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‹nsan haklar›n› korumaya ve gelifltirmeye yönelik kurumsal yap›lar›n oluflturulmas› yönündeki çal›flmalar,
1990 y›l›ndan itibaren önemli bir ivme kazanm›flt›r. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, 1990 y›l›nda ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu oluflturulmufltur. 1990 y›l›ndan 2002 y›l› sonuna kadar kurulan Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümetlerinde, insan haklar›ndan sorumlu bir Devlet Bakan› görev yapm›flt›r. Bu dönemde; ‹nsan Hak-
lar› Bakanl›¤› kurma giriflimleri çeflitli nedenlerle baflka türlü yap›lanmaya gitmekle sonuçlanm›flt›r. 58. ve 59.
Hükümetler döneminde Bakanl›k say›s›n›n azalt›lmas›yla insan haklar›ndan sorumlu müstakil Devlet Bakanl›¤›
uygulamas› yerine insan haklar› alan›n›n siyasî sorumlulu¤u, çok say›da görev ve sorumlulu¤u da uhdesinde bu-
lunduran Baflbakan Yard›mc›l›¤›'na verilmifltir.

1993 y›l›nda Kanun Hükmünde Kararname ile ‹nsan Haklar› Müsteflarl›¤› kurulmufl ise de; yetki kanunu-
nun Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptâl edilmesi nedeniyle hayatiyet kazanamam›flt›r. ‹nsan haklar› alan›nda
kurumsal yap› eksikli¤ini gidermek üzere, 1994-2001 y›llar› aras›nda s›ras›yla; ‹nsan Haklar› Baflmüflavirli¤i,
‹nsan Haklar› Yüksek Dan›flma Kurulu, ‹nsan Haklar› Koordinasyon Üst Kurulu gibi yeni yap›lar oluflturul-
muflsa da, bu yap›lanmalar bu isimlerle varl›klar›n› bugüne kadar devam ettirememifllerdir.

2001 y›l›nda insan haklar› alan›nda yeni bir kurumsallaflmaya gidilmifl ve bugünde varl›¤›n› devam ettiren
dört kademeli bir insan haklar› kurumsal yap› omurgas› oluflturulmufltur. Birinci kademede insan haklar›nda si-
yasî olarak sorumlu Bakan, ikinci kademede ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›, üçüncü kademede 81 ilde oluflturulan
‹nsan Haklar› ‹l Kurulu ve dördüncü kademede 850 ilçede oluflturulmufl bulunan ‹nsan Haklar› ‹lçe Kurulla-
r› olmak üzere, tüm ülkeyi kapsayan yayg›n bir örgütlenme gerçeklefltirilmifltir. Bu ana omurgan›n yan› s›ra; ‹n-
san Haklar› Üst Kurulu, ‹nsan Haklar› Dan›flma Kurulu, ‹nsan Haklar› E¤itimi On Y›l› Ulusal Komitesi ve
‹nsan Haklar› ‹hlâl ‹ddialar›n› Araflt›rma Heyetleri ad›yla birbirinden farkl› dört adet yap›lanma da ayn› dö-
nemde oluflturulmufltur.

‹nsan haklar› alan›nda çok say›da kurumsal yap› halihaz›rda oluflturulmufl bulunmas›na ra¤men bu alanda-
ki kurumsal yap›laflman›n ihtiyac› karfl›layan bir noktaya vard›¤› ve doyurucu bir sonucun elde edildi¤i söylene-
mez. Birleflmifl Milletler taraf›ndan 1992 y›l›nda kabul edilen Paris Prensiplerinin öngördü¤ü flekilde idarî ve ma-
lî ba¤›ms›zl›¤a sahip, yetkileri ve ço¤ulculu¤u güvence alt›na al›nm›fl bir ‹nsan Haklar› Ulusal Kurumu olufltu-
rulmas› çabalar› sürdürülmekte ve bu yönde somut ad›mlar at›lm›fl bulunmaktad›r.

‹nsan Haklar› Ulusal Kurumu oluflturma çabalar› devam etmekle birlikte halihaz›rda ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤› kanunla kendisine verilen dört temel görevi yerine getirmektedir. ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›, ‹lk olarak, insan
haklar› ile ilgili konularda görevli kurulufllarla sürekli temas halinde bulunmakta ve bu kurulufllar aras›nda koor-
dinasyonu sa¤lamaktad›r. ‹kinci olarak, insan haklar› konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmas›n› izle-
mekte, izleme sonuçlar›n› de¤erlendirmekte, uygulamada ve mevzuatta görülen aksakl›klar›n giderilmesi ve
Türkiye'nin ulusal mevzuat›n›n insan haklar› alan›nda taraf oldu¤u uluslararas› belgelerle uyumlu hale getirilme-
si do¤rultusunda yap›lacak çal›flmalar› koordine etmekte ve önerilerde bulunmaktad›r. Üçüncü olarak, kamu
kurum ve kurulufllar›n›n hizmet öncesi, staj  ve hizmet içi insan haklar› e¤itim programlar›n› izlemekte, de¤erlen-
dirmekte ve koordine etmektedir. Dördüncü olarak, insan haklar› ihlâl iddialar› ile ilgili baflvurular› incelemekte
ve araflt›rmakta, inceleme ve araflt›rma sonuçlar›n› de¤erlendirerek al›nabilecek önlemlere iliflkin çal›flmalar› ko-
ordine etmektedir.

Ülkemizdeki insan haklar› standartlar›n›n hem normatif düzeyde, hem de uygulama alan›nda yükseltilmesi
çabalar›n›n devaml›l›¤›n› koruyaca¤›na ve vatandafllar›m›z› tatmin edici bir sonuca ulafl›laca¤›na olan inanc›m›
belirtir, bu yöndeki çabalara bu çal›flman›n küçükte olsa katk› sa¤lamas›n› dilerim.

Doç. Dr. Vahit BIÇAK
Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
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‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›

Madde 17/A - ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›n›n
görevleri flunlard›r :
a) ‹nsan haklar› ile ilgili konularda görevli kuru-

lufllarla sürekli temas halinde bulunmak ve bu
kurulufllar aras›nda koordinasyonu sa¤lamak.

b) ‹nsan haklar› konusundaki mevzuat hükümle-
rinin uygulanmas›n› izlemek, izleme sonuçla-
r›n› de¤erlendirmek, uygulamada ve mevzu-
atta görülen aksakl›klar›n giderilmesi ve Türki-
ye'nin ulusal mevzuat›n›n insan haklar› alan›n-
da taraf oldu¤u uluslararas› belgelerle uyum-
lu hale getirilmesi do¤rultusunda yap›lacak
çal›flmalar› koordine etmek ve bu konularla il-
gili önerilerde bulunmak.

c) Kamu kurum ve kurulufllar›n›n hizmet öncesi
staj ve hizmet içi insan haklar› e¤itim prog-
ramlar›n›n uygulanmas›n› izlemek, de¤erlen-
dirmek ve koordine etmek.

d) ‹nsan haklar› ihlâli iddialar› ile ilgili baflvurular›
incelemek ve araflt›rmak, inceleme ve araflt›r-
ma sonuçlar›n› de¤erlendirmek ve al›nabile-
cek önlemlere iliflkin çal›flmalar› koordine et-
mek.

e) Baflbakanl›¤›n koordinatörlü¤ünde görevle-
riyle ilgili konularda teflkil edilen kurullara sek-
retarya hizmeti yapmak.

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

EK MADDE 4 - ‹nsan haklar›n›n korunmas› ve
gelifltirilmesine yönelik idarî ve kanunî düzenle-
melere iliflkin çal›flmalar yapmak ve Baflbakanl›k
ve bakanl›klar ile di¤er kamu kurum ve kuruluflla-
r› için insan haklar› konusunda tavsiye kararlar›
vermek üzere; Baflbakan›n görevlendirece¤i bir
Devlet bakan›n›n baflkanl›¤›nda, Baflbakanl›k,
Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, D›fliflleri Ba-
kanl›¤›, Millî E¤itim Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› müsteflar-
lar›n›n kat›l›m›yla ‹nsan Haklar› Üst Kurulu olufltu-
rulmufltur. Üst Kurul, gerekli gördü¤ü takdirde il-
gili kamu kurulufllar› ile özel kurulufllar›n temsilci-
lerini toplant›lar›na kat›lmaya davet edebilir ve
belirleyece¤i konularda komisyonlar ve çal›flma

gruplar› kurabilir. Üst Kurulun sekretarya hizmet-
leri ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›nca yerine getirilir.

EK MADDE 5 - ‹nsan haklar›na iliflkin olarak
ilgili Devlet kurulufllar› ile sivil toplum kurulufllar›
aras›nda iletiflim sa¤lamak ve insan haklar›n›
kapsayan ulusal ve uluslararas› konularda dan›fl-
ma organ› olarak görev yapmak üzere, Baflbaka-
n›n görevlendirece¤i bir Devlet bakan›na ba¤l›
olarak ‹nsan Haklar› Dan›flma Kurulu oluflturul-
mufltur. Dan›flma Kurulu, insan haklar› ile ilgili ba-
kanl›k, kamu kurum ve kurulufllar› ile meslek ku-
rulufllar› temsilcileri, insan haklar› alan›nda faali-
yet gösteren sivil toplum kurulufllar› temsilcileri
ve bu alanda yay›nlar› ve çal›flmalar› bulunan ki-
flilerden oluflur. Dan›flma Kuruluna, kendi üyeleri
aras›ndan seçece¤i bir baflkan baflkanl›k eder.
Dan›flma Kurulunun sekretarya hizmetleri ‹nsan
Haklar› Baflkanl›¤›nca yerine getirilir. Dan›flma
Kurulunun giderleri Baflbakanl›k bütçesinden
karfl›lan›r.   

EK MADDE 6 - ‹nsan haklar› ihlâli iddialar›n›
yerinde incelemek ve araflt›rmak üzere, Baflba-
kan›n görevlendirece¤i bir Devlet bakan›na ba¤l›
olarak heyetler oluflturulur. Heyetler; Baflbakan-
l›k, Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, D›fliflleri
Bakanl›¤›, Millî E¤itim Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakan-
l›¤› temsilcileri ile insan haklar› alan›nda çal›flma-
lar yapan kifli ve meslek kurulufllar› aras›ndan in-
celeme ve araflt›rma yeri ve konusuna göre Bafl-
bakan›n görevlendirece¤i bir Devlet bakan›nca
befl kifliden az olmamak üzere belirlenir. Heyetle-
re Baflbakanl›k temsilcisi baflkanl›k eder ve sek-
retarya hizmetleri ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›nca
yerine getirilir. Heyetlerde görev alacak bakanl›k
temsilcileri kurumlar›nca, kifli ve meslek kurulufl-
lar› ise Baflbakan›n görevlendirece¤i bir Devlet
bakan›nca belirlenir. Heyetler, Baflbakan›n gö-
revlendirece¤i bir Devlet bakan›n›n onay› ile ince-
leme ve araflt›rma yaparlar ve inceleme ve arafl-
t›rma sonuçlar›n› bir rapor halinde görevlendiren
makama sunarlar. Heyetlerin giderleri Baflbakan-
l›k bütçesinden karfl›lan›r.

RESMÎ GAZETE 21 N‹SAN 2001 Say›: 24380
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2004 YILI ‹NSAN HAKLARI ‹HLÂL
‹DD‹ALARI SAYISAL VER‹LER

Kamu hizmetlerinin yürütülme-
sinde saydaml›k ilkesi gere¤i, Bafl-
bakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›na,
81 ‹l ‹nsan Haklar› Kurulu'na ve 850
‹lçe ‹nsan Haklar› Kurulu'na yap›lan
insan haklar› ihlâl iddialar›na iliflkin
say›sal veriler, 2004 y›l› bafl›ndan iti-
baren kamuoyuna aç›klamaya bafl-
lanm›flt›r.

Aç›klanan rakamlar, say›sal veri
elde etmeye ve insan haklar› ihlâl id-
dialar›n›n etkin bir flekilde araflt›r›l-
mas›n› sa¤lamaya yönelik olarak ge-
lifltirilen “‹nsan Haklar› ‹hlâl ‹ddias›
Bireysel Baflvuru Formu” marifetiyle
elde edilmektedir. Ülke çap›nda
oluflturulan 931 ‹nsan Haklar› Dan›fl-
ma ve Baflvuru Masas›'ndan edinile-
bilecek olan baflvuru formunun Bafl-
bakanl›k web sayfas›ndan
(www.basbakanlik.gov.tr) temin
edilmesi de mümkün bulunmakta-
d›r.

‹nsan haklar› ihlâl iddias›nda bu-
lunun kifliler taraf›ndan doldurulan
bu formlar, her ay›n sonunda Bafl-
bakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'na
gönderilmekte, Devlet ‹statistik Ens-
titüsü'nün teknik deste¤iyle analiz
edilen formlarda yer alan bilgiler, sa-
y›sal veri halinde kamuoyunun bilgi-
sine sunulmaktad›r.

Say›sal verilerin temel fonksiyo-
nu, insan haklar› alan›nda yap›lan
reformlar›n uygulamaya ne ölçüde
yans›d›¤›n›, uygulamada aksayan
konular›n neler oldu¤unu, hangi
alanlarda ne gibi geliflmeler kayde-
dildi¤ini ortaya koymaktad›r. “Uygu-
lama Barometresi” olarak isimlen-
dirdi¤imiz, tüm il ve ilçelerimizde fa-
aliyet gösteren insan haklar› il ve il-
çe kurullar›m›z toplumun tüm ke-
simlerinin temsiline olanak sa¤laya-
cak flekilde 2003 y›l› Kas›m ay›nda

yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Kamu gö-
revlilerinin kat›l›m›yla oluflmufl bulu-
nan yap›ya son verilerek sivil toplum
temsilcilerinin a¤›rl›kta oldu¤u yeni
bir yap› oluflturulmufltur. En az 16
üyeden oluflan mevcut yap›da sade-
ce  iki kamu görevlisi bulunmaktad›r.
Kurullarda görev yapan sivil toplum
temsilcileri ise flu flekildedir; 
• ‹nsan haklar› alan›nda faaliyet

gösteren en az üç dernek veya
vak›f,

• Muhtar temsilcisi,
• Yerel bas›n mensuplar›,
• Sendika temsilcileri,
• Ticaret ve sanayi odas› temsilci-

si,
• Tabip odas› temsilcisi,
• Baro temsilcisi,
• Üniversitesi temsilcisi,
• TBMM'de grubu bulunan siyasî

parti temsilcileri,
• ‹l Genel Meclisi temsilcisi,
• Belediye Baflkan›

Ülkenin her taraf›nda yayg›n bir
örgütlenme gerçeklefltirilmifl olma-
s›ndan ve toplumun tüm kesimleri-
ne kurullarda temsil imkan› tan›n-
mas›ndan dolay›, kurullara toplu-
mun her kesiminden bilgi ak›fl› ger-
çekleflmektedir. Kurullarda 14.000
den fazla kifli görev almaktad›r.

Türkiye genelinde 2004 y›l›
içerisinde Baflbakanl›k ‹nsan Hak-
lar› Baflkanl›¤›na 3 5 4, ‹l ‹nsan Hak-
lar› Kurullar›na 4 6 6 ve ‹lçe ‹nsan
Haklar› Kurullar›na 2 7 olmak üzere
toplam 8 4 7 kifli baflvuruda bulun-
mufltur. Bir kifli birden fazla hak ih-
laline maruz kald›¤›n› iddia ede-
bilece¤inden dolay›, ihlal edildi¤i id-
dia edilen hak say›s› 1 6 3 4 tür. ‹hlal
edildi¤i iddia edilen her bir hak
konusuna göre da¤›l›m flu flekil-
dedir: 
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‹NSAN HAKLARI ‹HLÂL ‹DD‹ASI BAfiVURULARI 
(OCAK-ARALIK 2004 TOPLAM RAKAMLAR)

‹HLAL ED‹LD‹⁄‹ ‹DD‹A

ED‹LEN HAK KONULARI

K‹fi‹ SAYISI 76 65 74 67 48 63 71 86 73 65 66 93 847 %

TOPLAM HAK KONUSU 135 117 176 134 137 111 148 152 103 129 106 191 1639 100,00%

‹flkence ve kötü muamele yasa¤› 23 7 12 13 7 13 13 12 13 12 12 21 158 9,64%

Adil yarg›lanma hakk› 7 9 10 16 17 11 9 8 9 9 12 14 131 7,99%

Kifli hürriyeti ve güvenli¤i 19 7 13 12 8 9 12 11 6 6 9 9 121 7,38%

Yaflam hakk› 10 9 10 8 5 11 14 13 7 12 6 14 119 7,26%

Sa¤l›k ve hasta hakk› 6 9 10 12 12 4 16 10 12 9 7 10 117 7,14%

Ayr›mc›l›k yasa¤› 8 6 10 8 11 9 7 11 6 11 9 14 110 6,71%

Mülkiyet hakk› 10 6 16 6 2 4 9 8 10 7 13 19 110 6,71%

Vatandafll›k hakk› 3 11 8 7 12 2 6 5 5 6 4 9 78 4,76%

Çal›flma ve sözleflme hürriyeti 9 6 6 8 3 2 5 10 4 7 1 10 71 4,33%

Sosyal güvenlik hakk› 0 3 7 10 8 9 6 7 2 7 4 8 71 4,33%

Ailenin korunmas› 11 4 5 3 4 3 7 4 2 6 2 5 56 3,42%

E¤itim ve ö¤renim hakk› 5 3 2 6 7 2 4 7 3 6 3 4 52 3,17%

Konut dokunulmazl›¤› 3 2 4 2 5 1 4 4 1 2 4 6 38 2,32%

‹fade hürriyeti 0 1 6 3 6 3 2 8 2 4 2 4 41 2,50%

Çevre hakk› 0 4 8 4 1 2 3 6 4 2 5 2 41 2,50%

Dilekçe hakk› 6 3 6 2 4 0 2 2 1 5 2 7 40 2,44%

Yerleflme ve seyahat hürriyeti 4 3 3 2 3 2 3 3 3 0 1 1 28 1,71%

Özel hayat›n gizlili¤i 2 1 7 2 2 2 2 2 0 5 2 3 30 1,83%

Din ve vicdan hürriyeti 2 4 3 1 8 0 1 1 0 2 1 4 27 1,65%

Haberleflme hürriyeti 1 4 3 2 2 1 2 0 2 0 0 2 19 1,16%

Engelli haklar› 0 3 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 21 1,28%

Zorla çal›flt›rma yasa¤› 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 12 0,73%

Toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk› 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 8 0,49%

Bilim ve sanat hürriyeti 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6 0,37%

Örgütlenme hürriyeti 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 0,43%

Seçme,seçilme ve siyasi faaliyet hakk› 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6 0,37%

Di¤er 4 9 14 5 7 13 17 16 8 5 5 18 121 7,38%



‹nsan Haklar› ‹hlâl ‹ddias› Bireysel Baflvuru Formu ile
baflvuran 847 kifliden 661'i erkek, 166's› kad›n olup, 20
baflvurunun cinsiyeti ise bilinmemektedir.
Toplam baflvuran kifli say›s›

Hak ihlali iddialar› içinde, iflkence ve kötü muamele
yasa¤› ihlali iddias› %9,6 oran ile ilk s›rada yer almakta,
bunu adil yarg›lanma hakk› %8,0 ile kifli hürriyeti ve
güvenli¤i % 7.4'lük oran ile izlemektedir

Yafl grubuna göre hak ihlali iddias› ile baflvuranlar›n
da¤›l›m›
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Say› Oran (%)
Toplam 847 100

Erkek 661 78,0
Kad›n 166 19,6
Bilinmeyen 20 2,4

Toplam -17 18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ Bilinmeyen

Say› 847 7 26 35 78 64 49 21 50 517

Oran

(%) 100 0,8 3,1 4,1 9,2 7,6 5,8 2,5 5,9 61,0

Say› Oran (%)
Toplam ihlal edilen hak iddias› 1639 100
Adil yarg›lanma hakk› 131 8,0
Ailenin korunmas› 56 3,4
Ayr›mc›l›k yasa¤› 110 6,7
Bilim ve sanat hürriyeti 6 0,4
Çal›flma ve sözleflme hürriyeti 71 4,3
Çevre hakk› 41 2,5
Dilekçe hakk› 40 2,4
Din ve vicdan hürriyeti 27 1,6
E¤itim ve ö¤renim hakk› 52 3,2
Engelli haklar› 21 1,3
Haberleflme hürriyeti 19 1,2
‹fade hürriyeti 41 2,5
‹flkence ve kötü muamele yasa¤› 158 9,6
Kifli hürriyeti ve güvenli¤i 121 7,4
Konut dokunulmazl›¤› 38 2,3
Mülkiyet hakk› 110 6,7
Örgütlenme hürriyeti 7 0,4
Özel hayat›n gizlili¤i 30 1,8
Sa¤l›k ve hasta hakk› 117 7,1
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyet hakk› 6 0,4
Sosyal güvenlik hakk› 71 4,3
Toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk› 8 0,5
Vatandafll›k hakk› 78 4,8
Yaflam hakk› 119 7,3
Yerleflme ve seyahat hürriyeti 28 1,7
Zorla çal›flt›rma yasa¤› 12 0,7
Di¤er 121 7,4

1- ‹flkence ve kötü muamele yasa¤›

2- Adil yarg›lanma hakk›

3- Kifli hürriyeti ve güvenli¤i

4- Yaflam hakk›

5- Sa¤l›k ve hasta hakk›

6- Ayr›mc›l›k yasa¤›

7- Mülkiyet hakk›

8- Vatandafll›k hakk›

Cinsiyete göre hak ihlali iddias› ile baflvuranlar

Seçilmifl hak ihlali iddialar›n›n toplam hak ihlali
içindeki da¤›l›m›

Yafl grubuna göre hak ihlali iddias› ile 
baflvuranlar

Baflvurular›n ihlal edilen hak iddias›na göre
da¤›l›m›
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E¤itim durumuna göre hak ihlali iddias› ile
baflvuranlar›n da¤›l›m›

Medeni durumuna göre hak ihlali iddias› ile baflvuran-
lar›n da¤›l›m›

‹fl durumuna göre hak ihlali iddias› ile 
baflvuranlar›n da¤›l›m› 

Tabiiyetine göre hak ihlali iddias› ile 
baflvuranlar›n da¤›l›m›

Hak ihlali iddias› ile baflvuranlar›n %18,2'si yüksekokul
veya fakülte mezunu, %13,1'i lise ve dengi mezunu
olup, baflvuru formunda ilgili sorunun doldurulma-
mas›ndan dolay› %47,0 oran›nda  e¤itim durumu bilin-
meyen görülmektedir.  

Toplam Hiç evlenmedi Evli Bofland› Efli öldü Bilinmeyen

Say› 847 83 305 24 12 423

Oran 
(%) 100 9,8 36,0 2,8 1,4 49,9

Hak ihlali iddias› ile baflvuranlar›n % 97,4'ü T.C.
vatandafl›, % 1,9'u ise yabanc› uyruklu olup %  0,7'
sinin uyru¤u bilinememektedir. 

Hak ihlali iddias› ile baflvuranlar›n %9,8'i hiç evlenmedi,
%36,0'› evli ve medeni durumu bilinmeyenlerin oran› ise
%49,9 dur.

Say› Oran (%)
Toplam 847 100

Okuryazar de¤il 18 2,1
Okuryazar/ okul bitirmedi 16 1,9
‹lkokul 72 8,5
‹lkö¤retim 27 3,2
Ortaokul/dengi 34 4,0
Lise/dengi 111 13,1
Yüksekokul veya fakülte 154 18,2
Yüksek lisans doktora 17 2,0
Bilinmeyen 398 47,0

Toplam T.C. Yabanc› Bilinmeyen

Say› 847 825 16 6

Oran (%) 100 97,4 1,9 0,7

Say› Oran (%)
Toplam 847 100
‹flsiz ve mesle¤i olmayan 92 10,9
Vas›fs›z iflçi veya hizmetli 27 3,2
Vas›fl› iflçi 33 3,9
Memur veya yönetici 
olmayan personel 63 7,4
Müdür veya orta düzey yönetici 5 0,6
Genel müdür veya üst düzey yönetici 2 0,2
Yarg› mensubu 5 0,6
Ordu mensubu 8 0,9
Emniyet mensubu 8 0,9
fiirket sahibi veya orta¤› 14 1,7
Serbest meslek 
(doktor, avukat, mimar, 
mühendis vb.) 40 4,7
Esnaf / Sanatkar 38 4,5
Tar›m, orman, bal›kç›l›k 16 1,9
Ev han›m› 32 3,8
Ö¤renci 42 5,0
Emekli 86 10,2
Çal›flamaz halde olan 23 2,7
Di¤er 291 34,4
Bilinmeyen 22 2,6

Tabiyetine göre hak ihlali iddias› ile 
baflvuranlar

E¤itim durumuna göre hak ihlali iddias› ile
baflvuranlar

Medeni durumuna göre hak ihlali iddias› ile
baflvuranlar
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‹fl durumuna göre hak ihlali iddias› ile 
baflvuranlar

fiikayet edilen kuruma göre hak ihlali iddias› ile
baflvuranlar

fiikayet edilen kuruma göre hak ihlali iddias› ile
baflvuranlar›n da¤›l›m›

Hak ihlali iddias› ile baflvuranlar›n da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda ilk s›rada %10,9 ile iflsiz ve bir mesle¤i
olmayan gelmekte, bunu %10,2 ile emekli izlemektedir. 

Hak ihlali iddias› ile yap›lan baflvurularda flikayet
edilen kurumlara bak›ld›¤›nda; %15,6 ile Emniyet ilk
s›rada yer almakta, bunu %10,0 ile Adliye'nin izledi¤i
görülmektedir.

1- ‹flsiz ve bir mesle¤i olmayan

2- Vas›fs›z iflçi veya hizmetli

3- Vas›fl› iflçi

4- Memur veya yönetici olmayan personel

5- Müdür veya orta düzey yönetici

6- Genel müdür veya üst düzey yönetici

7- Yarg› mensubu

8- Ordu mensubu

9- Emniyet mensubu

10- fiirket sahibi veya orta¤›

11- Serbest meslek (doktor, avukat, mimar vb)

12- Esnaf / Sanatkar

13- Tar›m orman bal›kç›l›k

14- Ev han›m›

15- Ö¤renci

16- Emekli

17- Çal›flmaz halde olan

18- Di¤er

19- Bilinmeyen

1- Bakanl›k

2- Valilik

3- Kaymakaml›k

4- Adliye

5- Özel idare

6- Belediye

7- E¤itim ve ö¤renim kurumu

8- Sa¤l›k kurumu

9- Sosyal hizmet kurumu

10- Emniyet

11- Jandarma

12- Ceza ve tutukevi

13- Di¤er

Say› Oran (%)

Toplam 847 100

Bakanl›k 77 9,1

Valilik 37 4,4

Kaymakaml›k 22 2,6

Adliye 85 10,0

Özel idare 1 0,1

Belediye 68 8,0

E¤itim ve ö¤renim kurumu 63 7,4

Sa¤l›k kurumu 66 7,8

Sosyal hizmet kurumu 25 3,0

Emniyet 132 15,6

Jandarma 41 4,8

Ceza ve tutukevi 47 5,5

Di¤er 183 21,6



11

‹hlalin oldu¤u il'e göre hak ihlali iddias› ile
baflvuranlar›n da¤›l›m›

Yerleflim yerine göre hak ihlali iddias› ile baflvuran-
lar›n oran›

Baflvurular›n ihlal edilen hak iddias› ve yerleflim yeri-
ne göre da¤›l›m›

Hak ihlali iddias› ile baflvuranlar›n da¤›l›m›na  il
baz›nda bak›ld›¤›nda; Ankara %17,9 ile ilk s›ra-
da yer almakta; bunu %16,3 ile ‹stanbul  ve %6
ile ‹zmir izlemektedir.

Hak ihlali iddias› ile yap›lan baflvurularda, ihlalin %92,6's›
kentsel (il ve ilçe merkezi) alanda, %7,4' ü ise k›rsal alan-
da oldu¤u görülmektedir.

Say› Oran (%) Say› Oran (%)
Toplam 847 100
Adana 26 3,1 Kocaeli 7 0,8
Ad›yaman 1 0,1 Konya 10 1,2
Afyon 2 0,2 Kütahya 16 1,9
A¤r› 1 0,1 Malatya 22 2,6
Amasya 3 0,4 Manisa 10 1,2
Ankara 152 17,9 K.Marafl 1 0,1
Antalya 24 2,8 Mardin 12 1,4
Artvin 10 1,2 Mu¤la 7 0,8
Ayd›n 8 0,9 Mufl 5 0,6
Bal›kesir 7 0,8 Nevflehir 1 0,1
Bingöl 6 0,7 Ni¤de 2 0,2
Bitlis 4 0,5 Ordu 1 0,1
Bolu 13 1,5 Rize 2 0,2
Burdur 1 0,1 Sakarya 7 0,8
Bursa 6 0,7 Samsun 13 1,5
Çanakkale 13 1,5 Siirt 10 1,2
Çank›r› 2 0,2 Sivas 7 0,8
Çorum 3 0,4 Tekirda¤ 3 0,4
Denizli 10 1,2 Tokat 4 0,5
Diyarbak›r 8 0,9 Trabzon 14 1,7
Edirne 9 1,1 Tunceli 1 0,1
Elaz›¤ 1 0,1 fianl›urfa 4 0,5
Erzincan 1 0,1 Uflak 3 0,4
Erzurum 13 1,5 Van 2 0,2
Eskiflehir 6 0,7 Zonguldak 3 0,4
Gaziantep 3 0,4 Aksaray 3 0,4
Giresun 12 1,4 Bayburt 5 0,6
Gümüflhane 3 0,4 K›r›kkale 14 1,7
Hakkari 2 0,2 Batman 1 0,1
Hatay 9 1,1 fi›rnak 1 0,1
Isparta 3 0,4 Bart›n 26 3,1
Mersin 13 1,5 Ardahan 3 0,4
‹stanbul 138 16,3 Yalova 2 0,2
‹zmir 51 6,0 Karabük 5 0,6
Kastamonu 4 0,5 Kilis 3 0,4
Kayseri 15 1,8 Osmaniye 3 0,4
K›rklareli 9 1,1 Yurtd›fl› 22 2,6

Say› Oran (%)
Toplam 847 100

Kent 784 92,6
K›r 63 7,4

Kent K›r
Toplam Say› Oran (%) Say› Oran (%)

Toplam 1639 1488 90,8 151 9,2
Adil yarg›lanma hakk› 131 119 8,0 12 7,9
Ailenin korunmas› 56 46 3,1 10 6,6
Ayr›mc›l›k yasa¤› 110 105 7,1 5 3,3
Bilim ve sanat hürriyeti 6 4 0,3 2 1,3
Çal›flma ve 71 68 4,6 3 2,0
sözleflme hürriyeti
Çevre hakk› 41 37 2,5 4 2,6
Dilekçe hakk› 40 38 2,6 2 1,3
Din ve vicdan hürriyeti 27 25 1,7 2 1,3
E¤itim ve ö¤renim hakk› 52 50 3,4 2 1,3
Engelli haklar› 21 20 1,3 1 0,7
Haberleflme hürriyeti 19 18 1,2 1 0,7
‹fade hürriyeti 41 38 2,6 3 2,0
‹flkence ve kötü 158 151 10,1 7 4,6
muamele yasa¤›
Kifli hürriyeti ve güvenli¤i 121 105 7,1 16 10,6
Konut dokunulmazl›¤› 38 32 2,2 6 4,0
Mülkiyet hakk› 110 86 5,8 24 15,9
Örgütlenme hürriyeti 7 4 0,3 3 2,0
Özel hayat›n gizlili¤i 30 28 1,9 2 1,3
Sa¤l›k ve hasta hakk› 117 112 7,5 5 3,3
Seçme, seçilme ve 6 5 0,3 1 0,7
siyasi faaliyet hakk›
Sosyal güvenlik hakk› 71 67 4,5 4 2,6
Toplant› ve gösteri 8 6 0,4 2 1,3
yürüyüflü hakk›
Vatandafll›k hakk› 78 73 4,9 5 3,3
Yaflam hakk› 119 108 7,3 11 7,3
Yerleflme ve 28 22 1,5 6 4,0
seyahat hürriyeti
Zorla çal›flma yasa¤› 12 11 0,7 1 0,7
Di¤er 121 110 7,4 11 7,3Seçilmifl illere göre hak ihlali iddias› ile baflvuranlar

Yerleflim yerine göre hak ihlali iddias›nda bulunanlar
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Baflvurular›n baflvuran yere göre da¤›l›m›

Baflvurular›n baflvuru flekline göre da¤›l›m›

Baflvuru konusu ile ilgili verilmifl adli veya idari karar
olup olmad›¤›

Baflvuru konusu ile ilgili baflvurulan baflka bir kurum
olup olmad›¤›

Baflvurular›n baflvuran kifliye göre da¤›l›m›, 

‹hlalin yap›ld›¤› yerleflim yerine göre baflvurular›n
da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda; kentsel alanda yap›lan
ihlal iddialar›nda, ilk s›rada %17,8 ile iflkence ve
kötü muamele yasa¤› yer almakta bunu, %14,0 ile
adil yarg›lanma hakk› izlemektedir. K›rsal alanda
yap›lan ihlal iddialar›nda ise %2,8 ile Mülkiyet
hakk›  bunu %1,9 ile kifli hürriyeti ve güvenli¤i izle-
mektedir.  

TOPLAM 847
Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› 
Baflkanl›¤› 354
‹l ‹nsan Haklar› Kurulu 466
‹lçe ‹nsan Haklar› Kurulu 27

TOPLAM 847
Kendisi 691
Temsilcisi 62
Yak›n› 37
Di¤er 57

TOPLAM 847

Mektup 429

Telefon 3

Faks 16       

E-mail 51

‹nsan Haklar› Kutusu 44

Di¤er 304

TOPLAM 847
Evet 380
Hay›r 467

TOPLAM 847

Adli karar var 117

‹dari karar var 76

Hem adli hem idari karar var 40

Yok 614

Baflvurulan yer

Baflvuran kifli

Baflvuru flekli

Baflvurulan yer
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Baflvuru konusu ile ilgili devam eden 
dava var m›?

Baflvuru konusu ile ilgili devam eden idari
soruflturma var m›? 

fiikayet (baflvuru) konusu ile ilgili baflvura-
bilece¤i halde baflvurulmayan baflka adli /
idari yol var m›?

Baflvuru amac› nedir?

Baflvuruyu destekleyen deliller var m›?

TOPLAM 847
Evet 135
Hay›r 712

TOPLAM 847
Evet 78
Hay›r 763
Bilinmeyen 6

TOPLAM 847
Evet 158
Hay›r 181
Bilinmiyor 508

TOPLAM 1440
Kay›tlara geçmesi 142
Haklar›n iadesi 382
Yanl›fll›¤›n düzeltilmesi 335
Sorumlu/sorumlular›n cezaland›r›lmas› 353
Yöntem ve bilgi deste¤i almak 95
Di¤er 133

TOPLAM 995
Doktor raporu 119
Görgü tan›¤› 145
‹dari karar 57
Yarg› karar› 102
Yok 386
Di¤er 186

Karar türü

Baflka adli / ‹dari yol

Baflvurunun amac›

Baflvuruyu destekleyen deliller
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Genel Hükümler

I.  Temel hak ve hürriyetlerin niteli¤i 
Madde 12 - Herkes, kiflili¤ine ba¤l›, dokunul-

maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve
hürriyetlere sahiptir.                                             

Temel hak ve hürriyetler, kiflinin topluma, ai-
lesine ve di¤er kiflilere karfl› ödev ve sorumluluk-
lar›n›da ihtiva eder.                                  

II. Temel hak ve hürriyetlerin s›n›rlanmas› 
Madde 13 - (De¤iflik: 3/10/2001 - 4709/2 md.) 
Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunul-

maks›z›n yaln›zca Anayasan›n ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak kanun-
la s›n›rlanabilir. Bu s›n›rlamalar, Anayasan›n sö-
züne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve
lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesi-
ne ayk›r› olamaz.

III.  Temel hak ve hürriyetlerin kötüye 
kullan›lamamas›  
Madde 14 - (De¤iflik: 3/10/2001 - 4709/3 md.) 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden

hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlü¤ünü bozmay› ve insan haklar›na dayanan
demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kald›r-
may› amaçlayan faaliyetler biçiminde kullan›la-
maz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya
kiflilere,  Anayasayla tan›nan temel hak ve hürri-
yetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirti-
lenden daha genifl flekilde s›n›rland›r›lmas›n›
amaçlayan bir faaliyette bulunmay› mümkün k›-
lacak flekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere ayk›r› faaliyette bulunanlar
hakk›nda uygulanacak müeyyideler, kanunla dü-
zenlenir.

IV.  Temel hak ve hürriyetlerin 
kullan›lmas›n›n durdurulmas›    
Madde 15 - Savafl, seferberlik, s›k›yönetim

veya ola¤anüstü hallerde, milletleraras› hukuktan
do¤an yükümlülükler ihlal edilmemek kayd›yla,
durumun gerektirdi¤i ölçüde temel hak ve hürri-
yetlerin kullan›lmas› k›smen veya tamamen dur-
durulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen
güvencelere ayk›r› tedbirler al›nabilir.                                                    

Birinci f›krada belirlenen durumlarda da, sa-
vafl hukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen
ölümler (...) d›fl›nda, kiflinin yaflama hakk›na,
maddi ve manevi varl›¤›n›n bütünlü¤üne dokunu-
lamaz; kimse din, vicdan, düflünce ve kanaatle-
rini aç›klamaya zorlanamaz ve bunlardan dolay›
suçlanamaz; suç ve cezalar geçmifle yürütüle-
mez; suçlulu¤u mahkeme karar› ile saptan›ncaya
kadar kimse suçlu say›lamaz.                                    

V. Yabanc›lar›n durumu  
Madde 16 - Temel hak ve hürriyetler, yaban-

c›lar için, milletleraras› hukuka uygun olarak ka-
nunla s›n›rlanabilir.                                     

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Kiflinin Haklar› ve Ödevleri 

I. Kiflinin dokunulmazl›¤›, maddi ve 
manevi varl›¤› 
Madde 17 - Herkes, yaflama, maddi ve ma-

nevi varl›¤›n› koruma ve gelifltirme hakk›na sa-
hiptir.                                                               

T›bbi zorunluluklar ve kanunda yaz›l› haller d›-
fl›nda, kiflinin vücut bütünlü¤üne dokunulamaz;
r›zas› olmadan bilimsel ve t›bbi deneylere tabi tu-
tulamaz.   

Kimseye iflkence ve eziyet yap›lamaz; kimse
insan haysiyetiyle ba¤daflmayan bir cezaya veya
muameleye tabi tutulamaz.                                   

(De¤iflik: 7.5.2004-5170/3 md) Meflru müda-
faa hali, yakalama ve tutuklama kararlar›n›n yeri-
ne getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaç-
mas›n›n önlenmesi, bir ayaklanma veya isyan›n
bast›r›lmas›, s›k›yönetim veya ola¤anüstü haller-
de yetkili merciin verdi¤i emirlerin uygulanmas›
s›ras›nda silah kullan›lmas›na kanunun cevaz
verdi¤i zorunlu durumlarda meydana gelen öl-
dürme fiilleri, birinci f›kra hükmü d›fl›ndad›r.      

II.Zorla çal›flt›rma yasa¤›
Madde 18 - Hiç kimse zorla çal›flt›r›lamaz.

Angarya yasakt›r.                
fiekil ve flartlar› kanunda düzenlenmek üzere

hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki ça-
l›flt›rmalar; ola¤anüstü hallerde vatandafllardan
istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlar›n›n zorunlu
k›ld›¤› alanlarda öngörülen vatandafll›k ödevi ni-
teli¤indeki beden ve fikir çal›flmalar›, zorla çal›fl-
t›rma say›lmaz.  

III.  Kifli hürriyeti ve güvenli¤i    
Madde 19 - Herkes, kifli hürriyeti ve güvenli-

¤ine sahiptir.                  
fiekil ve flartlar› kanunda gösterilen: Mah-

kemelerce verilmifl hürriyeti k›s›tlay›c› cezalar›n
ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir
mahkeme karar›n›n veya kanunda öngörülen bir
yükümlülü¤ün gere¤i olarak ilgilinin yakalanmas›
veya tutuklanmas›; bir küçü¤ün gözetim alt›nda
›slah› veya yetkili merci önüne ç›kar›lmas› için ve-
rilen bir karar›n yerine getirilmesi; toplum için
tehlike teflkil eden bir ak›l hastas›, uyuflturucu
madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya has-
tal›k yayabilecek bir kiflinin bir müessesede te-
davi, e¤itim veya ›slah› için kanunda belirtilen
esaslara uygun olarak al›nan tedbirin yerine geti-
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rilmesi; usulüne ayk›r› flekilde ülkeye girmek isteyen ve-
ya giren, ya da hakk›nda s›n›r d›fl› etme yahut geri ver-
me karar› verilen bir kiflinin yakalanmas› veya tutuklan-
mas›; halleri d›fl›nda kimse hürriyetinden yoksun b›rak›-
lamaz.                                         

Suçlulu¤u hakk›nda kuvvetli belirti bulunan kifliler,
ancak kaçmalar›n›, delillerin yokedilmesini veya de¤iflti-
rilmesini önlemek maksad›yla veya bunlar gibi tutukla-
may› zorunlu k›lan ve kanunda gösterilen di¤er hallerde
hakim karar›yla tutuklanabilir. Hakim karar› olmadan ya-
kalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sa-
k›nca bulunan hallerde yap›labilir; bunun flartlar›n› ka-
nun gösterir.  

Yakalanan veya tutuklanan kiflilere, yakalama ve-
ya tutuklama sebepleri ve haklar›ndaki iddialar herhalde
yaz›l› ve bunun hemen mümkün olmamas› halinde söz-
lü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna
ç›kar›l›ncaya kadar bildirilir.   

(De¤iflik cümle:3/10/2001-4709/4 md.) Yakalanan
veya tutuklanan kifli, tutulma yerine en yak›n mahkeme-
ye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç k›rksekiz
saat ve  toplu olarak ifllenen suçlarda en çok dört gün
içinde hâkim önüne ç›kar›l›r. Kimse, bu süreler geçtik-
ten sonra hakim karar› olmaks›z›n hürriyetinden yoksun
b›rak›lamaz. Bu süreler ola¤anüstü hal, s›k›yönetim ve
savafl hallerinde uzat›labilir.                      

(De¤iflik:3/10/2001-4709/4 md.)  Kiflinin yakalan-
d›¤› veya tutukland›¤›, yak›nlar›na derhal bildirilir.

Tutuklanan kiflilerin, makul süre içinde yarg›lanmay›
ve soruflturma veya kovuflturma s›ras›nda serbest b›ra-
k›lmay› isteme haklar› vard›r. Serbest b›rak›lma ilgilinin
yarg›lama süresince duruflmada haz›r bulunmas›n› veya
hükmün yerine getirilmesini sa¤lamak için bir güvence-
ye ba¤lanabilir.                           

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti k›s›tlanan kifli,
k›sa sürede durumu hakk›nda karar verilmesini ve bu k›-
s›tlaman›n kanuna ayk›r›l›¤› halinde hemen serbest b›ra-
k›lmas›n› sa¤lamak amac›yla yetkili bir yarg› merciine
baflvurma hakk›na sahiptir.                                                                  

(De¤iflik: 3/10/2001-4709/4 md.)  Bu esaslar d›fl›n-
da bir iflleme tâbi tutulan kiflilerin u¤rad›klar› zarar, taz-
minat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe
ödenir.

IV. Özel hayat›n gizlili¤i ve korunmas› 
A.  Özel hayat›n gizlili¤i                                                  
Madde 20 - Herkes, özel hayat›na ve aile hayat›na

sayg› gösterilmesini isteme hakk›na sahiptir. Özel haya-
t›n ve aile hayat›n›n gizlili¤ine dokunulamaz. (3. cümle
mülga :3/10/2001-4709/5 md.)  

(De¤iflik:3/10/2001-4709/5 md.)  Millî güvenlik, ka-
mu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve
genel ahlâk›n korunmas› veya baflkalar›n›n hak ve öz-
gürlüklerinin korunmas› sebeplerinden biri veya birkaç›-
na ba¤l› olarak, usulüne göre verilmifl hâkim karar› ol-
mad›kça; yine bu sebeplere ba¤l› olarak gecikmesinde
sak›nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k›l›nm›fl
merciin yaz›l› emri bulunmad›kça; kimsenin üstü, özel

kâ¤›tlar› ve eflyas› aranamaz ve bunlara el konulamaz.
Yetkili  merciin karar› yirmidört saat içinde görevli hâki-
min onay›na sunulur. Hâkim, karar›n› el koymadan itiba-
ren k›rksekiz saat içinde aç›klar; aksi halde, el koyma
kendili¤inden kalkar.

B. Konut dokunulmazl›¤›   
Madde 21 - (De¤iflik:3/10/2001-4709/6 md.) 
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, ka-

mu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve
genel ahlâk›n korunmas› veya baflkalar›n›n hak ve öz-
gürlüklerinin korunmas› sebeplerinden biri veya birkaç›-
na ba¤l› olarak usulüne göre verilmifl hâkim karar› olma-
d›kça; yine bu sebeplere ba¤l› olarak gecikmesinde sa-
k›nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k›l›nm›fl mer-
ciin yaz›l› emri bulunmad›kça; kimsenin konutuna girile-
mez, arama yap›lamaz ve buradaki eflyaya el konula-
maz. Yetkili merciin karar› yirmidört saat içinde görevli
hâkimin onay›na sunulur. Hâkim, karar›n› el koymadan
itibaren k›rksekiz saat içinde aç›klar; aksi halde, el koy-
ma kendili¤inden kalkar. 

C. Haberleflme hürriyeti
Madde 22 - (De¤iflik:3/10/2001-4709/7 md.) 
Herkes, haberleflme hürriyetine  sahiptir. Haberlefl-

menin  gizlili¤i esast›r.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlen-

mesi, genel sa¤l›k ve genel ahlâk›n korunmas› veya
baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› sebeple-
rinden biri veya birkaç›na ba¤l› olarak usulüne göre ve-
rilmifl hâkim karar› olmad›kça; yine bu sebeplere ba¤l›
olarak gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde de ka-
nunla yetkili k›l›nm›fl merciin yaz›l› emri bulunmad›kça;
haberleflme engellenemez ve gizlili¤ine dokunulamaz.
Yetkili merciin karar› yirmidört saat içinde görevli hâki-
min onay›na sunulur. Hâkim, karar›n› k›rksekiz saat için-
de aç›klar; aksi halde, karar kendili¤inden kalkar.

‹stisnalar›n uygulanaca¤› kamu kurum ve kurulufllar›
kanunda belirtilir.

V. Yerleflme ve seyahat hürriyeti                                         
Madde 23 - Herkes, yerleflme ve seyahat hürriyeti-

ne sahiptir.                
Yerleflme hürriyeti, suç ifllenmesini önlemek, sosyal

ve ekonomik geliflmeyi sa¤lamak, sa¤l›kl› ve düzenli
kentleflmeyi gerçeklefltirmek ve kamu mallar›n› koru-
mak;                                                                          

Seyahat hürriyeti, suç soruflturma ve kovuflturmas›
sebebiyle ve suç ifllenmesini önlemek;                                         

Amaçlar›yla kanunla s›n›rlanabilir.                                         
Vatandafl›n yurt d›fl›na ç›kma hürriyeti, vatandafll›k

ödevi ya da ceza soruflturmas› veya kovuflturmas› se-
bebiyle s›n›rlanabilir.       

Vatandafl s›n›r d›fl› edilemez ve yurda girme hakk›n-
dan yoksun b›rak›lamaz.   

VI.  Din ve vicdan hürriyeti 
Madde 24 - Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat

hürriyetine sahiptir.       
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14 üncü madde hükümlerine ayk›r› olmamak flart›y-
la ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.                                                              

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere kat›lmaya, di-
ni inanç ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz; dini
inanç ve kanaatlerinden dolay› k›nanamaz ve suçlana-
maz.                                                                            

Din ve ahlak e¤itim ve ö¤retimi Devletin gözetim ve
denetimi alt›nda yap›l›r. Din kültürü ve ahlak ö¤retimi ilk
ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu dersler
aras›nda yer al›r. Bunun d›fl›ndaki din e¤itim ve ö¤retimi
ancak, kiflilerin kendi iste¤ine, küçüklerin de kanuni
temsilcisinin talebine ba¤l›d›r. 

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya huku-
ki temel düzenini k›smen de olsa, din kurallar›na dayan-
d›rma veya siyasi veya kiflisel ç›kar yahut nüfuz sa¤la-
ma amac›yla her ne suretle olursa olsun dini veya din
duygular›n› yahut dince kutsal say›lan fleyleri istismar
edemez ve kötüye kullanamaz.              

VII.  Düflünce ve kanaat hürriyeti 
Madde 25 - Herkes, düflünce ve kanaat hürriyetine

sahiptir.                  
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düflün-

ce ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz; düflünce ka-
naatleri sebebiyle k›nanamaz ve suçlanamaz.   

VIII. Düflünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti 
Madde 26 - Herkes, düflünce ve kanaatlerini söz,

yaz›, resim veya baflka yollarla tek bafl›na veya toplu
olarak aç›klama ve yayma hakk›na sahiptir. Bu hürriyet
resmi makamlar›n müdahalesi olmaks›z›n haber veya fi-
kir almak yada vermek serbestli¤inide kapsar. Bu f›kra
hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla
yap›lan yay›mlar›n izin sistemine ba¤lanmas›na engel
de¤ildir.         

Bu hürriyetlerin kullan›lmas›, (Ek ibare: 3/10/2001-
4709/9 md.)  millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güven-
li¤i, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlü¤ünün  korunmas›, suçlar›n
önlenmesi, suçlular›n cezaland›r›lmas›, Devlet s›rr› ola-
rak usulünce belirtilmifl bilgilerin aç›klanmamas›, bafl-
kalar›n›n flöhret veya haklar›n›n, özel ve aile hayatlar›n›n
yahut kanunun öngördü¤ü meslek s›rlar›n›n korunmas›
veya yarg›lama görevinin gere¤ine uygun olarak yerine
getirilmesi amaçlar›yla s›n›rlanabilir.                                  

(Mülga:3/10/2001-4709/9 md.)
Haber ve düflünceleri yayma araçlar›n›n kullan›lma-

s›na iliflkin düzenleyici hükümler,bunlar›n yay›m›n› en-
gellememek kayd›yla,düflünceyi aç›klama ve yayma
hürriyetinin s›n›rlanmas› say›lmaz.                                             

(Ek:3/10/2001-4709/9 md.) Düflünceyi aç›klama ve
yayma hürriyetinin kullan›lmas›nda uygulanacak flekil,
flart ve usuller kanunla düzenlenir.

IX. Bilim ve sanat hürriyeti 
Madde 27- Herkes, bilim ve sanat› serbestçe ö¤-

renme ve ö¤retme, aç›klama, yayma ve bu alanlarda
her türlü araflt›rma hakk›na sahiptir.                     

Yayma hakk›, Anayasan›n 1 inci, 2 nci ve 3 üncü

maddeleri hükümlerinin de¤ifltirilmesini sa¤lamak ama-
c›yla kullan›lamaz.                                     

Bu madde hükmü yabanc› yay›nlar›n ülkeye girmesi
ve da¤›t›m›n›n kanunla düzenlenmesine engel de¤ildir.                

X. Bas›n ve yay›mla ilgili hükümler
A. Bas›n hürriyeti                                                          
Madde 28- Bas›n hürdür, sansür edilemez. Bas›me-

vi kurmak izin alma ve mali teminat yat›rma flart›na ba¤-
lanamaz.                                             

(Mülga: 3/10/2001 - 4709/10 md.) 
Devlet, bas›n ve haber alma hürriyetlerini sa¤laya-

cak tedbirleri al›r.       
Bas›n hürriyetinin s›n›rlanmas›nda, Anayasan›n 26

ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulan›r. 
Devletin iç ve d›fl güvenli¤ini, ülkesi ve milletiyle bö-

lünmez bütünlü¤ünü tehdit eden veya suç ifllemeye ya
da ayaklanma veya isyana teflvik eder nitelikte olan ve-
ya Devlete ait gizli bilgilere iliflkin bulunan her türlü ha-
ber veya yaz›y›, yazanlar veya bast›ranlar veya ayn›
amaçla, basanlar, baflkas›na verenler, bu suçlara ait ka-
nun hükümleri uyar›nca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile
da¤›t›m hakim karar›yle; gecikmesinde sak›nca bulunan
hallerde de kanunun aç›kca yetkili k›ld›¤› merciin emriy-
le önlenebilir. Da¤›t›m› önleyen yetkili merci, bu karar›n›
en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir. Yet-
kili hakim bu karar› en geç k›rksekiz saat içinde onayla-
mazsa, da¤›t›m› önleme karar› hükümsüz say›l›r. 

Yarg›lama görevinin amac›na uygun olarak yerine
getirilmesi için, kanunla belirtilecek s›n›rlar içinde, ha-
kim taraf›ndan verilen kararlar sakl› kalmak üzere, olay-
lar hakk›nda yay›m yasa¤› konamaz.                                   

Süreli veya süresiz yay›nlar, kanunun gösterdi¤i
suçlar›n soruflturma veya kovuflturmas›na geçilmifl ol-
mas› hallerinde hakim karar›yle; Devletin ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlü¤ünün, milli güvenli¤in, kamu
düzeninin, genel ahlak›n korunmas› ve suçlar›n önlen-
mesi bak›m›ndan gecikmesinde sak›nca bulunan haller-
de de kanunun aç›kca yetkili k›ld›¤› merciin emriyle top-
lat›labilir. Toplatma karar› veren yetkili merci, bu karar›-
n› en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir; ha-
kim bu karar› en geç k›rksekiz saat içinde onaylamazsa,
toplatma karar› hükümsüz say›l›r.                                               

Süreli veya süresiz yay›nlar›n suç soruflturma veya
kovuflturmas› sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel
hükümler uygulan›r.                                 

Türkiye`de yay›mlanan süreli yay›nlar, Devletin ülke-
si ve milliyetle bölünmez bütünlü¤üne, Cumhuriyetin te-
mel ilkelerine, milli güvenli¤e ve genel ahlaka ayk›r› ya-
y›mlardan mahkum olma halinde, mahkeme karar›yla
geçici olarak kapat›labilir. Kapat›lan süreli yay›n›n aç›k-
ca devam› niteli¤ini tafl›yan her türlü yay›n yasakt›r;
bunlar hakim karar›yla toplat›l›r.                                

B.Süreli ve süresiz yay›n hakk›                                           
Madde 29- Süreli veya süresiz yay›n önceden izin

alma ve mali teminat yat›rma flart›na ba¤lanamaz.                       
Süreli yay›n ç›karabilmek için kanunun gösterdi¤i
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bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie ve-
rilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna ayk›r›l›¤›-
n›n tesbiti halinde yetkili merci, yay›n›n durdurulmas›
için mahkemeye baflvurur.                                                             

Süreli yay›nlar›n ç›kar›lmas›, yay›m flartlar›, mali kay-
naklar› ve gazetecilik mesle¤i ile ilgili esaslar kanunla
düzenlenir. Kanun, haber, düflünce ve kanaatlerin ser-
bestçe yay›mlanmas›n› engelleyici veya zorlaflt›r›c› siya-
sal, ekonomik, mali ve teknik flartlar koyamaz.                                            

Süreli yay›nlar, Devletin ve di¤er kamu tüzelkiflileri-
nin veya bunlara ba¤l› kurumlar›n araç ve imkanlar›ndan
eflitlik esas›na göre yararlan›r.               

C.Bas›n araçlar›n›n korunmas›                                               
Madde 30 - (De¤iflik: 7/5/2004-5170/4 md.)
Kanuna uygun flekilde bas›n iflletmesi olarak kurulan

bas›mevi ve eklentileri ile bas›n araçlar›, suç aleti oldu-
¤u gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya iflle-
tilmekten al›konulamaz.

D. Kamu tüzel kiflilerinin elindeki bas›n d›fl› kitle
haberleflme araçlar›ndan yararlanma hakk›                                                                

Madde 31- Kifliler ve siyasi partiler, kamu tüzel kifli-
lerinin elindeki bas›n d›fl› kitle haberleflme ve yay›m
araçlar›ndan yararlanma hakk›na sahiptir. Bu yararlan-
man›n flartlar› ve usulleri kanunla düzenlenir.                            

(De¤iflik: 3/10/2001-4709/11 md.)  Kanun, millî gü-
venlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sa¤l›¤›n korunmas›
sebepleri d›fl›nda, halk›n bu araçlarla haber almas›n›,
düflünce ve kanaatlere ulaflmas›n› ve kamuoyunun ser-
bestçe oluflmas›n› engelleyici kay›tlar koyamaz.

E. Düzeltme ve cevap hakk›                                                  
Madde 32 - Düzeltme ve cevap hakk›, ancak kiflile-

rin haysiyet ve flereflerine dokunulmas› veya kendileriy-
le ilgili gerçe¤e ayk›r› yay›nlar yap›lmas› hallerinde tan›-
n›r ve kanunla düzenlenir.                                          

Düzeltme ve cevap yay›mlanmazsa, yay›mlanmas›-
n›n gerekip gerekmedi¤ine hakim taraf›ndan ilgilinin
müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde
karar verilir.                                                               

XI. Toplant› hak ve hürriyetleri                                            
A. Dernek kurma hürriyeti                                                   
Madde 33 - (De¤iflik: 3/10/2001-4709/12 md.)
Herkes, önceden izin almaks›z›n  dernek kurma ve

bunlara üye olma ya da üyelikten ç›kma hürriyetine sa-
hiptir.

Hiç kimse bir derne¤e üye olmaya ve dernekte üye
kalmaya zorlanamaz.

Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu
düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve ge-
nel ahlâk ile baflkalar›n›n hürriyetlerinin korunmas› se-
bepleriyle ve kanunla s›n›rlanabilir.

Dernek kurma hürriyetinin kullan›lmas›nda uygula-
nacak flekil, flart ve usuller kanunda gösterilir.

Dernekler, kanunun öngördü¤ü hallerde hâkim kara-
r›yla kapat›labilir veya faaliyetten al›konulabilir. Ancak,
millî güvenli¤in, kamu düzeninin, suç ifllenmesini veya

suçun devam›n› önlemenin yahut yakalaman›n gerektir-
di¤i hallerde gecikmede sak›nca varsa, kanunla bir
merci, derne¤i faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu
merciin karar›, yirmidört saat içinde görevli hâkimin
onay›na sunulur. Hâkim, karar›n› k›rksekiz saat içinde
aç›klar; aksi halde, bu idarî karar kendili¤inden yürür-
lükten kalkar.

Birinci f›kra hükmü, Silahl› Kuvvetler ve kolluk kuv-
vetleri mensuplar›na ve görevlerinin gerektirdi¤i ölçüde
Devlet memurlar›na kanunla s›n›rlamalar getirilmesine
engel de¤ildir.

Bu madde hükümleri vak›flarla ilgili olarak da uygu-
lan›r.

B. Toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk›                  
Madde 34 - (De¤iflik:3/10/2001-4709-13 md.) 
Herkes, önceden izin almadan, silahs›z ve sald›r›s›z

toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk›na sahip-
tir.

Toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk› ancak,  millî gü-
venlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel
sa¤l›¤›n ve genel ahlâk›n veya baflkalar›n›n hak ve öz-
gürlüklerinin korunmas›  amac›yla ve kanunla s›n›rlana-
bilir.

Toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk›n›n
kullan›lmas›nda uygulanacak flekil, flart ve usuller ka-
nunda gösterilir.

XII. Mülkiyet hakk›
Madde 35 - Herkes, mülkiyet ve miras haklar›na sa-

hiptir.                    
Bu haklar, ancak kamu yarar› amac›yla, kanunla s›-

n›rlanabilir.              
Mülkiyet hakk›n›n kullan›lmas› toplum yarar›na ayk›-

r› olamaz.               

XIII.  Haklar›n korunmas› ile ilgili hükümler
A. Hak arama hürriyeti                                                      
Madde 36 - Herkes, meflru vas›ta ve yollardan fay-

dalanmak suretiyle yarg› mercileri önünde davac› veya
daval› olarak iddia ve savunma ile adil yarg›lanma hak-
k›na sahiptir.

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya
bakmaktan kaç›namaz. 

B. Kanuni hakim güvencesi                                                 
Madde 37 - Hiç kimse kanunen tabi oldu¤u mahke-

meden baflka bir merci önüne ç›kar›lamaz.                                  
Bir kimseyi kanunen tabi oldu¤u mahkemeden bafl-

ka bir merci önüne ç›karma sonucunu do¤uran yarg›
yetkisine sahip ola¤anüstü merciler kurulamaz.           

C. Suç ve cezalara iliflkin esaslar                                        
Madde 38 - Kimse, ifllendi¤i zaman yürürlükte bulu-

nan kanunun suç saymad›¤› bir fiilden dolay› cezaland›-
r›lamaz; kimseye suçu iflledi¤i zaman kanunda o suç
için konulmufl olan cezadan daha a¤›r bir ceza verile-
mez.                        
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Suç ve ceza zamanafl›m› ile ceza mahkumiyetinin
sonuçlar› konusunda da yukar›daki f›kra uygulan›r.                                                         

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak
kanunla konulur.        

Suçlulu¤u hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suç-
lu say›lamaz.               

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yak›nlar›-
n› suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil
göstermeye zorlanamaz.          

(Ek:3/10/2001-4709/15 md) Kanuna ayk›r› olarak el-
de edilmifl bulgular, delil olarak kabul edilemez.                   

Ceza sorumlulu¤u flahsidir.           
(Ek:  3/10/2001-4709/15 md.)   Hiç kimse, yaln›zca

sözleflmeden do¤an bir yükümlülü¤ü yerine getireme-
mesinden dolay› özgürlü¤ünden al›konulamaz.        

(Ek: 3/10/2001-4709/15 md.; Mülga: 7/5/2004 -
5170/5 md.) 

(De¤iflik 10 uncu f›kra: 7/5/2004-5170/5 md.) Ölüm
cezas› ve genel müsadere cezas› verilemez. ‹dare, kifli
hürriyetinin k›s›tlanmas› sonucunu do¤uran bir müeyyi-
de uygulayamaz. Silahl› Kuvvetlerin iç düzeni bak›m›n-
dan bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.

(De¤iflik son f›kra: 7/5/2004-5170/5 md.) Uluslarara-
s› Ceza Divan›na taraf olman›n gerektirdi¤i yükümlülük-
ler hariç olmak üzere vatandafl, suç sebebiyle yabanc›
bir ülkeye verilemez.

XIV. ‹spat hakk› 
Madde 39 - Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara

karfl›, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili
olarak yap›lan ›snatlardan dolay› aç›lan hakaret davala-
r›nda, san›k, isnad›n do¤rulu¤unu ispat hakk›na sahip-
tir. Bunun d›fl›ndaki hallerde ispat isteminin kabulü, an-
cak isnat olunan fiilin do¤ru olup olmad›¤›n›n anlafl›lma-
s›nda kamu yarar› bulunmas›na veya flikayetçinin ispa-
ta raz› olmas›na ba¤l›d›r.                                                                  

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunmas›                    
Madde 40 - Anayasa ile tan›nm›fl hak ve hürriyetleri

ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden bafl-
vurma imkan›n›n sa¤lanmas›n› isteme hakk›na sahiptir.       

(Ek:3/10/2001-4709/16 md.) Devlet, ifllemlerinde, ilgili
kiflilerin hangi kanun yollar› ve mercilere baflvuraca¤›n› ve
sürelerini belirtmek zorundad›r.

Kiflinin, resmi görevliler taraf›ndan vaki haks›z ifllemler
sonucu u¤rad›¤› zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin
edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakk› sak-
l›d›r.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

I. Ailenin korunmas›                                                        
Madde 41 - Aile, Türk toplumunun temelidir ve efl-

ler aras›nda eflitli¤e dayan›r.  
Devlet, ailenin huzur ve refah› ile özellikle anan›n ve

çocuklar›n korunmas› ve aile planlamas›n›n ö¤retimi ile
uygulanmas›n› sa¤lamak için gerekli tedbirleri al›r, tefl-
kilat› kurar.                                               

II.  E¤itim ve ö¤renim hakk› ve ödevi                                  
Madde 42- Kimse, e¤itim ve ö¤renim hakk›ndan

yoksun b›rak›lamaz. Ö¤renim hakk›n›n kapsam› kanun-
la tesbit edilir ve düzenlenir.                           

E¤itim ve ö¤retim, Atatürk ilkeleri ve ink›laplar› do¤-
rultusunda, ça¤dafl bilim ve e¤itim esaslar›na göre,
Devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r.  

Bu esaslara ayk›r› e¤itim ve ö¤retim yerleri aç›lamaz.                   
E¤itim ve ö¤retim hürriyeti, Anayasaya sadakat bor-

cunu ortadan kald›rmaz.   
‹lkö¤retim k›z ve erkek bütün vatandafllar için zorun-

ludur ve Devlet okullar›nda paras›zd›r.                                        
Özel ilk ve orta dereceli okullar›n ba¤l› oldu¤u esas-

lar, Devlet okullar› ile eriflilmek istenen seviyeye uygun
olarak, kanunla düzenlenir.                

Devlet, maddi imkanlardan yoksun baflar›l› ö¤renci-
lerin, ö¤renimlerini sürdürebilmeleri amac› ile burslar ve
baflka yollarla gerekli yard›mlar› yapar. Devlet, durumla-
r› sebebiyle özel e¤itime ihtiyac› olanlar› topluma yarar-
l› k›lacak tedbirleri al›r.                                                               

E¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda sadece e¤itim, ö¤-
retim, araflt›rma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütü-
lür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellene-
mez.                                                                     

Türkçeden baflka hiçbir dil, e¤itim ve ö¤retim ku-
rumlar›nda Türk vatandafllar›na ana dilleri olarak okutu-
lamaz ve ö¤retilemez. E¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda
okutulacak yabanc› diller ile yabanc› dille e¤itim ve ö¤-
retim yapan okullar›n tabi olaca¤› esaslar kanunla dü-
zenlenir. Milletleraras› andlaflma hükümleri sakl›d›r.                     

III.  Kamu yarar›                                                           
A. K›y›lardan yararlanma                                                    
Madde 43 - K›y›lar, Devletin hüküm ve tasarrufu al-

t›ndad›r.                 
Deniz, göl ve akarsu k›y›lar›yla, deniz ve göllerin k›-

y›lar›n› çevreleyen sahil fleritlerinden yararlanmada ön-
celikle kamu yarar› gözetilir.               

K›y›larla sahil fleritlerinin, kullan›l›fl amaçlar›na göre
derinli¤i ve kiflilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve
flartlar› kanunla düzenlenir.             

B. Toprak mülkiyeti                                                         
Madde 44 - Devlet, topra¤›n verimli olarak iflletilme-

sini korumak ve gelifltirmek, erozyonla kaybedilmesini
önlemek ve topraks›z olan veya yeter topra¤› bulunma-
yan çiftçilikle u¤raflan köylüye toprak sa¤lamak ama-
c›yla gerekli tedbirleri al›r. Kanun, bu amaçla, de¤iflik
tar›m bölgeleri ve çeflitlerine göre topra¤›n geniflli¤ini
tesbit edebilir. Topraks›z olan veya yeter topra¤› bulun-
mayan çiftçiye toprak sa¤lanmas›, üretimin düflürülme-
si, ormanlar›n küçülmesi ve di¤er toprak ve yeralt› ser-
vetlerinin azalmas› sonucunu do¤uramaz.                              

Bu amaçla da¤›t›lan topraklar bölünemez, miras hü-
kümleri d›fl›nda baflkalar›na devredilemez ve ancak da-
¤›t›lan çiftçilerle mirasç›lar› taraf›ndan iflletilebilir. Bu
flartlar›n kayb› halinde, da¤›t›lan topra¤›n Devletçe geri
al›nmas›na iliflkin esaslar kanunla düzenlenir.                              
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C. Tar›m, hayvanc›l›k ve bu üretim dallar›nda ça-
l›flanlar›n korunmas›        

Madde 45- Devlet, tar›m arazileri ile çay›r ve mer`a-
lar›n amaç d›fl› kullan›lmas›n› ve tahribini önlemek, ta-
r›msal üretim planlamas› ilkelerine uygun olarak bitkisel
ve hayvansal üretimi art›rmak maksad›yla, tar›m ve hay-
vanc›l›kla u¤raflanlar›n iflletme araç ve gereçlerinin ve
di¤er girdilerinin sa¤lanmas›n› kolaylaflt›r›r.                                                                  

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin de¤erlendiril-
mesi ve gerçek de¤erlerinin üreticinin eline geçmesi için
gereken tedbirleri al›r.                  

D.  Kamulaflt›rma                                                            
Madde 46 - (De¤iflik:3/10/2001-4709/18 md.)   
Devlet ve kamu tüzel kiflileri; kamu yarar›n›n gerek-

tirdi¤i hallerde, gerçek karfl›l›klar›n› peflin ödemek flar-
t›yla, özel mülkiyette bulunan tafl›nmaz mallar›n tama-
m›n› veya bir k›sm›n›, kanunla gösterilen esas ve usulle-
re göre, kamulaflt›rmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifak-
lar kurmaya yetkilidir.

Kamulaflt›rma bedeli ile kesin hükme ba¤lanan art›-
r›m bedeli nakden ve peflin olarak ödenir. Ancak, tar›m
reformunun uygulanmas›, büyük enerji ve sulama proje-
leri ile iskân projelerinin gerçeklefltirilmesi, yeni orman-
lar›n yetifltirilmesi, k›y›lar›n korunmas› ve turizm amac›y-
la kamulaflt›r›lan topraklar›n bedellerinin ödenme flekli
kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebi-
lece¤i bu hallerde, taksitlendirme süresi befl y›l› afla-
maz; bu takdirde taksitler eflit olarak ödenir.

Kamulaflt›r›lan topraktan, o topra¤› do¤rudan do¤-
ruya iflleten küçük çiftçiye ait olanlar›n›n bedeli, her hal-
de peflin ödenir.

‹kinci f›krada öngörülen taksitlendirmelerde ve her-
hangi bir sebeple ödenmemifl kamulaflt›rma bedellerin-
de kamu alacaklar› için öngörülen en yüksek faiz uygu-
lan›r.

E.  Devletlefltirme ve Özellefltirme                                      
Madde 47 - Kamu hizmeti niteli¤i tafl›yan özel te-

flebbüsler, kamu yarar›n›n zorunlu k›ld›¤› hallerde dev-
letlefltirilebilir.                                  

Devletlefltirme gerçek karfl›l›¤› üzerinden yap›l›r.
Gerçek karfl›l›¤›n hesaplanma tarz› ve usulleri kanunla
düzenlenir.                                     

(Ek:13/8/1999-4446/1 md.) Devletin, kamu iktisadi
teflebbüslerinin ve di¤er kamu tüzelkiflilerinin mülkiye-
tinde bulunan iflletme ve varl›klar›n özellefltirilmesine
iliflkin esas ve usuller kanunla gösterilir.                           

(Ek:13/8/1999-4446/1 md.) Devlet, kamu iktisadi te-
flebbüsleri ve di¤er kamu tüzelkiflileri taraf›ndan yürütü-
len yat›r›m ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk söz-
leflmeleri ile gerçek veya tüzelkiflilere yapt›rabilece¤i
veya devredebilece¤i kanunla belirlenir.                                        

IV. Çal›flma ve sözleflme hürriyeti                                           
Madde 48 - Herkes,diledi¤i alanda çal›flma ve söz-

leflme hürriyetlerine sahiptir. Özel teflebbüsler kurmak
serbesttir.                                         

Devlet, özel teflebbüslerin milli ekonominin gerekle-

rine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve
kararl›l›k içinde çal›flmas›n› sa¤layacak tedbirleri al›r.                      

V.  Çal›flma ile ilgili hükümler                                             
A.  Çal›flma hakk› ve ödevi                                                  
Madde 49 - Çal›flma, herkesin hakk› ve ödevidir.                      
(De¤iflik: 3/10/2001-4709/19 md.)  Devlet, çal›flanla-

r›n hayat seviyesini yükseltmek, çal›flma hayat›n› gelifl-
tirmek için çal›flanlar› ve iflsizleri korumak, çal›flmay›
desteklemek, iflsizli¤i önlemeye elveriflli ekonomik bir
ortam yaratmak ve çal›flma bar›fl›n› sa¤lamak için ge-
rekli tedbirleri al›r.

(Mülga: 3/10/2001 - 4709/19 md.)

B. Çal›flma flartlar› ve dinlenme hakk›                                    
Madde 50 - Kimse, yafl›na, cinsiyetine ve gücüne

uyma yan ifllerde çal›flt›r›lamaz.                                                     
Küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli¤i

olanlar çal›flma flartlar› bak›m›ndan özel olarak korunur-
lar.

Dinlenmek çal›flanlar›n hakk›d›r.                                            
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli y›ll›k izin hak-

lar› ve flartlar› kanunla düzenlenir.                                                  

C. Sendika kurma hakk›                                                      
Madde 51 - (De¤iflik: 3/10/2001 - 4709/20 md.) 
Çal›flanlar ve iflverenler, üyelerinin çal›flma iliflkilerin-

de, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak
ve gelifltirmek için önceden izin almaks›z›n sendikalar
ve üst kurulufllar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve
üyelikten serbestçe çekilme haklar›na sahiptir. Hiç kim-
se bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayr›lmaya
zorlanamaz.

Sendika kurma hakk› ancak, millî güvenlik, kamu
düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve ge-
nel ahlâk ile baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korun-
mas› sebepleriyle ve kanunla s›n›rlanabilir.

Sendika kurma hakk›n›n kullan›lmas›nda uygulana-
cak flekil, flart ve usuller kanunda gösterilir.

Ayn› zamanda ve ayn› iflkolunda birden fazla sendi-
kaya üye olunamaz.

‹flçi niteli¤i tafl›mayan kamu görevlilerinin bu alanda-
ki haklar›n›n kapsam, istisna ve s›n›rlar› gördükleri hiz-
metin niteli¤ine uygun olarak  kanunla düzenlenir.

Sendika ve üst kurulufllar›n›n tüzükleri, yönetim ve
iflleyiflleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokra-
si esaslar›na ayk›r› olamaz.

D.  Sendikal faaliyet                                                       
Madde 52 - (Mülga: 23/7/1995 - 4121/3 md.)                           

VI.  Toplu ifl sözleflmesi, grev hakk› ve lokavt                        

A.  Toplu ifl sözleflmesi hakk›                                               
Madde 53 - ‹flçiler ve iflverenler,karfl›l›kl› olarak eko-

nomik ve sosyal durumlar›n› ve çal›flma flartlar›n› dü-
zenlemek amac›yla toplu ifl sözleflmesi yapma hakk›na
sahiptirler.                                                               

Toplu ifl sözleflmesinin nas›l yap›laca¤› kanunla dü-
zenlenir.                 
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(EK: 23.7.1995-4121/4 md.) 128 inci maddenin ilk
f›kras› kapsam›na giren kamu görevlilerinin kanunla
kendi aralar›nda kurmalar›na cevaz verilecek olan ve bu
maddenin birinci ve ikinci f›kralar› ile 54 üncü madde
hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kurulufllar›,
üyeleri ad›na yarg› mercilerine baflvurabilir ve ‹dareyle
amaçlar› do¤rultusunda toplu görüflme yapabilirler.
Toplu görüflme sonunda anlaflmaya var›l›rsa düzenle-
necek mutabakat metni taraflarca imzalan›r. Bu muta-
bakat metni, uygun idari veya kanuni düzenlemenin ya-
p›labilmesi için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur.
Toplu görüflme sonunda mutabakat metni imzalanma-
m›flsa anlaflma ve anlaflmazl›k noktalar› da taraflarca
imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine
sunulur. Bu f›kran›n uygulanmas›na iliflkin usuller ka-
nunla düzenlenir.                                             

Ayn› ifl yerinde, ayn› dönem için, birden fazla toplu
ifl sözleflmesi yap›lamaz ve uygulanamaz.                                                                 

B.  Grev hakk› ve lokavt                                                                                                                                    
Madde 54 - Toplu ifl sözleflmesinin yap›lmas› s›ra-

s›nda, uyuflmazl›k ç›kmas› halinde iflçiler grev hakk›na
sahiptirler.  Bu hakk›n kullan›lmas›n›n ve iflverenin lo-
kavta baflvurmas›n›n usul ve flartlar› ile kapsam ve istis-
nalar› kanunla düzenlenir.                                                                       

Grev hakk› ve lokavt iyiniyet kurallar›na ayk›r› tarzda,
toplum zarar›na ve milli serveti tahrip edecek flekilde
kullan›lamaz.                               

Grev esnas›nda greve kat›lan iflçilerin ve sendikan›n
kas›tl› veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan
iflyerinde sebep olduklar› maddi zarardan sendika so-
rumludur.                                                                

Grev ve lokavt›n yasaklanabilece¤i veya ertelenebi-
lece¤i haller ve iflyerleri kanunla düzenlenir.                                                             

Grev ve lokavt›n yasakland›¤› hallerde veya ertelen-
di¤i durumlarda ertelemenin sonunda, uyuflmazl›k Yük-
sek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuflmazl›¤›n her safha-
s›nda taraflar da anlaflarak Yüksek Hakem Kuruluna
baflvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararlar› kesin-
dir ve toplu ifl sözleflmesi hükmündedir.

Yüksek hakem kurulunun kurulufl ve görevleri ka-
nunla düzenlenir.

Siyasi amaçl› grev ve lokavt, dayan›flma grev ve lo-
kavt›, genel grev ve lokavt, iflyeri iflgali, ifli yavafllatma,
verimi düflürme ve di¤er direnifller yap›lamaz.                                                                            

Greve kat›lmayanlar›n iflyerinde çal›flmalar›, greve
kat›lanlar taraf›ndan hiçbir flekilde engellenemez.                                                   

VII.  Ücrette adalet sa¤lanmas›                                             
Madde 55 - Ücret eme¤in karfl›l›¤›d›r.                                       
Devlet, çal›flanlar›n yapt›klar› ifle uygun adaletli bir

ücret elde etmeleri ve di¤er sosyal yard›mlardan yarar-
lanmalar› için gerekli tedbirleri al›r.       

(De¤iflik: 3/10/2001 - 4709/21 md.) Asgarî ücretin
tespitinde çal›flanlar›n geçim flartlar› ile ülkenin ekono-
mik durumu da gözönünde bulundurulur.

VIII.  Sa¤l›k, çevre ve konut                                               

A.  Sa¤l›k hizmetleri ve çevrenin korunmas›                       
Madde 56 - Herkes, sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede

yaflama hakk›na sahiptir. 
Çevreyi gelifltirmek, çevre sa¤l›¤›n› korumak ve çev-

re kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandafllar›n öde-
vidir.                                             

Devlet, herkesin hayat›n›, beden ve ruh sa¤l›¤› için-
de sürdürmesini sa¤lamak; insan ve madde gücünde
tasarruf ve verimi art›rarak, iflbirli¤ini gerçeklefltirmek
amac›yla sa¤l›k kurulufllar›n› tek elden planlay›p hizmet
vermesini düzenler.                                                                   

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sa¤-
l›k ve sosyal kurumlar›ndan yararlanarak, onlar› denet-
leyerek yerine getirir.                           

Sa¤l›k hizmetlerinin yayg›n bir flekilde yerine getiril-
mesi için kanunla genel sa¤l›k sigortas› kurulabilir.                      

B. Konut hakk›                                                              
Madde 57 - Devlet, flehirlerin özelliklerini ve çevre

flartlar›n› gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ih-
tiyac›n› karfl›layacak tedbirleri al›r, ayr›ca toplu konut te-
flebbüslerini destekler.                                           

IX.  Gençlik ve spor                                                        

A.  Gençli¤in korunmas›                                                     
Madde  58 - Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin

emanet edildi¤i gençlerin müsbet ilmin ›fl›¤›nda, Atatürk
ilke ve ink›laplar› do¤rultusunda ve Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü ortadan kald›rmay›
amaç edinen görüfllere karfl› yetiflme ve geliflmelerini
sa¤lay›c› tedbirleri al›r.                    

Devlet, gençleri alkol düflkünlü¤ünden, uyuflturucu
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü al›flkanl›k-
lardan  ve cehaletten korumak  için gerekli tedbirleri al›r. 

Sporun gelifltirilmesi                                                       
Madde 59 - Devlet, her yafltaki Türk vatandafllar›n›n

beden ve ruh sa¤l›¤›n› gelifltirecek tedbirleri al›r, sporun
kitlelere yay›lmas›n› teflvik eder.         

Devlet baflar›l› sporcuyu korur .                                            

X. Sosyal güvenlik  haklar›                                                 

A. Sosyal güvenlik hakk›                                                    
Madde 60 - Herkes, sosyal güvenlik hakk›na  sahiptir. 
Devlet, bu güvenli¤i sa¤layacak gerekli tedbirleri al›r

ve teflkilat› kurar. 

B. Sosyal güvenlik bak›m›ndan özel olarak 
korunmas› gerekenler:             
Madde 61 - Devlet harp ve vazife flehitlerinin dul ve

yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendileri-
ne yarafl›r bir hayat seviyesi sa¤lar.    

Devlet, sakatlar›n korunmalar›n› ve toplum hayat›na in-
tibaklar›n› sa¤lay›c› tedbirleri al›r.                                                     

Yafll›lar, Devletçe korunur, Yafll›lara Devlet yard›m› ve
sa¤lanacak di¤er haklar ve kolayl›klar kanunla düzenlenir.
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Devlet, korunmaya muhtaç çocuklar›n topluma ka-
zand›r›lmas› için her türlü tedbiri al›r.                                                                   

Bu amaçlarla gerekli teflkilat ve tesisleri kurar veya
kurdurur.             

C. Yabanc› ülkelerde çal›flan Türk vatandafllar›                              
Madde 62 - Devlet, yabanc› ülkelerde çal›flan Türk

vatandafllar›n›n aile birli¤inin, çocuklar›n›n e¤itiminin,
kültürel ihtiyaçlar›n›n ve sosyal güvenliklerinin sa¤lan-
mas›, anavatanla ba¤lar›n›n korunmas› ve yurda dönüfl-
lerinde yard›mc› olunmas› için gereken tedbirleri al›r.                                          

XI.  Tarih, kültür ve tabiat varl›klar›n›n korunmas›                        
Madde 63 - Devlet, tarih, kültür ve tabiat varl›klar›-

n›n ve de¤erlerinin korunmas›n›  sa¤lar, bu amaçla
destekleyici ve teflvik edici tedbirleri al›r.   

Bu varl›klar ve de¤erlerden özel mülkiyet konusu
olanlara getirilecek s›n›rlamalar ve bu nedenle hak sa-
hiplerine yap›lacak yard›mlar ve tan›nacak muafiyetler
kanunla düzenlenir.                                                         

XII.  Sanat›n ve sanatç›n›n korunmas›                                       
Madde 64 - Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatç›y›

korur. Sanat eserlerinin ve sanatç›n›n korunmas›, de-
¤erlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin ya-
y›lmas› için gereken tedbirleri al›r.                                                                                                                   

XIII. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin s›n›r-
lar›                       

Madde 65 - (De¤iflik: 3/10/2001 - 4709/22 md.)
Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile

belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlar›na uygun
öncelikleri gözeterek malî kaynaklar›n›n yeterlili¤i ölçü-
sünde yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                 
Siyasi Haklar ve Ödevler

I.  Türk vatandafll›¤›                                                       
Madde 66 - Türk Devletine vatandafll›k ba¤› ile ba¤-

l› olan herkes Türktür.   
Türk baban›n veya Türk anan›n çocu¤u Türktür.

(Mülga cümle:3/10/2001-4709/23 md.) 
Vatandafll›k, kanunun gösterdi¤i flartlarla kazan›l›r

ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.                                                      
Hiçbir Türk, vatana ba¤l›l›kla ba¤daflmayan bir ey-

lemde bulunmad›kça vatandafll›ktan ç›kar›lamaz.                                                          
Vatandafll›ktan ç›karma ile ilgili karar ve ifllemlere

karfl› yarg› yolu kapat›lamaz.                                                                        

II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette 
bulunma haklar›                     
Madde 67 - Vatandafllar, kanunda gösterilen flartla-

ra uygun olarak seçme, seçilme ve ba¤›ms›z olarak ve-
ya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve
halkoylamas›na kat›lma hakk›na sahiptir.                                     

(De¤iflik: 23/7/1995 - 4121/5 md.) Seçimler ve hal-
koylamas› serbest, eflit,gizli, tek dereceli, genel oy, aç›k

say›m ve döküm esaslar›na göre, yarg› yönetim ve de-
netimi alt›nda yap›l›r. Ancak, yurt d›fl›nda bulunan Türk
vatandafllar›n›n oy hakk›n› kullanabilmeleri amac›yla ka-
nun, uygulanabilir tedbirleribelirler.                                              

(De¤iflik: 23/7/1995-4121/5 md.) Onsekiz yafl›n› dol-
duran her Türk vatandafl› seçme ve halkoylamas›na ka-
t›lma haklar›na sahiptir.                          

Bu haklar›n kullan›lmas› kanunla düzenlenir.                            
(De¤iflik: 23/7/1995 - 4121/5 md.) Silah alt›nda bu-

lunan er ve erbafllar ile askeri ö¤renciler, (Ek iba-
re:3/10/2001-4709-24 md.) taksirli suçlardan hüküm gi-
yenler hariç  ceza infaz kurumlar›nda bulunan hükümlü-
ler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevle-
rinde oy kullan›lmas› ve oylar›n say›m ve dökümünde
seçim emniyeti aç›s›ndan al›nmas› gerekli tedbirler Yük-
sek Seçim Kurulu taraf›ndan tespit edilir  ve görevli ha-
kimin yerinde yönetim ve denetimi alt›ndayap›l›r.                

(Ek: 23/7/1995 - 4121/5 md.) Seçim kanunlar›, tem-
silde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini ba¤daflt›ra-
cak biçimde düzenlenir.                     

(Ek ibare: 3/10/2001 - 4709/24 md.) Seçim  kanun-
lar›nda yap›lan de¤ifliklikler, yürürlü¤e girdi¤i tarihten iti-
baren bir y›l içinde yap›lacak seçimlerde uygulanmaz.                  

III. Siyasi partilerle ilgili hükümler                                      

A.Parti kurma, partilere girme ve partilenden 
ayr›lma                  
Madde 68 - (De¤iflik: 23/7/1995-4121/6 md.)                          
Vatandafllar, siyasi parti kurma ve usulüne göre par-

tilere girme ve partilerden ayr›lma hakk›na sahiptir. Par-
ti üyesi olabilmek için onsekiz yafl›n› doldurmufl olmak
gerekir.                                                           

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayat›n vazgeçil-
mez unsurlar›d›r.        

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve
Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini
sürdürürler.                                     

Siyasi partilerin tüzük ve programlar› ile eylemleri,
Devletin ba¤›ms›zl›¤›na, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤üne, insan haklar›na, eflitlik ve hukuk devleti il-
kelerine, millet egemenli¤ine, demokratik ve laik Cum-
huriyet ilkelerine ayk›r› olamaz; s›n›f veya zümre dikta-
törlü¤ünü veya herhangi bir tür diktatörlü¤ü savunmay›
ve yerlefltirmeyi amaçlayamaz; suç ifllenmesini teflvik
edemez.                                                                         

Hakimler ve savc›lar, Say›fltay dahil yüksek yarg› or-
ganlar› mensuplar›, kamu kurum ve kurulufllar›n›n memur
statüsündeki görevlileri, yapt›klar› hizmet bak›m›ndan ifl-
çi niteli¤i tafl›mayan di¤er kamu görevlileri, Silahl› Kuv-
vetler mensuplar› ile yüksekö¤retim öncesi ö¤rencileri si-
yasi partilere üye olamazlar.    

Yüksek ö¤retim elemanlar›n›n siyasi partilere üye ol-
malar› ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu eleman-
lar›n›n, siyasi partilerin merkez organlar› d›fl›nda kalan
parti görevi almalar›na cevaz veremez ve parti üyesi ö¤-
retim elemanlar›n›n yüksek ö¤retim kurumlar›nda uya-
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caklar› esaslar› belirler.         
Yüksek ö¤retim ö¤rencilerinin siyasi partilere üye ola-

bilmelerine iliflkin esaslar kanunla düzenlenir.                                                     
Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça ma-

li yard›m yapar. Partilere yap›lacak yard›m›n, alacaklar›
üye aidat›n›n ve ba¤›fllar›n tabi oldu¤u esaslar kanunla
düzenlenir.                                                     

B. Siyasi partilerin uyacaklar› esaslar                                     
Madde 69 - (De¤iflik: 23/7/1995 - 4121/7 md.)                                
Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve

çal›flmalar› demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin
uygulanmas› kanunla düzenlenir.     

Siyasi partiler, ticari faaliyetlere giriflemezler.                          
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlar›na uygun

olmas› gereklidir. Bu kural›n uygulanmas› kanunla düzen-
lenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edi-
nimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunlu¤unun tes-
piti, bu hususun denetim yöntemleri ve ayk›r›l›k halinde
uygulanacak yapt›r›mlar kanunda gösterilir. Anayasa
Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Say›fl-
taydan yard›m sa¤lar. Anayasa Mahkemesinin bu dene-
tim sonunda verece¤i kararlar kesindir.                                                                            

Siyasi partilerin kapat›lmas›, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›s›n›n açaca¤› dava üzerine Anayasa Mahke-
mesince kesin olarak karara ba¤lan›r.                 

Bir siyasi partinin tüzü¤ü ve program›n›n 68 inci
maddenin dördüncü f›kras› hükümlerine ayk›r› bulun-
mas› halinde temelli kapatma karar› verilir.            

Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü f›kra-
s› hükümlerine ayk›r› eylemlerinden ötürü temelli kapa-
t›lmas›na, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin ifllendi¤i bir
odak haline geldi¤inin Anayasa Mahkemesince tespit
edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle:3/10/2001-
4709/25 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o parti-
nin üyelerince yo¤un bir flekilde ifllendi¤i ve bu durum o
partinin büyük kongre veya genel baflkan veya merkez
karar veya yönetim organlar› veya Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kuru-
lunca z›mnen veya aç›kça benimsendi¤i yahut bu fiiller
do¤rudan do¤ruya an›lan parti organlar›nca kararl›l›k
içinde ifllendi¤i takdirde, söz konusu fiillerin oda¤› hali-
ne gelmifl say›l›r.

(Ek: 3/10/2001-4709/25 md.)  Anayasa Mahkemesi,
yukar›daki f›kralara göre temelli kapatma yerine, dava
konusu fiillerin a¤›rl›¤›na göre ilgili siyasî partinin Devlet
yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas›-
na karar verebilir.

Temelli kapat›lan bir parti bir baska ad altinda kuru-
lam a z .

Bir siyasi partinin temelli kapatilmasina beyan veya
faaliyetleriyle sebep olan kuruculari dahil üyeleri, Anaya-
sa Mahkemesinin temelli kapatmaya iliflkin kesin karari-
nin Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayimlanmasindan
baslayarak befl y›l süreyle bir baska partinin kurucusu,
üyesi, yöneticisi ve denetiçisi olamazlar.                                                                         

Yabanc› devletlerden, uluslararas› kurulufllardan ve
Türk uyruklugunda olmayan gerçek ve tüzel kisilerden
maddi yardim alan siyasi partiler temelli olarak kapat›l›r.                 

(De¤iflik: 3/10/2001 - 4709/25 md.)    Siyasî partilerin
kurulufl ve çal›flmalar›, denetlenmeleri, kapat›lmalar› ya
da Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›-
rak›lmalar› ile siyasî partilerin ve adaylar›n seçim harca-
malar› ve usulleri yukar›daki esaslar çerçevesinde kanun-
la düzenlenir.

IV. Kamu hizmetlerine girme hakki                                        
A.Hizmete girme                                                             
Madde 70 - Her Türk, kamu hizmetlerine girme hak-

kina sahiptir.              
Hizmete al›nmada, görevin gerektirdigi niteliklerden

baska hiçbir ay›r›m gözetilemez.                                                    

B.  Mal bildirimi                                                           
Madde 71 - Kamu hizmetine girenlerin mal bildirimin-

de bulunmalari ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri
kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlar›nda
görev alanlar, bundan istisna edilemez.                                         

V.  Vatan hizmeti                                                           
Madde 72 - Vatan hizmeti, her Türkün hakk› ve öde-

vidir. Bu hizmetin Silahl› Kuvvetlerde veya kamu kesimin-
de ne flekilde yerine getirilece¤i veya getirilmifl say›laca-
¤› kanunla düzenlenir.                                                  

VI.  Vergi ödevi                                                            
Madde 73 - Herkes, kamu giderlerini karfl›lamak üze-

re, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.                        
Vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m› maliye po-

litikas›n›n sosyal amac›d›r.                                                             
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ka-

nunla konulur, de¤ifltirilir veya kald›r›l›r.                                          
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin mu-

afl›k, istisnalar ve indirimleriyle oranlar›na iliflkin hükümle-
rinde kanunun belirtti¤i yukar› ve afla¤› s›n›rlar içinde de-
¤ifliklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.  

VII.  Dilekçe hakk›                                                         
Madde 74 - Vatandafllar, (Ek ibare:3/10/2001-

4709/26 md.) ve karfl›l›kl›l›k esas› gözetilmek kayd›yla
Türkiye`de ikamet eden yabanc›lar  kendileriyle veya ka-
mu ile ilgili dilek ve flikayetleri hakk›nda, yetkili makamla-
ra ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yaz› ile baflvurma
hakk›na sahiptir.                                                         

Kendileriyle ilgili baflvurmalar›n sonucu, (Ek iba-
re:3/10/2001-4709/26 md.) gecikmeksizin dilekçe sahip-
lerine yaz›l› olarak bildirilir.                                                             

Bu hakk›n kullan›lma biçimi kanunla düzenlenir.                        
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve 

Tan›mlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeli¤in amac›; toplum-

da ve kamu görevlilerinde insan haklar› bilincini
gelifltirmek, insan haklar›n› korumak, ihlal iddi-
alar›n› incelemek ve araflt›rmak, insan hak ve öz-
gürlüklerinin kullan›lmas›n›n önündeki engeller ile
hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve
idari nedenleri incelemek, araflt›rmak ve bunlar›n
çözümüne iliflkin önerilerde bulunmak üzere, il-
lerde “‹l ‹nsan Haklar› Kurulu” ile  ilçelerde “‹lçe
‹nsan Haklar› Kurulu”nun kurulufl, görev ve çal›fl-
ma esaslar›n› belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik il ve ilçe ‹nsan

Haklar› Kurullar›n›n kurulufl, görev ve çal›flma
esaslar›na iliflkin ifl ve ifllemleri kapsar. 

Hukuki dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 3056 say›l› Bafl-

bakanl›k Teflkilât› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda
Kanunun ek 6’nc› maddesine dayan›larak haz›r-
lanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte;

a) Bakanl›k: Baflbakan›n görevlendirece¤i in-
san haklar›ndan sorumlu Baflbakan Yard›m-
c›l›¤›n› veya Devlet Bakanl›¤›n›, 

b) Bakan: Baflbakan taraf›ndan görevlendirilen
insan haklar›ndan sorumlu Baflbakan Yar-
d›mc›s›n› veya Devlet Bakan›n›, 

c) Baflkanl›k: Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Bafl-
kanl›¤›n›, 

d) ‹l Kurulu: ‹l ‹nsan Haklar› Kurulunu,
e) ‹l Masas›: ‹l ‹nsan Haklar› Dan›flma ve Bafl-

vuru Masas›n›,
f) ‹lçe Kurulu: ‹lçe ‹nsan Haklar› Kurulunu,

g) ‹lçe Masas›: ‹lçe ‹nsan Haklar› Dan›flma ve
Baflvuru Masas›n›,

h) Sivil Toplum Kuruluflu: Çal›flmalar› gönüllü-
lük esas›na dayal›, tüzüklerinde ve çal›flma
programlar›nda insan haklar› konular›na yer
verilen dernek, vak›f gibi tüzel kiflili¤e sahip
kurulufllar›,   ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹l ve ‹lçe ‹nsan Haklar› Kurullar›n›n 

Kuruluflu

‹l Kurulu
Madde 5 — Bu Yönetmelikte belirtilen görev-

leri yerine getirmek üzere ‹l Kurulu, vali veya va-
linin görevlendirece¤i bir vali yard›mc›s›n›n bafl-
kanl›¤›nda; 
a) Büyükflehir statüsü bulunan illerde büyük-

flehir belediye baflkan› veya baflkan yard›m-
c›s›, di¤er illerde il belediye baflkan› veya
baflkan yard›mc›s›,

b) ‹l Genel Meclisinin kendi üyeleri aras›ndan
seçece¤i bir temsilci, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bu-
lunan siyasi partilerin il baflkanlar› veya gö-
revlendirecekleri bir temsilci, 

d ) Üniversite rektörleri veya bu konuda görev-
lendirecekleri bir ö¤retim üyesi ya da eleman›,

e) Valilik taraf›ndan belirlenecek  kamu kurum
ve kurulufllar›nda görev yapan bir avukat
veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu gö-
revlisi,

f) Baro temsilcisi, 
g) Tabip odas›ndan bir temsilci,
h) Ticaret veya sanayi odas›ndan valilik tara-

f›ndan belirlenecek bir temsilci,
i) Valilik taraf›ndan belirlenecek di¤er meslek

odalar› veya sendikalardan  bir temsilci,
j) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuru-

lufllardan baflvuranlar aras›ndan valilik tara-
f›ndan belirlenecek bir temsilci, 

k ) Muhtarlar derne¤i baflkan›, yoksa mahalle

‹L VE ‹LÇE ‹NSAN HAKLARI KURULLARININ
KURULUfi, GÖREV VE ÇALIfiMA ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMEL‹K

Baflbakanl›ktan:

RESMÎ GAZETE 23 KASIM 2003 Say›: 25298
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muhtarlar›ndan baflvuranlar aras›ndan valilik tara-
f›ndan belirlenecek bir temsilci,

l) Okul-aile birliklerinden baflvuranlar aras›ndan valilik
taraf›ndan belirlenecek bir temsilci,

m) Sivil Toplum Kurulufllar›ndan baflvuranlar aras›n-
dan valilik taraf›ndan belirlenecek en az üç temsil-
ciden,

oluflur.
Kurul baflkan› gerekli gördü¤ü durumlarda ilgili ka-

mu veya özel kurulufl temsilcilerini veya kiflileri de top-
lant›ya ça¤›rabilir.

‹lçe Kurulu
Madde 6 — Bu Yönetmelikteki görevleri yerine ge-

tirmek üzere ‹lçe Kurulu, kaymakam›n baflkanl›¤›nda;
a) ‹lçe belediye baflkan› veya baflkan yard›mc›s›,
b) ‹l Genel Meclisinin ilçeden seçilen üyeleri aras›n-

dan seçece¤i bir temsilci, 
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan si-

yasi partilerin ilçe baflkanlar› veya görevlendire-
cekleri bir temsilci, 

d) Fakülte veya yüksekokulun bu konuda görevlendi-
recekleri bir ö¤retim üyesi veya eleman›,

e) Kamu kurum ve kurulufllar›nda görev yapan bir
avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu gö-
revlisi,

f) ‹lçede görev yapan avukatlardan baflvuranlar ara-
s›ndan kaymakaml›k taraf›ndan belirlenecek bir
temsilci, 

g) ‹lçede görev yapan doktorlardan baflvuranlar ara-
s›ndan kaymakaml›k taraf›ndan belirlenecek bir
temsilci,

h) Kaymakaml›k taraf›ndan belirlenecek meslek oda-
lar›ndan veya sendikalardan  bir temsilci,

i) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kurulufllar-
dan baflvuranlar aras›ndan kaymakaml›k taraf›n-
dan belirlenecek bir temsilci,

j) Muhtarlar derne¤i baflkan›, yoksa mahalle muhtar-
lar›ndan baflvuranlar aras›ndan kaymakaml›k tara-
f›ndan belirlenecek bir temsilci,

k) Okul-aile birliklerinden baflvuranlar aras›ndan kay-
makaml›k taraf›ndan belirlenecek bir temsilci,

l) Sivil Toplum Kurulufllar›ndan baflvuranlar aras›n-
dan kaymakaml›k taraf›ndan belirlenecek en az iki
temsilciden, 

oluflur.
Kurul Baflkan› gerekli gördü¤ü durumlarda ilgili ka-

mu veya özel kurulufl temsilcilerini veya kiflileri de top-
lant›ya ça¤›rabilir.

Dan›flma ve baflvuru masalar› 
Madde 7 — ‹llerde valilik yaz› iflleri müdürlü¤ünde,

ilçelerde kaymakaml›k yaz› iflleri müdürlü¤ünde herke-
sin kolayca ulaflabilece¤i bir dan›flma ve baflvuru ma-
sas› oluflturulur. Masaya gelen baflvurularla ilgilenmek
üzere illerde vali, ilçelerde kaymakam taraf›ndan sürek-

li bir memur görevlendirilir. Masa görevlisinin hukuk for-
masyonuna sahip olmas› veya halkla iliflkiler konusun-
da uzman olmas› göz önünde bulundurulur. 

Komisyonlar
Madde 8 — En az üç üyeden oluflmak üzere, ‹l ve

‹lçe Kurullar› bünyesinde;
a) Halkla iliflkiler ve iletiflim faaliyetleri, 
b) ‹nsan haklar› e¤itimi ve insan haklar› bilincini gelifl-

t i r m e ,
c) ‹nsan haklar› ihlallerini araflt›rma, inceleme ve de-

¤erlendirme,
konular›nda birer komisyon oluflturulur.
Gerekli görülen hallerde di¤er konularda da komis-

yonlar oluflturulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
‹l ve ‹lçe ‹nsan Haklar› Kurullar›n›n Görevleri

Genel görevler
Madde 9 — ‹l ve ‹lçe Kurullar›;

a) ‹llerde Bakanl›k, Baflkanl›k, Valilik, ‹l Masas›, ‹l Ku-
rulu üyeleri ve ‹lçe Kurullar› taraf›ndan ‹l Kurulunun
gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanl›k, Bafl-
kanl›k, Valilik, ‹l Kurulu, Kaymakaml›k, ‹lçe Masas›
ve ‹lçe Kurulu üyeleri taraf›ndan ‹lçe Kurulu günde-
mine getirilen konular› de¤erlendirmek,

b) ‹nsan haklar› ihlal iddialar›n› incelemek ve araflt›r-
mak, 

c) ‹nsan haklar›n›n korunmas› ve insan hak ve özgür-
lüklerinin kullan›lmas›n›n önündeki engeller ile hak
ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari
sebepleri incelemek, araflt›rmak ve bunlar›n çözü-
müne iliflkin valilik veya kaymakaml›k makam›na
önerilerde bulunmak,

d) Her türlü ayr›mc›l›¤›n önlenmesi için gerekli çal›fl-
malar› yapmak,

e) ‹darenin uygulamalar›nda vatandafllara hoflgörü ve
nezaketle yaklafl›lmas›n› sa¤lamak amac›yla ge-
rekli çal›flmalar› yapmak, 

f) Ayda bir tüm çal›flmalar› özet olarak, ilçelerde ‹l
Kuruluna, illerde Baflkanl›¤a bildirmek,
ile görevlidir.

Halkla iliflkiler ve iletiflim
Madde 10 — ‹l ve ‹lçe Kurullar›; 

a) ‹l ve ‹lçe Masalar› kurmak,
b) ‹nsan haklar›na iliflkin ihbar, dilek, talep ve flikaye-

ti olan kiflilerin, insan haklar› kurullar›na baflvurula-
r›n› kolaylaflt›rmak için, bütün kamu kurum ve ku-
rulufllar› ile flehrin önemli noktalar›na “‹nsan Hakla-
r› Baflvuru Kutular›” koymak ve bu kutular›n valilik
ve kaymakaml›k taraf›ndan görevlendirilen perso-
nel marifetiyle mümkün olan en k›sa sürede aç›l-
mas›n› ve içindekilerin bir tutanakla masa baflkan-
l›¤›na teslim edilmesini sa¤lamak, 
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c) Telefon ve elektronik postayla ihbar imkan›n› sa¤-
layacak tedbirleri almak, bu amaçla herkesin da-
n›flma ve baflvuru masalar›na ulafl›labilece¤i tele-
fon ve elektronik mektup adreslerini yaz›l› ve görsel
bas›n arac›l›¤›yla halka duyurmak,

d) Kurullar›n çal›flmalar›yla ilgili olarak halk› bilgilen-
dirmek, bu amaçla yaz›l› ve görsel bas›n kuruluflla-
r›yla iflbirli¤i yapmak ve internet imkan›ndan yarar-
lanmak,

e) Kurullar›n görev ve çal›flmalar›nda sivil toplum ku-
rulufllar›yla iflbirli¤ini gelifltirmek,

f) Sivil toplum kurulufllar›n›n insan haklar› konular›n-
da çal›flmalar yapmalar›n› teflvik etmek ve destek-
lemek,

ile görevlidir.

Bilgilendirme, bilinçlendirme ve e¤itim
Madde 11 — ‹l ve ‹lçe Kurullar›;

a) Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Türkiye Cum-
huriyeti Anayasas›nda yeralan insan haklar› konu-
lar›nda her türlü çal›flmay› yaparak, kurul üyeleri,
uygulay›c›lar ve vatandafllar›n bilinçlendirilmesini
sa¤lamak amac›yla etkinlikler düzenlemek,

b) Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Beyanna-
mesi metni ve insan haklar› konusunda taraf oldu-
¤umuz uluslararas› sözleflmeleri kurul üyelerine,
kamu kurum ve kurulufllar›na ve vatandafllara da-
¤›tmak,

c) ‹nsan haklar› ile ilgili kitap, broflür ve mevzuat me-
tinlerini temin ederek kurul üyelerine, ilgili kamu
kurum ve kurulufllar›na ve vatandafllara da¤›tmak,

d) ‹nsan haklar› konusunda, levha, afifl, broflür ve pa-
nolar haz›rlanarak veya temin edilerek halk›n göre-
bilece¤i yerlere asmak, 

e) ‹nsan haklar› bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla,
köy ve mahalle muhtarl›klar›yla diyalogu gelifltir-
mek,

f) ‹nsan haklar› konusunda panel, konferans, semi-
ner, konser, tiyatro, slayt ve film gösterisi gibi et-
kinlikler düzenlemek,

g) Yerel radyo ve televizyon kanallar›nda uzmanlar›n
kat›l›m›yla insan haklar› konusunda programlar dü-
zenleyerek ayd›nlat›c› bilgiler verilmesini sa¤lamak,

h) ‹lk ve orta dereceli okullarda insan haklar› ö¤renci
kolu kurulmas›n› ve insan haklar›na sayg› bilincini
yerlefltirmek için etkinlikler düzenlenmesini teflvik
etmek, 

i) Fakültelerin ve yüksekokullar›n insan haklar› ala-
n›ndaki faaliyetlerini desteklemek,

j) Çevre bilincini yayg›nlaflt›rmak amac›yla bilgilen-
dirme ve bilinçlendirme çal›flmalar› yapmak,

k) Kütüphanelere insan haklar› konulu kitap, dergi ve
broflür gibi kaynaklar› temin ederek halk›n kullan›-
m›na sunulmas›n› sa¤lamak,
ile görevlidir.

Araflt›rma ve izleme
Madde 12 — ‹l ve ‹lçe Kurullar›; 

a) ‹nsan haklar›yla ilgili konularda üniversiteler, kamu
kurumlar›, sivil toplum kurulufllar› ve di¤er kurum-
larla iflbirli¤i yaparak araflt›rma yap›lmas›, yapt›r›l-
mas› ve rapor haz›rlanmas›n› sa¤lamak,

b) Kad›n, çocuk, hasta ve özürlü haklar› ile ilgili arafl-
t›rmalar yap›lmas› ve çözümler üretilmesini teflvik
etmek,

c) ‹nsan haklar› ihlaline neden olan çevre ve trafik so-
runlar› ile ilgili araflt›rmalar yap›lmas› ve çözümler
üretilmesini teflvik etmek,

d) ‹lkö¤retim ça¤›na geldi¤i halde çeflitli sebeplerle
okula gidemeyen çocuklarla ilgili araflt›rmalar ya-
p›lmas›n› sa¤lamak,

e) Sokak çocuklar›n›n sorunlar›n›n çözümüne, çocuk
iflçili¤inin ve çocuk dilencili¤inin önlenmesine yö-
nelik çal›flmalar yap›lmas›n› sa¤lamak,

f) ‹nsan haklar› uygulamalar›n› yerinde görmek ama-
c›yla ilgili kurum ve kurulufllara  ziyaretler gerçek-
lefltirmek,

g) ‹nsan haklar› uygulamalar›n›n teflvik edilmesi ama-
c›yla örnek kurum ve kurulufllar ile kamu görevlile-
rinin tespit edilerek ödüllendirilmesini sa¤lamak,

h) Karakol ve nezarethane denetleme formlar›n› ince-
leyerek varsa aksakl›klar›n giderilmesi hususunda
ilgililere tavsiyelerde bulunmak,

i) Nezarethane koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve ilgili mev-
zuata uygun hale getirilmesi hususunda tavsiyeler-
de bulunmak, 

j) San›k haklar›n›n etkin bir flekilde uygulanmas›n›
sa¤lamaya yönelik araflt›rma ve inceleme yapmak, 
ile görevlidir.

‹hlal iddialar›n› inceleme ve karara ba¤lama
Madde 13 — ‹l ve ‹lçe Kurullar›; insan haklar› ihlali

iddialar› ile ilgili baflvurular› incelemek ve araflt›rmak, in-
celeme ve araflt›rma sonuçlar›n› de¤erlendirmek, ulafl›-
lan sonuçlar› konusuna göre Cumhuriyet savc›l›klar›na
ya da ilgili idari makamlara iletmek ve sonucunu takip
etmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
‹l ve ‹lçe ‹nsan Haklar› Kurullar›n›n 

Çal›flma Usul ve Esaslar›

Kurul toplant› esaslar›
Madde 14 — Kurullar afla¤›daki usul ve esaslara gö-

re çal›fl›r;
a) Kurullar ayda bir defa toplan›r. Ancak gerekli görü-

len durumlarda, baflkan›n ça¤r›s› üzerine ayda bir-
den fazla da toplanabilir.

b) Kurul toplant›lar›na illerde vali veya valinin görev-
lendirece¤i bir vali yard›mc›s›, ilçelerde kaymakam
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baflkanl›k eder. 
c) Kurul, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplan›r

ve toplant›ya kat›lan üyelerin salt ço¤unlu¤u ile ka-
rar verir. 

d) Kararlara itiraz› olan üyelerin karfl› oy gerekçeleri,
karar alt›nda özet olarak kaydedilir. 

e) Kurul Baflkan› ve üyeleri; kendileri, alt ve üst soy-
lar›ndan biri ve eflleri ile ilgili olan konular›n görü-
flüldü¤ü toplant›lara kat›lamazlar. 

f) Toplant›ya kat›lmayan üyelerin mazeretleri toplant›
tutana¤›nda belirtilir. Kurul toplant›lar›na kat›lmak-
ta özen göstermeyen üyelerin kurum ve kuruluflla-
r› uyar›l›r ve üç defa üst üste kurul toplant›lar›na
kat›lmayanlar›n üyeli¤i düflmüfl say›l›r. 

g) Gündem, kurul baflkan› taraf›ndan üyelerin teklifle-
ri de dikkate al›narak haz›rlan›r ve toplant›dan ön-
ce kurul üyelerine da¤›t›l›r. 

h) Toplant›lar nedeniyle üyelere herhangi bir ücret
ödenmez.

Sekretarya hizmeti 
Madde 15 — Kurulun sekretarya hizmetleri, illerde

ve ilçelerde yaz› iflleri müdürlükleri taraf›ndan yürütülür.
Zorunlu masraflar valilik ve kaymakaml›k taraf›ndan
karfl›lan›r.

Komisyonlar›n çal›flma usul ve esaslar› 
Madde 16 —  Komisyonlar toplant›lar›n› çal›flma

flartlar›na göre belirleyecekleri aral›klarla gerçeklefltirir.
Komisyonlar çal›flmalar›n› yaparken di¤er kurul üyeleri-
nin bilgi ve görüflüne de baflvurabilir. Komisyonlar ya-
pacaklar› çal›flmalar› araflt›rma, inceleme ve de¤erlen-
dirme raporlar›n› kurul gündemine getirmek üzere kurul
baflkan›na sunar. 

Baflvurular›n al›nmas› 
Madde 17 — Masalar baflvurular›n al›nmas›nda

afla¤›daki usul ve esaslara uyar;
a ) Baflvurular›n mümkün olabildi¤ince kolaylaflt›r›lmas›

esas olup, baflvurular dilekçeyle, telefonla, elektro-
nik posta veya flehrin de¤iflik yerlerine konulan ‹nsan
Haklar› Baflvuru Kutular› arac›l›¤›yla veya sözlü ola-
rak yap›labilir. 

b ) Elektronik posta mesajlar› ve ‹nsan Haklar› Baflvuru
Kutular› mümkün olan en k›sa sürede aç›l›r. 

c) Baflvuru sahibinden baflvuruyla ilgili bilgi ve belge-
ler al›n›r. 

d) Dilekçeyle yap›lan baflvurularda, baflvuru sahibine
baflvurunun tarih ve say›s›n› gösteren bir al›nd› bel-
gesi verilir.

e) Masaya gelen tüm baflvurular, takibinin yap›lmas›
amac›yla dosyalan›r, takip defterine kaydedilir; her
baflvuruya bir kay›t numaras› verildikten sonra en
k›sa sürede  kurul baflkan›na iletilir.

Baflvurular›n de¤erlendirilmesi ve sonuçland›r›lmas›
Madde 18 — Baflvurular›n de¤erlendirilmesi ve so-

nuçland›r›lmas›nda afla¤›daki usul ve esaslara uyulur;
a) ‹l ve ‹lçe Kurullar›na yap›lan baflvurular, ‹l ve ‹lçe

Masalar› arac›l›¤›yla kurul gündemine getirilir.
b) ‹l ve ‹lçe Masalar›na gelen her baflvuru kurulda gö-

rüflülür ve baflvurularla ilgili ne tür ifllemler yap›la-
ca¤›na karar verilir. 

c) Baflvurular, konular›na göre ilgili kanunlarda belir-
tilen zamanafl›m› süreleri göz önünde tutularak de-
¤erlendirilir. 

d) Kurulda al›nan kararlar ve yap›lan ifllemler yaz›l›
olarak baflvuru sahibine en geç otuz gün içerisin-
de bildirilir ve gerekli hallerde ara bilgi de verilir. 

e) Kurul, gerekli gördü¤ü hallerde re’sen veya baflvu-
ru sahibinin iste¤i üzerine, baflvuru sahibini veya
temsilcisini dinleyebilir.  

f) Baflvuru hakk›nda karar verilmesine imkan verme-
yen eksiklikler söz konusu ise, eksikliklerin tamam-
lanmas› için ara karar al›n›r. 

g) Bakanl›k ve Baflkanl›k taraf›ndan iletilen konular il-
gili kurulda öncelikle görüflülerek sonuçland›r›l›r ve
sonucundan Bakanl›¤a veya Baflkanl›¤a bilgi veri-
lir.

h) Baflvuru sahibine verilecek yan›tta, haklar› konu-
sunda kendisine baflvurabilece¤i yasal yollar hak-
k›nda bilgi verilir.  

i) Kurul kararlar›, ilgili kamu kurum ve kurulufllar› ta-
raf›ndan geciktirilmeksizin öncelikle ele al›n›p so-
nuçland›r›l›r.

Raporlama
Madde 19 — Kurullar taraf›ndan faaliyetleri ile ilgili ay-

l›k rapor haz›rlan›r. Haz›rlanan raporlar dönemi izleyen
ay›n ilk 10 günü içerisinde valilik kanal›yla Baflkanl›¤a
gönderilir. 

Ayr›ca kurullar, Dünya ‹nsan Haklar› Günü ve Haftas›
program› çerçevesinde yap›lan faaliyetleri içerir bir rapo-
ru bir ay içerisinde valilik kanal›yla Baflkanl›¤a gönderir.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Çeflitli Hükümler

Yürürlükten kald›r›lan hükümler
Madde 20 — 2/11/2000 tarihli ve 24218 say›l› Res-

mi Gazetede yay›mlanan “‹nsan Haklar› Kurullar›n›n
Görev, Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Hakk›nda Yönet-
melik” yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Yürürlük
Madde 21 — Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürür-

lü¤e girer.

Yürütme
Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini insan hak-

lar›ndan sorumlu Bakan yürütür.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Hukuki Dayanak ve Tan›mlar

A m a ç
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac›; Baflbakan-

l›k bünyesinde kurulan ‹nsan Haklar› Üst Kurulu-
nun kurulufl, görev ve iflleyifli ile ilgili usul ve esas-
lar› düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik; 10/10/1984 tarihli

ve 3056 say›l› Baflbakanl›k Teflkilat› Hakk›nda Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Ka-
bulü Hakk›nda Kanunda de¤ifliklik yapan
12/4/2001 tarihli ve 4643 say›l› Kanunun Geçici 2
nci maddesine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

T a n › m l a r
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
Devlet Bakanl›¤› : ‹nsan Haklar›ndan Sorumlu 

Devlet Bakanl›¤›n›,
B a fl k a n l › k : ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›n›,
Üst Kurul : ‹nsan Haklar› Üst Kurulunu,                                                       
ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹nsan Haklar› Üst Kurulunun Kurulufl, 

Görev ve ‹flleyifli ile ‹lgili Esaslar

K u r u l u fl u
Madde 4 - Üst Kurul; Baflbakan›n görevlendi-

rece¤i bir Devlet Bakan›n›n baflkanl›¤›nda; Baflba-
kanl›k, Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, D›fliflleri
Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› müste-
flarlar›ndan teflekkül eder. 

Üst Kurul gerekli gördü¤ü takdirde ilgili kamu
kurulufllar› ile özel kurulufllar›n temsilcilerini toplan-
t›lar›na kat›lmaya davet edebilir.

G ö r e v l e r i
Madde 5 - Üst Kurulun görevleri flunlard›r:

a) ‹nsan haklar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesine
iliflkin konularda idari ve kanuni düzenlemele-
re iliflkin çal›flmalar› yapmak ve gerekli öneri-
lerde bulunmak.                               

b) Yürürlükteki mevzuat›n ve kanun tasar›lar›n›n
insan haklar› temel ilkeleri, uluslararas› belge-
ler ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilme-
leri için uygun gördü¤ü tavsiyeleri yapmak.                                                                                                          

c) Baflbakanl›k ve bakanl›klar ile di¤er kamu ku-
rum ve kurulufllar› için insan haklar› konusun-
da tavsiye kararlar› vermek.

d) ‹nsan haklar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesini,
Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Be-
yannamesinde ve Türkiye'nin taraf oldu¤u in-
san haklar› ile ilgili uluslararas› sözleflmelerde
öngörüldü¤ü flekilde, ça¤dafl ve evrensel öl-
çülere uygun olarak gerçeklefltirmek amac›y-
la yap›lacak çal›flmalar› koordine etmek.

e) ‹nsan haklar› alan›nda kaydedilen geliflmeler
hakk›nda kamuoyunun ayd›nlat›lmas› ama-
c›yla yap›lacak çal›flmalar› koordine etmek.

f) Kamu kurum ve kurulufllar›nca gerçeklefltiri-
len insan haklar›yla ilgili hizmetiçi e¤itim prog-
ramlar›n›n uygulanmas›n› izlemek, kitle ileti-
flim araçlar›na ve sivil toplum kurulufllar›na
yönelik insan haklar› e¤itimi çal›flmalar›na kat-
k›da bulunmak.

g) ‹nsan Haklar› E¤itimi On Y›l› Ulusal Komitesin-
de görev alacak ö¤retim üyesi ve temsilci
gönderecek gönüllü kurulufllar› seçmek, Ko-
mite çal›flmalar›n› izlemek, de¤erlendirmek ve
y ö n l e n d i r m e k .

h) ‹nsan Haklar› Dan›flma Kurulunda görev ala-
cak kurum ve kurulufl temsilcileri d›fl›ndaki
üyeleri seçmek, çal›flmalar›n› izlemek ve de-
¤ e r l e n d i r m e k .

›)  ‹nsan haklar› ihlali iddialar› ile ilgili olarak Bafl-
kanl›k ve ‹nceleme Heyetleri taraf›ndan yap›-
lan incelemeleri de¤erlendirmek ve al›nabile-
cek önlemlere iliflkin tavsiyelerde bulunmak.

i) Belirleyece¤i konularda komisyonlar ve çal›fl-
ma gruplar› oluflturmak.

Çal›flma Esaslar›
Madde 6 -
a) Üst Kurul Devlet Bakan›n›n ça¤r›s› ile her ay

düzenli olarak ve gerekti¤inde daha k›sa
aral›klarla toplan›r.

b) Üst Kurula Devlet Bakan› baflkanl›k eder.
c) Üst Kurula Devlet Bakan›n›n bulunmad›¤› hal

ve zamanlarda Baflbakanl›k Müsteflar› bafl-
kanl›k eder.

d) Üst Kurulun sekretarya hizmetleri Baflkanl›k
taraf›ndan yerine getirilir.

Y ü r ü r l ü k
Madde 7 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde

yürürlü¤e girer.

Y ü r ü t m e
Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Üst

Kurulun ba¤l› oldu¤u Devlet Bakan› yürütür.

‹NSAN HAKLARI ÜST KURULUNUN KURULUfi,
GÖREV VE ‹fiLEY‹fi‹ ‹LE ‹LG‹L‹ USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL‹K

Baflbakanl›ktan:

RESMÎ GAZETE 15 A⁄USTOS 2001 Say›: 24494
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Hukuki Dayanak ve 

Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac›; Bafl-

bakanl›k bünyesinde kurulan ‹nsan Haklar›
Dan›flma Kurulunun kurulufl, görev ve iflleyi-
fli ile ilgili usul ve esaslar› düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik; 10/10/1984

tarihli ve 3056 say›l› Baflbakanl›k Teflkilat›
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin
De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda Kanunda
de¤ifliklik yapan 12/4/2001 tarihli ve 4643
say›l› Kanunun Geçici 2 nci maddesine da-
yan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakan : ‹nsan Haklar›ndan 

Sorumlu Bakan›,
Üst Kurul : ‹nsan Haklar› Üst Kurulunu,
Baflkanl›k : ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›n›,
Kurul : ‹nsan Haklar› Dan›flma 

Kurulunu,
‹fade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹nsan Haklar› Dan›flma Kurulunun 

Kurulufl, Görev ve 
‹flleyifli ile ‹lgili Esaslar

Kuruluflu
Madde 4 - Kurul afla¤›da say›lan kurulufl

temsilcileri ve kiflilerden oluflur:
a) Baflbakanl›k, Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri

Bakanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤›, Maliye

Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,
Çevre ve Orman Bakanl›¤› ile Jandarma
Genel Komutanl›¤›, Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›, Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli-
¤i, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlü¤ü, Kad›n›n Statüsü ve
Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü ve Özürlüler
‹daresi Baflkanl›¤›ndan asgari genel
müdür yard›mc›s› veya müstakil daire
baflkan› düzeyinde birer temsilci,

b) Türkiye ve Orta Do¤u Amme ‹daresi
Enstitüsü ‹nsan Haklar› Merkezinden bir
temsilci,

c) Adli T›p Kurumundan bir temsilci,
d) Üye say›s› yüzbinin üstünde olan me-

mur ve iflçi sendikalar› konfederasyon-
lar›ndan birer temsilci,

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar› Konfede-
rasyonu (TESK), Türkiye Sakatlar Kon-
federasyonu ve Türkiye ‹flveren Sendi-
kalar› Konfederasyonundan (T‹SK) birer
temsilci,

f) Türkiye Barolar Birli¤inden bir temsilci,
g) Bünyelerinde insan haklar› birimi bulu-

nan ve Üst Kurul taraf›ndan belirlenen
yedi il barosundan birer temsilci,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inden
(TOBB) ve Türkiye Ziraat Odalar› Bir-
li¤inden (TZOB) birer temsilci,

i) Türk Tabipler Birli¤inden bir temsilci,
j) Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli-

¤inden bir temsilci,
k) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Bas›n

Konseyinden birer temsilci,
l) Yurtd›fl›nda Yaflayan Vatandafllar Da-

n›flma Kurulundan iki temsilci,
m) ‹nsan Haklar› alan›nda faaliyet gösteren

‹NSAN HAKLARI DANIfiMA KURULUNUN 
KURULUfi, GÖREV VE ‹fiLEY‹fi‹ ‹LE ‹LG‹L‹

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL‹K

Baflbakanl›ktan:

RESMÎ GAZETE 15 A⁄USTOS 2001 Say›: 24494



33

ve Üst Kurul taraf›ndan belirlenen sivil
toplum kurulufllar›ndan birer temsilci,

n) Çal›flmalar›nda insan haklar› konular›na
yer veren on ö¤retim üyesi,

o) Uluslararas› mahkemelerde daha önce
görev yapm›fl Türk uzmanlardan iki kifli,

p) Yaz› ve çal›flmalar›nda insan haklar› konu-
lar›na yer veren araflt›rmac› veya yazarlar-
dan befl kifli,
(a-m) bentlerindeki temsilciler kuruluflla-
r›nca, (n,o ve p) bentlerindeki üyeler Üst
Kurul taraf›ndan belirlenir.

Görevleri
Madde 5 - Kurulun görevleri flunlard›r:

a) ‹nsan haklar›n›n gelifltirilmesi ve korun-
mas›na iliflkin konularda görüfl bildirmek,
tavsiyelerde bulunmak, öneriler ve ra-
porlar sunmak,

b) Yürürlükteki mevzuat›n ve yasa tasar›la-
r›n›n insan haklar› temel ilkeleri, uluslara-
ras› belgeler ve mekanizmalarla uyumlu
hale getirilmesi için uygun gördü¤ü ko-
nularda görüfl bildirmek, idari önlemlerin
al›nmas›n› tavsiye etmek,

c) ‹nsan haklar›na iliflkin olarak ilgili Devlet
kurulufllar› ile üniversiteler ve sivil toplum
kurulufllar› aras›nda iletiflim sa¤lamak,

d) ‹nsan haklar›n› kapsayan ulusal ve ulus-
lararas› konularda dan›flma organ› olarak
görev yapmak,

e) Üst Kurul taraf›ndan görüflülmesi isteni-
len hususlar› ele almak, gerekli çal›flma-
lar› yapmak ve görüfl sunmak,

f) ‹nsan haklar› ihlallerinin ulusal düzeydeki
genel durumu ve iflkence yasa¤›, ifade
özgürlü¤ü ve örgütlenme özgürlü¤ü ve
di¤er temel insan haklar› konular› hak-
k›nda Bakana ve Üst Kurula raporlar
sunmak,

g) Irkç›l›k, her türlü ayr›mc›l›k ve yabanc›
düflmanl›¤› dahil insan haklar›na iliflkin
uluslararas› konularda Bakana ve Üst
Kurula görüfl bildirmek.

Çal›flma Esaslar›
Madde 6 - 

a) Kurul; fiubat, Haziran, Ekim aylar›n›n ilk
haftas›nda olmak üzere y›lda üç sefer
düzenli olarak toplan›r.

b) Gerekli görüldü¤ü hallerde Bakan›n veya
Kurul Baflkan›n›n ça¤r›s› ile ola¤anüstü
toplanabilir.

c) Kurul üyelerinin görev süresi üç y›ld›r. Bu
süre sonunda yeniden görevlendirilebilir-
ler.

d) Kurul, ilk toplant›s›nda kendi üyeleri ara-
s›ndan bir baflkan, iki baflkan yard›mc›s›
ve bir raportör seçer. Bunlar›n görev sü-
resi üç y›ld›r. Görevi sona erenler yeni-
den seçilebilir.

e) Kurula, Baflkan›n yoklu¤unda yap›lan
seçimlerde daha çok oy alan Baflkan
Yard›mc›s› baflkanl›k eder.

f) Toplant› üye tamsay›s›n›n yar›dan bir
fazlas› ile yap›l›r. Kararlar toplant›ya
kat›lanlar›n yar›s›n›n bir fazlas› ile al›n›r.
Eflitlik halinde Kurul Baflkan›n›n oyu iki
oy say›l›r.

g) Kurul üyeleri mazeretsiz olarak arka ar-
kaya üç toplant›ya kat›lmad›klar› takdirde
Kuruldan çekilmifl say›l›r. Çekilen ve
çekilmifl say›lan üyelerin yerine ayn›
usulle yeniden görevlendirme yap›l›r.

h) Kurulun sekretarya hizmetleri Baflkanl›k
taraf›ndan yerine getirilir.

i) Kurulun giderleri Baflbakanl›k bütçesin-
den karfl›lan›r.

j) Toplant› sonuçlar› Kurul Baflkan› taraf›n-
dan bir rapor halinde Bakana ve Üst
Kurula iletilir.

k) Kurul çal›flmalar›n›n gerektirdi¤i hallerde
komisyonlar ve alt komiteler kurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son HükümlerYürürlük

Madde 7 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihin-
de yürürlü¤e girer.

Yürütme
Madde 8 - Bu Yönetmelik Hükümlerini

Kurulun ba¤l› oldu¤u Bakan yürütür.

* Yönetmelik 15 A¤ustos 2001 tarih ve 24494 say›l›
Resmî Gazete'de,

1. De¤ifliklik  08 Haziran 2002 tarih ve 24779 say›l›
Resmî Gazete'de,

2. De¤ifliklik 20 fiubat 2003 tarih ve 25026 say›l›
Resmî Gazete'de, 

3. De¤ifliklik 23 Kas›m 2003 tarih ve 25298 say›l›
Resmî Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir.



34

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac›; da-

n›flma organ› olarak çal›flacak ve Birleflmifl
Milletler ‹nsan Haklar› E¤itimi On Y›l› Eylem
Plan› amaçlar› do¤rultusunda çal›flmalar
yapacak ‹nsan Haklar› E¤itimi On Y›l› Ulusal
Komitesi'nin kurulufl, iflleyifl ve görevleriyle
ilgili esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, ‹nsan Hakla-

r› E¤itimi On Y›l› Ulusal Komitesinin kurulufl,
iflleyifl ve görevleri ile ilgili esaslar› kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3056 say›l›

Baflbakanl›k Teflkilat› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek
Kabulü Hakk›nda Kanunun 2 ve 33 üncü
maddelerine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Kurulufl
Madde 4 - ‹nsan Haklar› Üst Kuruluna

ba¤l› olarak ‹nsan Haklar› E¤itimi On Y›l›
Ulusal Komitesi kurulmufltur.

Ulusal Komite; Baflbakanl›ktan bir, Ka-
d›n›n Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdürlü-
¤ü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlü¤ünün ba¤l› oldu¤u
bakanl›klardan birer, Adalet, ‹çiflleri, D›flifl-
leri, Milli E¤itim, Sa¤l›k ve Kültür bakanl›k-
lar›ndan birer temsilci ve insan haklar› ala-
n›nda faaliyet gösteren gönüllü kurulufllar-
dan alt› temsilci ile bu alanda çal›flmalar›y-
la tan›nm›fl befl ö¤retim üyesi olmak üzere
yirmi üyeden oluflur.

Bakanl›k temsilcileri kurumlar›nca, ö¤-
retim üyeleri ve temsilci gönderecek gönül-
lü kurulufllar ‹nsan Haklar› Üst Kurulunca
belirlenir.

Ö¤retim üyeleri ile gönüllü kurulufllar›n
görev süresi iki y›ld›r. Bu süre sonunda ye-
niden görevlendirilebilirler. Mazeretsiz ola-

rak üç toplant›ya kat›lmayanlar Komiteden
çekilmifl say›l›r.

Ulusal Komite, ilk toplant›s›nda kendi
içinden iki y›l için bir baflkan ve bir baflkan
vekili seçer. Görevi sona erenler, yeniden
seçilebilirler.

Görev
Madde 5 - ‹nsan Haklar› E¤itimi On Y›l›

Ulusal Komitesi, Birleflmifl Milletler ‹nsan
Haklar› E¤itimi On Y›l› Eylem Plan›n›n Türki-
ye'de uygulanabilmesi için bir ulusal prog-
ram önerisi haz›rlar; Eylem Plan› ve Ulusal
Program çerçevesinde yürütülen e¤itim ça-
l›flmalar›n› izler, de¤erlendirmelerini ‹nsan
Haklar› Üst Kuruluna bildirir. Ayr›ca bu ko-
nularda Üst Kurulca verilen di¤er görevleri
yerine getirir.

‹flleyifl
Madde 6 - Ulusal Komite her ay düzen-

li olarak, gerekti¤inde daha k›sa aral›klarla
toplan›r.

Ulusal Komite, toplant› ve çal›flmalar› ile
ilgili ifllerde ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›ndan
yararlan›r.

Ulusal Komite, Üst Kurulun onay›n› al-
mak kofluluyla alt çal›flma birimleri
oluflturabilir.

Yürürlük
Madde 7 - Bu Yönetmelik  yay›m›

tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme
Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini

insan haklar› ile ilgili konularda görevli Dev-
let Bakan› yürütür.

*1. De¤ifliklik 25.12.1999 tarih ve 23917 say›l› Resmî

Gazete'de yay›mlanm›flt›r.

**2. De¤ifliklik 18.07.2001 tarih ve 24466 say›l› Resmî

Gazete'de yay›mlanm›flt›r. De¤ifliklikler metne ifllenmifltir.

‹NSAN HAKLARI E⁄‹T‹M‹ ON YILI ULUSAL
KOM‹TES‹ YÖNETMEL‹⁄‹

Baflbakanl›ktan:

RESMÎ GAZETE 4 HAZ‹RAN 1998 Say›: 23362
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Hukuki Dayanak ve 

T a n › m l a r

A m a ç
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac›; Baflba-

kanl›k bünyesinde kurulan ‹nsan Haklar› ‹hlali ‹ddi-
alar›n› ‹nceleme Heyetlerinin kurulufl, görev ve ifl-
leyifli ile ilgili usul ve esaslar› düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik; 10/10/1984 tarihli

ve 3056 say›l› Baflbakanl›k Teflkilat› Hakk›nda Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Ka-
bulü Hakk›nda Kanunda de¤ifliklik yapan
12/4/2001 tarihli ve 4643 say›l› Kanunun Geçici 2
nci maddesine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

T a n › m l a r
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
Devlet Bakanl›¤› : ‹nsan Haklar›ndan 

Sorumlu 
Devlet Bakanl›¤›n›,

Üst Kurul : ‹nsan Haklar› Üst 
K u r u l u n u ,

B a fl k a n l › k : ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›n›,
H e y e t : ‹nsan Haklar› ‹hlali 

‹ddialar›n› ‹nceleme 
H e y e t l e r i n i ,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹nsan Haklar› ‹hlali ‹ddialar›n› 

‹nceleme Heyetlerinin
Kurulufl, Görev ve ‹flleyifli ile ‹lgili Esaslar

K u r u l u fl u
Madde 4 - Heyet; Baflbakanl›k, Adalet Bakan-

l›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤›, Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› temsilcileri ile in-
san haklar› alan›nda çal›flmalar yapan kifliler ve
meslek kurulufllar› temsilcileri aras›ndan inceleme
ve araflt›rma yeri ve konusuna göre Devlet Baka-
n›nca oluflturulur. Heyetin inceleme ve araflt›rma
konusuna göre, ‹çiflleri Bakanl›¤› temsilcisi; Ba-
kanl›k Merkez Teflkilat›, Jandarma Genel Komu-
tanl›¤› veya Emniyet Genel Müdürlü¤ünden belir-
l e n i r .

Heyette görev alacak bakanl›k temsilcileri ku-
rumlar›nca belirlenir.

G ö r e v l e r i
Madde 5 - Heyet insan haklar› ihlali iddialar›-

n› yerinde incelemek ve araflt›rmakla görevlidir.

‹hlâl ‹ddias›n›n Kabulü
Madde 6 -

a) ‹hlal iddialar› ile ilgili baflvuru, kan›tlar›yla bir-
likte Baflkanl›¤a yap›l›r.

b) Baflvuruya ba¤l› olmaks›z›n, Baflbakan tara-
f›ndan re'sen inceleme heyeti oluflturulmas›
i s t e n e b i l i r .

c) Baflkanl›¤›n ön incelemeyi yap›p, ilgili kurum-
dan iddia hakk›nda bilgi ald›ktan sonra iddi-
ay› kabul edilebilir nitelikte bulmas› halinde,
söz konusu iddia ‹nsan Haklar› Üst Kurulu-
nun gündemine al›narak görüflülür.

d) Devlet Bakan›n›n onay› ile Heyet çal›flmalar›-
na bafllar.

Çal›flma Esaslar›
Madde 7 - 

a) Heyet, Devlet Bakan› taraf›ndan befl kifliden
az olmamak üzere oluflturulur.

b) Heyete Baflbakanl›k temsilcisi baflkanl›k
e d e r .

c) Heyetin sekretarya hizmetleri Baflkanl›k tara-
f›ndan yerine getirilir.

d) ‹nceleme ve araflt›rma sonuçlar›, rapor halin-
de Devlet Bakanl›¤›na sunulur.

e) Heyetin giderleri Baflbakanl›k bütçesinden
k a r fl › l a n › r .

f) ‹htiyaç duyuldu¤unda Devlet Bakan› birden
fazla heyet oluflturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Y ü r ü r l ü k
Madde 8 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yü-

rürlü¤e girer.

Y ü r ü t m e
Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Heyetin

ba¤l› oldu¤u Devlet Bakan› yürütür.

‹NSAN HAKLARI ‹HLAL‹ ‹DD‹ALARINI ‹NCELEME
HEYETLER‹N‹N KURULUfi, GÖREV VE ‹fiLEY‹fi‹ ‹LE ‹LG‹L‹

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL‹K

Baflbakanl›ktan:

RESMÎ GAZETE 15 A⁄USTOS 2001 Say›: 24494



'2004 ‹NSAN HAKLARINI 
UYGULAMA YILI OLACAK'

Murat Ayd›n 29.9.2003

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan› Doç.
Dr. Vahit B›çak, Avrupa Birli¤i'ne (AB) tam
üyelik sürecinde son derece kritik bir dö-
neme girildi¤ini belirterek 2004'ün Türkiye
için insan haklar› aç›s›ndan uygulama y›l›
olaca¤›n› söyledi. B›çak, Aral›k 2004'te
AB'nin Türkiye'yle tam üyelik müzakere-
lerine bafllan›p bafllanmayaca¤›na karar
verece¤ini hat›rlatarak, bu önemli kararda
büyük ölçüde insan haklar›ndaki geliflme-
lerin belirleyici rol oynayaca¤›n› vurgulad›. 

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤› gö-
revine k›sa bir süre önce atanan Doç. Dr.
B›çak, “‹nsan haklar› konusunda uluslara-
ras› standartlar› yakalay›p, Türkiye'yi d›-
flar›ya, özellikle Balkanlar ve Orta Asya gi-
bi ülkelere insan haklar› konusunda bilgi
transferi yapan bir ülke yapmay› hedefli-
yoruz.” dedi. 

A‹HM'nin verdi¤i kararlar ve AB'nin talep
etti¤i yasal düzenlemeler çerçevesinde
insan haklar› alan›nda mevzuatta ciddi
de¤ifliklikler yap›ld›¤›n› kaydeden B›çak,
uygulamadaki s›k›nt›lar›n devam etti¤ini
söyledi. B›çak, “2004 bizim aç›m›zdan in-
san haklar› ve uygulama y›l› olacak.” flek-
linde konufltu. 

B›çak, yap›lan yasa de¤iflikliklerinin uygu-
lanmas›n› takip etmek amac›yla kurulan
Reform ‹zleme Grubu'nda kendisinin de
yer ald›¤›n› hat›rlatarak bu konuda yafla-
nan s›k›nt› ve sorunlar›n kendilerine ulafl-
t›r›lmas›n› istedi. B›çak, ‹nsan Haklar›
Baflkanl›¤›'n›n yeni bir kurum olmas›na
karfl›l›k ülke genelinde 950 il ve ilçede in-
san haklar› kurulu oluflturuldu¤unu, bun-
larla sürekli olarak irtibat halinde çal›flt›k-
lar›n› aktard›. Bütün vatandafllar› haklar›-
na sahip ç›kmaya ça¤›ran B›çak, insan
haklar› ihlal edilenlerin hiç kimseden çe-
kinmeden kendilerine flikayet baflvurusu
yapabilece¤ini dile getirdi. 

Yapacaklar› çal›flmalarda birinci önceli¤i
fleffafl›¤a vereceklerini belirten B›çak,
meydana gelen insan haklar› ihlallerini, bu
konuda haz›rlanan inceleme raporlar›n› ve

getirilen çözümleri periyodik aral›klarla
kamuoyuyla paylaflacaklar›n› söyledi. ‹n-
san haklar› bilincinin gelifltirilmesi, yasala-
r›n uygulamaya yans›t›lmas› ve ihlallerin
önlenmesi gibi konularda sivil toplum ör-
gütleriyle birlikte çal›flmaya önem verdik-
lerini anlatan B›çak, birçok il ve ilçede bu
konularda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluflu bulunmad›¤›ndan yak›nd›. B›-
çak, sivil toplum kurulufllar›n›n sadece fli-
kayet de¤il sorunlara çözüm teklifleri ge-
tirmelerini de beklediklerini dile getirdi. 

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan› B›çak,
toplumsal ilerleme ve ekonomik kalk›n-
man›n insan hak ve özgürlüklerindeki ge-
liflmeye ba¤l› oldu¤unu ifade ederek “Öz-
gürlü¤ün, giriflimcili¤in, düflünce üretimi-
nin k›s›tland›¤› ülkeler kalk›nam›yor. Ülke-
mizdeki insan haklar› alan›nda at›lan
ad›mlar sosyal ve ekonomik alandaki ge-
liflmelerin de ivmesi olacakt›r.” fleklinde
konufltu. 

Vahit B›çak kimdir? 

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan› Doç.
Dr. Vahit B›çak, Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi'nden 1989 y›l›nda mezun
oldu ve doktoras›n› ‹ngiltere'de Notting-
ham Üniversitesi'nde ceza hukuku alan›n-
da tamamlad›. 1999 y›l›nda Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi'nde stajyer hukukçu
olarak çal›flan B›çak, 2002 y›l›nda doçent
unvan› ald›. Almanya'da Kottenheide Ulu-
slararas› Liderlik Akademisi'nde ve Gum-
mersbach TheodorHeuss Uluslararas› Li-
derlik Akademisi'nde “insan haklar›” e¤i-
tim programlar›na kat›lan Vahit B›çak,
Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Dan›flma Kuru-
lu üyeli¤i yapt›. 

ALO ‹NSAN HAKLARI!

Necati Do¤ru 1.10.2003

Kediyi kuyru¤undan tutarak tafl›man›n be-
deli iflte böyle ödeniyor. Yüzün, gözün t›r-
m›klanm›fl kan   içinde… Bir yandan “Alo
‹nsan Haklar›” diye s›k›fl›yorsun, di¤er
yandan “Alo hayat›n haklar›” diye panikli-
yorsun. DEHAP seçimlerden önce hile
yapm›fl bir parti, hukuk aç›s›ndan “seçim-
lere sokulmamas› gerekirken” sokulmufl.
Bu partiye 1 milyon 900 bin kiflinin verdi¤i
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oy “var say›larak” denge kurulmufl.
Hileli bir denge…
Bir y›l geçmifl…
Adalet bu hileyi görmüfl.
Görmesin mi?
Görmesin diyemeyiz.
Hukuk hileyi görünce 1 milyon 900
bin kiflinin verdi¤i oy bu kez “yok sa-
y›larak” baflka bir denge kurulma du-
rumuyla yüzyüze geliniyor. 1 milyon
900 bin kiflinin oyunu yok saymak
vatandafll›k hakk›na, dolay›s›yla in-
san haklar›na ayk›r›. Var sayarsan bu
kez de ülkeyi daha bir y›l dolmadan
yeniden seçime sokmak, milletvekili
olmufllar›n hakk›n› yok saymak gibi
bir ç›kmaza bat›yorsun. Batmamak
için de hukuka vücut çal›m› at›p “si-
yasi karar” almaya zorlan›yorsun.
Bir yandan insan hakk›…

Öbür yandan hayat›n hakk›…

* * *

‹nsan hakk› ile hayat›n hakk› aras›n-
daki ince dengede s›k›flt› toplum. Ke-
diyi kuyru¤undan tafl›maya benzeyen
durumlar›n hergün bir yeni örne¤ini
yaflamaktay›z. ‹zmir'de HIV virüsü ta-
fl›y›c›s› oldu¤u ö¤renilince s›n›f›nda
“tek bafl›na b›rak›lan” küçük ö¤renci-
nin ve ailesinin durumu da ayn› ör-
nek… Okula ö¤renci gönderen ailele-
rin küçük ö¤renciyi “tecrit edip d›flla-
maya,  az›nl›k durumuna sokmaya”
hiç hakk› yok. Dün bu küçük ö¤renci
40 kiflilik s›n›fta sadece 2 arkadafl›yla
ders yapmak zorunda kald›.

‹nsan hakk› ihlali bu…

Bu koflullar alt›nda Türkiye, dünyada
insan haklar› standard›n›n en yüksek
oldu¤u bilinen Avrupa Birli¤i'ne tam
üye olmaya çal›fl›yor. Baflbakanl›k ‹n-
san Haklar› Baflkanl›¤›'n›n Baflkan›
Doç. Dr. Vahit B›çak ve “Türkiye'de
‹nsan Haklar› ve Demokratik ‹lkeler
Konusunda Bilinç Yükseltme Proje-
si”nin koordinatörü Emel Üresin dün
gazetecileri bilgilendirmek için yap-
t›klar› toplant›da; “Uyum yasalar› ç›-
karmak, yönetmelikler haz›rlamak tek
bafl›na yetmiyor, insan haklar› konu-
sunda de¤er yarg›lar›n›n da toplu-
mun her kat›nda benimsenmesi ge-
rekir” dediler. Toplumu bu konuda

harekete geçirmek için bas›ndan-
medyadan destek istediler.

* * *

Bilinç yükseltme!

De¤er yarg›s› oluflturma!

10/15 y›l sürüyor.

Yunanistan, ‹spanya, Portekiz top-
lumlar› ve kurumlar›, AB insan hakla-
r› bilincine 15 y›ll›k s›k› bir e¤itimden
geçirilerek ancak ulafl›labildiler. ‹ngil-
tere gibi ülkede bile hakimler ve sav-
c›lar, 10 milyon sterlin harcanarak 7
y›ldan fazla süren bir e¤itimden geçi-
rildiler.

Alo insan haklar›…

Alo hayat haklar›…

‹nce çizgisine geldik.

‹NSAN HAKLARI 
BAfiKANLI⁄I

Murat Çelikkan 
2.10.2003

Türkiye, ciddi insan haklar› ihlali ya-
flanan bir ülke. Ancak bu alanda çal›-
flan örgütlerin çabas›yla, toplumda
insan haklar› bilinci de yayg›nlafl›yor.
Devlet de kaç›n›lmaz olarak günde-
mine ald›¤› insan haklar›nda, dönem
dönem olumlu ad›mlar at›yor. Kuru-
lufl yap›lar› her ne kadar sorunlu da
olsa, il insan haklar› kurullar› da bu
geliflmenin bir sonucu. Devlet yetkili-
leri ilk kez bu kurullar sayesinde in-
san haklar› meselesinde toplumla
yüz yüze. Baflbakanl›k ‹nsan Haklar›
Baflkanl›¤› Ocak 2003'ten beri bir
proje yürütüyor. Yeni baflkan Vahit
B›çak, projeyi dün bas›n mensuplar›-
na anlatt›. AB Komisyonu ve Avrupa
Konseyi ile ortak yürütülen projenin
temel hedeflerinden biri, 'ülke gene-
linde insan haklar› kurullar› ile çal›fla-
rak bu kurullar›n insan haklar› bilinci-
ni ve anlay›fl›n› gelifltirme çabas›n›
güçlendirmek.' Baflkanl›k proje kap-
sam›nda insan haklar› konusunda ilgi
çekici yaz›lar yay›mlanmas› için bas›n

ile çal›flacak. Proje May›s 2004'te so-
na erecek. Bu arada ‹l ‹nsan Haklar›
Kurullar›'n›n oluflumunun da gözden
geçirilmekte oldu¤unu duyural›m. ‹n-
san haklar› örgütleri, kurullar›n oluflu-
muna hakl› nedenlerle karfl› ç›k›yor.
Ancak kurul toplant›lar›n›n, kat›l›mc›-
lar, güvenlik güçleri ve bürokratlara
insan haklar› e¤itimi sa¤lad›¤› da
yads›namaz. Baflkanl›¤›n insan hak-
lar› alan›nda bakanl›klararas› koordi-
nasyon görevi de var. Yani ifli çok
zor. Bu alanda at›lan olumlu ad›mlar›
desteklemek ve duyurmak gerekiyor.
Bunun arac› da medya. Peki medya-
da niçin hâlâ insan haklar› konusun-
da uzman muhabirler istihdam edil-
miyor? Gerek ihlaller, gerekse olumlu
geliflmeler aç›s›ndan bu alan ciddi bir
haber kayna¤› de¤il mi? 

UYGULAMA NE 
ZAMAN?

fiahin Alpay
2.10.2003

‹nsan Haklar› Baflkan›
Doç. Dr. Vahit B›çak, toplumda insan
haklar› ve demokrasi ilkeleri konu-
sunda bilinçlenmeye katk›da bulun-
mak amac›yla (AB ve Avrupa Konse-
yi deste¤iyle) bafllatt›klar› “Herkese
‹nsan Haklar›, Hemen!” kampanyas›-
n› tan›tmak üzere ‹stanbul'da bas›n
mensuplar›yla bir toplant› yapt›. Top-
lant›ya ben de kat›ld›m ve çok fley
ö¤rendim. 

“‹nsan haklar› ihlali iddialar› ile ilgili
baflvurular› incelemek ve araflt›rmak,
sonuçlar›n› de¤erlendirmek”le de gö-
revli, Baflbakanl›k'a ba¤l› bir ‹nsan
Haklar› Baflkanl›¤›'n›n Nisan 2001'de
kuruldu¤unu, itiraf edeyim ki, bilmi-
yordum. Baflkanl›¤a k›sa süre önce
çok yetkin bir uzman›n, Say›n B›-
çak'›n atand›¤›n› da bu toplant›ya da-
vet edildi¤im zaman ö¤rendim. fiim-
dilik 25 personelli baflkanl›¤›n, “ince-
leme ve araflt›rma görevini” flimdilik 3
müfettiflle yerine getirmeye çal›flt›-
¤›ndan da toplant› sayesinde bilgim
oldu. 
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‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'n›n kurulma-
s›ndan çok önce, Kas›m 2000'de ç›-
kan bir kanunla “‹hlal iddialar› hak-
k›nda gerekli inceleme ve araflt›rma-
lar› yapmak ve bunlar›n sonuçlar›n›
yetkili mercilere bildirmek”le de gö-
revli il ve ilçe kurullar› oluflturuldu¤u-
nu hiç duymam›flt›m. Bu kurullar›n
vali, kaymakam, belediye baflkan›,
üniversite rektörleri (ya da temsilcile-
ri), emniyet müdürü, jandarma komu-
tan› ve di¤erlerinden olufltu¤unu bil-
miyordum. ‹nsan haklar› ihlallerinden
sorumlu görülenlerin genellikle kamu
görevlileri oldu¤u dikkate al›n›rsa, ka-
mu görevlilerinden kendi kendilerini
denetlemeleri beklenen bu kurullar›n
ne ifle yarad›¤›n› anlamak mümkün
de¤il. Zaten bir ifle yaramad›klar› da
ortada. 

Bizim ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤› (art› il
ve ilçe kurullar›) ile karfl›lamak istedi-
¤imiz ihtiyac›n Bat› demokrasilerinin
birço¤unda sivil toplum kurulufllar›
temsilcilerinden oluflan, devletten
ba¤›ms›z “‹nsan Haklar› Üst Kurulla-
r›” taraf›ndan karfl›land›¤›n›; BM Ge-
nel Kurulu'nun 1993'te kabul etti¤i
“Paris ‹lkeleri” uyar›nca bütün üye ül-
kelerde, insan haklar› ihlallerini takip-
le görevli bu tür üst kurullar kurulma-
s›n›n öngörüldü¤ünü bilmiyordum.
Bundan böyle, elimden geldi¤ince bu
fikrin takipçisi olmaya karar verdim. 

Toplant› sayesinde edindi¤im öteki
dikkate de¤er bilgileri flöyle s›ralaya-
bilirim: Bat› demokrasilerinde san›k-
lar›n ifadelerinin tümünün banda kay-
dedilmesi zorunlu; kay›tl› ve mühürlü
olmayan ifadeler mahkemelerce dik-
kate al›nm›yor. Bizde ise ifadelerin
ancak yarg›c›n gerekli görmesi halin-
de banda kaydediliyor. Bat› demok-
rasilerinde gözalt›na alma an›nda
kaydediliyor ve süre o andan itibaren
geçerli. Bizde ise, süre gözalt›na al-
ma ne zaman kaydedilirse o zaman
bafll›yor, dolay›s›yla (24 saatlik) kanu-
nî süreye uyulup uyulmad›¤›n› denet-
leme imkan› bulunmuyor. 

Türkiye'de y›lda 950 bin kifli hakk›n-
da dava aç›l›yor, buna karfl›l›k en çok
50 bini mahkum oluyor. Avrupa'da

mahkemeye sevk edilen 10 san›ktan
7'si, bizde ise 100 san›ktan 5'i mah-
kum oluyor. Türkiye'de yarg›n›n et-
kinlikten uzakl›¤›n›n bir ölçüsü de bu
olmal›. 

‹nsan haklar› konusunda bilinçlenme
ihtiyac›m›z›n ne kadar derin oldu¤una
dair çarp›c› bir örnek, bir araflt›rma-
n›n sonuçlar›: E¤itim fakülteleri ö¤-
rencilerinin % 17'si, ö¤retim üyeleri-
nin de % 7'si e¤itimde daya¤›n ge-
rekli oldu¤u kan›s›nda. 

AB'ye uyum kanunlar› farkl› dil ve
lehçelerde (bu arada Kürtçe) yay›n ve
e¤itim yap›lmas›n› serbest b›rakt›. Bu
arada 7. Uyum Paketi, daha önce ç›-
kar›lan yay›n ve e¤itim yönetmelikle-
rinin yenilenmesini zorunlu hale getir-
di. Peki, yönetmelikler ne zaman ç›-
kar›lacak? Kanuna göre RTÜK, yay›n
yönetmeli¤ini 19 Kas›m'a kadar ç›-
karmak mecburiyetinde. E¤itim yö-
netmeli¤ini ise Milli E¤itim Bakanl›¤›
ne zaman isterse o zaman ç›karabilir. 

AB Komisyonu'nun Genifllemeden
Sorumlu üyesi Verheugen, D›fliflleri
Bakan› Gül'e “fiu Kürtçe yay›n ve
e¤itimin yap›ld›¤›n› bir görsek” de-
mifl. Ama anlafl›lan, “uygulama” biraz
bekleyecek; reform yap›yormufl gibi
yapmaya devam edece¤iz.

25 M‹LYARLIK 
‹NSAN HAKKI!

Serdar Arseven,
10.7.2004

‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›... 
Böyle bir devlet organ›ndan haberdar
m›s›n›z?.. 
Evet, Baflbakanl›¤a ba¤l› böyle bir
yer var... 
Bafl›nda da, Doç. Dr. Vahit B›çak. 
D›fliflleri Bakan› Abdullah GÜL'ün ya-
k›n dostu, ziyadesiyle güvendi¤i uz-
manlardan... 
Ecevit hükümeti döneminde,
2001'de kurulan Baflkanl›k, Vahit B›-
çak'tan önce ifllevsizdi...
fiimdilerde bir fleyler yapmaya çal›fl›-

yor... 
Büyük bir organizasyon, 81 il ve 850
ilçede kurullar› var...
Her bir kurul 16 kifliden olufluyor... 
Kurulufl döneminde bunlar›n tamam›
devlet memuruymufl... 
fiimdi, devleti temsil edenlerin say›s›
iki, di¤erleri sivil toplum örgütlerine
mensup... 
Bunlar sürekli olarak toplan›yor, flikâ-
yetleri ele al›yor, raporluyor, de¤er-
lendirilmek üzere Ankara'ya gönderi-
yor...
Bu, kimilerine göre elle tutulur, gözle
görünür faydas› olmayan bir çark... 
Devlet ifli...
.................
Hariçten elefltiri... 
Kolay tabii. Birde iflin içine gir...
Öyle yapt›k, arkadafl›m›z Fatih Akka-
ya ile birlikte Vahit B›çak'› ziyaret et-
tik...
Baflkan, birikimini ilk anda ortaya ko-
yan bir uzman. 
Göreve geliflinden bu yana bir y›l
geçmifl... 
Bu süre içinde yap›lanlar› sistematize
ederek anlat›yor... 
AB süreci içindeki bütün reform ça-
l›flmalar› ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'nda
flekillenmifl mesela...
Baflkanl›k, ülkenin dört bir yan›ndan
gelen flikâyetleri de¤erlendirmifl, üni-
formal› üniformas›z kamu görevlileri-
nin ihlâllerini, ilgili birimlere havale et-
mifl... 
Birde...
E¤itime a¤›rl›k vermifl... 
Personel e¤itimi ve daha önemlisi
ma¤dur e¤itimi...
“Hak talep etme bilincinin gelifltiril-
mesi..:”
Kolay ifl de¤il... 
Seminerler, paneller, afifller, CD'ler,
kitaplar, TV programlar›, vesaire...
Bütün bunlar para ifli de...
Ne yaz›k ki para yok!..
fiimdi s›k› durun:
Devlet, bütün bu ifller için y›lda sade-
ce 25 milyar lira veriyormufl. Baflkan-
l›¤a...
"‹nsan Haklar›" sudan ucuz!..
Devletin, baleye operaya tahsis etti-
¤inin yan›nda...
Çekirdek paras›!..
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Neyse ki, Vahit B›çak giriflken
adam... Sponsor buluyor her proje
için... 
Amerika'dan, Avrupa Birli¤i'nden flu-
radan, buradan...
‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›, "ele güne
muhtaç" bir devlet organ›...
Öyle ki, personel için gerekli olan on
adet bilgisayar› bile, ismini aç›klama-
y› uygun görmedikleri bir "hay›rse-
ver" sayesinde temin etmifller!..
.................
Ondan bundan para istemek bir ya-
na... 
Çal›fl›p çabal›yor, sponsoru buluyor-
sun, yetmiyor.
Bir de bürokratlar›n flüphelerini gi-
dermen lâz›m...
Bir dizi endifle:
"Kim, niçin destek oluyor?..
Hayr›na vermiyor ya adamlar paray›!'
Bütün bunlar s›k›yormufl. Baflkan›...
"Özerk olsak s›k›nt›lar› aflar›z" diyor...
Bat›da bu tip kurulufllar›n tamam›
özerkmifl...
Bizdeki bir yandan Baflbakan Yar-
d›mc›s›'na ba¤l›, di¤er yandan da bir
dizi bürokrata.
Baflbakan Yard›mc›s›yla problemi
yok da...
Bürokratla u¤raflmak zor ifl... 
.................
Baflkan tam ba¤›ml›, para da yok...
Ele güne avuç açacaks›n, onun da
yan tesiri çok...
Böyle bir yer iflte...
‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›...
Simgesel önemi var...
Devletin insan hakk›na verdi¤i önemi
simgeliyor...
25 milyar, sudan ucuz!..

'B‹Z DE ‹NSANIZ' D‹YEN POL‹S
‹NSAN HAKLARI'NA BAfiVURDU

Murat Ayd›n 23.10.2003

Genellikle insan haklar›n› ihlal ettikle-
ri gerekçesiyle kendilerinden flikayet-
çi olunan polisler de insan haklar›
ma¤duru oldu. Emniyet görevlilerinin
her gün 12 saat çal›flt›r›lmas›ndan fli-
kayet eden bir polis memuru, "Polisin

de insan oldu¤u unutuluyor." diyerek
Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤›'na baflvurdu. 

Avrupa Birli¤i ve insan haklar› tart›fl-
malar›n›n gündemde oldu¤u bir dö-
nemde polislerin insanl›ktan uzak ça-
l›flma flartlar› alt›nda görev yapt›¤›n›
söyleyen polis memuru, flikayet di-
lekçesinde "Bulundu¤umuz ilde a¤›r
ve tehlikeli flartlar alt›nda 12/12 siste-
mi ile çal›fl›yoruz. Yani 12 saat çal›-
fl›p, 12 saat dinleniyoruz. Haftan›n bir
günü kulland›¤›m›z izinler de ço¤u
zaman iptal oluyor. Günlerimiz, sos-
yal ve aile hayat› olmadan geçiyor.
Polisin de insan oldu¤u unutuluyor."
dedi. Baflvuruyu inceleyen ‹nsan
Haklar› Baflkanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›-
¤›'yla irtibata geçerek polisin çal›flma
flartlar› ve mesai sürelerinin düzeltil-
mesini talep etti. Bunun üzerine ‹çifl-
leri Bakanl›¤›, genelge yay›nlatarak
mesai sürelerinin haftada 40 saati
geçmemesine dikkat edilmesini iste-
di. 

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
Vahit B›çak, kendilerine ve insan
haklar› il kurullar›na çok say›da bafl-
vuru yap›ld›¤›na dikkat çekerek, flika-
yetlerin titiz bir flekilde incelendi¤ini
ve ilgili kurum ve kurulufllarla irtibata
geçildi¤ini söyledi. B›çak, vatandafl-
lar›n her türlü ihlali kendilerine iletme-
lerini istedi. 

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤›'na gelen ilginç baflvurular: 

Almanya'n›n Ankara Baflkonsoloslu-
¤u'nun önünde fliddetli bir insan hak-
lar› ihlali yaflan›yor. Burada uzun kuy-
ruklar olufluyor. Türk milletinin onuru
ayaklar alt›na al›n›yor. Alman Konso-
loslu¤u önündeki insan haklar› ihlali
gözlemlenerek gerekli ifllemler yap›l-
mal›. 

Ben bir yemek flirketinde çal›fl›yo-
rum. Çeflitli yemekler yap›l›yor, ancak
bize sadece üç çeflit yemek veriliyor.
Benim can›m di¤er yemeklerden de
çekiyor, ancak yiyemiyorum. Bir in-
san olarak can›m›n çekti¤i di¤er ye-
meklerden yemek benim de hakk›m
de¤il mi? 

Ankara Tren Gar›'n›n 1. peron k›sm›
mermer döfleli, bak›ml› ve temiz iken,
2. ve 3. peronlar bu bak›mdan yok-
sun. Ifl›kland›rma yok, burada adam
bo¤azlansa kimsenin haberi olmaz.
Tuvalet ücretleri de pahal›, yafll›lar
için klozet yok. TCDD'yi tarihî flan›na
yak›flmayacak duruma getiren çal›-
flanlardan flikayetçiyim. 

‹kamet etti¤im mahallede her hafta
sonu sokak dü¤ünleri yap›l›yor. Dü-
¤ün sahipleri vurdumduymaz insan-
lar. Kendileri e¤lenelim derken yüz-
lerce kifliyi rahats›z ediyorlar. Sokak
dü¤ünlerinin bir an önce yasaklan-
mas›n› istiyorum. 

Oturdu¤um dairenin üst kat› apart-
man sakinlerinden muvafakat al›n-
madan iflyeri olarak kullan›l›yor. Bu-
rada gece geç saatlere kadar içki
alemleri yap›l›yor, afl›r› derecede ra-
hats›z oluyoruz. Durumu bilgilerinize
sunar, gere¤ini sayg›lar›mla arz ede-
rim. 

Evimizin yak›nlar›nda bir y›ld›r anor-
mal bir söyleyifl ve rahats›zl›k verici
bir ba¤›r›flla el arabas›yla su satanlar
var. Zab›taya bildirdim; ama hâlâ de-
vam ediyorlar. Sat›c›lar›n ba¤›rmas›y-
la en özel anlar›mda motivasyonum
bozuluyor, ruh sa¤l›¤›m tehlikeye gi-
riyor. 

JANDARMA VE POL‹S 
KURULDAN ÇIKARILDI

Kezban Bülbül 14.11.2003

‹nsan Haklar› Üst Kurulu toplant›s›n-
da, insan haklar› il ve ilçe kurullar›n-
dan jandarma ve polis temsilcilerinin
ç›kar›lmas›na karar verildi.

‹nsan Haklar› Üst Kurulunda, insan
haklar› il ve ilçe kurullar›ndan jandar-
ma ve polis temsilcilerinin ç›kar›lma-
s›na karar verildi. ‹l ve ilçe kurullar›n-
dan bundan sonra daha az kamu gö-
revlisi ve daha çok sivil toplum kuru-
luflu yer alacak Baflbakan Yard›mc›s›
ve D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül'ün
baflkanl›¤›nda toplanan ‹nsan Haklar›
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Üst Kurulu, insan haklar› il ve ilçe ku-
rullar›na iliflkin yönetmelik de¤iflikli¤i-
ni görüflerek karara ba¤lad›. Son alt›
ayd›r ilk kez toplanan kurulunun dün-
kü toplant›s›na Abdullah Gül'ün yan›
s›ra Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Bafl-
kan› Vahit B›çak, AB Genel Sekreteri
Murat Sungar ve 7 bakanl›¤›n müste-
flarlar› kat›ld›.

Toplant›yla ilgili bilgi veren Vahit B›-
çak, insan haklar› il ve ilçe kurullar›n-
dan jandarma komutan›, emniyet
müdürü, il sa¤l›k müdürü, sosyal hiz-
metler il müdürü gibi baz› kamu kuru-
luflu temsilcilerinin ç›kart›ld›¤›n› be-
lirtti. Halen kurullarda temsil say›s› bir
olan insan haklar›yla ilgili sivil toplum
kuruluflu say›s›n›n ise en az üç olma-
s›n›n kararlaflt›r›ld›¤›n› belirten B›çak,
sivil kurulufllar›n kat›l›m› için üst s›n›-
r›n ise olmad›¤›n› kaydetti. B›çak,
"De¤iflikliklerin amac›, kamunun ken-
di kendini denetliyor görüntüsü yeri-
ne, kamuyu sivil toplumun denetimi-
ne açmakt›r” dedi.

75 üyeli ‹nsan Haklar› Dan›flma Kuru-
lu'nun üye yap›s›yla ilgili de baz› de-
¤iflikliklere karar verildi¤ini kaydeden
B›çak, baro temsilcilerinin 5'ten 7'ye
ç›kar›ld›¤›n› ve bundan sonra Anka-
ra'n›n do¤usunda kalan illerin barola-
r›n›n da kurulda temsil edilece¤ini
kaydetti. B›çak, kuruldaki ö¤retim
üyesi say›s›n›n 6'dan 10'a ç›kar›ld›¤›-
n›, akademik kariyeri olmad›¤› halde
insan haklar› alan›nda çal›flan araflt›r-
mac› ve yazarlardan da 5 kiflinin ku-
rulda yer alaca¤›n› söyledi. 

GARD‹YANLAR DA ‹NSAN 
HAKLARI PEfi‹NE DÜfiTÜ!

Önder Y›lmaz, 9.11.2003

Cezaevleri bu kez tutuklu ve hüküm-
lülerin de¤il gardiyanlar›n baflvuru-
suyla gündeme geldi. Baflbakanl›k
‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'na baflvuran
gardiyanlar çal›flma koflullar›n›n in-
san haklar›na ayk›r› oldu¤unu savun-
du.

‹nsan Haklar› Baflkan› Vahit B›çak,

gardiyanlar›n "Çok kötü koflullarda
çal›fl›yoruz. Mesai saatlerimiz uzun.
Hayat›m›z tehlikede oldu¤u gibi in-
sanca çal›flma olana¤› çok az" flikâ-
yeti üzerine çal›flma bafllatt›. Bu kap-
samda Adalet Bakanl›¤›'yla koordi-
nasyon sa¤lanarak gardiyanlar›n ça-
l›flma flartlar› belirlenecek.

Çal›flma koflullar› konusunda ‹nsan
Haklar› Baflkanl›¤›'na ilk baflvuruyu
polisler yapm›flt›. Emniyet Genel Mü-
dürlü¤ü de çal›flma saatlerini haftal›k
40 saat olarak belirlemiflti.

‹lginç baflvuru

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde
sa¤l›k teknisyeni olarak görev yapan
Cemile Demir de kazand›¤› hemflire-
lik okuluna devam edebilmek için na-
kil iznini alamay›nca ‹nsan Haklar›
Baflkanl›¤›'na baflvurdu. Baflkanl›k,
çal›flt›¤› kurumun e¤itim hakk›n› elin-
den ald›¤›n› savunan Demir için dev-
reye girdi.

DEV B‹R ADIM...

Ali Bayramo¤lu 
15.11.2003

Türkiye'de ‹nsan Haklar› ihlalleri bir-
kaç y›l öncesine göre azald›;  istatis-
tikler böyle söylüyor. Ancak bu azal-
man›n görece oldu¤u da ortada.

‹hlalleri sert bir flekilde cezaland›ran,
ihlal tan›m›n› geniflleten yasalar, uy-
gulama alan›na hemen ve beklendi¤i
gibi yans›m›yor. Geleneksel ihlalci
olarak bilinen kimi kurumlar›n ve dev-
let aktörlerinin al›flkanl›klar› de¤iflme-
di, ihlal araçlar›n›n hala sorgulama,
cezaland›rma tekni¤i olarak görülme-
si, bu yönde uygulamalar›n s›kça ört-
bas edilmesi, ihlal takibi, ihlal bölge-
leri ve ihlallere yönelik yapt›r›mlar ko-
nusunda keyfi, siyasi bir hiyerarfli
oluflturulmas› bir e¤ilim olarak süre
gidiyor.

Avrupa Birli¤i'ne uyum çerçevesinde
2000 y›l›ndan itibaren bu tür sorunla-
r›n giderilmesi için Baflbakanl›k bün-
yesinde ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›, ‹n-

san Haklar› Üst Kurulu, ‹nsan Haklar›
Dan›flma Kurulu, il ve ilçelerde ‹nsan
Haklar› Kurullar› oluflturulmufltu.

Tahmin edilece¤i gibi, bu kurullar
mevcut devlet yap›s› ve siyasi koflul-
lar içinde ya ifllevsiz kalm›fl ya da in-
san haklar› meselesinde "zanl›lar›n
ayn› zamanda "denetçi" oldu¤u bir
yap›y› ortaya ç›karm›flt›.

Baflbakanl›k ve yedi ayr› bakanl›k
müsteflar› ile ‹nsan Haklar› Baflka-
n›'ndan oluflan üst kurul fleklî kalm›fl,
sivil toplum örgütleri, kamu kurulufl-
lar›, akademisyenler, baro temsilcile-
rini biraraya getirmesi beklenen ‹n-
san Haklar› Dan›flma Kurulu 2001 y›-
l›nda kurulmufl, ancak ilk toplant›s›n›
2003 fiubat'›nda yapabilmiflti.

Bu dan›flma kurulunun yap›s› bile in-
san haklar› sorunlar›n›n keyfi bir hiye-
rarflisi üzerine kuruluydu. Örne¤in bu
kurulda yer alan befl baro, devlet
merkezli faaliyeti hukuk faaliyetinin
önüne alan Türkiye Barolar Birli¤i ta-
raf›ndan seçiliyor, bu da yetmiyor, bi-
rlik bu barolardan kimlerin temsilci
olaca¤›na da kendisi karar veriyordu.
Do¤al olarak bu befl baronun tümü
Ankara'n›n bat›s›ndan seçiliyor, ba-
rolar içinde en devletçi zihniyetler
bulup ç›kar›l›yordu.

2000 y›l›nda kurulan il ve ilçelerdeki
insan haklar› kurullar› vali, emniyet
müdürü, jandarma komutan›, milli
e¤itim ve sa¤l›k müdürü ile valinin
seçti¤i, birço¤u ad› d›fl›nda sivillikle
ilgisi olmayan sivil toplum örgütlerin-
den olufluyor, bu yap› devlet aç›s›n-
dan zevahiri kurtarmaktan baflka bir
ifle yaram›yordu Bu tablo, b›rak›n in-
san haklar› ihlallerini gidermeyi, nere-
deyse örtbas edecek bir iflleyifli ima
ediyordu.

Önceki gün Türkiye bu konuda küçük
ve sessiz bir devrime tan›k oldu.

Abdullah Gül'ün baflkanl›¤›nda AB
‹lerleme Raporu'nun insan haklar›
konusundaki maddelerini de¤erlen-
dirmek için toplanan insan Haklar›
Üst Kurulu bu yap›y› alt üst etti ve ye-
niden kurdu.

Örne¤in 76 üyeli ‹nsan Haklar› Dan›fl-
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ma Kurulu'na yönelik olarak, Türkiye
Barolar Birli¤i'nin yetkileri elinden
al›nd›; baro say›s› 7'ye ç›kar›ld›; Di-
yarbak›r ve Van barolar›n›n, kendi se-
çecekleri temsilciler yoluyla kurul
üyesi olmas› öngörüldü.

‹l ve ilçe insan haklar› kurullar›nda da
ciddi de¤iflikli¤e gidildi. Vali d›fl›nda-
ki tüm devlet temsilcileri yerlerini se-
çilmifl aktörlere ve sivil toplum örgü-
tü temsilcilerine b›rakt›lar. Emniyet
müdürü, jandarma komutan›, il ya da
ilçe milli e¤itim ve sa¤l›k müdürünün
yerini belediye baflkan›, il genel mec-
lisi temsilcisi, siyasi parti temsilcileri,
okul aile birlikleri temsilcisi, meslek
odalar› temsilcileri ald›. Daha önce
valinin keyfi olarak geçti¤i sivil top-
lum örgütü ve mahalli medya temsil-
cilerinin baflvuranlar aras›ndan seçil-
mesi kararlaflt›r›ld› ve her kurulda en
az üç sivil toplum temsilcisinin yeral-
mas›  kurula ba¤land›.

Bu, flu an itibariyle 930 kurul bulun-
du¤u dikkate al›nacak olursa, Türkiye
genelinde 2790 sivil örgütün ‹nsan
Haklar› denetim flebekesine, kamu
sistemine aktif kat›l›m› demek. Zira,
yeni yönetmeli¤e göre, bu kurullar
ayda en az bir kez toplanarak araflt›r-
ma yapacak ve ihlal iddialar›n› karara
ba¤layacak ve ‹nsan Haklar› bilinci-
nin yükseltilmesi için çal›flacak...

Tüm bunlar bir de¤iflimin, di¤erlerin
de gerektiren ilk ad›mlar›d›r.

Ancak dev adimlar›d›r...

‹rade ve kararl›l›k birçok sorunun üs-
tesinden gelir.

Nitekim bu de¤iflim ard›nda iki
önemli isim var: Baflabakan Yard›m-
c›s› Abdullah Gül ve bu sütunda za-
man zaman ad›ndan söz etti¤imiz,
ülkenin parlak ceza hukukçular›ndan,
Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
Doç. Dr. Vahit B›çak...

B›çak’›n 277 kurum ve kuruluflla yap-
t›rd›¤› görüflmelerin ard›ndan haz›rla-
d›¤› bir tasla¤›n izdüflümleri bunlar...

Umar›z devam› gelecek, uygulama
beklenenden yak›n olacakt›r...

BAfiBAKANLIK HER AY ‹NSAN
HAKLARI RAPORU 
HAZIRLAYACAK

13.12.2003

‹nsan haklar› konusunda sivil toplum
örgütlerinden sonra hükümet de ra-
por haz›rlama karar› ald›. Raporlar
Baflbakanl›k taraf›ndan düzenli ola-
rak ayl›k ve y›ll›k olarak haz›rlanacak.

‹l ve ilçelerde kurulan insan haklar›
baflkanl›klar›n›n verileri dikkate al›na-
rak haz›rlanacak raporlar sonucunda,
sorunlara çözüm yollar› da aranacak.
Bugüne kadar ‹nsan Haklar› Derne¤i,
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ve ‹nsan
Haklar› ve Mazlumlar ‹çin Dayan›flma
Derne¤i gibi örgütler insan haklar›
alan›nda rapor haz›rl›yordu.

Baflbakanl›k'a ba¤l› olarak görev ya-
pan ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›, 2004
y›l› Ocak ay›ndan itibaren düzenli ra-
por yay›nlayacak. Raporlar, 81 il ve
849 ilçede olmak üzere 930 insan
haklar› kurulunun verileri dikkate al›-
narak haz›rlanacak. ‹nsan Haklar›
Baflkanl›¤›, düzenli raporlar›n haz›r-
lanmas›na basamak oluflturmak üze-
re '‹nsan haklar› ihlali iddias› bireysel
baflvuru formu' haz›rlad›. Devlet ‹sta-
tistik Enstitüsü'nün (D‹E) de yard›-
m›yla haz›rlanan formlarda, kiflilerin
kimlerden flikayetçi oldu¤u ve hangi
tür ihlale maruz kald›¤› detayl› bir fle-
kilde sorgulan›yor. Kimlik ve iletiflim
bilgilerinin aç›k bir flekilde yer ald›¤› 4
sayfal›k formda, flikayetçi olunan ku-
rum, ihlal edilen haklar, baflvuruyla il-
gili adli veya idari bir karar›n olup ol-
mad›¤› ve baflvuruyu destekleyen
deliller soruluyor. 'Kurul'a baflvur-
makla ulaflmak istedi¤iniz sonuç ne-
dir?' sorusunda ise 'Kay›tlara geç-
mesi', 'Maddi tazminat almak', 'Ma-
nevi tazminat almak', 'Haklar›n iade-
si', 'Yanl›fll›¤›n düzeltilmesi', 'Sorum-
lular›n cezaland›r›lmas›' seçenekleri
bulunuyor.

‹l ve ilçe merkezlerinden Baflbakanl›k
‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'na gönderi-

len baflvurular burada derlenerek ra-
por haline getirilecek. Baflkanl›k tara-
f›ndan aç›klanacak olan raporlar, da-
ha sonraki aflamada online sisteme
geçilerek internet üzerinden bilgi
paylafl›m› ile haz›rlanacak. Raporla-
r›n, Baflbakanl›k ile 930 insan haklan
kurulu aras›nda oluflturulacak online
ba¤lant› üzerinden haz›rlanmas› için
proje çal›flmas› da yap›ld›. Bu çerçe-
vede haz›rlanan bir projenin AB fon-
lar›ndan finanse edilmesi için sunul-
du¤u belirtildi. Baflbakanl›k taraf›n-
dan haz›rlanan raporlar, sivil toplum
örgütlerinin düzenli olarak yay›nlad›¤›
raporlar› abart›lar olup olmad›¤› aç›-
s›ndan denetleyecek. Çal›flma ayn›
zamanda il ve ilçe kurullar›n›n çal›fl-
mas›n›n gözden geçirilmesi anlam›n›
tafl›yacak. Kurullara yeterli baflvuru-
nun yap›l›p yap›lmad›¤›, yap›lan bafl-
vurularla ilgilenme ve sonuca ulaflt›-
r›lma da yay›nlanan raporlarla aç›¤a
ç›km›fl olacak.

‹nsan haklar› konusunda ayl›k ve y›l-
l›k rapor haz›rlama plan›n›n, 'Konu-
nun merkeziyetçi bir anlay›flla çözü-
lemeyece¤i' düflüncesinden ortaya
ç›kt›¤›n› belirten ‹nsan Haklar› Baflka-
n› Doç. Dr. Vahit B›çak, il ve ilçelerde
bulunan insan haklar› kurullar›n›n bu
yolla daha etkin ve verimli bir hale
dönüfltürülmesini amaçlad›klar›n›
söyledi. Verilerin sa¤l›kl› yorumlana-
bilmesi için de formlar›n standartlafl-
t›r›lmas› yoluna gidilmesinin alt›n› çi-
zen B›çak, “Bu standartlaflt›rma so-
nucunda da say›sal veri ve istatistiki
bilgiler elde ederek bunlar›n kamu-
oyu ile paylaflmay› uygun gördük” di-
ye konufltu.

A‹HM'E BAfiVURULAR AZALDI

28.11.2004

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
Vahit B›çak, il ve ilçelerde ‹nsan Hak-
lar› Kurullar›n›n faaliyete geçmesi so-
nucu A‹HM'e yap›lan baflvuru say›-
s›nda azalma oldu¤unu söyledi.

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
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Doç. Dr. Vahit B›çak, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi'nde Türkiye aley-
hine aç›lan davalarda azalma oldu-
¤unu söyledi. ‹ngiltere D›fliflleri Baka-
nl›¤› taraf›ndan finansman› sa¤lanan
“‹nsan Haklar› Kurullar›na Yönelik El
Kitab› Oluflturulmas›” projesi haz›rl›k
toplant›s› Abant'ta bafllad›. Doç. Dr.
B›çak, ilçelerdeki insan haklar› kurul-
lar›nda muhtarlar›n ve yerel bas›n
temsilcilerinin de bulundu¤una iflaret
etti.

‹lçe insan haklar› kurullar›nda kamu
görevlisi olarak sadece kaymakam
ve belediye baflkanlar›n›n bulundu-
¤unu belirten B›çak, flöyle konufltu:

“Bunlar›n haricinde 15/16 kifliden
oluflan kurullarda görev alanlar sivil
toplum örgütleri ve dernek temsilcile-
rinden olufluyor. Amac›m›z, Türki-
ye'deki insan haklar› uygulamalar›n›
ça¤dafl ülkelerdeki uygulamalar›n
üzerine ç›karmak. Her ilçede vatan-
dafllar bireysel insan haklar› ihlali
formlar›yla baflvuru yapabiliyor. Bafl-
vurular mutlaka inceleniyor. Kurullara
ve bize do¤rudan gelen ihlal iddiala-
r›n› 1 ayl›k dönemlerle kamuoyu ile
paylafl›yoruz. ‹nsan haklar› bilincinin
yükselmesinde bu kurullara büyük
görev düflüyor. ‹statistiklere bak›l›rsa
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkeme-
si'nde Türkiye aleyhine aç›lan dava
say›s›nda azalma oldu¤u görülebilir.
Bu olumlu geliflme Avrupa Birli¤i sü-
recinde haz›rlanan raporlarda da
aç›klanarak, yaflanan baflar›l› süreç
övüldü”.

HAKLARLA 
MÜSTAHAKLAR!

Serdar Arseven,
30.11.2004

‹ngiltere D›fliflleri Bakanl›¤›, “insan
haklar› kurullar›na yönelik el kitab›
oluflturmam›z” için maddi destek
sa¤lad› ya… Sormay›n “Bir el kitab›
için de birilerine mi muhtac›z?” di-
ye… ‹nsan haklar› mevzuatlar›na ba-
kan kuruluflun, Baflbakanl›k ‹nsan

Haklar› Baflkanl›¤›'n›n istihkak›, 2004
y›l›n›n tamam› için personel giderleri
hariç 25 milyar; YTL hesab›yla 25 bin
lira!.. Ayda 2 bin, günde yuvarlay›n
gitsin, 60 Yeni Türk Liras›… Zalimin
çekirdek paras›!.. Neyse ki, insan
haklar›nda Vahit B›çak adl› bir bafl-
kan var. Doçent B›çak, abartm›fl ol-
mayal›m ama, müspet manada tam
bir canavar.

Dünya çap›ndaki iliflkileri sayesinde,
posterdi, afiflti, el kitab›yd›, paneldi,
konferanst›… Bu 25 bin YTL'lik büt-
çenin hayal bile edemeyece¤i iflleri
k›v›r›yor. Yaz› giriflinde ismi geçen ki-
tap da böyle, flahsi çaban›n ürünü
olacak… Bizimkisi, iflin flöyle bir ke-
nar›ndan tutmak…
* * *
Abant'›n yar›m metre karla kapl› at-
mosferinde, insan haklar› alan›nda
dirsek çürütmüfl, nice yollar afl›nd›r-
m›fl arkadafllar›m›zla bir araya gelme-
mize vesile oldu bu kitap… Peki bun-
dan baflka ne ifle yarar? Belki çok
fleye belki de hiçbir fleye…Niyet ha-
lis; isteriz ki 81 il ve 850 ilçede görev
yapmakta olan, yapmaya çal›flan, ya-
par gibi görünmek durumunda olan
insan haklar› kurullar›m›z›n cefakar
üyelerinin ellerinde birer rehber ol-
sun… ‹nsan hakk› nedir, ne yap›l›rsa
ihlal edilmifl olur, hangi ihlal hangi ka-
tegoride de¤erlendirilir, ma¤dura na-
s›l yard›m edilir?..

Bu konularda pratik bilgileri içeren bir
kitap, kitapç›k, el kitab› her neyse…
‹flte o insan haklar› kurullar›na gön-
derilecek… Kurul üyeleri de bu saye-
de… Ne zaman, nerede ne yapacak-
lar›,. Yurdum insan›n›n hakk›n› nas›l
savunacaklar› konusunda bir ölçüde
ayd›nlanm›fl olacak. fiimdi, kurul ve-
saire, kafalar›n kar›flm›fl olmas› kuv-
vetle muhtemel… ‹htimal, haberiniz
yoktur. Haberiniz olmamas›ndan do-
lay›, dudak bükülesi bir haliniz de
yoktur. ‹nsan hakk› dedi¤in ne ki bu
ülkede; kurulunun yeri yurdu, ifltigal
mevzuu bilirsin?...

Madem böyle bir durum var elimiz-
deki bilgileri flöyle bir dökelim orta-
ya… Bunlar, illerde valinin ya da kay-
makam›n baflkanl›¤›ndaki kurullar…

‹flte, bölgelerdeki parti baflkanlar›,
muhtarlar, oda, okul aile birli¤i tem-
silcileri, medya mensuplar›, akade-
misyenler… Böyle bir karma oluflum.
Hakk›n›z m› ihlal edildi? Baflvuruyor-
sunuz, de¤erlendiriyorlar… Ortada
bir ihlal görülürse, ilgili yerlere hava-
le… Yani öyle bir bafl›n›za mahkeme-
ye baflvuraca¤›n›za, bir kurul oluyor
arkan›zda… Bu deste¤in manevi bir
de¤eri var; moraliniz yükseliyor yal-
n›zl›¤›n›za deva…

Bu kurullar›n ihlallerini incelemek ve
araflt›rmak d›fl›nda görevleri de var;
insan haklar›n›n önündeki engelleri
belirlemek, kamu ile vatandafllar ara-
s›ndaki hoflgörü, diyalog ortam›n›
takviye etmek vesaire…

Kurul meselesinin özeti böyle…
* * *
‹nsan haklar›, uçsuz bucaks›z bir
alan… Tart›flmaya da alabildi¤ine
aç›k… Mesela; Baflvuru mevzular›n›n
hangisi gerçek manada insan hakk›
ihlalidir, hangisi de¤ildir, ihlal varsa
çeflidi nedir?.. Ay›rt etmek zor oluyor
üyelerin dedi¤ine göre…

Bir de, ço¤u yerde baflvuru olmuyor-
mufl kurullara.. Ankara'ya yaz, gitsin:

“Baflvuru olmad›¤›ndan!..”

Tabi bunlar, ‹nsan Haklar› Baflkan›
Vahit B›çak'› ve bu meseleyi dert
edinmifl arkadafllar›n› ziyadesiyle “g›-
c›k eden” yaz›lar…

Memlekette hak ihlali eksik olmad›¤›-
na göre.. Niçin pek baflvurmuyor va-
tandafl? Belki;

Baflvursam ne olacak?..” diyor…

Bekli de, bu daha kuvvetli bir ihtimal;
aya¤›n›n dibinde böyle bir kurulun ol-
du¤unu bilmiyor!...
* * *
‹flte biz, üç gün boyunca oturduk…
“‹nsan Haklar› kurullar›n›n daha ve-
rimli olmas› için neler yap›lmal›?..”
meselesini tart›flt›k… Bütün il ve ilçe-
lere gönderilmek üzere bir rehber ki-
tab›n çat›s›n› haz›rlamaya çal›flt›k…

Bu çabam›z›n bir ifle yaray›p yarama-
yaca¤›n› zaman gösterecek.

Bir fleyler yapmaya çal›fl›yoruz iflte,
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bafl›m›za gelebilecek olan insan hak-
lar› ihlaline müstahak olmamak için…

Hakk›n yolunu ar›yoruz!..

BIÇAK: ‹NSAN HAKLARI 
KURULLARINI 
S‹V‹LLEfiT‹REB‹L‹R‹Z

13.12.2004

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
Doç. Dr. Vahit B›çak, ‹nsan Haklar›
Kurullar›'nda görev alan vali ve kay-
makamlar›n kurullardaki üyeliklerine
son verilmesi gibi önerileri de¤erlen-
direbiliriz” dedi. 

Hukuki Araflt›rmalar Derne¤i'nce,
Kocatepe Konferans Salonu'nda, 10
Aral›k ‹nsan Haklar› Günü dolay›s›yla
düzenlenen panelde konuflan B›çak,
insan haklar› kurullar› hakk›nda bilgi
verdi. Bu kurullardaki 16 üyeden sa-
dece ikisinin kamu görevlisi oldu¤u-
nu vurgulayan Doç. Dr. B›çak, flunla-
r› söyledi: “Bu kurullarda görev alan
kamu görevlilerinin yani vali ve kay-
makamlar›n da kurullardaki üyelikle-
rine son verilmesi gibi çeflitli öneriler
zaman zaman gündemimize gelmek-
tedir. E¤er böyle bir önerinin daha
fonksiyonel olaca¤›na inan›rsak bu
kurullar› tamamen sivillefltirebiliriz.
Yani kurullardaki, vali ve kaymakam-
lar›n üyeliklerine son vermeyi de bir
öneri olarak de¤erlendirebiliriz”.AA

ENFLASYON ENDEKS‹ G‹B‹ 
‹NSAN HAKLARI ENDEKS‹

20.12.2003

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
Doç. Dr. Vahit B›çak, insan haklar›yla
ilgili çal›flmalar›n fleffaflaflmas› aç›-
s›ndan 2004 y›l›ndan itibaren il ve ilçe
insan haklar› kurullar›na yap›lan bafl-
vurular›, ayl›k raporlar halinde aç›kla-
yacaklar›n› söyledi. Doç. Dr. B›çak,
``Ayl›k raporlarda yer alan bilgileri ra-

kamsal de¤erlere dönüfltürdükten
sonra ayl›k enflasyon rakamlar› gibi
ayl›k insan haklar› faaliyet raporu
aç›klayaca¤›z'' diye konufltu.

‹nsan Haklar› ve Bilinç Oluflturma 4.
Bölgesel Yuvarlak Masa Toplant›s›,
dün ‹zmir´de Kaya Prestige Otelde
yap›ld›. Avrupa Birli¤i Komisyonu, AB
Konseyi ve Baflbakanl›k ‹nsan Hakla-
r› Kuruluflu taraf›ndan ortak yürütülen
projenin koordinatörü Emel Üresin,
projenin 3 bölümden olufltu¤unu be-
lirterek, ``fiu anda yürüttü¤ümüz top-
lumda insan haklar›yla ilgili bilinç
oluflturmak için düzenlenen k›sm›.
Bunun için 4. toplant›m›z› düzenliyo-
ruz'' dedi.

KURULLAR S‹V‹LLEfiT‹ 

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›
Baflkan› Doç. Dr. Vahit B›çak ise, yü-
rütülen projenin insan haklar› konu-
sunda bilinç artt›rma projesi oldu¤u-
nu belirterek, ``Bizim iki temel hedef
kitlemiz var. Birisi il ve ilçelerdeki ‹n-
san Haklar› Kurullar›´nda görev ya-
pan vali, vali yard›mc›s›, kaymakam
gibi kamu görevlileri di¤eri de kurul-
larda görev yapan sivil toplum kuru-
lufllar›n›n temsilcileri'' dedi. 81 il ve
849 ilçe merkezinde olmak üzere
toplam 930 insan haklar› kurulu oldu-
¤unu hat›rlatan Doç. B›çak, geçti¤i-
miz aylarda bu kurullar›n yeniden ya-
p›land›r›lmas› faaliyetleri sonucunda
kurullardaki kamu a¤›rl›¤›n›n ortadan
kalkt›¤›n› söyledi. Doç. Dr. B›çak, ``Bu
faaliyetler sonucu kurullar sivillefltiril-
di. Her kurulda en az 3 tane insan
haklar› konusunda çal›flan Sivil Top-
lum Kuruluflu (STK) temsilcisi olmas›
gerekiyor. Ancak bu bütün Türkiye´-
de 2800´e yak›n STK demek. Ancak
birçok il ve ilçede kurulumuza davet
edecek STK bulmakta güçlük çeki-
yoruz. Yaklafl›k 2 bin civar›nda
STK´ya ihtiyac›m›z var. Yerel STK´la-
r›n kurulmas›n› teflvik etmeliyiz'' dedi.

100 B‹N AF‹fi, 5 TV F‹LM‹ 

Proje kapsam›nda daha önce Diyar-
bak›r, Ankara ve Trabzon´da toplant›-
lar düzenlediklerini kaydeden Doç.
Dr. B›çak, önümüzdeki Nisan ay›na
kadar sürecek proje kapsam›nda in-

san haklar›yla ilgili 100 bin afifl bast›-
r›p da¤›tacaklar›n› söyledi. Doç. Dr.
B›çak, ayr›ca insan haklar›, ifade öz-
gürlü¤ü, örgütlenme özgürlü¤ü, ka-
d›n haklar› ve iflkence, kötü muame-
le konusunda 30´ar saniyelik 5 TV fil-
mi çekip, bunlar› medyan›n da deste-
¤i ile yay›nlatmak için çal›flt›klar›n›
belirtti.

‹NSAN HAKLARINDA 

SAYDAMLIK 

‹nsan haklar›nda standard›n, ``Muas›r
medeniyet'' düzeyine ulaflmak oldu-
¤unu belirten Doç. Dr. B›çak, son y›l-
larda bu hedef do¤rultusunda önem-
li mesafeler al›nd›¤›n›, genifl çapl› de-
¤ifliklikler yap›ld›¤›n› söyledi. Doç. Dr.
B›çak, ``Ancak mevzuat de¤iflikli¤i ile
ifl bitmiyor, as›l olan yap›lan de¤iflik-
liklerin uygulamaya geçirilmesidir''
dedi.

‹nsan haklar› standartlar›n›n sadece
merkezi Ankara´da olan birimlerin ça-
l›flmalar›yla yükselmesinin mümkün
olmayaca¤›n› kaydeden Doç. Dr. B›-
çak, bu yüzden il ve ilçelerdeki 930
insan haklar› kurullar›n›n çok önemli
oldu¤unu söyledi. Doç. Dr. B›çak bu
kurullar›n ayl›k olarak Baflbakanl›¤a
gönderdikleri ‹nsan Haklar› raporlar›-
n›n bir standarda kavuflmas›n›n
önemli oldu¤unu belirterek, bu konu-
da yapt›klar› çal›flmalar› flöyle anlatt›:

``Bu kurullar›, çal›flmalar› ve faaliyet-
lerini saydamlaflt›rmak istiyoruz. Bu
yüzden Devlet ‹statistik Enstitüsü ile
birlikte kurullar›n her ay gönderdikle-
ri raporlar› standart bir hale getirdik.
Standardizasyon süreci sonucunda
say›sal veri elde edebilece¤iz. Önü-
müzdeki y›ldan itibaren de ayl›k enf-
lasyon rakamlar› gibi ayl›k insan hak-
lar› faaliyet raporunu kamuoyunun
bilgisine sunaca¤›z. fiubat 2004´de
ilk olarak Ocak 2004 verilerini aç›kla-
yaca¤›m›z› umuyorum. Her ay kaç
baflvuru yap›ld›, hangi hak ihlallerin-
de yo¤unlafl›ld›, ihlallerin hangi il ve-
ya ilçede yo¤unlaflt›¤›n› kamuoyu ile
paylaflma imkan› olacak.''

Bir soru üzerine 2003 y›l› verilerinin
henüz aç›klanacak hale gelmedi¤ini
belirten Doç. Dr. B›çak, son yap›lan
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de¤iflikliklerden sonra insan haklar›
kurullar›na yap›lacak baflvurular›n
artmas›n› beklediklerini söyledi. Doç.
Dr. B›çak, ``Ancak ihlal baflvurular›
hak bilincinden dolay› artabilir de. ‹h-
lal baflvurular›n›n artm›fl olmas› ihlal-
lerin artt›¤› manas›na gelmez. Ku-
rumlara olan güvenin artt›¤› manas›-
na da gelebilir'' diye konufltu.

‹NSAN HAKLARI ‹HLÂLLER‹ HER
AY KAMUOYUNA  
AÇIKLANACAK 
1.1.2004

‹nsan haklar› ihlalleri, enflasyon ra-
kamlar› gibi ocak ay›ndan itibaren
her ay kamuoyuna aç›klanacak. Bafl-
bakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›n-
dan yap›lan aç›klamada, insan hakla-
r› standartlar›n›n yükseltilmesi ama-
c›yla bütün il ve ilçelerde insan hakla-
r› kurullar› oluflturuldu¤u hat›rlat›ld›.

Baflkanl›¤›n 81 il ve 849 ilçede bulu-
nan bu kurullara baflvurular›n etkin
bir flekilde yap›labilmesi, ifllemlerin
k›sa sürede sonuçland›r›lmas›, sa¤-
l›kl› bir takibin yap›labilmesi ve bafl-
vurulara iliflkin say›sal veri elde edile-
bilmesi amac›yla '‹nsan Haklar› ‹hlal
‹ddias› Baflvuru Formu' haz›rlad›¤›
kaydedildi. ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤›'n›n 30 Aral›k günü valiliklere gön-
derdi¤i resmi yaz›yla, ihlal iddialar›n-
da bulunanlar›n bu standart formlar›
kullanmas›n›n istendi¤i ifade edildi.
Aç›klamada flunlar kaydedildi: "‹l ve
ilçelerimize yap›lan baflvurularda
ocak ay›ndan itibaren bu formlar dol-
durulacak ve doldurulan her formun
bir nüshas›, ayl›k haz›rlanan raporlar
eflli¤inde Baflbakanl›k ‹nsan Haklar›
Baflkanl›¤›'na gönderilecektir. Kamu
hizmetlerinin saydam yürütülmesinin
kamu hizmetlerinde kaliteyi art›raca-
¤›na olan inanc›m›z nedeniyle ayl›k
raporlar, 2004 y›l›ndan itibaren ka-
muoyu ile paylafl›lacakt›r. Ayl›k ra-
porlarda yer alan bilgiler rakamsal
de¤erlere dönüfltürüldükten sonra
ayl›k enflasyon rakamlar› gibi ayl›k in-
san haklar› ihlal iddialar› verileri ka-

muoyunun bilgisine sunulacakt›r."
Aç›klamada, baflkanl›¤›n, insan hak-
lar› standartlar›n› yükseltme ve ihlal
iddialar›n› en aza indirme konusunda
kararl› oldu¤u da ifade edildi. 

BAfiBAKANLIK HAK 
‹HLÂLLER‹N‹ SIKI TAK‹BE ALDI

Süleyman Kurt 24.12.2004

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤›, 81 il ve 850 ilçenin insan haklar›
kurullar›n› yak›n izlemeye ald›. Bafl-
kanl›k, vatandafl›n “insan haklar› ihlal
iddias›” baflvurusunda bulunmad›¤› il
kurullar›na not vermeye bafllad›. 

Baflvuru alamayan il kurullar› önce
uyar›larak sebepleri araflt›r›lacak, du-
rumun devam› halinde idari sorufltur-
ma mekanizmas› devreye sokulacak.
Ekim ay›nda sadece 65 kifli insan
haklar› ihlali flikayeti ile kurullara bafl-
vururken 67 kurula flikayet yap›lmad›.
Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
Doç. Dr. Vahit B›çak, baflkanl›¤›n ça-
l›flmalar› hakk›nda Zaman'a bilgi ver-
di. Hak aray›fl›n›n bir dönem yaln›zca
belirli marjinal gruplar›n tekelindey-
mifl gibi alg›land›¤›n› aktaran B›çak,
son y›llarda bu anlay›fl›n de¤iflmeye
bafllad›¤›n› bir örnekle anlatt›. 

Vahit B›çak, “Bir süre önce bize po-
lisler baflvurdu. Mesai saatlerine
uyulmad›¤›ndan, bu konunun insan
hakk› ihlali oldu¤undan yak›nd›lar.
Durumu ‹çiflleri Bakanl›¤›'na ilettik.
Bunun üzerine bakanl›k, polislerin
mesailerinde 40 saatin üzerine ç›k›l-
mamas› yönünde bir genelge yay›n-
lad›.” dedi. 81 il ve 850 ilçede 16'flar
kiflilik insan haklar› kurullar›n›n görev
yapt›¤›n› belirten B›çak, kurullar›n 'si-
villefltirildi¤ine' dikkat çekti. B›çak,
insan haklar› konusunda çal›flma ya-
pan sivil toplum örgütlerine de, “Ge-
lin, bu kurullarda beraber çal›flal›m.”
ça¤r›s›nda bulundu. 

‹nsan haklar›yla ilgili birimlerin ve sivil
toplum örgütlerinin, hak ihlallerini ra-
por etmenin ötesinde bilinçlendirme
ve e¤itim gibi görevlerinin de bulun-

du¤unu ifade eden Vahit B›çak, Bafl-
bakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'na
ba¤l› olarak çal›flan il ve ilçe kurulla-
r›n› da bu yönde uyard›. B›çak, il ku-
rullar›ndan e¤itim faaliyetine de
önem vermelerini istedi. B›çak, flun-
lar› kaydetti: "Biz bu kurullardan dü-
zenli olarak ayl›k raporlar al›yoruz. Bir
k›sm›, 'bu ay herhangi bir ihlal baflvu-
rusu olmad›¤› için kurulumuz toplan-
mad›' diye rapor yaz›yor. Bu, yanl›fl;
düzeltilmesi gerekir. Bu kurullara
bundan böyle puan verece¤iz, y›ld›z
verece¤iz. Ekim ay›nda ihlal baflvuru-
su almayan, alamayan 67 il kurulu
var. Bunlar› uyaraca¤›z." 

Ekim ay›nda 65 baflvuru oldu 

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤›, 2004 y›l› Ekim ay› insan haklar› ih-
lali iddias› baflvurular›na iliflkin rapo-
runu aç›klad›. Buna göre, ekim ay›n-
da 32'si do¤rudan baflkanl›¤a, 32'si il
kurullar›na, 1'i de ilçe kurullar›na ol-
mak üzere toplam 65 kifli, insan hak-
lar› ihlal iddias› ile baflvurdu. Bir kifli,
birden fazla hak ihlali iddias› ile bafl-
vuruda bulunabildi¤i için, flikayet sa-
y›s› da 127 olarak gerçekleflti. Ekim
ay›nda en çok baflvuru (12) iflkence
ve yaflam hakk› konusunda oldu. Bu
ayda en çok baflvuru (7) ‹stanbul'da
yap›ld›.

TAC‹ZC‹ TAKS‹C‹YE MEN

Önder Y›lmaz, 1.2.2005

Servis bekleyen kad›n› 'rahats›z
eden' floföre ceza.

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤›, M.K. adl› kad›n› trafikte laf at›p uy-
gunsuz el iflareti yapan taksi floförü-
ne önce para cezas› verdirdi; floför
T.E. trafikten de men edildi.

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤›, M.K. adl› bir kad›na trafikte laf at›p
uygunsuz iflaret yapan taksici T.E.’a
hem para cezas› verdirtti; hem de
trafikten men ettirdi.

Her fley geçen y›l Temmuz ay›nda
bafllad›. M.K. adl› kad›n, Hacettepe
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Üniversitesi önünde servis beklerken
F.K.'a ait 06 T 5414 plakal› taksiyi
kullanan T.E.'un tacizine u¤rad›. Tak-
si isteyip istemedi¤ini soran T.E.,
servis bekledikleri yönünde yan›t
al›nca M.K.'ya hakaret ederek, el ha-
reketleri yapt›.

'Cezas›n› buldu'

Durumu içine sindiremeyen M.K.'da
Temmuz 2004'te, Baflbakanl›k ‹nsan
Haklar› Baflkanl›¤›'na flikayette bu-
lundu. Baflbakanl›k da Eylül 2004'te
Trafik Denetleme fiube Müdürlü¤ü ile
Ankara Umum Otomobilciler ve fio-
förler Odas› ile temasa geçerek F.K.
ile T.E.'un uyar›lmas›n› sa¤lad›. Taksi
trafikten men edilirken, ayr›ca para
cezas› verildi. Görüntülenmesini iste-
meyen M.K., “Yapt›¤› hareketleri içi-
me sindirememifltim kan›ma dokun-
du diyebilirim. Her medenî insan gibi
cezas›n› bulmas› için hakk›m› arad›m.
fiikâyette bulundum ve söz konusu
kifli cezas›n› buldu” dedi.

'Benim de ailem var'

Ankara Umum Otomobilciler ve fio-
förler Odas› Baflkan› Ahmet Çiçek de
flunlar› söyledi: “Benim de ailem var.
Bu tür olaylara s›cak bakamay›z. Ta-
viz vermedik ve floförü hemen gön-
derdik”.

“ALO ‹NSAN HAKLARI” 
KURULUYOR

10.2.2005

Yurttafllar Eylül ay›ndan itibaren flikâ-
yetlerini telefon veya internetle bildi-
rebilecek.

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
Doç. Dr. B›çak, 'Alo ‹nsan Haklar›'
projesini yaklafl›k bir y›l önce gelifltir-
diklerini ve finansman için Avrupa
Birli¤i'nden destek ald›klar›n› söyledi.
B›çak, projeyi Eylül ay›nda yaflama
geçireceklerini belirtti.

ANKARA (AA) Baflbakanl›k ‹nsan
Haklar› Baflkan› Doç. Dr. Vahit B›çak,
vatandafl›n, daha sonra tespit edile-
cek 3 haneli ya da “444” ile bafllayan
bir telefon numaras›n›, ülkenin her-
hangi bir yerinden arayarak insan

haklar› konusundaki flikâyetlerini ya-
pabilece¤ini ya da iste¤ini dile getire-
bilece¤ini ifade etti.

B›çak, yapt›¤› aç›klamada, insan
haklar›n› korumaya ve gelifltirmeye
yönelik faaliyetlerin devam etti¤ini
söyledi. Faaliyetlerin, 4 ana noktada
yer ald›¤›n› belirten B›çak, bunlardan
birisinin, insan haklar› konusuna da
di¤er kamu kurulufllar› ile birlikte, ko-
ordineli olarak ilerleme sa¤lamak ol-
du¤unu kaydetti. B›çak, hem kamu
görevlilerinin hem de halk›n insan
haklar› konusunda bilinçlendirilmesi
konusuna önem verdiklerini, mevzu-
at›n uluslararas› standartlara uyumu-
nu gerçeklefltirmeye çal›flt›klar›n› ve
vatandafllardan gelen iddialar› de-
¤erlendirdiklerini de vurgulad›.

B›çak, yaflanan AB sürecinde insan
haklar›n›n önemini korudu¤unu, do-
lay›s›yla da insan haklar› konusunda-
ki reformlar› uygulamaya yans›tmak
için düflündükleri, projelendirdikleri
ve finansman›n› bulduklar› projeler-
den birisinin “alo insan haklar›” pro-
jesi oldu¤unu söyledi.

Bu proje hakk›nda bilgi veren B›çak,
flu anda vatandafl›n insan haklar› ko-
nusunda bilgi almak, flikayetini dile
getirmek için 930 merkezdeki dan›fl-
ma bürolar›na baflvurabildiklerini, an-
cak kendilerinin bunu daha kolaylafl-
t›rmak için “web” tabanl› bir telefon
hatt› oluflturacaklar›n› kaydetti. Doç.
Dr. B›çak, vatandafl›n daha sonra
tespit edilecek 3 haneli ya da “444”
ile bafllayan bir telefon numaras›n› ül-
kenin herhangi bir yerinden arayarak
insan haklar› konusunda flikâyetini
yapabilece¤ini ya da istedi¤ini dile
getirebilece¤ini ifade etti. B›çak, sis-
teme, telefonun yan› s›ra, internet
üzerinden de baflvurulabilece¤ini
vurgulad›. Vahit B›çak, il ve ilçe kurul-
lar›n›n, sivil toplum örgütlerinin kat›l›-
m› ile adeta “jüri sistemi” gibi halk›n
da kat›ld›¤› bir mekanizma haline ge-
tirildi¤ini kaydetti.

Doç. Dr. B›çak, “alo insan haklar›”
projesini ve o tarihte finansman› için
AB'ye baflvurduklar›n›, AB'nin de
olumlu yan›t verdi¤ini söyledi. B›çak,
projeyi Eylül ay›nda hayata geçirmeyi
planlad›klar›n› belirtti.

‹NSAN HAKLARI

Fikret Bila 
3.3.2005 

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›-
¤›, 2004 y›l› baflvurular›na iliflkin bilgi-
leri de¤erlendiriyor. Baflkan Doç. Dr.
Vahit B›çak, Türkiye'nin nüfusu dik-
kate al›nd›¤›nda, insan haklar› ihlali
iddias›yla yap›lan baflvurular›n çok
düflük oldu¤u kan›s›nda. Ayda 60/70
baflvuru yap›ld›¤›n› belirtiyor. Bu du-
rumun Türkiye'de henüz vatandafll›k
bilincinin yeterli düzeyde olmad›¤›n›
kan›tlad›¤›n› söylüyor.

Rakamlar›n diline geçmeden önce,
‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'n›n konumu-
nu tart›flmaya açmakta fayda var.
Böyle bir baflkanl›¤›n baflbakanl›k
bünyesinde bulunmas› ne kadar
do¤ru? Hak ihlaliyle ilgili bir kurumun
siyasi otoritenin d›fl›nda olmas› daha
isabetli olmaz m›? Devleti devlete fli-
kâyet etmek, bundan sonuç bekle-
mek vatandafla ne kadar inand›r›c›
gelir, ne kadar güven uyand›r›r?

Bu sorular aç›s›ndan bak›ld›¤›nda in-
san haklar›yla ilgili kurumlaflman›n
Baflbakanl›k d›fl›nda gerçekleflmesi
gerekti¤i savunulabilir. Ba¤›ms›z bir
örgütlenme, insan haklar› ihlaliyle il-
gili çal›flmalar› daha güvenilir ve daha
etkin yapabilir. Baflvurular› da kolay-
laflt›rabilir. Devlet karfl›s›nda bireyin
y›llar›n verdi¤i birikimle tedirgin oldu-
¤u bir gerçektir. Bu bak›mdan, insan
haklar› kurulufllar›n›n devlet d›fl›nda,
bilim adamlar›n›n etkin oldu¤u bir ya-
p›lanmayla daha iyi ifllev görece¤i
söylenebilir.

Ayr›ca, Türkiye, yarg› alan›nda da bir
yap›lanmay› düflünmelidir. Bu alanda
uzman mahkemeler kurulmas› da gü-
venirli¤i ve etkinli¤i art›rabilir.

2004 baflvurular› neler söylüyor, ra-
kamlara bakal›m...

2004 y›l›nda 751 kifli insan hakk›n›n
ihlal edildi¤i iddias›yla baflvuruda bu-
lunmufl. Bir kifli, birden fazla hakk›n›n
ihlal edildi¤ini öne sürebiliyor. Bu ne-
denle 751 baflvuruda 1454 hak ihlali
iddias› yer alm›fl.
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En fazla hak ihlali iddias›, iflkence ve
kötü muameleyle ilgili. Toplam 138 id-
diayla toplam baflvurular›n yüzde
9.49'u iflkence ve kötü muameleyle il-
g i l i .

Bu alan› 113 baflvuru ve yüzde 7.77'lik
oranla kifli hürriyeti ve güvenli¤i alan›
i z l i y o r .

Üçüncü s›rada ise 112 baflvuru ve
yüzde 7.70'lik oranla adil yarg›lanma
hakk›n›n ihlal edildi¤i iddias› yer al›yor.
Yaflam hakk›, sa¤l›k ve hasta hakk›na
iliflkin ihlal iddialar› ise yüzde 7.63 ve
yüzde 7.38'lik oranlarla ilk s›ralarda
b u l u n u y o r .

Mülkiyet hakk› ihlaline iliflkin iddia sa-
y›s› 96 ve oran› ise yüzde 6.60...

Türkiye'de çok tart›fl›lan din ve vicdan
özgürlü¤ünün ihlaline iliflkin baflvuru
ise alt s›ralarda yer al›yor. Baflvuru sa-
y›s› 23, oran› yüzde 1.58 düzeyinde.

Bu say›lar gösteriyor ki insan haklar›
ihlalleriyle ilgili sorun, a¤›rl›kl› olarak ifl-
kence ve kötü muameleden kaynakla-
n›yor. Baflvuruda bulunanlar›n siyasi
nedenlerle gözalt›na al›nan veya tutuk-
lanan kifliler oldu¤unu tahmin etmek
zor de¤il.

Türkiye'nin hedefi öncelikle bu alanda-
ki baflvurular› s›f›rlamay› baflarmak ol-
mal›. "S›f›r tolerans" yaklafl›m›n›n ya-
flama geçirilmesi zorunlu.

Türkiye bütün kurumlar›yla iflkence ve
kötü muameleyi tarihe gömmek için
u¤rafl vermeli. Tabii buna vatandafl›n
da katk›da bulunmas›, vatandafll›k bi-
linciyle hareket etmesi, hak aramaktan
çekinmemesi de gerekir.

‹NSAN HAKLARI'NIN 
KURTARDI⁄I HAYATLAR

Atefl Yalazan/Hasan Tüfekçi 
4 . 3 . 2 0 0 5

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan›
Doç. Dr. Vahit B›çak, dün 2004 y›l› ça-
l›flmalar› konusunda bilgi verdi.

Doç. B›çak'›n aç›klamalar›na göre bafl-
kanl›k, son dönemde ilginç “hayat kur-
tarma operasyonlar›”na imza att›. Bafl-
kanl›k birçok baflvuruyu baflar›yla çö-

züme kavuflturdu.

Tutuklu baflvurusu soruflturma açt›rd›.

Halen D tipi kapal› cezaevinde tutuklu
bulunan M.S.F. yapt›¤› baflvurusunda,
gözalt›ndayken Bursa Emniyet Müdür-
lü¤ü'nde iflkence gördü¤ünü, savc›l›¤a
bildirmek isteyen ailesinin dilekçesinin
savc› taraf›ndan al›nmad›¤›n› iddia etti.
‹ddia üzerine, ilgili Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›nca tahkikat bafllat›lmas› sa¤-
l a n d › .

Töre cinayetine dur

Diyarbak›r'da E.‹. isminde özürlü kad›-
n›n evlenmeden do¤um yapt›¤› için ai-
lesi taraf›ndan öldürülece¤i iddias›na
Baflbakanl›k müdahale etti. Töre cina-
yeti engellendi.

Zorla ikinci sünnet

H.S. gözalt›nda bulundu¤u s›rada,
Jandarman›n kendisini zorla ikinci
sünnet etti¤i iddias›yla ‹nsan Haklar›
Baflkanl›¤›'na baflvurdu. Adalet Ba-
kanl›¤› ile temasa geçildi ve Antalya 3.
A¤›r Ceza Mahkemesi'nde kamu da-
vas› aç›lmas› sa¤land›.

Haks›z tutuklama önlendi

M.B. isimli genç Almanya'ya kaçak
gitmek isterken tutukland›. Daha son-
ra ikinci defa hapse at›lmas›na Baflba-
kanl›k engel oldu.

Sözlükte Çingene maddesi

Bir vatandafl, Türkçe sözlüklerde yer
alan Çingene maddesi ve bu maddey-
le ilgili di¤er sözlerin ç›kar›lmas› talebi-
ni Baflbakanl›¤a iletti. Türk Dil Kurumu
afla¤›lay›c› ifadeleri düzeltti.

TÜRK‹YE'N‹N ‹NSAN HAKLARI SE-
RÜVEN‹ F‹LME ALINDI

Süleyman Kurt 18.03.2005

Avrupa Konseyi'nin haz›rlad›¤› ve Tür-
kiye'de insan haklar›n›n ele al›nd›¤›
'Sessiz Devrim' isimli DVD, polisi a¤›r
biçimde elefltirmesine ra¤men sansür-
lenmedi ve bu haliyle ilkö¤retim okul-
lar›nda gösterilecek. 

'Sessiz Devrim', devletin en üst organ-
lar›na posta yolu ile gönderildi. Baflba-

kanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›, DVD'yi
gönderdi¤i kurumlar aras›nda yer alan
RTÜK'ten, “TV kanallar›na program
durdurma cezas› verildi¤i zaman bu-
nun gösterilmesi” talebinde bulundu.
Kurulun DVD gönderdi¤i TRT ise 'ci-
haz yok' diye insan haklar› program›n›
yay›nlayamayaca¤›n› bildirdi. Baflba-
kanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›, 'insan
haklar› bilincini gelifltirmek' amac›yla
bir DVD haz›rlatt›. Avrupa Konseyi,
DVD'nin haz›rlanmas› için gerekli des-
te¤i verirken, içeri¤ini de kendisi belir-
ledi. Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflka-
n› Doç. Dr. Vahit B›çak, Zaman'›n so-
rusu üzerine, insan haklar› kavram›n›n
yaln›zca iflkenceden ibaret olmad›¤›-
n›n alt›n› çizerken, herkesin kendi hak-
lar›n› savunmas› ve insan haklar› bilin-
cinin yükseltilmesi için böyle bir yay›n
haz›rlatt›klar›n› anlatt›. B›çak, DVD' nin
ilkö¤retim okullar›ndaki 'insan haklar›
dersi'nde gösterilece¤ini aç›klad›. 

40 dakikal›k DVD, ‹kinci Dünya Sava-
fl›'n›n geride b›rakt›¤› görüntülerle bafl-
l›yor. 50 milyondan fazla insan›n ölü-
müyle sonuçlanan savafl›n ard›ndan
Avrupa'da insan haklar› bilincinin ge-
liflti¤i anlat›l›yor. Avrupa Konseyi ve
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin
kuruluflu ve Türkiye'nin bu kurumlarla
iliflkilerinden sonra 12 Eylül 1980 dar-
besi flu sözlerle hat›rlat›l›yor: “Askerî
müdahale ile Türkiye'nin insan haklar›
alan›ndaki en zor günleri bafll›yordu.”
Türkiye'nin 'bireysel baflvuru hakk›'n›
vatandafllar›na tan›mas›n›n önemli bir
geliflme oldu¤u belirtildikten sonra son
dönemdeki geliflmeler, 'sansürsüz' bi-
çimde ekrana getiriliyor. 

DVD'nin çekimleri Ankara, ‹stanbul ve
Diyarbak›r'da yap›ld›. Filmin en dikkat
çeken bölümü ise Türk polisinin insan
haklar›na yaklafl›m›na iliflkin. Bu nokta-
da, Emniyet Baflmüfettifli Dr. Fevzi Ak-
gün, “Polis gerçekten de¤iflti. Kötü
muamele yapan yok mu? Var. Onlar
psikolojik rahats›zl›¤› olabilir.” elefltiri-
sinde bulunuyor. 2 bin 500 adet ço¤al-
t›lan DVD, TRT'ye de gönderildi.
TRT'den, bu DVD'yi yay›nlamas›n› is-
teyen Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Bafl-
kanl›¤›'na, “Elimizde bunu gösterecek
cihaz yok.” cevab› geldi. ‹nsan Haklar›
Baflkanl›¤› bunun üzerine TRT için Av-
rupa'dan VHS ya da BetaCam kaset
istedi. 



‹nsan haklar› yeryüzünün en bar›flç›l silah›d›r; bizi korur.

Kurallar gibidir; nas›l davranaca¤›n›z› bize söyler.

Yarg›çlar gibidir; ona baflvurabiliriz.

Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese aittir.

Ve her ne olursa olsun hep vard›r.

T›pk› do¤a gibidir; ortadan kald›r›lamaz.

T›pk› ruh gibidir; yok edilemez.

Zamana benzer; zengin ve fakir, yafll› ve genç, siyah
ve beyaz, uzun ve k›sa hepimize ayn› biçimde davran›r.

Bize sayg› sunar ve bize de baflkas›na sayg› duyma
sorumlulu¤unu yükler.

‹nsan haklar›, insan olman›n kazand›rd›¤› haklard›r;
baflkas› taraf›ndan verilen bir söze ya da teminata ba¤l›
olarak ya da sat›n alarak elde etti¤imiz haklar de¤illerdir.
‹nsan haklar›, insan olmam›z›n ve insan onurumuzun do-
¤al bir sonucudur.

‹nsan onuru ve eflitlik, insan haklar› fikrinin merkezin-
de yer alan iki temel de¤erdir. Bütün insanlar›n eflit olma-
s›, insan haklar›n› evrensel k›lar. ‹nsan haklar› daha iyi ve
onurlu bir yaflam için gerekli olan temel standartlar ta-
n›mland›¤›nda anlafl›labilir.

‹nsanlar›n ve toplumlar›n yaflamlar›n› insan onuru ve
eflitli¤i temelinde birlikte sürdürebilmeleri için gerekli
olan de¤erler ise özgürlük, adalet, ayr›mc›l›k yapmamak,
baflkalar›na sayg› göstermek, hoflgörü ve sorumluluktur.

Ayr›m gözetmeksizin herkes insan haklar›na sahiptir;
suçlular, devlet baflkanlar›, çocuklar, kad›nlar, erkekler,
Afrikal›lar, Avrupal›lar, Asyal›lar, mülteciler, iflsizler, hükü-
met d›fl› kurulufllarda çal›flanlar, ö¤retmenler, sanatç›lar,
iflçiler... Çünkü herkes insand›r. ‹nsan haklar›n›n gücü,
herkese eflit davran›lmas› ilkesinden gelir.

‹nsan haklar› bizim için vard›r ve insan haklar›n›n tü-
müne sayg› duyulmas› bizim hakk›m›zd›r. Kiflisel haklar›-
m›z, fiziki ve ahlaki bütünlü¤ümüzü korur ve kiflilerin ken-
di düflünce, din ve inançlar›n› korumalar›na izin verir.
Eflitlik ve özgürlük hakk›, düflünce ve ifade özgürlü¤ü, di-
ni vecibelerini yerine getirme özgürlü¤ü, iflkence görme-
me ve öldürülmeme haklar› gibi.

‹NSAN HAKLARI HEP‹M‹Z ‹Ç‹N
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‹flkence, kötü ve insanl›k d›fl› muamele ya da ceza-
land›rma, hiçbir biçimde hakl› ç›kar›lamaz ya da huku-
ken veya ahlaken savunulamaz. "Emir alm›fl olmak" da
mazeret olarak kabul edilemez, iflkence görmeme hak-
k›, hiç bir koflulda ask›ya al›namayacak, istisnas› ve s›-
n›rlamas› olmayan mutlak bir hakt›r.

Düflünce, vicdan ve din özgürlü¤üne iliflkin haklar,
kiflilerin düflünce ya da inanç de¤ifltirme özgürlü¤ü ile
din ya da inanc›n› tek bafl›na ya da topluca ve aç›kça ya
da özel olarak yaflama ve aç›klama özgürlü¤ünü içerir.
Müslüman, Katolik, Ortodoks, Yahudi, Ateist ne olursa
olsun herkesin eflit haklara sahip olmas› gerekti¤ini be-
lirtir.

Medeni haklar›m›z, yasal ve siyasal sistem içinde
keyfi uygulamalara maruz kalmamam›z› sa¤lar. Örne-
¤in: Keyfi gözalt› ve tutuklanmaya karfl› korunma, mah-
keme taraf›ndan suçlu oldu¤una karar verilene kadar
masum say›lma hakk›, itiraz hakk› gibi.

Siyasi haklar›m›z toplumsal yaflama kat›lmak için
gerekli olan haklar›m›zd›r. Oy kullanma hakk›, siyasi
partilere kat›lma hakk›, özgürce biraraya gelme ve top-
lant›lara kat›lma hakk›, bilgiye eriflme hakk› ve düflünce-
yi ifade etme hakk› gibi.

‹nsan onuru, medeni ve siyasal haklar›n verdikleriyle
s›n›rland›r›lmaktan çok daha ötededir. ‹nsanlar›n temel
gereksinimlerini nas›l karfl›layacaklar›n› ve birlikte nas›l
çal›flacaklar›n› düzenleyen haklar›m›z vard›r. Bu haklar,
eflitlik ilkesi ile sosyal ve ekonomik araçlara eriflimin ga-
ranti alt›na al›nmas› ilkesine dayan›rlar.

Özgürlükten yoksun b›rak›lmak nas›l hoflgörülemez-
se, afl›r› yoksulluk içinde b›rak›lmak da ayn› biçimde
hoflgörülemez. Bu nedenle sosyal ve ekonomik haklar›
savunmak son derece önemlidir. Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi devletlere, çal›flma koflullar›, adil ücret,
grev, ifl alan›nda kad›n ve çocuklar›n korunmas› gibi 23
toplumsal ve ekonomik hakk› güvence alt›na almalar›n›
önerir.

Ekonomik haklar, yaln›zca çal›flma hakk›n›, yeterli
yaflam standard›na sahip olma hakk›n›, konut hakk›n›
ve emeklilik hakk›n› içermez. Ayn› zamanda insan onu-
runun korunmas› için maddi güvencenin gerekli oldu¤u-
nu, anlaml› bir iflin yoklu¤u ya da yeterli bir bar›na¤a sa-
hip olmama durumunun insan onurunun zedelenmesi-
ne yol açt›¤›n› kabul eder.

Sosyal haklar›m›z toplumsal yaflama tam kat›l›m için
gerekli olan haklard›r. Öncelikli olarak e¤itim hakk›n›, ai-

le kurma ve sürdürme hakk›n›, sa¤l›k hakk›n›, ayr›mc›l›k-
tan korunma hakk›n› içerir.

Kim olursak olal›m, toplumsal ya da ulusal kökenleri-
miz ne olursa olsun, kad›n ya da erkek olal›m, e¤itim he-
pimizin hakk›d›r. Ana ve babalar›n çocuklar› için düflün-
celerine ve inançlar›na uygun bir e¤itim verme hakk›na
sayg› gösterilir. Ancak do¤al olarak bu e¤itimde çocu-
¤un haklar›n› zedeleyici hiçbir unsur bulunmamal›d›r.

Kültürel haklar, kendi kültürel birikimi ile toplumun
kültürel yaflam›na özgürce kat›lma hakk›n› ve bu kültü-
rü gelecek nesillere aktarabilmek için e¤itim hakk›n›
kapsar. Yine de kültürel olarak s›n›flanmayan di¤er bir-
çok hak, özellikle toplum içinde az›nl›kta kalan gruplar
için öznel kültürlerini korumak aç›s›ndan son derece
önemlidir. Örne¤in; ayr›mc›l›¤a u¤ramama ve kanunlar
karfl›s›nda eflit biçimde korunma hakk›na sahip olmak
gibi.

Bu hak ve özgürlükler; cinsiyete, ›rka, renge, dile, di-
ne, siyasal ya da baflka düflünceye, toplumsal ya da
ulusal kökene, az›nl›k olmaya, servete ya da di¤er tüm
durumlara dayanan herhangi bir ayr›m gözetmeden
sa¤lanmal›d›r.

Hepimiz insan haklar›n› korumal›y›z. Ulusal ve ulus-
lararas› düzenlemeler ve/veya kamu otoritesini kulla-
nanlar insan hak ve özgürlüklerini k›s›tlayabilirler. Ancak
hiç kimse bu k›s›tlamalar›n evrensel insan haklar› norm-
lar›n› ihlal etti¤ine iflaret etmezse, haklar›m›z›n ihlali de-
vam eder. Bireyler olarak, kendi yaflamlar›m›zda baflka-
lar›n›n haklar›na sayg› göstermenin yan›s›ra, kamu oto-
ritelerinin ve di¤erlerinin faaliyetleri üzerinden gözümü-
zü ay›rmamal›y›z. Koruyucu sistemler bizim için vard›r.
Biz de bunlar› kullanmal› ve geliflimine katk›da bulun-
mal›y›z.

Bütün bu nedenlerle, Türkiye'de 2000 y›l›nda 81 il ve
850 ilçede "‹nsan Haklar› ‹l ve ‹lçe Kurullar›" kurulmufl-
tur. Bu kurullar, 23 Kas›m 2003 tarihli Resmi Gazete'de
yay›mlanan yönetmelikle yeniden yap›land›r›lm›fl, kurul-
larda sivil toplumun temsili güçlendirilmifltir. Söz konu-
su kurullar, insan haklar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi
için çal›flmalar yapmaktad›r. Kurullar, öncelikle idarenin
uygulamalar›nda vatandafllara hoflgörü ve nezaketle
yaklafl›lmas›n› sa¤lamakla ve insan haklar› ihlallerinin
önlenmesi için gerekli çal›flmalar› yapmakla yükümlü-
dür. Hak ihlaline flahsen u¤rayanlar ya da tan›k olanlar
her durumda, valilik veya kaymakaml›k binas›nda bulu-
nan insan haklar› dan›flma ve baflvuru masalar› arac›l›¤›
ile bu kurullara baflvuruda bulunabilmektedir.
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OKUR HATTI

‹nsan Haklar› Baflkanl›¤› göz dolduruyor.

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkan› Say›n Vahit B›çak'›n dün gazeteni-
ze yans›yan '930 merkeze insan hakk› standard› ölçüm cihaz› koyduk'
aç›klamas› Türkiye'de güzel fleylerin de gerçekleflti¤ini gösteriyor.

‹lk sözüm iktidara, AB'ye kat›l›m sürecinde özellikle uygulamada yafla-
nan s›k›nt›lar› ortadan kald›rmak amac›yla Baflbakanl›k bünyesinde
böylesine önemli bir ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤› kurman›z gayet güzel ol-
mufl, ikinci sözüm ise, söz konusu bu kurumun sözde olmay›p, üzerine
düflen fonksiyonu icra etmede gösterdi¤i baflar›. Bu aç›dan gerek hü-
kümeti gerekse Say›n B›çak'› yerinde çal›flmalar› ve insan haklar›na
gösterdikleri gerekli duyarl›l›k için hem flahs›m hem de ülkem ad›na
tebrik ediyorum. (Adem Keskink›l›ç / R‹ZE , 22.3.2004 tarihli Zaman Gazetesi)
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