ve 
mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanmıştır. 

108. 8 yıllık zorunlu temel eğitime geçildiği 1997 yılından bu yana çocuk işçiliğinde kayda 
değer  bir  azalmaya  tanık  olunmaktadır.  2006  yılında  Türkiye,  ILO  Genel  Kurulu  özel 
oturumunda  çocuk  işçiliğine  karşı  mücadelede  en  başarılı  üç  ülkeden  biri  olarak 
gösterilmiştir. 

109. Türkiye on yıllık  bir  zaman dilimi  içinde  (2005-2015) en kötü biçimlerdeki  çocuk 
işçiliğini  önlemeyi  amaçlamaktadır.  Bunun  için  yoksulluğun  ortadan  kaldırılması,  eğitime 
erişimin  ve eğitimde kalitenin  artırılması  ve bilinç-duyarlılık  geliştirme kampanyaları  gibi 
kapsamlı  önlemlere  başvurulacaktır.  Çocukların  eğitime  yönlendirilmelerinde,  uygulanan 
projelerin önemli bir katkısı olmuştur. 

110. Çocuk refahıyla  ilgili  konularda,  UNICEF, UNDP ve ILO da aralarında  bulunmak 
üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla girişimlerde bulunulacaktır. 

111. Türkiye,  çocuk  haklarını  geliştirme  ve  çocukların  yaşam  koşullarını  iyileştirme 
alanında elinden geleni yapmaya ve bu çabalarını sürdürmeye kararlıdır. Çocuk adalet sistemi 
ve çocuk işçiliği bu alanda daha geliştirilecek başlıklar olarak önceliklidir. 

H. Kadınlar
112.  Kadın ve erkeğin yasa önünde eşitliği bir Anayasal ilkedir. Devlet, bu eşitliği fiilen 
yaşama geçirmekle yükümlüdür. 

113. Türkiye, Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığa Son Verilmesi Sözleşmesi’ne koyduğu 
çekinceleri ve şerhi geri çekmiştir (CEDAW 1999 ve 2008). Medeni Kanun ve Ceza Kanunu 
kadınların haklarını uluslararası standartlara uygun hale getirmek için yeniden düzenlenmiştir. 
Hükümet dışı kuruluşlar reform sürecinde etkin biçimde yer almışlardır. 
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114. Yeni Medeni Kanun (2002), başka hususların yanı sıra, ailede kadınla erkeğin tam 
eşitliğini, evlilik sırasında edinilen mülkün eşit bölüşümünü öngörmekte, evlilik dışı dünyaya 
gelen çocuklara miras hakkında eşitlik tanımakta ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ile 
ilgili çeşitli hükümler içermektedir. 

115. Kadın  ve  Erkeklere  Eşit  Fırsatlar  TBMM  Komisyonu  24  Mart  2009  tarihinde 
kurulmuştur.  Komisyonun  görevi,  bu  alanda  ulusal  ve  uluslararası  plandaki  gelişmeleri 
izleyerek ve takip ederek kadın haklarına katkıda bulunmaktır. 

116. Kamu Çalışanları ve İş Yasaları, doğum iznini kadınlar ve erkekler için toplam 12 aya 
çıkaracak şekilde değiştirilecektir. Tasarı Meclise sevk edilmiştir. 

117. Yeni  TCK kadına  daha güçlü  koruma sağlanması  için  çeşitli  hükümler  getirmiştir. 
TCK, cinsellikle ilgili suçları “topluma karşı işlenmiş suçlar” bölümünden çıkararak “kişiye 
karşı işlenmiş suçlar” bölümüne almıştır. Evli olduğu eşine cinsel saldırı suç sayılmıştır. Yasa, 
işyerlerinde  cinsel  tacize  karşı  mücadeleyle  ilgili  hükümler  içermektedir.  Aileyi  Koruma 
Yasası  (1998,  2007  yılında  değiştirilmiştir)  ve  Uygulama  Yönetmeliği  (2008)  kadınlara 
yönelik koruyucu önlemlerin kapsamını genişletmiş ve çeşitlendirmiştir. 

118. Türkiye namus cinayetlerini, hangi sosyal, kültürel veya dinsel gerekçeyle olursa olsun 
mazur görülemeyecek, ağır bir insan hakları ihlali saymaktadır. 

119. Yeni  TCK,  töre/namus  adına  işleyen  cinayetler  için  ağırlaştırılmış  müebbet  hapsi 
öngörmektedir.  Kadının Statüsü Genel  Müdürlüğü bu konuda yaygın  eğitim ve duyarlılık 
geliştirme program ve kampanyaları başlatmıştır. Bunlardan bir bölümü, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve namus cinayetleri dâhil kadına yönelik şiddeti kapsamak üzere polise ve yargıya 
yöneliktir. 

120. “Kadınlara  Karşı  Aile  İçi  Şiddete  Karşı  Mücadele  (2007-2010)  ve  “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 2007-2013) olmak üzere iki Ulusal Eylem Planı ilgili tüm paydaşlarla birlikte 
hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. 

121. Şiddete maruz kalan kadınlara sağlanan hizmetler arasında sığınma/konuk evleri ile 
183 acil yardım hattı da bulunmaktadır.  Kadın sığınma evleri SHÇEK, belediyeler, il özel 
idareleri ve HDK’lar tarafından açılıp yürütülebilmektedir. Belediyeler Yasası (2005) nüfusu 
50 binin  üzerinde  olan  belediyelere  kadınlar  ve  çocuklar  için  sığınma/konuk  evleri  açma 
zorunluluğu  getirmektedir.  Türkiye’de  54  sığınma  evi  vardır  ve  bunların  29’u  SHÇEK 
tarafından  yönetilmektedir.  Halen  sayıca  yetersiz  olan  sığınma evlerinin  sayısını  artırmak 
üzere projeler hazırlanmaktadır. 

122. Kadınlara karşı şiddetin önlenmesi için geniş kapsamlı yasal ve koruyucu önlemler 
alınmıştır. Türkiye, bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için üstesinden gelinmesi gereken 
başka görevler de olduğunu kabul etmektedir ve çabalarını sürdürmeye kararlıdır.  

123. Türkiye’de  kadınlara  oy  kullanma  ve  aday  olma  hakları  sırasıyla  1930  ve  1934 
yıllarında  tanınmıştır.  Türk kadınlarının  siyasal yaşama ve karar  mekanizmalarına  katılımı 
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artmakla birlikte bu artış istenilen düzeyde değildir.  Kadın parlamenter oranı 1994 yılında 
yüzde 1,8 iken bugün yüzde 9,1’e çıkmıştır. Bu sayının kapsamlı bir yaklaşımla yükseltilmesi 
gerekmektedir. 

I. Engelliler 
124. Türkiye,  engelli  kişilerin  toplumsal  yaşama eksiksiz  ve etkili  biçimde katılımlarını 
destekleme,  haklarını  geliştirme  ve  saygınlıklarını  koruma;  istihdama,  eğitime,  mal  ve 
hizmetlere erişimini sağlama kararlılığındadır. 

125. Bu hedeflere  ulaşabilmek  için  1997 yılında  Başbakanlığa  bağlı  Engelliler  Kurumu 
oluşturulmuştur.  Engelliler  Yüksek Konseyi ile Engelliler  Kurulu engellilerin siyasal karar 
süreçlerine  katılımını  kolaylaştıran  iki  mekanizmadır.  Yüksek  Konsey  ve  Kurulda  sivil 
toplum temsilcileri yer almaktadır. 

126. Engelliler  Yasası  2005  yılında  yürürlüğe  girmiştir.  Anılan  yasanın  4.  Maddesi 
engellilere  karşı  ayrımcılığı  yasaklamakta  ve  engellilik  temelindeki  ayrımcılığa  karşı 
mücadelenin engellilere yönelik tüm politikaların temelini oluşturduğunu belirtmektedir. Yeni 
TCK’nın 122. Maddesi başka nedenlerin yanı sıra engellilik temelindeki ayrımcılığı da suç 
saymaktadır. 

127. Kuruluş, Avrupa Komisyonu ile işbirliği  halinde,  2010 yılında tamamlanmak üzere 
“Engellilik Temelinde Ayrımcılığa Karşı Mücadele” projesini hazırlamaktadır. 

128. Engelliler  Yasası,  2012  yılına  kadar  tüm  kamu  bina,  tesis  ve  alanlarının,  kamu 
taşımacılık araçlarının engelliler için erişilebilir hale getirilmesini öngörmektedir.  Bunun için 
gerekli  dönüştürmelerin  istenilen  hızda  ilerlememesi  üzerine  2010  yılı  ülke  ölçeğinde 
“Engelliler için Erişim Yılı” ilan edilmiştir. 

129. Türkiye  Engellilerin  Haklarına  dair  Sözleşme’nin  tarafıdır  ve  Eylül  2009’da  bu 
Sözleşme ile ilgili isteğe bağlı protokolü de imzalamıştır. Türkiye ayrıca 2006-2015 dönemini 
kapsayan Engellilik Eylem Planı bağlamında yürütülen Avrupa Konseyi Eşgüdüm Forumu 
çalışmalarının da aktif katılımcısıdır. 

130. Engelli kişilerin haklarının kollanması ve geliştirilmesi, BM Sözleşmesi’nin gerektiği 
gibi uygulanması için bilinç ve duyarlılık geliştirici kapsamlı ve sistematik projelere gerek 
duyulmaktadır. 

J. KYO’ların (kendi ülkesinde yerinden olanların) durumu 
131. Türkiye 1980’lerin başından bu yana ayrılıkçı terörist  örgüte karşı mücadele etmek 
durumundadır.  1984 yılından bu yana PKK’nin (Kürdistan İşçi  Partisi)  terörist  faaliyetleri 
çoğu sivil ve kamu görevlisi olmak üzere on binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. Canlarını 
yitirenler arasında teröristler  tarafından özel olarak hedef seçilen öğretmenler, doktorlar ve 
hemşireler de bulunmaktadır. PKK terörizmi, bölgede yaşam standartlarının iyileştirilmesinde 
kullanılabilecek kaynakların büyük ölçüde heba olmasına yol açmıştır.  Türkiye bir yandan 
insan  haklarını  koruyup  geliştirirken  diğer  yandan  terörizme  karşı  mücadelesinde  önemli 

17



Birleşmiş Milletler A/HRC/WG.6/8/TUR/1

başarılar  sağlamıştır.  Türkiye  için  insan  haklarının  korunup  geliştirilmesi  yalnızca  bir 
yükümlülük değil aynı zamanda terörizme karşı mücadelede yaşamsal öneme sahip bir araçtır. 

132. Türkiye’de insanların ülkelerinde yerlerinden olmalarının temeldeki nedeni terörizmin 
getirdiği zararlardır. Türkiye Hükümeti, yerlerinden olan kişilerin gönüllülük temelinde eski 
yerlerine dönmelerine büyük önem vermektedir. Bu nedenle 1994 yılında “Köye Dönüş ve 
Rehabilitasyon Projesi” (KDRP) başlatılmıştır. 

133. KDRP, köylerini asıl olarak güvenlik ve diğer çeşitli nedenlerle terk etmek zorunda 
kalan aileler için başlatılmıştır.  Projenin hedefi,  gönüllülük temelinde geri dönmek isteyen 
ailelerin eski yerleşimlerine veya yerleşim için uygun başka yerlere yerleştirilmesidir. 

134. Proje,  sorunsuz  ve  etkili  bir  geri  dönüş  sağlamak  için  bütüncül  bir  yaklaşım 
benimsemekte, gerekli toplumsal ve ekonomik altyapıyı oluşturmayı ve sürdürülebilir yaşam 
standartları sağlamayı amaçlamaktadır. Geri dönmek istemeyen aileler söz konusu olduğunda 
ise proje bu ailelerin bulundukları yerlerdeki ekonomik ve sosyal koşullarını düzeltmeyi ve 
kentsel yaşama uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. 

135. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 14 
ilde  uygulanmaktadır.  Aralık  2009 itibarıyla  25.001 haneden toplam 151.469 yurttaş  eski 
yerleşimlerine geri dönmüştür. Proje için yaklaşık 47 milyon Euro harcanmıştır. 

136. KDRP,  2004  tarihli  Terörizm  ve  Terörizme  Karşı  Alınan  Önlemlerden  Doğan 
Zararların Tazmini Yasası’ndan kaynaklanan bir başka proje ile birlikte yürütülmektedir. 

137. Ekim 2008 itibarıyla tazminat komisyonlarına 360.933 başvuruda bulunulmuştur. Bu 
başvuruların  207.765’i  değerlendirilmiş,  127.268’inde  ise  tazminat  kararı  alınmıştır.  Ekim 
2009 itibarıyla başvuru sahiplerine tazminat olarak 1.266 milyon lira (yaklaşık 632,5 milyon 
Euro) ödeme yapılmıştır. 549 milyon TL daha ödeme yapılacaktır. 

138. AİHM bu iç  mekanizmayı  etkili  bir  çözüm olarak  değerlendirmiş  ve  kişilerin  TC 
Hükümeti  tarafından  geliştirilen  bu  iç  mekanizmaya  başvurmalarını  isteyen  bir 
değerlendirmeyi  resmen  yayınlamıştır.  Türkiye’deki  yetkili  mercilerin  AİHM  ile  birlikte 
başlattığı  köye  dönüş  başvuruları  ile  ilgili  bu  telafi/tazminat  mekanizması,  Mahkeme  ile 
devletlerin  insan  hakları  ihlallerini  önlemede sinerji  içinde  nasıl  çalışabileceğinin  açık bir 
örneğidir. 

139. Türkiye  ayrıca  UNDP  ile  işbirliği  halinde  “Türkiye’de  bir  KYO  Programının 
Geliştirilmesine Destek” projesini uygulamaktadır. Türkiye’nin uluslararası işbirliği ilkelerine 
bağlılığının  bir  göstergesi  olarak  BM  Genel  Sekreterliği  KYO’ların  İnsan  Hakları  Özel 
Temsilcisi  Prof.  Kalin,  Mayıs  2005,  Şubat  2006,  Eylül  2006 ve  Aralık  2006 tarihlerinde 
olmak üzere 19 ay içinde Türkiye’yi dört kez ziyaret etmiştir. 

140. Özel  Raportör,  TC Hükümetinin  somut  sonuçların  alınmasını  sağlayan  açık  fikirli 
çabalarından  duyduğu  memnuniyeti  dile  getirmiş  ve  gerek  atılan  adımlar  gerekse  genel 
yaklaşım açısından Türkiye’yi bu sorunu olan diğer tüm ülkelere örnek olarak göstermiştir. 
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K. Azınlıklar
141. Türkiye’deki  anayasal  sisteme  göre  “azınlıklar”  terimi  yalnızca  Türkiye’nin  taraf 
olduğu çok veya iki taraflı anlaşmalar temelinde böyle tanımlanan ve kabul edilen grupları 
kapsar.  Bu  bağlamda  Türkiye’de  “azınlık  hakları”  1923 Lozan  Barış  Anlaşması  uyarınca 
düzenlenir. 

142. Bu Anlaşmaya göre Müslüman olmayan azınlıklara mensup TC yurttaşları “azınlık” 
kapsamına girmektedir. Lozan Barış Anlaşması’nı temel alan mevzuat yalnızca “Müslüman 
olmayan azınlık” terimini içermektedir. Anlaşmanın 37-45 maddeleri Türkiye’de Müslüman 
olmayan  azınlıklara  mensup  kişilerin  haklarını  ve  yükümlülüklerini  düzenlemektedir.  Bu 
hükümler Türkiye’nin temel yasaları arasında sayılmaktadır. 

143. Ayrımcılık  gözetilmemesini  güvence  altına  alan  ve  yurttaşların  eşitliğine  dayanan 
devlet  felsefesi  doğrultusunda  Müslüman  olmayan  azınlıklara  mensup  yurttaşlar  nüfusun 
diğer kesimiyle aynı haklara ve özgürlüklere sahiptir, bu haklar ve özgürlüklerden yararlanır. 
Bu kesimler ayrıca Lozan Barış Anlaşması uyarınca sahip oldukları azınlık statüsünden de 
yararlanır. 

144. Müslüman  olmayan  azınlıklara  mensup  Türk  yurttaşlar  kendi  ibadethanelerine, 
okullarına, vakıflarına, hastanelerine ve basılı medyalarına sahiptir. Bu çerçevede azınlıkların 
ülkede 185 ibadet yeri, 46 ilk ve orta dereceli okulu, 15 vakfı, 5 hastanesi ve 9 gazetesi vardır. 

145. Müslüman  olmayan  yurttaşların  üzerinde  kendi  dillerini  özel  ve  kamusal  alanda 
kullanmaları bakımından herhangi bir sınırlama yoktur. Resmi dil olarak Türkçe idari ve cezai 
işlemlerde  kullanılır.  Bununla  birlikte  bir  kişinin  Türkçe  bilmemesi  durumunda  tercüme 
hizmeti sağlanır. 

146. Müslüman  olmayan  azınlıklara  mensup  Türk  yurttaşlar  diğer  hususların  yanı  sıra 
eğitimde  de  pozitif  ayrımcılıktan  yararlanır.  Müslüman  olmayan  azınlıklara  mensup  Türk 
yurttaşların eğitim kurumları Özel Eğitim Kurumları Yasasına (2007) tabidir. 

147. Azınlık  okullarında  Müslüman olmayan  azınlıklara  mensup yurttaşların  ana  dilleri, 
Türkçe  dersleri  için  ayrılan  sürenin  aynısında  zorunlu  ders  olarak  öğretilmektedir.  Bu 
okullarda  Türkçe  ve  Türk  kültürü  dışındaki  dersler  öğrencilere  kendi  ana  dillerinde 
verilmektedir. Müslüman olmayan azınlıklara mensup öğrenciler aynı zamanda herhangi bir 
kısıtlamaya tabi olmaksızın kendi azınlıklarınca yönetilen diğer kamuya ait veya özel okullara 
serbestçe devam edebilmektedir. 

148. Anayasa’nın 67. Maddesine göre tüm yurttaşlar siyaset sürecine eşit zeminden katılır. 
Siyasal  Partiler  Yasası,  başka  hususların  yanı  sıra  dinsel  ve  ırksal  zeminlerde  ayrımcılık 
yapılmasını yasaklar ve yasa önünde eşitlik ilkesini güvence altına alır. 

149. Türkiye’de din adamlarının eğitimiyle ilgili  hususlar Anayasa hükümlerine ve ilgili 
mevzuata göre düzenlenir. Anayasa’nın din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili 24. Maddesi başka 
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hususların yanı sıra din eğitimi ve öğretiminin devlet denetimi ve kontrolü altında yapılmasını 
öngörür. 

150. Özel Eğitim Kurumları Yasasında değişiklik yapan yasa, din eğitimi ve öğretimi yapan 
kamu  kurumlarıyla  aynı  veya  bunlara  benzer  özel  eğitim  kurumu  olamayacağını 
belirtmektedir  (Madde  3).  Buna  karşılık,  yabancı  din  adamlarının  Türkiye’de  yapacakları 
çalışmalara getirilmiş bir sınırlama yoktur. 

151. Müslüman  olmayanların  mülkiyet  hakları,  devam  etmekte  olan  reform  süreci 
çerçevesinde  daha  da  güçlendirilmiştir.  Müslüman  olmayanlara  ait  ibadet  yerleri  kendi 
dernekleri veya vakıfları tarafından idare edilmektedir. İbadet yerleriyle ilgili mülkiyet hakları 
bunları kuran gerçek veya tüzel kişilere aittir. 

152. TBMM yeni  Vakıflar  Yasası’nı  çıkarmış,  yasa  27  Şubat  2008 tarihinde  yürürlüğe 
girmiştir.  Müslüman olmayan topluluklara ait  vakıflar  söz konusu olduğunda yeni yasa bu 
vakıfların  konumunu  uluslararası  faaliyetleri  bakımından  daha  da  elverişli  kılmaktadır. 
Örneğin bu vakıflar artık dışarıdan finansal ve/veya madde bağış ve yardım alabilmekte, gayrı 
menkullerini  kayda geçirebilmekte ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönetici  organı  olan 
Vakıflar Konseyi’nde temsil olunabilmektedir. 

153. Vakıflar  Kanunu’nun  benimsenmesinin  ardından,  Müslüman  olmayan  107  azınlık 
vakfı bu yasanın geçici 7. Maddesi uyarınca gayrı menkul kaydı için başvuruda bulunmuştur. 

154. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün en yüksek karar organı olan Vakıflar Konseyi üyelik 
seçimleri 28 Aralık 2008 tarihinde yapılmıştır. Konseyde sayısal oranlara göre vakıfları temsil 
eden 15 üye bulunmaktadır. Dolayısıyla Müslüman olmayan topluluk vakıfları temsilcileri bir 
üye seçmektedir. Konsey Ocak 2009’dan itibaren toplanmaya başlamıştır. 

155. Türkiye’de  devam  etmekte  olan  reform  süreciyle  birlikte,  Müslüman  olmayan 
azınlıklara  mensup  yurttaşlarla  ilgili  mevzuatta  da  önemli  ilerlemeler  sağlanmıştır.  Bu 
bağlamda, 2004 yılından bu yana yeni bir hükümet organı, Azınlık Meseleleri Değerlendirme 
Kurulu,  Müslüman  olmayan  azınlıklara  mensup  yurttaşların  gündelik  yaşamlarına 
karşılaşabilecekleri  güçlükleri  ele  almak  ve  bunlara  çözüm  bulmak  üzere  faaliyet 
göstermektedir.   Bakanlık Reform İzleme Grubuna bağlı  görevlilerden oluşan bir  grup bu 
konuda Türkiye’deki azınlıkların temsilcileriyle düzenli aralıklarla görüşmektedir. 

L. Mülteciler, iltica hakkı isteyenler ve insan kaçakçılığı 
mağdurları 

156. Türkiye,  Mültecilerin  Statüsü  ile  ilgili  1951  Cenevre  Sözleşmesi’ne  “coğrafi 
sınırlama”  getiren  1967  tarihli  Ek  Protokole  taraftır.  Sözleşme  hükümleri  Türkiye’ye 
“Avrupa’dan  giren”  kişilerin  iltica  taleplerine  uygulanmaktadır.  “Avrupa  dışı”  ülkelerden 
giriş yapıp iltica başvurusunda bulunanlara “iltica taleplisi” statüsü tanınmakta, böylece bu 
kişiler UNHCR tarafından üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar ülkede kalabilmektedir. 
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157. İltica  talebinde  bulunup  kendilerine  mülteci  statüsü  verilmeyen,  ancak  kendi 
ülkelerinde kovuşturmaya uğrama riskiyle karşı karşıya olan kişiler sınır dışı edilmemekte, 
“Geçici  Koruma ve İnsani Mülahazalarla  Koruma” çerçevesinde bu kişilerin  geçici  olarak 
Türkiye’de kalmalarına izin verilmektedir (15). 

158. İltica talebinde bulunanlar ve mülteciler, sosyal ve tıbbi yardım alma, eğitim ve işgücü 
piyasasından yararlanma hakkına sahiptirler. İltica talebinde bulunanlar/mülteciler için ikamet 
ücretlerinden muafiyet konusu gündemdedir. 

159. İçişleri Bakanlığı (16) İltica ve Göçle ilgili yeni bir “Yol Haritası” hazırlamaktadır. 
İltica/mültecilik ile ilgili yasal düzenlemeleri AB müktesebatı ile uyumlu hale getirecek yeni 
bir yasa üzerinde çalışılmaktadır. 

160. Göç  yolları  üzerindeki  konumuyla  Türkiye  sayıları  giderek  artan  kaçak  göçmenler 
sorunuyla  karşı  karşıyadır.  1995-2008  döneminde  Türkiye’den  geçiş  yapmaya  teşebbüs 
halinde yakalanan kaçak göçmen sayısı, 300 bini, son 5 yıllık dönemde olmak üzere 760 bini 
aşmıştır. Sorunun bu boyutları dikkate alındığında, çözüm için ortak sorumluluk, uluslararası 
dayanışma ve yük paylaşımı gerekmektedir. 

161. Kaçak  göçmenler,  ülkelerine  geri  gönderilmeden  önce  23  ilde  bulunan  konuk 
evlerinde  barındırılmaktadır.  Barınmaları,  yiyecekleri  ve  sağlık  gereksinimleri  bu  konuk 
evlerinde  sağlanmaktadır.  Kaçak  göçmenleri  desteklemek  üzere  Sosyal  Yardımlaşma  ve 
Dayanışma Fonundan ek kaynaklar tahsis edilmiştir. 

162. Kalınacak  yerlerin  kapasitesinin  artırılması  ve  fiziksel  koşullarının  iyileştirilmesine 
yönelik çabalar sürmektedir. İltica talebinde bulunanlar ve mülteciler için yeni kabul ve bakım 
merkezlerinin kurulması planlanmaktadır. 

163. İnsan kaçakçılığına karşı mücadele öncelikli bir konudur. Türkiye 2002 yılından bu 
yana insan kaçakçılığına karşı kararlı ve geliştirici bir yaklaşım benimsemiştir. 

164. Türkiye,  “Sınırötesi  Organize  Suçlara  Karşı  BM  Sözleşmesi’nin  eki  olan  Başta 
Kadınlar  ve  Çocuklar  Olmak  Üzere  İnsan  Kaçakçılığını  Önleme  ve  Cezalandırma 
Protokolü”ne 2003 yılından bu yana taraftır. 

165. "İnsan Kaçakçılığına Karşı Mücadele Ulusal Görev Gücü” (UGG) Dışişleri Bakanlığı 
başkanlığında Ekim 2002’de kurulmuştur. UGG bu alanda kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeyi 
hedeflemektedir ve önleme, koruma ve kovuşturmaya yönelik politikaların geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. 

166. Türkiye insan kaçakçılığını  resmen ilk kez 2002 yılı  Ağustos ayında eski TCK’nın 
201/b  maddesi  uyarınca  yasaklamıştı.  Yeni  TCK  (2005)  insan  kaçakçılığının  tanımını 
Palermo Protokolü doğrultusunda yapmaktadır. Bu suça teşebbüs, tahrik ve yardımcılık 80. 
Maddeye  göre  cezalandırılır.  TKC’nın  220.  Maddesi  ise  ayrıca  bu  suça  yönelik  örgüt 
oluşturanlara ek cezalar öngörmektedir. 
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167. İki ulusal eylem planı benimsenmiştir.  Bunlardan 2003 yılında benimsenen birincisi 
ivedi hedefleri sıralamış ve Bakanları buna göre görevlendirmiştir. 2009 yılında benimsenen 
ikinci  Ulusal  Eylem  Planı  Türkiye’de  insan  kaçakçılığına  son  vermek  üzere  bu  alandaki 
uluslararası standartlara ulaşılmasını hedeflemektedir. 

168. Türkiye “İnsan Kaçakçılığına Karşı Mücadele Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni 19 Mart 
2009’da imzalamıştır. UGG’ye bağlı kurumlar arası bir çalışma grubu Sözleşme’nin tümüyle 
uygulanmasına yönelik olarak yasal düzenlemeleri inceleme çalışmasını sürdürmektedir. 

169. Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti,  bu  ağır  suçun  mağdurlarını  korumak  ve  onlara 
yardımcı  olmak üzere sivil  toplumla birlikte  çalışmaktadır.  İnsan kaçakçılığı  mağdurlarına 
(İKM) yardım amacıyla Ankara (2004), İstanbul (2005) ve en son Antalya’da (2009) olmak 
üzere  üç  sığınma  evi  açılmıştır  ve  bunların  üçü  de  HDK’lar  tarafından  yönetilmektedir. 
Ücretsiz  yardım  hattı  157  ise  Mayıs  2005’ten  bu  yana  hizmettedir.  Bir  yönlendirme  ve 
kurtarma mekanizması olarak çok yararlı olduğu görülmüştür. 

170. “Annemi  gördün  mü?”  (2008)  ve  “Pasif  kalma,  insan  kaçakçılığına  tepki  göster” 
(2008) gibi bilinçlendirme ve bilgilendirme kampanyaları ile “Türkiye’nin insan kaçakçılığına 
karşı  mücadelesine  katıl!”  başlıklı  üçüncü enformasyon kampanyası  (2009)  bu suça  karşı 
etkili ve kalıcı çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. 

171. İKM’lerin  belirlenmesi,  kendilerine  gerekli  desteğin  sağlanması  ve  farklı  kurumlar 
arasındaki  eşgüdüm  Ulusal  Yönlendirme  Mekanizması  (UYM)  çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. UYM’de polis, Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhuriyet Savcılıkları, 
Sağlık Bakanlığı,  157 yardım hattı,  IOM (Uluslararası  Göç Örgütü), HDK ve mağdurların 
elçiliklerinin temsilcileri yer almaktadır. 

172. Mağdurlara  ücretsiz  hukuksal  yardım  ve  sağlık  hizmetleri  verilmektedir.  İstanbul, 
Ankara  ve  Antalya’daki  sığınma  evlerinde  ayrıca  psikolojik  danışmanlık  hizmetleri  ve 
mevcuttur.   Rehabilitasyon  dönemlerinde  Türkiye’de  yasal  olarak  kalabilmeleri  için 
mağdurlara “insani  vize ve kısa süreli  ikamet izni”  verilmektedir.  Mağdurların gönüllülük 
temelinde dönüşü infaz görevlileri, IOM, gelinen ülkedeki ilgili kurumlar ve yerel HDK’larla 
işbirliği içinde ve güvenli biçimde sağlanmaktadır. 

173. Türkiye kaçakçılığa karşı mücadelede uluslararası işbirliğine önem vermekte, çeşitli 
uluslararası ve bölgesel kuruluşların ve girişimlerin çalışmalarına aktif biçimde katılmakta, 
bunlara destek vermektedir.  Bunların arasında Birleşmiş  Milletler,  Avrupa Konseyi,  IOM, 
OSCE ve NATO’nun yanı sıra Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve İstikrar Paktı gibi 
platformlar da yer almaktadır. 

M. İnsan hakları eğitimi
174. İnsan hakları eğitimi alanındaki çaba ve etkinliklerin eşgüdümünde 1998 yılında BM 
İnsan Hakları Eğitimi Onyılı Ulusal Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite, BM İnsan Hakları 
Eğitimi Onyılı (1998-2007) boyunca bir danışma organı olarak görev yapmıştır. 
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175. Komite, İnsan Hakları Eğitimi BM Eylem Planı’ndaki ilgili kılavuz ve ilkeleri dikkate 
alarak 1998-2007 dönemini kapsayan bir ulusal program hazırlamıştır. Program çerçevesinde 
insan hakları konusundaki bilinç ve duyarlılığı geliştirmek üzere ülke çapında bir kampanya 
başlatılmış;  başta  yasa  infaz  alanında  ve  yargıda  görev  yapanlar  olmak  üzere  kamu 
görevlilerine yönelik insan hakları eğitimleri yoğunlaştırılmıştır. 

176. Ulusal program doğrultusunda insan haklarıyla doğrudan ilgili tüm hükümet kurumları 
insan hakları alanındaki hizmet içi eğitimlerini yoğunlaştırmıştır. Bu bakımdan, insan hakları 
ile  ilgili  konuları  kapsayan  eğitimler,  yargıç  ve  savcı  adayları  için  iki  yıllık  deneme 
dönemlerinde zorunlu tutulmuştur. 

177. Adalet  Bakanlığı,  deneme  dönemleri  sonunda  mesleğe  giren  yargıç  ve  savcılara 
yönelik hizmet içi eğitimde insan haklarına da yer vermiştir.  Yargıçlar ve savcılar Avrupa 
Konseyi  ve diğer  uluslararası  kuruluşlarca  işbirliği  halinde  verilen  insan  hakları  eğitimini 
almaktadır. Yargıçların ve savcıların insan hakları alanında eğitilmeleri için bir dizi ülkeyle 
ikili  anlaşmalar  gerçekleştirilmiştir.  Cezaevi  müdürleri,  doktorları,  psikologları,  sosyal 
çalışmacılar  ve  ceza  kurumlarında  görev  yapan  öğretmenler  de  insan  hakları  eğitimi 
almaktadır. 

178. Adalet Bakanlığı ayrıca çeşitli düzeylerdeki yargı mensupları için düzenli aralıklarla 
hizmet  için  seminerler  düzenlemiştir.  Bu  seminerlerde  katılımcılar  Türkiye’nin  ilgili  BM 
sözleşmeleri, OSCE belgeleri, Avrupa Konseyi sözleşmeleri ve AİHM içtihadı çerçevesindeki 
yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmiştir. 

179. İnfazla  görevli  kurumlarda çalışanların eğitimlerinin  yoğunlaştırılmasına  özel  önem 
verilmektedir. İnsan hakları dersleri Polis Akademisi ile Polis Kolejlerinde 1991 yılından bu 
yana zorunlu derslerdir. 

180. Ulusal Komite tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan Polisin Yüksek Öğrenimi Yasası 
2001  yılında  benimsenmiştir.  Bu  yasayla  daha  önce  polislere  dokuz  ay  eğitim  veren 
Türkiye’deki 26 polis okulu iki yıllık meslek okuluna dönüştürülmüş, bu arada insan hakları 
eğitiminin ağırlığı da artırılmıştır.  

181. İçişleri  Bakanlığı’nın  çeşitli  düzeylerinde  görev  yapan  personel  için  verilen  insan 
hakları  eğitiminin  bir  parçası  olarak  düzenli  seminerler,  konferanslar  ve  çalıştaylar 
gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler, Türk hukukunda yer alan insan haklarıyla ilgili hükümler; 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üst düzey idareciler ve infaz 
görevlilerinin  insan  haklarıyla  ilgili  görev  ve  sorumlulukları;  BM  İşkenceyle  Mücadele 
Komitesi ve İşkenceye Karşı Avrupa Komitesi’nin yetkileri, usulleri ve çalışma biçimleri gibi 
konuları kapsamaktadır. 

182. Milli Eğitim Yasası’nın 2. Maddesi, Türkiye’de ulusal eğitim sisteminin hedeflerinden 
birinin  de  tüm  yurttaşların  insan  haklarına  saygılı  kişiler  olarak  eğitilmesi  olduğunu 
belirtmektedir.  Eğitim ve  öğretim  yoluyla  insan  haklarına  ve  temel  özgürlüklere  saygının 
yerleştirilmesi için birçok önlem alınmıştır.  “Demokrasi ve İnsan Hakları” başlıklı bir ders 
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seçmeli  ders  olarak  ortaöğretim  müfredatına  alınmıştır.  Çeşitli  üniversiteler  insan  hakları 
başlığında yüksek lisans  ve doktora programları  başlatmıştır.  Milli  Eğitim Bakanlığı  Ders 
Kitapları Yönetmeliği Mart 2004’te değiştirilerek ders kitaplarında insan hakları normlarına 
aykırı veya ayrımcı herhangi bir unsura yer verilmemesi ilkesi benimsenmiştir. 

Notlar 

1 Anayasa güvencesi altında olan temel haklar ve özgürlükler Anayasanın “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı 
İkinci Kısmında (Maddeler 12-74) ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Anayasa güvencesi altında olan sivil, siyasal,  
ekonomik ve sosyal haklar, “Kişinin Hakları ve Ödevleri”, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ve “Siyasal  
Haklar ve Ödevler” gibi başlıklar altında İkinci Kısımda ayrı bölümlerde ele alınmaktadır. 

2 Anayasa’nın 40. Maddesi  şöyle demektedir:  “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri  ihlal edilen herkes, 
yetkili  makama  geciktirilmeden  başvurma  imkânının  sağlanmasını  isteme  hakkına  sahiptir.  Kişinin,  resmî 
görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin 
sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır. Anayasa’nın “Yargı Yolu” başlıklı 125. Maddesinde, idarenin 
her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmektedir. Aynı Maddede ayrıca “idarenin 
kendi  eylem  işlemlerinden  doğan  zararı  ödemekle  yükümlü  olduğu  da  belirtilmektedir.  Anayasa’nın  129.  
Maddesine göre ise, memurların ve diğer kamu görevlerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan  
tazminat davaları idareye karşı açılabilir. 

3 TCK’nın 301. Maddesinde Aralık 2009’da yapılan değişiklikten sonra, 301. Madde uyarınca adli soruşturma 
izni için Adalet Bakanlığı’na sunulan 588 davadan yalnızca 8 davaya bu izin verilmiştir. 400’ü aşkın davada ise  
Bakanlık bu izni vermemiş, dolayısıyla soruşturma açılamamıştır. 

4  Şanlıurfa  (04  Aralık  2003),  Batman  (10  Aralık  2003),  Van  (22  Aralık  2003),  Adana  (18  Mayıs  2004),  
Diyarbakır (29 Temmuz 2004), İstanbul (23 Ağustos 2004) ve Kızıltepe (Mardin) (15 Ekim 2004). 

5 Bu suçlar “intihara azmettirme, çocukların cinsel istismarı, sağlığa zararlı ilaçları kullandırma, bu tür ilaçları  
sağlama, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynattırma ve bu amaçla yer sağlama ve Atatürk’e karşı işlenen suçlardır  
(25 Temmuz 1951 tarih ve 5816 sayılı Yasa). 

6 Türk Ceza Kanununun 94 ve 95. Maddeleri. 

7 Ceza Muhakemeleri Kanununun (No: 5271) 101 (3) 148 (4), 149 ve 150. Maddeleri; Yakalama, Gözaltına  
Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 19. Maddesi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 
(No: 5275) 59. Maddesi. 

8 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 10. Maddesi. 

9 Türk Ceza Kanununun (No: 5271) 95. Maddesi. 

10 Türkiye, İşkencenin, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezaların Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi’ne 
1 Şubat 1989 tarihinde taraf olmuş, böylece Sözleşme’nin izleme organı olan ve bu alandaki en ileri sistemi  
temsil eden CPT’nin yetkisini tanımıştır. Sözleşme’de yer alan hükümlere göre CPT delegasyonları insanların 
gözetim altında tutuldukları yerlere sınırsız erişime ve giriş hakkına sahiptir. İlkesel olarak CPT raporları ilgili  
ülke yayınlanmasına yetki vermediği sürece gizlidir. Türkiye, saydamlık adına 2001 yılında Türkiye ile ilgili tüm 
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CPT  raporlarının  yayınlanmasına  izin  vermiştir  ve  bu  raporlar  Komite’nin  web  sayfasında  yer  almaktadır. 
(http://www.cpt.coe.int/en/states/tur.htm). 

11 CPT Başkanı, 13 Ekim 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Bakan Vekilleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada 
şunları  vurgulamıştır: “…işkenceye ve diğer kötü muamele biçimlerine karşı etkili  bir mücadele için gerekli  
yasal ve yönetmeliksel  çerçeve… yerli yerindedir ve doğrusunu söylemek gerekirse bu alanda daha gelişkin 
hükümlere sahip başka bir Avrupa Konseyi üyesi ülke bulmak da güçtür”. 

12  CPT’nin  Aralık  2005’te  Türkiye’ye  yaptığı  ziyaretin  raporu,  Türkiye’nin  yanıtıyla  birlikte  ve  TC 
Hükümeti’nin isteği üzerine 6 Eylül 2006’da açıklanmıştır. CTP raporunda şöyle denmektedir: “yeni Ceza ve 
Ceza Muhakemesi Yasaları ile birlikte 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren değiştirilmiş Yakalama, Gözaltı  
ve İfade Alma Yönetmeliği, CPT’nin görev alanına giren konularda son dönemde gerçekleştirilen iyileştirmeleri  
pekiştirmiştir.” CPT raporunda ayrıca şu görüşe yer verilmektedir:  “Bugün eskisine göre infaz kurumlarınca 
gerçekleştirilen gözaltına alma işlemleri, resmi görevlilerin işkence veya başka kötü muamele biçimlerine karşı 
etkili bir mücadele verilmesini sağlayacak yasal ve yönetmeliksel bir çerçeveye tabidir”.  

13 Son dönemki raporlarında CPT bu bakımdan “gözlenen somut gerçeklerin umut verici olduğunu” vurgulamış 
ve şunu belirtmiştir: “İşkenceye ve kötü muameleye sıfır tolerans mesajı net biçimde alınmıştır ve bu mesaja 
uygun davranma çabaları açıkça görülmektedir.” CPT görevlileri “TC Hükümeti’nin üst düzey görevlilerinden 
gelen,  işkenceyi  ve  kötü  muameleyi  kınayan  çeşitli  resmi  açıklamaları  memnuniyetle  karşılamanın”  ve 
Hükümetin bu alandaki kararlılığını vurgulamanın ötesinde bunu aynı zamanda “diğer Hükümetlerin de izleyip 
yararlanabilecekleri bir örnek” olarak göstermektedir. 

14. 10 Haziran 2004 tarihinde TC Dışişleri Bakanı’na yaptıkları bir ziyaret sırasında, Uluslararası Af Örgütü, 
İnsan Hakları Gözlem, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Mazlum-Der temsilcileri “işkenceye karşı alınan yasal  
önlemler bakımından Türkiye’nin kimi Avrupa ülkelerinden daha ileride olduğunu” belirtmişlerdir. 

15 Türkiye’de  iltica ile ilgili  işlemler  1951 Cenevre Sözleşmesi’ni  iç  hukuka yansıtmak üzere 1994 yılında  
benimsenen ve 2006 yılında AB müktesebatına uyum için değiştirilen Yönetmeliği tabidir. 

16 İçişleri Bakanlığı Bünyesinde 15 Ekim 2008 tarihinde kurulan “İltica ve Göç Mevzuatının Kapasitesini ve 
Uygulanmasını Güçlendirme Bürosu”. 

25


	I. Metodoloji ve istişare süreci
	II. Bağlam
	A. Hukuksal çerçeve
	B. Kurumsal çerçeve
	C. Uluslararası yükümlülükler ve işbirliği düzeyi

	III. İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması
	A. Eşitlik ve ayrım gözetmeme:
	B. İfade özgürlüğü
	C. Yaşama hakkı
	D. İşkenceye, zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalmama
	E. Vicdan ve din özgürlüğü
	F. Eğitim hakkı
	G. Çocuklar
	H. Kadınlar
	I. Engelliler
	J. KYO’ların (kendi ülkesinde yerinden olanların) durumu
	K. Azınlıklar
	L. Mülteciler, iltica hakkı isteyenler ve insan kaçakçılığı mağdurları
	M. İnsan hakları eğitimi


