TÜRKİYE’DEKİ İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ DESTEKLENMESİ VE
SAVUNULMASINA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ YEREL STRATEJİSİ
İnsan Hakları Savunucularının (İHS1) desteklenmesi ve savunulmasına ilişkin Avrupa Birliği Türkiye
Yerel Stratejisi AB İnsan Hakları Savunucuları Rehber İlkeleri temel alınarak 2010 yılında
hazırlanmış ve 2012 ve 2015 yıllarında güncellenmiştir. Stratejinin güncellenen son hali, daha
öncekiler gibi, Türkiye’de akredite olmuş AB diplomatik temsilcilikleri tarafından üzerinde fikir
birliğine varılarak Türkiye’deki İHS’lerden alınan bilgilerle hazırlanmıştır.
Strateji AB
temsilciliklerine, özellikle İHS'lere etkili destek sağlanması ve Türkiye'deki İHS'lerin durumlarının
izlenmesi bakımından, AB İnsan Hakları Savunucuları Rehber İlkeleri'nin uygulanması için
operasyonel rehber görevi görmektedir.
Bağlam
23-24 Kasım 2015 tarihlerinde AB temsilcilikleriyle bir araya gelen İHS'ler mevcut durumu ve
karşılaştıkları güçlüklere ilişkin kısa bilgi vermiştir. 2015 Ülke Raporu'nda yer alan AB'nin kendi
analiziyle beraber, İHS'lerin çalışmalarını yürüttükleri yerel ortam şu şekilde özetlenebilir:
Son yıllarda hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü alanlarında kabul edilen kilit
mevzuat AB standartlarıyla aykırılık teşkil etmiş dolayısıyla insan haklarının geliştirilmesi ve
korunması üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Bu aksaklıklar özellikle şu alanları etkilemektedir:
• Özellikle mevzuatın keyfi ve kısıtlayıcı şekilde yorumlanması, siyasi baskılar, gazetecilerin görevden
alınması ve sık sık davalara maruz bırakılmaları yoluyla ifade özgürlüğü önündeki güçlükler artarak
devam etmekte, bu da oto sansüre sebebiyet vermektedir.
• Toplanma özgürlüğü, kanunlar yoluyla ve uygulamada, ve özellikle gösteriler sırasında polisin aşırı
güç kullanımı ve kolluk kuvvetlerine hiçbir yaptırım uygulanmaması yoluyla fazlasıyla
sınırlandırılmaktadır.
• Ayırımcılıkla mücadele, kanunlar çerçevesinde ve uygulamaya yeterince yansıtılmamakta, en
dezavantajlı konumdaki grupların ve azınlıklara mensup bireylerin hakları yeteri düzeyde
korunmamaktadır.
• Ceza ve terörle mücadele kanunları henüz AİHM'in içtihadı ile yeterince uyumlu değildir ve
orantılılık ilkesine uygulamada riayet edilmesi gerekmektedir.
İfade özgürlüğüyle ilgili olarak, medya kuruluşları, gazeteciler, yazarlar ve sosyal medya
kullanıcılarını hedef alan, devam etmekte olan ve yeni ceza davaları, ve bu kimselerin özellikle de
terörle mücadele kanunu kapsamında cezaevlerine gönderilmeleri ciddi endişe kaynağıdır. Çok sayıda
tutuklama, sorgulama, gözaltı ve soruşturmanın yanı sıra hükümetin medyaya uyguladığı ağır baskılar
nedeniyle sansür davaları ve işten çıkarmalar yaşanmaktadır. Yakın zamanda gazetecilere yönelik
münferit fiziksel saldırılarda bulunulmuş olup bu olaylar resmi makamlarca soruşturulmaktadır. Doğu
ve Güneydoğu'da artan şiddet ve ülke genelinde tırmanan gerginlik bağlamında medya kuruluşlarına
yönelik bir takım saldırılar gerçekleşmiş ve resmi makamlar basın özgürlüğünü daha fazla engelleyen
uygulamalara imza atmıştır. İnternet yasasında yapılan değişikliklerle hükümetin mahkeme izni
olmaksızın aşırı geniş kapsamlı gerekçelerle içeriği engelleme yetkisinin arttırılması endişe
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kaynağıdır. Medyada ve internette ifade özgürlüğüne engel olan bir ortam yaratan gergin siyasi iklim
diğer bir endişe kaynağıdır. Hakaret yasası ve benzeri suçlar muhalifler üzerinde baskı aracı olarak
kullanılmaktadır.
Yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun hareket edilmemekte, hakim ve savcılar
özellikle 2014 yılından bu yana yoğun siyasi baskıya maruz bırakılmaktadır. Hükümetin devletin
içindeki sözde "paralel yapı"ya karşı kampanyası zaman zaman yargı bağımsızlığını ihlâl etme
pahasına aktif şekilde yürütülmektedir.
2015 yılında kabul edilen iç güvenlik yasası yeterli denetim olmaksızın kolluk kuvvetlerine geniş
takdir yetkisi vermektedir. Temmuz ayından bu yana tırmanan şiddet ortamı insan hakları ihlallerine
ilişkin ciddi endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Resmi makamlar PKK'ya karşı terörle
mücadele amaçlı kapsamlı bir askeri ve güvenlik operasyonu başlatmıştır. Kürt meselesine ilişkin
çözüm süreci durma noktasına gelmiştir. Bu bağlamda alınan terörle mücadele2 önlemleri her zaman
orantılı olmamıştır. Terörle Mücadele Kanunu'nda, uygulamanın tartışmasız terör suçu teşkil eden
suçlarla sınırlandırılması sağlanacak şekilde gerekli değişiklik henüz yapılmamıştır.
İşkence ve kötü muamelenin önlenmesiyle ilgili bazı sorunlar devam etmektedir. Göstericilere karşı
aşırı güç kullanıldığı ve cezaevlerinde özellikle çocuklara yönelik kötü muamele vakaları olduğu
sıklıkla bildirilmiştir. Özellikle gösterilerde olmak üzere orantılı güç kullanılmasına ilişkin açık ve
bağlayıcı kuralların mevcut olmadığı dikkate alındığında bu durum çok ciddi bir endişe kaynağıdır.
Türkiye İnsan Hakları Kurumu bünyesinde mevcut olan ulusal önleme mekanizması henüz işlevsel
değildir. Cezasızlık hâlen büyük endişe kaynağıdır. Kayıp şahıslara veya toplu mezarların açılmasına
ilişkin kapsamlı bir yaklaşım bulunmamaktadır. Güvenlik ve kolluk görevlileri tarafından yapıldığı
iddia edilen yargısız infazların tamamına yönelik olarak bağımsız soruşturmalar yürütülmemektedir.
Kamu makamlarının neden olduğu zararların veya can kayıplarının tazmin edilmesine ilişkin mevzuat
da yetersizdir. Göstericiler, kolluk güçleri tarafından kötü muamele gördükleri iddiasıyla yargılama
sürecini başlattıklarında, yargı tarafından öncelik verilen aleyhte iddialar ile karşı karşıya kalmaya
devam etmektedirler. Kötü muamele iddiaları gerektiği şekilde soruşturulmamakta veya bunlara
yönelik yaptırım uygulanmamaktadır.
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü konusunda, ibadet özgürlüğüne genel olarak saygı
gösterilmektedir. Bununla birlikte, Yargıtayın Cemevlerinin ibadet yeri olarak tanınmasına ilişkin
yakın tarihli kararının uygulanması ve Alevilere karşı işlenen saldırıların etkili adli takibinin yapılması
konuları da dâhil olmak üzere, Aleviler ile ilgili çözülmeyi bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Türkiye,
zorunlu askerlik hizmetini yapan kişilere vicdani ret hakkını tanımayan tek Avrupa Konseyi üyesidir.
Dini azınlıkların din adamlarının eğitimi, tanınması, tüzel kişilikleri ile yabancı din adamlarının
çalışma izinleri ile ilgili sorunları çözülmeyi beklemektedir. AİHM kararları zorunlu din kültürü ve
ahlak bilgisi dersleri sorununun çözümüne ışık tutmalıdır.
Toplantı özgürlüğü ile ilgili olarak hükümet, halk protestolarına karşı artan bir hoşgörüsüzlük
sergiledi ve toplantı hakkıyla ilgili kısıtlayıcı yorumunu korudu. Birçok örnekte (1 Mayıs, İstanbul’da
28 Haziran’da düzenlenen gurur yürüyüşü) aşırı güç kullanıldı. 1 Mayıs Taksim Meydanı yürüyüşüne
izin verilmedi. Kobani’deki durum veya üst düzeye atfedilen yolsuzluk iddiaları gibi konularla ilgili
gösteriler, terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmaya devam edildi.
Anayasa örgütlenme özgürlüğünü teminat altına almaktadır. Uygulamada mahkemeler, milli
güvenliğe, ahlâka ve Türk aile yapısına ilişkin iddiaları tarafından özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla
kullanmaya devam etti.
Ayrımcılıkla mücadele konusunda mevzuat çerçevesi etnik köken, cinsel yönelim ve/veya cinsiyet
kimliği temelindeki ayrımcılığı açık olarak yasaklamıyor. Eşitliği desteklemekle; ırkçılık, yabancı
Terörle Mücadele kanunu henüz AİHS ve AİHM içtihadı ile uyumlu hale getirilmemiş, AB terörle
mücadele Çerçeve Kararı ile de örtüşmemektedir.
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düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmekle ve ayrımcılık mağdurlarının
şikâyetlerini ele almakla görevli uzmanlaşmış bir yapı bulunmuyor. Etnik, dinsel gruplar ile cinsiyet
çeşitliliğini savunan gruplar sosyal yaşamda ve istihdamda ayrımcılık yapıldığına dair raporlamalarını
sürdürüyor. Lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks (LGBTI) bireylerin temel haklarına saygı,
ciddi endişelere mahal verir düzeyde. Trans bireylere karşı işlenen nefret suçları, saldırılar ve
cinayetler derin endişe kaynağı. Bu tür nefret suçlarına karşı korunma sağlayan özel bir mevzuat
bulunmuyor. Transgender bireyler keyfi para cezalarına, ev baskınlarına ve polis şiddetine maruz
kalmaya devam ediyor.
Kadın erkek eşitliğine dair mevzuat ve kurumsal çerçeve yerinde. Bununla birlikte kadının
geleneksel rolünün desteklenmesi, mevzuatın etkin olmayan bir şekilde uygulanması ve düşük hizmet
kalitesi, kadına yönelik şiddeti ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ciddi endişe kaynaklarından biri
haline getiriyor. Kadın cinayetleri ciddi endişe kaynağı; yargının duruma yaklaşımı çoğu vakada
sorunlu (ceza indirimi vs.). Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, başta erken yaşta evlilik veya
çocuk işçiliği dolayısıyla okulu bırakma sebebiyle ciddiyetini koruyor.
Çocuk haklarıyla ilgili olarak genel politika, mevzuat, eşgüdüm ve izlemede sınırlı düzeyde ilerleme
kaydedildi. 2013 ulusal çocuk hakları stratejisi ve eylem planı uygulanmıyor ve Çocuk Hakları
İzlemem ve Değerlendirme Kurulu toplanmadı. Çocuk ve kadın hakları için belirlenen özel Kamu
Denetçisi (Ombudsperson) durumun iyileştirilmesi için ciddi çabalar sarf ediyor.
Türkiye’deki insan hakları savunucularını desteklemek ve savunmak amacıyla AB tarafından
yapılanlar
1. AB diplomatik temsilcilikleri 3 ve benzer düşünen ülkeler (örn. Norveç, İsviçre) arasında bilgi
paylaşımı ve koordinasyon
İnsan hakları savunucuları ve insan hakları savunucularının faaliyetlerinin desteklenmesi ve korunması
konularını ele almak üzere, AB ve Birlikle benzer düşünen ülkelerin Türkiye’de yerleşik diplomatik
temsilcilikleri, ilgili hallerde, İHS de dâhil olmak üzere insan hakları konularını Büyükelçiler veya
Müsteşarlar düzeyinde aylık olarak düzenlenen toplantılarında gündemin bir parçası haline
getirecektir. AB İHS İrtibat Görevlisinin veya herhangi bir üye devletin dikkatine sunulan İHS’larına
yönelik baskı örnekleri, olayın takibine ilişkin tartışmaları kolaylaştırmak amacıyla derhal tüm AB
diplomatik temsilciliklerindeki insan hakları irtibat noktasına iletilecektir. Bu tür vakalara ilişkin
raporlar tartışmaları kolaylaştırmak üzere dağıtılacaktır.
AB diplomatik temsilcilikleri duruşmaların gözlemlenmesinde ve akabinde raporların paylaşılmasında
da eşgüdümü iyileştirecektir.
Uygulama takvimi: derhal
2. İnsan Hakları Savunucularının durumunun takibi
AB diplomatik temsilciliklerinin yukarıda bahsedilen düzenli toplantılarının yanı sıra, AB irtibat
görevlisi de yılda asgari iki defa --ancak hedeflenen 3-4 defa-- olmak üzere, İHS’lerinin durumunu,
son gelişmeleri ve insan hakları savunucularının desteklenmesi ve korunması için AB tarafından
oynanabilecek rolü ele almak amacıyla, insan hakları savunucularını ve STK’larını ülkedeki aktif tüm
AB diplomatik temsilciliklerle bir araya gelmeye davet edecektir. Bu tür toplantılar Ankara’da veya
İHS’lerinin daha büyük riskler altında olduğu bölgelerde düzenlenebilir.
İnsan haklarının ihlâl edildiği belirli olaylarda ve İHS’leri ile AB İrtibat Görevlisi arasında yapılacak
uygun istişarenin ardından, İrtibat Görevlisi ve AB diplomatik temsilciliklerinin insan hakları irtibat
noktaları ile birlikte olay bazında (ad hoc) ve takip amaçlı İHS toplantısı düzenlenebilir. İHS’leri da
Ankara’da veya Türkiye’nin başka bölgelerinde olay bazlı toplantı yapılması ihtiyacı konusunda
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öneride bulunabilir; AB diplomatik temsilcilikleri, toplantı tutanaklarını Türkçeye tercüme ettirmeye
çalışacaktır.
Uygulama takvimi: derhal
3. İnsan Hakları Savunucularıyla ilgili konuların resmi makamlara iletilmesine dönük olası
adımlar
İlgili AB/Türkiye ikili toplantıları öncesinde (örn. siyasi ölçütler toplantıları, alt komite toplantıları,
AB Üye Devletler/Türkiye ikili diyalog toplantıları) AB tarafı, pozisyonunu hazırlamak amacıyla
İHS’lerinden son gelişmelerle ilgili olarak bilgi talep edecektir.
AB, kadın insan hakları savunucuları da dâhil olmak üzere İHS’lerinin faaliyetlerine karşı
engellemelerle --ve insan hakları savunucularının çalışmalarının yersiz bir şekilde engellendiğinin
tespit edildiği hallerde-- ilgili raporları değerlendirecek ve bu tür engellemelerin ortadan
kaldırılmasına destek vermek amacıyla (resmi ve özel) diplomatik girişimler de dahil uygun adımları
atacak ve/veya açıklama yayımlayacaktır.
Uygulama takvimi: derhal
4. İnsan hakları savunucularının kabul görmesi ve görünürlüğü
AB diplomatik temsilcilikleri, İHS'ler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların kabul görmesi ve
görünürlüklerinin arttırılması yönünde aktif olarak çalışmaktadır. İHS'lerle yapılan mutad/yıllık
toplantıların; AB/Türkiye ve AB Üye Devletleri/Türkiye ikili diyalog görüşmelerinin öncesinde
düzenlenen toplantıların; İHS merkezlerine yapılan ziyaretlerle İHS'ler tarafından organize edilen
etkinliklerin yanı sıra AB tarafı, gerektiğinde İHS'lerin davalarını izleyecek ve tutuklu İHS'leri ziyaret
edecektir. AB Diplomatik Temsilcilikleri davaların izlenmesi konusunda İHS'lerle daha yakın
işbirliğinde bulunacak ve bu türden davaları izlediğini öncesinde kamuoyuna duyuracaktır.
AB ve Üye Devletler, uygun ve mümkün olan hallerde, İHS'lerin en fazla risk altında olduğu
bölgelerde de dâhil olmak üzere, üst-düzey konuk heyetlerle İHS'lerin bir araya getirildiği toplantılar
düzenleyecektir.
AB hâlihazırda Türkiye'de, ikili katılım öncesi yardım programı aracılığıyla İHS'lerin [çalışmaları] da
dâhil olmak üzere insan hakları ve ifade özgürlüğünü faal bir şekilde desteklemektedir. Demokrasi ve
İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)'nın yanı sıra AB Diplomatik Temsilciliklerinin ikili destek
programları aracılığıyla da, insan haklarının desteklenmesi ve korunması alanında faaliyet gösteren
örgütlere uygulamaya yönelik özel destekler sağlanmaktadır.
Uygulama takvimi: derhal (katılım öncesi yardım/DİHAA desteği kapsamında halen devam
etmektedir)
5. İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü de dâhil olmak üzere, Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Konseyinin özel prosedürlerinin desteklenmesi,
AB ile Üye Devletler ve Türkiye arasında yürütülen siyasi diyalog bağlamında, AB tarafı İnsan
Hakları Savunucuları Özel Raportörü tarafından ülkeye gerçekleştirilecek ziyaretleri destekleyecektir.
Ayrıca Türkiye’deki insan hakları savunucuları tarafından BM tematik mekanizmalarının
kullanılmasını da destekleyecektir.
Uygulama takvimi: derhal
6. Tehlike altında bulunan İnsan Hakları Savunucularına Yardım

AB Diplomatik Temsilcilikleri Andreea Schmidt'i İnsan Hakları Savunucuları için AB İrtibat
Görevlisi olarak belirlemiştir. İHS’ler gerektiğinde yardıma ulaşabilmek için AB İrtibat Görevlisi ile
kısa sürede temasa geçebilecektir.
AB İrtibat Görevlisi İletişim Bilgileri: Sn. Andreea Schmidt
Tel: 0312 459 87 00 / 0530 773 00 74
andreea.schmidt@eeas.europa.eu
Vekil görevlinin temas bilgileri: Sn. Ireneusz Fidos
Tel: 0312 459 87 00 / 0530 311 00 30
ireneusz.fidos@eeas.europa.eu
İrtibat Görevlisi ile temasa geçerken, İHS'ler mümkün olduğunca net ve verilere dayalı konuşarak
insan hakları ihlalleri ve failler hakkında güvenilir bilgi sağlamalıdır. İHS'lerin yaptıkları raporlama,
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği örneğinde olduğu gibi, uluslararası raporlama standartlarına
uyabilir: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Complaints.aspx
AB Üye Devlet Büyükelçilikleri, belirli yasal yükümlülük ve uygulamaları doğrultusunda, İHS’lerin
korunması ve/veya acil durum vizesi almasını gerektirebilecek her türlü insan hakları ihlalini
geciktirmeden/süratle incelemeye hazır bulunduklarını bir kez daha teyit etmişlerdir.
AB
Büyükelçiliklerindeki ilgili görevlilerin iletişim bilgileri için lütfen Ek'e bakınız.
Uygulama takvimi: derhal
7. İlgili insan hakları bilgilerinin İHS’ler ve sivil toplum ile paylaşılması
AB’nin İHS’lere yönelik Yol Gösterici İlkeleri, DİHAA ile ilgili bilgilerle birlikte AB Delegasyonu
web sitesinde mevcuttur. AB'nin Yol Gösterici İlkeleri ayrıca AB Üye Ülke Büyükelçiliklerinin web
sitelerinde de yayınlanacak ve Türkçeye tercüme edilecektir.
AB tarafı, İHS’leri AB/Türkiye ve AB Üye Devletler/Türkiye diyalogu bağlamında yürütülen ilgili
görüşmelerin niteliği konusunda bilgilendirmeye devam edecektir.
AB, teklif çağrıları yoluyla İHS’ler için mali destek olanaklarını duyurmayı sürdürecektir.
Yıllık ilerleme raporu AB Delegasyonu web sitesinde yayınlanacak ve hem İHS’ler hem de sivil
toplum ile paylaşılacaktır.
Uygulama takvimi: derhal
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balkiza.despina@mfa.gr

0312/448 08 73

Macaristan

Katalin TAMUS

ktamus@kum.gov.tr

0312/442 22 73

İrlanda

Orlagh CONDRON

Orlagh.condron@dfa.ie

0312/459 10 13

İtalya

Silvia TOSSI

silvia.tosi@esteri.it

0312/ 457 42 65

Letonya

Jānis BEKERIS

janis.bekeris@mfa.gov.lv

0312/405 61 36

Litvanya

Ričardas SLEPAVIČIUS

lrambasd@ada.net.tr

0312/447 07 66

Lüksemburg

Virginie ARSLAN

virginie.arslan@mae.etat.lu

0312 459 14 11

Hollanda

Erik VAN OUDHEUSDEN

erik-van.oudheusden@minbuza.nl

0312/467 19 77

Polonya

Ireneusz LUSTYK

ireneusz.lustyk@msz.gov.pl

0312/457 20 08

Portekiz

Leandro AMADO

embaixada@portugal.org.tr

0312/405 60 28

Romanya

Laura DUMBRAVEANU ONAT

ankara@mae.ro

0312/466 37 06

Slovakya

Peter BACEK

emb.ankara@mzv.sk

0312/467 50 75-76

Slovenya

Tatjana KOVAČIČ

Tatjana.Kovacic@gov.si

0312/405 42 21-22

İspanya

Jose M. DAVO CABRA

josem.davo@maec.es

0312/441 59 91

İsveç

Peter SVENSSON-KEMENY

peter.svensson-kemeny@gov.se

0312/455 41 11

Birleşik
Krallık

Alfred LE PREVOST

Alfred.LePrevost@fco.gov.uk

0312/455 32 09

Eposta
georg.oberreiter@bmeia.gv.at
ankara-ob@bmeia.gv.at
alain.leroy@diplobel.fed.be
ankara@diplobel.fed.be

Ofis telefonu
0312/405 5190-30
0312/405 61 66
0312/467 20 71
or 427 5142 #. 108
0312/4460831
0312/4469460
0312/4379544
0532 760 06 05

