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GİRİŞ 
 
 
 
 

Değerli kurucular, 

 

 

Geçen yıl çalışmalarımızı etkileyen  en önemli etken , uygulanan ekonomik sosyal politikalara 
karşı toplumun emek cephesinde başlayan yaygınlaşan ve etkinliğini giderek arttıran eylemli 
muhalefetti. Bu muhalefeti geriletmek için hükümetin başlattığı baskılar ve bu ortamda, başta 
yaşam hakkı olmak üzere örgütlenme, toplanma, düşünce açıklama özgürlüğü, siyaset yapma 
hakkına yönelik ihlaller ortamında TİHV, siyasi partilerle, DKÖ’leriyle, sendikalarla, halkla, 
basın yayın kuruluşlarıyla ve resmi makamlarla ilişkilerini de geliştirmiş; etkinliklere 
katılmıştır. Vakfımız, geçmiş dönemlerden daha yoğun bir  diyalog ortamına girmiştir.  
Cezaevlerine ilişkin olarak yılın ikinci yarısından sonra hızlanan tartışmalar ve yıl sonuna 
doğru başlayan açlık grevleri, ölüm oruçları ve 20 cezaevinde yaşanan ve 32 kişinin ölümüne 
yol açan operasyonlar hem Dokümantasyon Merkezimizin hem de bazı Tedavi 
Merkezlerimizin çalışmalarının yükünü önemli ölçüde arttırmıştır. Bir grup siyasi parti, 
sendika, meslek örgütü, DKÖ yöneticileriyle birlikte Ankara Sincan F tipi cezaevi inceleme 
amacıyla gezilmiş ve görüşlerimiz ortak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. 

2000 yılı 57. Hükümetin İnsan Haklarından sorumlu Devlet Bakanlığınca (İHSDB) 
düzenlenen Bölge Toplantıları, 2 kasım 2000 tarihinde yayınlanan İnsan Hakları Kurullarının 
Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikle oluşturulan İl ve İlçe İnsan 
Hakları Kurulları toplantıları, cezaevlerindeki olaylar sırasında diğer örgütlerle birlikte Adalet 
Bakanı ile olan görüşmeler, İHSDB’nın evrensel Bildirgenin yıldönümü resmi etkinliğine 
çağrılmamız, geçmiş yıllara oranla yönetim organlarıyla da merkezi ilişkilerimizi arttırmıştır. 
Bu ilişkiler, bazı toplantılara katılma ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ile İHSDB Rüştü 
Kazım Yücelen ile doğrudan ve telefonla görüşme biçiminde olmuştur. Ancak TİHV Yönetim 
Kurulu, il ve ilçe kurulları toplantılarına katılmama kararını almış bulunmaktadır. 

2000 yılı çalışmalarımız, Türkiye’nin dünya ilişkilerinde önemli gelişmelerin  olduğu bir 
ortamda gerçekleşti. 57. Hükümetin  IMF ve Dünya Bankasıyla ilişkilerinin toplumda 
oluşturduğu tepkiler, 8 kasımda Katılım Ortaklığı Belgesinin ve 13 aralık 1999 tarihli 
Helsinki toplantısında Türkiye’nin adaylık statüsünün kabulünden sonra siyasi kriterler 
çerçevesinde yoğunlaşan Kıbrıs sorunu, azınlıklar sorunu, anadili ve Kürtçe TV tartışmaları, 
AB’nin ve bazı ülkelerin parlamentolarında gündeme gelen Ermeni soykırım iddialarının 
yarattığı gerginlikler, Türkiye gündemini önemli ölçüde belirlemiştir. Bu gündem TİHV’nin 
da çalışmalarını etkilemiş ve AB’nin, Avrupa Konseyinin, Birleşmiş Milletlerin, Avrupa 
ülkeleri Hükümetlerinin, Büyükelçiliklerinin, Parlamentolarının, Politikacılarının, 
Uluslararası İnsan Hakları kuruluşlarının, yabancı gazete radyo ve televizyonlarının 
temsilcileriyle ilişkilerimizi sıklaştırmış ve sayısını arttırmıştır.  
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Geçen bir yıllık dönemde Vakıf çalışmalarında nicel ve nitel gelişmeleri olanaklı kılacak 
düzenlemelerin yapılması gündeme gelmiş, Vakıf ortamında ve yönetim kurulunda 
görüşülerek gerekli kararlar üretilmiştir. Tedavi hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, daha 
verimli kılınması için alınan kararlar uygulamaya başlanmıştır. Dokümantasyon Merkezinin 
günlük aylık yıllık rapor üretimi gözden geçirilmiş, kadroları yeniden belirlenmiştir. Vakıf 
merkezinde Yönetim Kurulu Başkanının sürekli bir kadro kapsamında çalışması kabul 
edilmiş, bu yeni düzenleme çerçevesinde Vakıf Müdürlüğü kadrosu kaldırılmıştır.  

İstanbul’da satın alınan binanın onarım ihalesi yapılmış ve bina tamamlanma aşamasına 
gelmiştir. Bina tedavi hizmetlerinin yapılabilmesini sağlayacak bir programa göre 
düzenlenmiştir. Vakıf merkezi için de Ankara’da uygun bir mekanın sağlanması için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Vakıf kurucu üyemiz Mahmut Tali Öngören’i  anma etkinliklerine katıldık. TİHV olarak . 
değerli dostumuzun anısına bir kitabı yayına hazırladık. 

Vakfımızın en yakın çalışma ortamları olan TTB ve İHD ile ortak etkinlikler düzenledik. 
İzmir’de TTB, TİHV ve Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu 
(İFHHRO) ile ortak bilimsel etkinliği (polis müdahalesi nedeniyle yapılamamıştır.) 
örgütledik. İHD ile birlikte düzenlenen geleneksel İnsan Hakları Konferansı ile 10 Aralık 
etkinliklerini ayrıca belirtmekte yarar vardır. Geçen yıl Vakıf merkezinin ve 
Temsilciliklerimizin diğer örgütlerle birlikte katıldığı toplantı, basın açıklaması, resmi 
toplantı, ziyaret vb etkinliklerin yanında ilk kez olmak üzere Evrensel Bildirgeyi halka 
doğrudan Ankara Kızılay’da dağıtmak suretiyle merkezde de eylem biçimlerimizi çoğalttık ve 
halkla sokakta da buluştuk. 

İzmir Temsilciliğimizden arkadaşlarımız, Günseli Kaya ve Alp Ayan’ın Ankara Ulucanlar 
Cezaevinde öldürülen bir kişinin cenazesinin kaldırılması sırasında gözaltına alınmalarından 
sonra haklarında dava açılmış ve dört ay kadar tutuklu kalmışlardır. Bu süreç içerisinde Veli 
Lök ile Yavuz Önen’in yaptığı açıklamalar hakkında da dava açılmıştır. Davalar devam 
etmektedir. Cezaevlerindeki olayların yoğun olarak yaşandığı süre içerisinde genel olarak 
insan hakları savunucuları ve özel olarak İHD, bazı gazeteler ve TV kanallarında hedef 
alınarak yıpratılmak istenmiştir. Anadolu Ajansının yalan haberi bahane edilerek  İHD’ye 
karşı yeni bir baskı süreci başlatılmıştır. İHD’nin kapatılması istemiyle başlayan bu yeni 
dönemde Vakfımız gerekli dayanışmayı gösterecektir. 

Uluslararası çalışmalarımız çerçevesinde çok önemli bir belgenin hazırlayıcıları arasında yer 
aldık. Türkçe basımı TİHV tarafından yapılan ve İstanbul Protokolü adıyla BM’nin de el 
kitabı olarak kabul edilecek olan bu çalışma hakkında ilgili arkadaşlarımız ayrıntılı bilgiyi 
vereceklerdir. 

Gözlemci üye statüsüyle ilişkide olduğumuz  FİDH’in Fas’ta yapılan Genel Kuruluna, ayrıca 
IRCT Genel Kuruluna katıldık. Vakıf merkezinden ve temsilciliklerinden yurtdışındaki 
etkinliklere katılan arkadaşlarımız bu çalışmalarını ayrıca sunacaklardır. 

Vakfımız, geçen yıl işkence mağdurlarına Hukuksal Yardım projesinin hazırlık çalışmalarını 
tamamlamıştır. Projenin 2001 yılında başlaması planlanmıştır. Uzun yıllar başlatmayı 
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tasarladığımız işkenceye uğrayan çocuklara yönelik Sosyal Destek Projesi de başlamış 
bulunmaktadır. 

Cezaevleri sorunu gündemde önemli bir yer tutarken Yılmaz Güney Vakfı ile Duvar filminin 
hazırlanmasına ilişkin bir dokümanter film gösterisini AST salonlarında geçekleştirdik. 

Etkinliklerimizin çokluğu nedeniyle onları ayrı listelerde vermeyi daha uygun bulduk. Bu 
listeler, Çalışma Raporumuzun ekindedir. Vakıf çalışmalarını daha kapsamlı anlatma 
amacıyla Proje Koordinatörlerimiz ve Temsilcilerimiz çalışmalarını ayrıca sunacaklardır. 

Tedavi projemize Avrupa Komisyonundan iki yıllık, İsveç Kızılhaç Örgütünden de üç yıllık 
finansman desteği kararı çıkmıştır.  

Geçen bir yıllık dönemde Vakfın çalışmalarına katkıda bulunmuş olan tüm çalışanlara 
Yönetim Kurulu üyelerine, gönüllülerimize ve bizi destekleyen dostlarımıza teşekkür ediyor, 
Genel kurulun başarılı geçmesini diliyorum. 

 
             
 

Yavuz Önen 
TİHV Yönetim Kurulu Başkanı 
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I. 2000 TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROJESİ 
DEĞERLENDİRMESİ 

 

1.1. Genel Bir YAKLAŞIM: 

2000 yılına Vakfımız bünyesindeki arkadaşlarımıza yönelik dava ve soruşturmalar ile girildi 
ve aslında çalışmalarımızı bir şekilde etkisizleştirme amacı güden bu atmosfer yıl boyu sürdü. 

Bu atmosferin bizatihi kendisi, TİHV bünyesindeki, başta dava/soruşturmalara maruz kalan, 
insanlar tarafından “işkencenin önlenmesi” zemininde çok değerli bir çabaya dönüştürüldü. 

Yine böyle bir atmosfere karşın “rutin” çalışmalar sürdürüldüğü gibi, işkencenin 
önlenmesinde uluslararası düzeyde son derece önemli bir çalışma olan İstanbul Protokolüne 
ilişkin çabalar gerek Birleşmiş Milletler düzeyinde onay süreçlerinin ilerletilmesi, BM resmi 
dillerine çevirilerin başlaması, gerekse de İP El kitabının Türkçe’ye kazandırılması ile ilgili 
kesimin kullanımına sokulması gibi somut sonuçlara dönüştü. 

Yine böyle bir atmosfere karşın TİHV çalışmalarının etkinleştirilmesi çerçevesinde Tedavi ve 
Rehabilitasyon projesinde de somut olumlu programlar geliştirildi. 

Ve yine böyle bir atmosfer 2000 sonlarında ülke yakın tarihinde en olumsuz sonuçlar doğuran 
“ Cezaevleri operasyon süreci” ile daha da pekiştirilmeye çalışıldı. 

 

1.2. ÖZEL BAŞLIKLAR: 

1. Mevcut birikimin ışığında Tedavi ve Rehabilitasyon Projesinin üretkenlik ve 
niteliğinin arttırılması çalışmaları: 

 

Gündemli tartışmalar sonucu aşağıdaki kararlar ışığında uygulama planları geliştirilmiştir. 

a) Tedavi projesinin etik ve bilimsel kriterlere uygun bir şekilde sürdürülmesi 
için üretilen kriter ve standartlar her merkezde geliştirilerek uygulanabilmelidir. 

b)  Tedavi projesinin “ olmazsa olmaz şeklinde tanımlanan” işleri; 

 İşkence gören kişilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri “ alana hakim, 
tedavi sürecini büyük ölçüde üstlenen, yetkin kişiler” tarafından “ uyumlu ekiplerce” nitelikli 
olarak merkezlerimizde gerçekleştirilmesi, 

 Özel uzmanlık alanlarında, ihtiyaçlar çerçevesinde, gönüllü ağlarının sürece 
etkin katılımı, 

 Sosyal hizmet alanına ilişkin etkin bir faaliyet yürütülmesi, 

 10 yıllık birikimi de göz önüne alarak, birikimlerin amaca uygun, olumlu 
kullanılabilir, çeşitli formatlarda bilgi haline getirilmesi, 

 İlgili alanda amaca uygun bilimsel çalışmaların tasarlanması, 
gerçekleştirilmesi, 
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 Tüm çalışmaların düzenli kayıt altına alınması, yıllık raporların nitelik ve 
zamanlamasına ( Nisan) özen göstererek hazırlanması, 

 Tüm bu çalışmaların (kişi, merkez, proje bazında) ölçülebilip, 
değerlendirilebilmesinin sağlanması 

olmak durumundadır. 

c) Bu işleri belli bir nitelikle gerçekleştirebilmek için; 

 “Yetki ve sorumlulukların” mutlaklaştırmamak kaydı ile belirgin 
olduğu, “uyumlu ekiplerin” her bir üyesinin, her bir disiplinin, multidisipliner bir şekilde 
oluşan ekibin niteliklerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik aktif eğitim programlarının 
uygulanması; sertifikasyon uygulamaları planlanması, 

 Tedavi protokollerinin oluşturulması, 

 Tıbbi kurulların işlevsel kılınması, 

 Etik kurulun işlevsel kılınması, 

 Gönüllü ağlarının amaca uygun etkinleştirilmesi, 

 Bakım verenlerin bakımı programlarının uygulanması, 

 İlgili alanlarla yakın işbirliklerinin kuvvetlendirilmesi 

 gerekmektedir. 

d) Tedavi projesi çalışmaları, istihdam politikası, harcama kalemlerinin 
değerlendirilmesi öncelikle proje yürütücüleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

Bu temel yaklaşımlar ışığında, 

I- “ Sağlık Hizmetlerinde Nitelik Geliştirme ve Standardizasyon Sağlama Çalışmaları Planı” 
geliştirilmiştir.  

 başvuru kriterlerinin ayrıntılandırılması, bazı kriter tanımlamalarına açıklık 
getirilmesi, 

 görüşme ve muayene standardizasyonu, 

 başvuru hekimlerinin bilgi ve becerilerinin arttırılması ( anamnez alma, fizik muayene) 

 ruhsal değerlendirme, 

 tanı ve tedavi protokollerinin oluşturulması, 

 ekip çalışması rehberi oluşturulması, 

 tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi, 

Ve bu plan 2001 yıl sonuna kadar uygulamaya dönüştürülmüş olacaktır. 
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II- Özellikle 2001 yılında başlatılmış olan “İşkence gören çocuklara yönelik sosyal destek 
projesi” nden de kuvvet alarak sosyal hizmet alanına yönelik çalışmaların olgunlaştırılması 
planlanmıştır. 

III- Tıbbi sekreterlik çalışmalarının etkinleştirilmesinin yanı sıra, tedavi projesinin 
arşiv ve dökümantasyonunun bu yıl içinde tamamlanması planlanmıştır. 

IV- Tedavi projesinin ihtiyaçları çerçevesinde Etik Kurulu’nun çalışmalarının 
etkinleştirilmesi için çalışmaların 2001 sonbaharına kadar tamamlanması planlanmıştır. 

V- Tüm merkezlerde “bakım verenlerin bakımı” programlarının başlatılması için 
gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

  

2. EĞİTİM – BİLİMSEL TOPLANTILAR 

- 25-27 Mayıs 2000’de Stokholm’de İsveç Kızılhaç Tedavi Merkezi ile 
birlikte kronik ağrı ve göç başlıklı program gerçekleştirildi.  

- TTB ve Norveç Tabipleri Birliği ile birlikte 7-8 Ekim tarihlerinde İzmir’de 
Travma başlıklı bir program gerçekleştirildi. 

- TTB ve IFHHRO ( uluslararası sağlık ve insan hakları kuruluşları 
federasyonu) ile birlikte 20 Ekim’de İzmir’de “ Cezaevleri ve sağlık” başlıklı bir program 
gerçekleştirildi. 

- 27 Ekim 2000’de Uluslararası Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi 
toplantısına, 

- 29 Haziran-2 Temmuz 2000’de IPPNW ( uluslararası nükleer savaştan 
korunma için hekimler)  kongresine, 

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Adli Tıp Deneyimleri toplantısına, 

- 11 Kasım 2000’de Almanya Af Örgütü’nün düzenlediği toplantıya 

katılındı.  

- İstanbul Protokolü’nün 19 Nisan 2000’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Komisyonunda kabul edilmesinden sonra Birleşmiş Milletlerdeki onay süreci hızlandı. Ayrıca 
İstanbul Protokolü El Kitabı’nın Türkçe’ye çevirilerek basıldı. Yine El kitabının  Birleşmiş 
Milletler resmi dillerine( İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusca, Arapca ve Çince) çevirisi 
başlamış ve 15 Mayıs’a kadar tamamlanması planlanmıştır. 

 

4. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR   

Sürmekte olan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi konusu ve önümüzdeki dönem 
planlanması beklenen çalışmalar 2001 yılı programına alınmıştır. 
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5. YAYIN FAALİYETİ: 

1999 Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu Haziran sonunda tamamlanabilmiştir. 
Oysa yıllık raporun basımının Mart- Nisan aylarında gerçekleştirilmesi sağlanmak 
durumundadır. 

 

6. TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROJESİNİN ÖZEL ÇALIŞMA ALANLARI VE 
KONULARI: 

a) İşkence görenlere ilişkin muayene protokolü ( İstanbul Protokolü) çalışmaları 2000 yılında 
da son derece etkin sürmüştür. 

b) Tedavi projesi kapsamında üstlenemediğimiz kanser hastası olan bir başvurumuz ile bir 
başka başvurumuzun kol protezi için özel proje uygulandı. 

c) Geçen yıl sonu gündeme gelen açlık grevlerinde yer alan kişilerin sağlıklarının korunması, 
ihtiyaç duyanların sağlık durumlarının iyileştirilmesi için katkıda bulunuldu. 

d)Silahlı saldırıya uğrayan İHD Yönetim Kurulu eski Başkanı Akın Birdal için özel proje 
uygulanması sürdürüldü. 

e) Özellikle İzmir Temsilcilik bünyesinde sürmekte olan davalar 2000 yılında özel bir çalışma 
alanına büründü. 

 

7. TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROJESİNİN GELİŞTİRİLMESİ: 

a) Fizyoterapi çalışmalarının merkezlerimiz bünyesinde oluşturulması, projeler 
gerçekleşmediği için, 2000’de de başlayamamıştır. Ancak İstanbul vakıf binasının 2001’de 
hizmete girmesi ile Merkez bünyesinde fizyoterapi birimi çalışmaya başlayacaktır. 

b) İşkence görenlere yönelik sosyal destek projesi hazırlıkları 2000’de 
tamamlanmış ve 2001 yılı başından itibari ile özel olarak çocuklara yönelik sosyal destek 
projesi başlamıştır. 

c) İşkence görenlere yönelik hukuk destek projesi hazırlıkları tamamlanmış 
olup, uygulamanın 2001 yılı içinde başlaması planlanmıştır.  

 

8. SOMUT KİMİ RAKAMLAR 

 2000 yılı tahmini başvuru sayısı 700 idi, gerçekleşen başvuru ise 1023 oldu.  

Tahminin üstünde başvuru sayısının esas iki sebebinden söz edelebilir. 

a. 2000 yılının ortalarında gündeme gelen F-tipi cezaevleri ile ilgili tutuklu-
hükümlü yakınlarının yakınlarına sahip çıkma çabalarının şiddet ile bastırma uygulamaları 
sonucu çok sayıda başvuru olmuştur. 

b. Yılın son dönemindeki “ şartlı salıverme” yasası sonucu cezaevlerinden 
çıkanlardan başvurumuz olanlar olmuştur. 
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Kuşkusuz Vakfın çalışmalarının daha geniş bir kesim tarafından biliniyor olmasının da 
başvuru sayısının artışında rolü olsa gerektir. 

Tedavi ve Rehabilitasyon projesi kapsamındaki harcamalar, yıl başında öngörülen çercevede 
gerçekleşti. 

 

--- Tüm bu çalışmaların başta merkezlerde çalışan arkadaşlarımız olmak üzere, tüm gönüllü 
arkadaşların katkısı ile gerçekleştirildiğini söylemek vicdani bir borç olsa gerektir. 

 Ancak, önümüzdeki dönemin ihtiyaçları çercevesinde, mevcut birikimlerimiz gözönüne 
alınarak, önümüze koyduğumuz program gereği ruhen ve program olarak kuvvetlenme 
ihtiyacını belirtmekte yarar vardır. 
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1.3. MERKEZLERİN 1998 ÇALIŞMALARININ KISA DEĞERLENDİRMESİ: 

 

Adana Temsilciliği 1995 yılında açılmıştır. Bu merkeze 1995 yılında 167, 1996 yılında 168, 
1997 yılında 140 , 1998 yılında 158, 1999 yılında 163 2000 yılında ise 207 başvurunun 
tedavisi gerçekleşmiştir. Adana temsilciliğinde 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sekreter tam gün, 2 
doktor part-time çalışmaktadır. Psikiyatrist gereksinimi anlaşmalı bir hekim tarafından 
sağlanmaktadır. Yürütme kurulu oluşturulmuştur. 20 kişinin oluşturduğu tıbbi gönüllüler 
grubu katkıda bulunmaktadır. 1999 yılında Adana’da ilk kez Adana Tabip Odası ile birlikte 
Alternatif Tıbbi Rapor çalışması gerçekleştirilmiştir. Mersin ile ortak çalışmalar 
kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır. Kimi bilimsel toplantılara katılmanın yanı Kimi bilimsel 
toplantılara katılmanın yanı sıra, sıra, Adana’da çeşitli sosyal etkinliklerde bulunulmuştur. 

Ankara Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 1991 yılından itibaren başvuru kabul etmeye 
başladı. Ankara Tedavi Merkezi’ne 1991 yılında 144, 1992 yılında 92, 1993 yılında 115, 1994 
yılında 179 , 1995 yılında 90, 1996 yılında 75, 1997 yılında 74, 1998 yılında 79, 1999 yılında 
71 ve 2000 yılında ise 126 başvurunun tedavisi gerçekleşmiştir. Ankara Tedavi Merkezi'nde 1 
doktor, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 1 tıbbi sekreter tam gün, 1 psikiyatrist yarım gün 
çalışmaktadır. Değişik tıbbi dallarda çalışan uzman hekim, psikiyatrist, psikolog ve sosyal 
hizmet uzmanlarının oluşturduğu 100 kişilik tıbbi gönüllüler grubu hizmetin sürdürülmesine 
önemli oranda katkıda bulunmaktadır. 1993 ve 1994 yıllarında sosyal gönüllüler grubu 
oluşturulmaya başlanmıştır. 1994 yılı sonunda Ankara Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yeni 
Yürütme Kurulu'nu oluşturmuş ve rutin toplantılarını yapmaktadır. Kimi bilimsel toplantılara 
katılmanın yanı sıra, gönüllülere yönelik geniş katılımlı, yemekli bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Tabip Odası ile birlikte Tıbbi Rapor düzenleme konusunda somut 
gelişmeler olmuştur. 

1998 TİHV çalışmaları içerisinde önemli yer tutan Diyarbakır Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi açma çalışmaları başarıya ulaşmış ve Merkez açılmıştır. 1998’in son 4 ayında etkin 
çalışmaya başlayan Merkezimize 31, 1999 yılında 73 ve 2000 yılında ise 122 başvuru 
gerçekleşmiştir. Bugün için 2 hekim, 1 sosyal hizmeti uzmanı yarım gün, 1 sekreter tam gün 
olarak çalışmaktadır. Psikiyatrist gereksinimi anlaşmalı bir hekim tarafından sağlanmaktadır. 
Yürütme kurulu oluşturulmuştur. 20 kişinin oluşturduğu tıbbi gönüllüler grubu katkıda 
bulunmaktadır. Özellikle Tabip Odası ve Baro ile birlikte başarılı programlar 
gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldığı, 1991 yılında 32, 1992 yılında 143, 1993 
yılında 101 1994 yılında 141, 1995 yılında 208, 1996 yılında 178, 1997 yılında 171, 1998 
yılında 270, 1999 yılında 207 ve 2000 yılında ise 430 başvurunun tedavisi gerçekleşmiştir. 
İstanbul Tedavi Merkezi'nde 3 doktor, ve 1 tıbbi sekreter çalışmaktadır. Bir önceki yıl 5 
psikiyatrist arkadaşın yürüttüğü çalışmaların, bir ölçüdeki handikapını aşabilmek için özel bir 
formülle yarım günlük psikiyatrist uygulamasına geçilmiştir. 50 kişinin oluşturduğu tıbbi 
gönüllüler grubu ve 30 kişilik sosyal gönüllüler grubu İstanbul merkezi çalışanlarına katkıda 
bulunmaktadır. İstanbul Yürütme Kurulu da kurulduğundan bu yana rutin toplantılarını 
yapmaktadır. Kimi bilimsel toplantılara katılmanın yanısıra, çeşitli sosyal etkinliklerde 
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bulunulmuştur. Özellikle İstanbul Protokolü çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.Tabip Odası 
ile birlikte Tıbbi Rapor düzenleme konusunda somut gelişmeler olmuştur. 

Temmuz 1991 yılında açılan İzmir Tedavi Merkezi'ne 1991 yılında 62, 1992 yılında 158, 
1993 yılında 107, 1994 yılında 147, 1995 yılında 248, 1996 yılında 167, 1997 yılında 152, 
1998 yılında 169, 1999 yılında 172 ve 2000 yılında ise 138 başvuru gerçekleşmiştir. Bugün 1 
doktor, 1 psikiyatrist, 1 sosyal hizmet uzmanı tam gün,1 doktor ve 2 tıbbi sekreter yarım gün 
çalışmaktadır. İzmir merkezi çalışanlarına katkıda bulunan 30 kişilik bir tıbbi gönüllüler 
grubu vardır. İzmir Yürütme Kurulu, kurulduğundan bu yana rutin toplantılarını yapmaktadır. 
Falaka olgularına ilişkin kemik scintigrafisi, elektrik işkencesine ilişkin biyobsi, haya burma 
yöntemine ilişkin scrotum odaklı üç fazlı dinamik scintigrafisi, toraks travmalarında tüm 
iskelet scintigrafisi çalışmaları sürmektedir. Kimi bilimsel toplantılara katılım, yanısıra 
İzmir’de çeşitli sosyal etkinliklerde bulunulmuştur. Yılın son dilimdeki davalar süreci son 
derece önemli bir gündem oluşturmuştur. 

1994 yılında yerel insiyatifler yaratarak başlanılan ve Diyarbakır’da bir tedavi merkezi 
açılamamasının yarattığı boşluğu kısmen doldurabilmeyi amaçladığımız “5 Şehir Projesi” nin 
ilk iki yıl içerisinde önemli bir ihtiyacı karşıladığı ortaya çıkmıştır. Gerek ürettiğimiz hizmete 
ulaşma güçlüğü çeken, gerekse kurumumuzu tanımadığı için başvuruda bulunamayan bölge 
insanına anlamlı bir destek sunulmuştur. 5 Şehir Projesi kapsamında olan başvurularımızın 
tedavilerinin yanı sıra yol paraları tarafımızdan karşılanmakta, kendilerine yatacak yer temin 
edilmekte ve harcırah verilmektedir.  

1996 yılında proje çalışmaları merkezde bulunan proje yürütücüsü aracılığıyla koordine 
etmeyi öngören bir yaklaşımla sürdürülmüştür. Başvuruların öncelikle Ankara’ya 
yönlendirilmesi , uzun süreli tedavi gereksinimleri olan başvurularımızın durumunun belirli 
aralıklarla merkezde proje koordinasyonu ile görevli arkadaşımızla birlikte değerlendirilerek 
sürdürülmesine özen gösterilmesi, başvurunun projeye  kabulünden önce koordinasyonla 
durumunun değerlendirilmesi, başvuruların proje bölgesinde oluşturduğumuz referans 
kaynakları aracılığıyla ulaşması konusunda çaba gösterilmesi son dönemde çalışmalarımızı 
yönlendiren ilkelerimiz olmuştur. 

Proje Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Van illerinde oluşturulan referans kişiler 
aracılığı ile, bu iller ve çevrelerine hizmet verecek şekilde planlanmıştır.(Başlangıçta proje 
kapsamında olan Adana’da daha sonra bir merkez açılmıştır.) Ancak çevre illerden doğrudan 
(Genellikle İHD veya HADEP aracılığıyla) yapılan başvurular da merkezi koordinasyon 
tarafından değerlendirilerek proje kapsamına alınmıştır. Dönem içerisinde, bir başka 
başvurumuzun referansı ile yapılan başvurular da proje çalışmalarında önemli yer tutmuştur. 
Malatya, Diyarbakır,Mersin illerinde çalışmalar düzenli sürerken, Gaziantep ile iletişimimizde 
zayıflama saptanmış, Van ili ile sistemli bir iletişim sağlanamamıştır. Doğrudan referans kişi 
veya kurumlar oluşturmadığımız  Hatay, Adıyaman,Urfa ve Mardin illeri bu dönemde yeni, 
doğal ilişkiler olarak gelişmiştir. Diyarbakır’da Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldıktan 
sonra 5 il projesi Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep’i içerecek şekilde 
yeniden düzenleşmiştir. Mersin Adana’daki Merkezimizle ile birlikte çalışmaktadır. 

Proje kapsamında, toplam 84 kişiye 2000 yılında hizmet sunulmuştur. 

Geçmiş dönemde yaşanan deneyim gözönüne alınarak, projenin daha etkinleştirilmesi 
planlanmıştır.  
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II. Dokümantasyon Merkezi 
 
 
 
 
 

TİHV Dokümantasyon Merkezi, 2001 yılı çalışmalarına daha önceki dönemin bir 
değerlendirmesine ve Yönetim Kurulunun 2000 yılında aldığı kararlara (bakz.ek1) dayalı 
olarak yeni bir perspektifle ve çalışma anlayışla girmiştir.  

Dokümantasyon Merkezi yıllara dayanan birikimi ve Türkiye’nin insan hakları ihlalleri 
açısından tek ve en kapsamlı bilgi üreten yapısı itibariyle yeni dönemde doğru ve zamanında 
ürün verme hedefi taşımaktadır. Az sayıda ancak yeterli bir kadro ile çalışmalarını sürdürecek 
olan Dokümantasyon Merkezinde halihazırda yapılmış ve yapılması programa bağlanmış 
çalışmalar(teknik ve üretime yönelik) aşağıdaki gibidir. 

 

Teknik Çalışmalar 
 

Ocak 2001 içinde Dokümantasyon Merkezi çalışmalarının önemli bir unsuru olan bilgisayar 
sistemi bakımdan geçirilmiş, gerekli olan yenilemeler ve ekler yapılmış ve yıllık bakım 
kontratı yapılmıştır. Üretken bir çalışma ortamından yoksun olan mekansal düzenleme gözden 
geçirilmiş ve uygun bir çalışma ortamının oluşturulması için gerekli iç dekorasyon 
düzenlemeleri yapılmıştır. 

 

Çalışma Grubu:  
 

Dokümantasyon Merkezine yeni bir koordinatör ataması yapılmış ve ana çalışma grubu 
koordinatör de dahil olmak üzere 5 elemanla sınırlandırılmıştır. Dokümantasyon merkezinin 
yenilenmiş görev dağılımı ve kadrosu aşağıdaki gibidir: 

Feray Salman, Dokümantsayon Merkezi Koordinatörü 

Berivan Kutlay, Araştırmacı 

Ruken Şengül, Tercüman, araştırmacı 

Genco Dönmez, Uzman 

Zeri İnanç, Tercüman, araştırmacı 

Eso Toper, Dokümantalist 
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Çalışma Planı 
 

Yeni dönemde Dokümantasyon Merkezi günlük ve aylık çalışma düzeni içerisinde yeniden 
formüle etmiştir. Bu çerçevede,  

 

a) Günlük Bültenler: Günlük bültenler her sabah Türkçe olarak hazırlanmaya başlanmıştır.. 

b) Aylık Raporlama: Son iki yıldır yaşanan aksaklıklar Yıllık Türkiye İnsan hakları 
raporlarının üretilmemesi sonucunu doğurmuştur. Bu deneyimin bir daha yaşanmaması için 
Dokümantasyon merkezi raporlama sürecini aylık baza indirgemiş ve Ocak ayından bu yana 
aylık raporlarını üretmeye başlamıştır. İngilizce ve Türkçe hazırlanan raporlar bir dağıtım 
planı çerçevesinde web sitesi dahil olmak üzere İHD, uluslar arası ölçekte tedavi merkezleri, 
kamu kuruluşlarına, elçiliklere dağıtılmaktadır. 

c) Basın Toplantıları: Her üç ayda bir Vakfın Temsilciliklerinin bulunduğu illerde, 
Temsilciliklerin de katkısını alarak üç aylık insan hakları değerlendirmesi yapılması ve bası 
toplantısı ile açıklanması programa alınmıştır. 

d) Yıllık Rapor: Yıl sonunda aylık raporların ve gerekli araştırmaların temelinde 
Türkiye’deki insan hakları alanındaki gelişmeyi daha analitik olarak ortaya koyacak bir 
üretim sürecinde hazırlanacak olan Yıllık İnsan Hakları Raporu hazırlanacaktır. Raporun 
yayınlanması ve dağıtılması her yeni yılın ilk ayının sonuna kadar tamamlanacaktır.  

e) Özel raporlar: İnsan Hakları çerçevesinde özel sorun alanlarına ilişkin raporlar 
üretilecektir. Bu raporların nasıl ve hangi konularda üretileceğine ilişkin bir çalışma halen 
sürmektedir ve Mart ayı sonunda kesin program ortaya konulacaktır. 
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EK-1 
 

 

Vakıf Yönetim Kurulu 05.11.2000 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

1-a) 1999-2000 yılları arasında Türkçe raporlarının kitap olarak basımından vazgeçilmesine; 
1999 raporunun yazımının ve 2000 yılı bilgi toplama çalışmasının yıl sonuna kadar 
tamamlanmasına; bu yıllara ait Türkçe ve İngilizce bir sunuş tarzının geliştirilmesine; 

 

b)1997 ve 1998 yılları İngilizce raporlarının yazımının yıl sonuna kadar bitirilmesine; bu 
konuda Nevzat Kıraç’ın görevlendirilmesine; kendisine aylık TL. ödeme yapılmasına; 

c) Yıllık rapor gecikmelerinin sıfırlanmasıyla doğacak yeni ortamda günlük, aylık ve yıllık 
raporlar ile güncel önemli konularda özel raporlar ve haber bülteni yayınlanmasına; bu 
programın 2001 yılı başından itibaren uygulanmasına; 

d) Dokümantasyon Merkezinin tüm belgelerinin İngilizce çevirilerinin Vakıf bünyesinde 
yapılmasına; 

f) Dokümantasyon Projesinin asgari kadrosunun 1 koordinatör, 2 uzman, 1 araştırmacı, 1 
çevirmenden oluşturulmasına; Feray salman’ın (15 Aralık 2000 tarihinden itibaren) 
Dokümantasyon merkezi Koordinatörlüğüne, Helmut Oberdiek ve Genco Dönmezi’in Uzman 
kadrosuna, Berivan Kutlay’ın Araştırmacı kadrosuna, Zeynep Melikoğlu’nun Çeviren 
kadrosunun atanmasına, Feray salman’ın ücretinin belirlenmesi için TİHV Saymanı sabri 
Dokuzoğuz’a yetki verilmesine; 

g) Dokümantasyon merkezinde halen görev yapmakta olan diğer çalışanların ellerindeki 
1999 yılı Türkçe raporuna ait işlerini sona erdirecek olan Ebru Şenol, Filiz Altun, Serpil 
Odabaşı ve Hülya Alkan’a yasal haklarının ödenmesine oybirliğiyle 

........ 

 

karar verilmiştir 

 

 

M.Selim Ölçer 

Genel Sekreter 
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III. DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 
2000 YILI ÇALIŞMA RAPORU 

 
 

TİHV dış ilişkiler biriminin 2000 yılı çalışmaları, ülke içinde ve dışında insan hakları 
alanındaki gelişmelerden etkilenirken, birim içi değişim ve gelişimlerden de etkilenmiştir.  

Dış ilişkiler biriminin oluşumu ile aramıza katılan ve değerli katkılar sunan Hale Eryılmaz 
kendi isteği ile 2000 yılı içinde Vakfımızdan ayrılmış, Okan Akhan koordinatörlüğünde 
Zeynep Melikoğlu’nun görev alması ile ilgili birim yeniden düzenlenmiştir. 

2000 yılı içinde, devletlerin insan hakları alanını ikincil çıkarları için kullanmalarını ve bu 
alanı bir araç haline getirmelerini önlemek için yapılan çalışmalar öne çıkmıştır. 

Bu konu özellikle Türkiye’nin 1999 Helsinki zirvesi ile Avrupa Birliği’ne aday üyeliğinin 
kabul edilmesinden sonra daha da önem kazanmıştır. Aday üyeliğinden sonra çok sayıda 
devlet ve hükümet temsilcileri insan hakları konusu çerçevesinde Vakfımızın görüşlerine 
başvurmuştur. Bütün bu görüşmeler ve katıldığımız toplantılar sırasında, evrensel değerler 
ışığında ülkemizde ve dünyada insan haklarının ve demokrasinin gelişimi konusunda 
hazırladığımız somut verilere dayalı tezlerimiz aktarılmıştır. Bununla birlikte insan hakları 
faaliyetlerinin bağımsızlığını kısıtlayacak kimi uygulama önerilerini ve devletlerin insan 
haklarını araçsallaştıracak bazı tutumlarını ortaya koyup, bir tartışma ortamı yaratılmaya 
çalışılmıştır. 

2000 yılı ikinci döneminde ülke gündeminde ağırlıklı yer alan “Cezaevleri” konusu 
birimimizin önemli çalışma alanlarından biri olmuştur. 

Dış ilişkiler birimimiz Vakıf ortamındaki kişilere yönelik son dönemlerde yoğunlaşan 
soruşturma ve davalarla ilgili olarak uluslararası dayanışma ortamları yaratmak için 
çalışmalarını sürdürmüştür. Davalar ile ilgili detaylı bilgiler her dava öncesinde ve sonrasında 
destek komitelerimize rapor olarak gönderilmiştir. Özellikle Almanya, Fransa, İsveç, 

Norveç destek komiteleri ve IRCT’nin davalarımıza gösterdikleri ilgi ve davalara bizzat 
izleyici olarak katılımları bize manevi bir güç vermiştir. Olumlu bir başka gelişme ise 
Türkiye’deki davalarla ilgili olarak, Fransa’da “collectif” adı altında bir platformun 
oluşumudur. Bu platform ACAT, Amnesty-France, Association Primo Levi, Juristes sans 
frontiers, MDM ve France-Liberte et FIDH organizasyonlarını kapsamaktadır ve TIHV’ye ve 
IHD’ye yönelik baskıları yakından takip etmektedir.  

IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims-İşkence Görenler için Uluslar 
arası Rehabilitasyon Konseyi) çerçevesindeki çalışmalar dış ilişkiler biriminin bir başka 
önemli çalışma alanı olmuştur. 

Raporun diğer bölümlerinde yer alan Istanbul Protokolü çalışmaları ile birlikte sosyal destek 
ve hukuk destek projeleri ile ilgili çalışmalarda da dış ilişkiler biriminin önemli katkıları 
olmuştur. 

1997 İsveç toplantısından sonra on Avrupa ülkesinde destek/dayanışma komiteleri oluşturma 
programı doğrultusunda çabalar 2000 yılında da sürdürülmüştür. 
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Vakfımız açısından bir diğer olumlu gelişme ise 1998 yılında insan hakları ve demokrasi 
alanındaki projelere desteğini askıya alan Avrupa Komisyonunun vakfımıza tekrar destek 
vereceğini açıklamasıdır. 

II.  

III. DESTEK/DAYANIŞMA KOMİTELERİ 

 

Öngörüldüğü ölçüde olmasa da, 2000 yılında da destek/dayanışma komitelerinin 
yaygınlaştırılması ve olgunlaştırılması çalışmaları sürdürülmüştür. 

Uluslararası Destek komiteleri toplantısının ikincisi planlanmıştır. Bu toplantının 2001 yılı 
sonbaharında İsveç’te yapılması için çalışmalar başlamıştır. 

 

İSVEÇ:  

Destek komitelerinin ilk örneği olan İsveç destek komitesi geçen yılın başında yeniden 
yapılanmış ve. 2000 yılı içinde de projelerimize somut ve önemli katkılar sağlamaya devam 
etmiştir. Öte yandan Komite Türkiye ve dünyada insan haklarının korunup, geliştirilmesine 
yönelik çalışmalarını sürdürmüştür. İsveç’te TİHV’nin de katıldığı kimi toplantı ve 
görüşmeler gerçekleştirilirken, İsveç heyetleri de ülkemizi ziyaret etmişlerdir. 

 

FİNLANDİYA:  

Son iki yılda çeşitli kurumların ve toplum kesimlerinin temsilcilerinin katılımı ile genişleyen 
bir ilişki ağı oluşmuştur. Mayıs ayında Helsinki’de gerçekleştirilen destek komitesi toplantısı 
yararlı olmuştur. Finlandiya destek komitemiz projelerimize mütevazi, ancak anlamlı katkılar 
sunmaya devam etmektedir. 

 

NORVEÇ:  

2000 yılı Norveç destek komitesi ile ilişkilerimiz “İnsan Hakları Evi” projesi çerçevesinde 
ağırlıklı olarak sürmüştür. Ancak TİHV’in son görüş ve önerilerine Norveçli dostlarımız 
henüz yanıt vermedikleri için projede adım atılamamıştır. Bunun yanı sıra Tedavi projemize 
katkılarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca Norveç Tabipleri Birliği ile ortak eğitim programları da 
sürdürülmüştür. 

 

ALMANYA:  

Demokratik Türk Forumu, İnsan Hakları alanındaki yayınlarını devam ettirmektedirler. 
Bunun yanı sıra komitedeki arkadaşlar Almanya’da yaşayanlara yönelik “Perşembe” başlıklı 
haftalık bir gazete çıkarmaktadırlar. TİHV davaları ile ilgili etkin bir dayanışma ortamı 
geliştirilmiştir. Komitenin organizasyonu ile Almanya’da çeşitli toplantılara katılınmıştır. 
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Tedavi projesine katkının yanısıra “İşkence gören çocuklara yönelik sosyal destek projesi” ne 
katkıları planlanmıştır. 

 

HOLLANDA:  

1999 yılında oluşturulmaya çalışılan destek komitesi özellikle davalara yönelik dayanışma 
ortamına katkıda bulunmuştur.  

 

FRANSA:  

1997’den itibaren oluşturulmaya çalışılan destek komitesi, özellikle, TİHV davalarına yönelik 
bir dayanışma ortamı yaratmak amacı ile oluşturulan “kollektif” ile somut biçime 
bürünmüştür. Kollektifin organizasyonu ile Fransa’da bir dizi toplantılar gerçekleşmiştir. 

 

IV. ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER 

Stokholm, 10 Mayıs 2000  

“Avrupa ve Türkiye’de Demokrasi” başlıklı toplantıya katılınmıştır. 

Helsinki, 22-23 Mayıs 2000  

Finlandiya destek komitesinin düzenlediği Projeler ve TİHV çalışmalarının tanıtımına yönelik 
programa katılım 

Kopenhag,25-28 Ekim 2000 

IRCT Genel Kurulu-Bu genel kurulda IRCT’de ciddi yapısal değişiklikler olmuştur. Buna 
ilişkin rapor kısa sürede ilgililere iletilecektir. 

Atina, 24 Kasım 2000 

MRCT (Medical Rehabilitation Center for Torture Victims) (İşkence Görenler için 
Rehabilitason Merkezi) “Torture and Democracy. The Problems of Impunity” (İşkence, 
Demokrasi ve Dokunulmazlık Sorunu) 

Casablanca, 10-14 Ocak 2001 

FIDH 34. Genel Kurulu (The International Federation of Human Rights Leagues-La 
Federation Internationale des Ligues des Droits de l’Homme) (Uluslar arası İnsan Hakları 
Birlikleri Federasyonu)  

Kongrenin ilk iki gününde ‘Küreselleşme ve Dışlama’ üst başlığıyla dört atölye çalışması 
yapıldı: 

-Küreselleşme ve ekonomik ve sosyal dışlama 

-Dışlama, ırkçılık ve kültürel çoğulculuk 

-Dışlama ve kadın hakları 

-Dışlama ve haklar 
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Dökümantasyon Merkezimizin hazırlamış olduğu “Cezaevleri Sorunu” başlıklı bir konuşma 
yapıldı. 

Brüksel, 22-23 Ocak 2001 

Değişik kurum temsilcileriyle görüşmeler. Konular; insan hakları ve demokrasi alanındaki 
gelişmeler, işkence sorunu, ulusal program, cezaevleri, F Tipi, açlık grevleri, TİHV ve İHD 
üzerindeki baskılar, insan hakları alanında çalışanlara karşı açılan davalar. 

Paris, 23-26 Ocak 2001 

Paris görüşmelerinin esas amacı insan hakları alanında çalışanlara karşı yürütülen soruşturma 
ve davalara ilişkin dayanışma ortamını kuvvetlendirmekti.  

Stockholm, 28-30 Ocak 2001 

Af Örgütü, İsveç Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası şefi, İsveç Destek Komitesi üyesi 
parlamenterlerle, İsveç Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu, Tedavi Merkezi, İsveç 
Sosyal Demokrat Partisi Sosyalist Enternasyonal Temsilcisi ile görüşüldü. 

 

GÖRÜŞMELER 

3 Mart 2000:   Danimarka Dışişleri Bakanı ile görüşme 

9 Mart 2000:   Avrupa Komisyonu Türkiye temsilcisi Karen Fogg ile toplantı 

----------------   AB, Avrupa Sosyal Gurubu üyeleri 

29 Mart 2000:  Avrupa Konseyi İnceleme heyeti (Barsoni Bşk) 

7 Nisan 2000:  Almanya Cumhurbaşkanı 

 14 Nisan 2000: Belçika Parlamento Başkanı ile Büyükelçilikte görüşme (Herman Decroo) 

17 Nisan 2000:  İtalyan Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı ile Büyükelçilikte görüşme** 

2 Mayıs 2000:  İsveç Büyükelçiliği 1. Sekreteri 

2 Mayıs 2000:  ABD Elçiliği İnsan Haklarından sorumlu Bn. Amy 

30 Mayıs 2000:  Türk Amerikan Derneği Resepsiyonu 

5 Haziran 2000:  Hollanda Büyükelçiliği yeni müsteşarı  

6 Haziran 2000:  İsveç Büyükelçisiyle görüşme 

14 Haziran 2000:  Danimarka Sosyal Demokrat Parti temsilcileri 

14 Haziran 2000:  AB Karma heyeti ile kahvaltı 

16 Temmuz 2000:  CPT İHD+TTB+TİHV Hiltonda görüşme 

28 Ağustos 2000:  Jouni Pirila (Finlandiya PSV)  

5 Eylül 2000:   İsveç Parlamento heyeti ile vakıfta görüşme 

6 Eylül 2000:   İsveç Büyükelçiliği heyetiyle yemek 
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12 Eylül 2000:  Norveç Büyükelçiliği 1. Sekreteri 

13 Eylül 2000:  Af Örgütü Türkiye Temsilcisi ile görüşme 

13 Eylül 2000:  Norveç Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı ile TİHV’de görüşme 

15 Eylül 2000:  ABD Açık Toplum Enstitüsü TİHV’de görüşme 

19 Eylül 2000:  ABD Heyeti ile TİHV’de görüşme 

19 Eylül 2000:  Danimarka Başkatibi TİHV’de 

26 Eylül 2000:  Hollanda Büyükelçisi ile görüşme 

9 Ekim 2000:   Belçika Heyeti ile görüşme 

12 Ekim 2000:  Çek Cumhurbaşkanı Havel ile görüşme 

24 Ekim 2000:  Finlandiya, Abo Üniversitesi temsilcileri ile görüşme 

28 Ekim 2000:  İsveç Parlamento Heyeti ile görüşme 

30 Ekim 2000:  Hollanda Başbakanı ile Elçilikte görüşme 

6 Kasım 2000:  Danimarka Büyükelçiliğinde veda yemeği 

8 Kasım 2000:  Fin heyeti ile görüşme 

8 Kasım 2000:  Fin TV heyeti (Mr.Tom)  

10 Kasım 2000:  ARD Alman TV Vakıf çalışmaları ile ilgili çekim  

13 Kasım 2000:  Norveç İnsan Hakları Evi Heyetiyle görüşme 

20 Kasım 2000:  Avrupa Parlamentosu, Karma Parlamento Komitesi toplantısı 

21 Kasım 2000:  Alman Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi ile Alman Büyükelçiliğinde 
yemekli görüşme. Aynı heyetle daha sonra özel bir yemek (Claudia Roth) 

29 Kasım 2000:  Chicago Tribune gazetesi temsilcileri ile Vakıfta görüşme 

8 Ocak 2001:   Lawyers Committee for Human Rights Ayliz Baskın  

18 Ocak 2001:  Alman gazeteci Rainer Hermann ile Vakıfta görüşme  

23 Ocak 2001:  Avrupa Konseyi strateji bölümünden bir heyet ile Hilton’da görüşme 

7 Şubat 2001:  Japonyo Büyükelçiliği Siyasi bölümünden Keiichi Kosaki  

12 Şubat 2001:  Liberation gazetesinden Fransız gazeteci Marc Semo 

16 Şubat 2001:  Norveç Büyükelçiliğinde Norveç Dışişleri Bakanı ile görüşme 

19 Şubat 2001:  UN Special Rapporteur ile UN’de görüşme 

22 Şubat 2001:  Alman gazeteci Rainer Hermann ile Vakıfta 2. görüşme 

24 Şubat 2001:  Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüşme 

27 Şubat 2001:  Belçika Büyükelçiliğinden bir müsteşar ile vakıfta görüşme 

1 Mart 2001:  Hollanda Büyükelçiliğinden 1. Katip ile görüşme 
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IV. ÖNERİLER 

i- Destek komitelerinin daha etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca bağımsız 
insan hakları ağının kuvvetlenmesi için II. Uluslar arası destek/dayanışma komiteleri 
toplantısı 2001 yılı içinde gerçekleştirilmelidir. 

ii- Ciddi bir değişim sürecinde bulunan IRCT ilişkilerimiz Vakıf bünyesinde öncelikle 
tartışılmalıdır. Bu tartışmalar sonucunda etkin bir pozisyon alınmalıdır. 

iii- Yine FİDH ile ilişkilerimiz gözden geçirilmelidir. 

iv- İnsan Haklarının naifliğine hürmet eden uluslar arası bir ortamın kuvvetlenmesi için 
Vakıf’ın uygulanabilir bir program geliştirmesi yerinde olacaktır. Bu çerçevede bölgemiz 
özelliklerine de hürmet ederek Amerika, Afrika ve Asya’daki insan hakları ortamları da 
gündeme alınmalıdır. 

v- Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Konseyinde ve Birleşmiş Milletler’e yönelik özel çalışma 
planlanması. 
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