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VAKIF ÇALIfiMA ORTAMI

Mart 2006-Mart 2009 Dönemi As›l Yönetim Kurulu Üyeleri
Yavuz ÖNEN (Baflkan), Metin BAKKALCI (Genel Sekreter), Metin AKSOY (Sayman),  Coflkun ÜSTERC‹, 
Hürriyet fiENER, Muhsin B‹LAL, Mustafa Ç‹NKILIÇ, Necdet ‹PEKYÜZ, Okan AKHAN

Mart 2006-Mart 2009 Dönemi Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
Emirali TÜRKMEN, Mehmet ANTMEN, Nart BOZKURT, Sabih ATAÇ, Türkcan BAYKAL

Mart 2006-Mart 2009 Dönemi As›l Vak›f Denetçileri
Fevzi ARGUN, Mehmet VURAL, Nejat TAfiTAN

Mart 2006-Mart 2009 Dönemi Yedek Vak›f Denetçileri
Tan›l BORA, Haflim AYDINCAK

Genel Merkez
Yavuz ÖNEN, Ayfle Rüya KARACAN Efi, Bahad›r NUROL (25 Nisan 2006 tarihinden itibaren), Handan TAZE, 
Melahat BÜYÜKTANIR, Yeflim Yaprak YILDIZ (30 Nisan 2006 tarihine kadar), 

Dokümantasyon Projesi
Genco DÖNMEZ, Bar›fl KARACASU, Ebru UZD‹L, Nurcan TURAN

Tedavi ve Rehabilitasyon Projesi
Koordinatör: Metin BAKKALCI

‹stanbul Protokolü Uygulama Projesi
Hülya ÜÇPINAR (1 A¤ustos 2006 tarihinden itibaren)

BM ‹flkenceye Karfl› Sözleflmenin Seçmeli Protokolü Projesi
Meryem ERDAL, Ülkü ÖZEN

Ankara Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Levent KUTLU, Ebru fiENOL

‹stanbul Temsilcili¤i
Engin BODUR, Hürriyet fiENER, Servet ÇOLAK, Süleyman Alper TECER, fiükran ‹RENÇ‹N, Ümit fiAH‹N 

‹zmir Temsilcili¤i
Alp AYAN, Ayfle Nur KASAN (1 Mart 2006 tarihinden  – 26 Temmuz 2006 tarihine kadar), Aytül UÇAR, 
Coflkun ÜSTERC‹, Fahrettin GÜZEL, Sema AKALIN, Türkcan BAYKAL

Adana Temsilcili¤i
Mehmet ANTMEN, Mustafa DO⁄DU, Seher DEM‹R, Yusuf DEM‹RC‹

Diyarbak›r Temsilcili¤i
M. Emin YÜKSEL, Muhsin B‹LAL, Murat Aba, Nesrin ASLANTAfi

2

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›                                                                                      Çal›flma Raporu 2006-2007



T‹HV KURUCULARI
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VAKFEDENLER (1990)

‹HD Genel Merkezi 
Ak›n Birdal
Alpaslan Berktay
(17 Mart 1996 tarihinde istifa etmifltir)
Ata Soyer
Aziz Gürsoy
Bekir Do¤anay
Do¤an Tafldelen
‹brahim Emil Çelik Sandalc›
(12 Mart 1993 tarihinde kaybettik)
Ergin Atasü
(9 Mart 1998 tarihinde kaybettik)
Fevzi Bahattin Argun
Gencay Gürsoy
Haldun Özen
(5 May›s 2002 tarihinde kaybettik)
Halit Çelenk
Haflim Ayd›ncak
Hüsnü Öndül
‹hsan Atar
Lalezar Mürflitp›nar
Leman F›rt›na
Mahmut Tali Öngören
(13 Ekim 1999 tarihinde kaybettik)
Mehmet Selim Ölçer
Mehmet Vural
Murat Yetkin
Mustafa Ekmekçi
(21 May›s 1997 tarihinde kaybettik)
Muzaffer Erdost
Nart Bozkurt
Nevzat Helvac›
Nusret Fiflek
(3 Kas›m 1990 tarihinde kaybettik)
Okan Akhan
Ömer Faruk Yenigün
fiükran ‹rençin
Veli Devecio¤lu
Veli Lök
Yavuz Önen
Zeki Tavflanc›l

fiahika Yüksel (12 fiubat 1991)

Sabri Dokuzo¤uz (17 Mart 1996)

Ümit Erkol (29 Mart 1998)

Türkcan Baykal (29 Mart 1998)

fiebnem Korur Fincanc› (29 Mart 1998)

Necdet ‹pekyüz (29 Mart 1998)

Mustafa Çink›l›ç (29 Mart 1998)

Yusuf Alatafl (29 Mart 1998)

Günseli Kaya (17 Ekim 1999)

Tan›l Bora (17 Ekim 1999)

Sezai Berber (17 Ekim 1999)

M. Sezgin Tanr›kulu (17 Ekim 1999)

Cem Kaptano¤lu (17 Ekim 1999)

Sedat aslantafl (17 Ekim 1999)

Yücel Sayman (26 Mart 2000)

Lütfi Demirkap› (26 Mart 2000)

Nadire Mater (26 Mart 2000)

Mithat Sancar (26 Mart 2000)

Gül Erdost (26 Mart 2000)

Osman Baydemir (25 Mart 2001)

Metin Bakkalc› (25 Mart 2001)

Berna Arda (25 Mart 2001)

Tahir Elçi (25 Mart 2001)

Nihat Bulut (25 Mart 2001)

‹oanna Kuçuradi (30 Mart 2002)

Sabih Ataç (30 Mart 2002)

Önder Özkal›pç› (30 Mart 2002)

Metin Aksoy (30 Mart 2002)

Muhsin Bilal (30 Mart 2002)

Hürriyet fiener (04 Nisan 2004)

Turgut Tarhanl› (04 Nisan 2004)

Necmi Erdo¤an (04 Nisan 2004)

Emirali Türkmen (04 Nisan 2004)

Levent Kutlu (04 Nisan 2004)

Coflkun Üsterci (26 Mart 2005)

Mehmet Antmen (26 Mart 2005)

Nejat Tafltan (26 Mart 2005)

Selahattin Demirtafl (26 Mart 2005)

Ülkü Özen (26 Mart 2005)

Kurucular Kurulu Taraf›ndan Seçilen Kurucular
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ARAMIZDAN AYRILAN KURUCULARIMIZ

Nusret Fiflek

1914 - 1990

Emil Galip Sandalc›

1922 - 1993

Mustafa Ekmekçi

1931 - 1997

Ergin Atasü

1940 - 1998

Mahmut Tali Öngören

1931 - 1999

Haldun Özen

1933 - 2002



De¤erli Kurucular ve Genel Kurul Üyeleri,

Ocak 2006 – Mart 2007 y›llar›n› kapsayan 6. Çal›flma dönemini tamamlam›fl bulunuyoruz. Yönetim
Kurulu olarak; bu dönemde vakf›m›z›n etkinliklerinde eme¤i geçen kurucular›m›za, çal›flanlar›m›za,
gönüllülerimize, destek ve yard›mlar› nedeniyle ilgili tüm kifli ve kurulufllara teflekkür ediyoruz.

Türkiye’nin insan haklar› ve demokrasi alan›ndaki dönüflümlerinde Avrupa Birli¤i’nin motor gücü oluflturdu¤u
2005 y›l›n›n sonuna kadar genel kabul görüyordu. 2005 y›l› sonunda da Türkiye’nin AB üyelik sürecinin resmen
bafllat›lmas›, her iki taraf›n baflar›s› olarak de¤erlendirildi. Ancak 2006 y›l›na gelindi¤inde, bu süreç kesintiye
u¤rad›. 11 Aral›k 2006 tarihinde AB Komisyonu’nun tavsiyesiyle görüflmelerdeki sekiz bafll›k ask›ya al›nd›. Buna
gerekçe olarak da K›br›s’ta limanlar›n kullan›ma aç›lmamas› ve Türkiye’nin Ankara Protokolü’ne uymad›¤›
gösterildi. 

Daha önce T‹HV’nin de aralar›nda bulundu¤u insan haklar› örgütlerinin AB’nin de¤iflik düzeydeki temsilcileriyle
yapt›¤› görüflmelerde AB taraf›n›n dile getirdi¤i elefltiriler, a¤›rl›kl› olarak uygulamalara yönelik olmufltu. AB
temsilcileri, yap›lan yasal düzenlemeleri, memnuniyetle karfl›l›yorlard›. Bizler ise yap›lan reformlar›n özüne dair
ciddi elefltirilerimizi dile getiriyor, hükümetlerin kapsaml› ve gerçek bir demokratikleflme iradesi
göstermediklerinin alt›n› çiziyorduk. AB taraf›n› da demokratikleflme sorunlar›n›, gündemlerinin alt s›ralar›na
ald›klar› gerekçesiyle elefltiriyorduk. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin uzun ve ucu aç›k olmas›n›n genifl toplum
kesimlerinde oluflturdu¤u soru iflaretleri, AB ile iliflkilerin en alt düzeye indirilmesi ile daha da derinleflti. Bu
süreçte zaten yükseliflte olan milliyetçi ak›mlar güçlendi , AB karfl›tl›¤› yayg›nlaflt›, insan haklar› savunucular› ile
resmi görüfllere muhalif olan kifli ve kurulufllar hedef haline geldi. Varl›klar› öteden beri bilinen milliyetçi kadrolar
ve bunlar›n çeteleri fliddet eylemleri gerçeklefltirdiler. Bu geliflmeler ›fl›¤›nda, AB’nin halen BM ortam›nda
görüflülmekte olan K›br›s sorununu iç sorun haline getirmesini önemli bir yanl›fll›k olarak de¤erlendiriyoruz.

2007 y›l›n›n May›s ay›ndaki Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinin ard›ndan yap›lacak genel seçimler, geçti¤imiz
dönemden bafllayarak Türk siyasi hayat›nda önemli tart›flmalara neden oldu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
Cumhurbaflkanl›¤›’na aday olabilece¤i kendilerini laik olarak tan›mlayan kesimlerle siyasi ‹slamc›lar aras›ndaki
gerginli¤i daha da art›rd›. 

PKK’n›n Irak’taki varl›¤›n›n Türkiye’ye yönelik terör ve güvenlik tehdidi oluflturdu¤u tart›flmalar› da gündemin
üst s›ralar›nda yerald›. TSK’nin bu nedenle Kuzey Irak’a müdahale etme olas›l›¤›na karfl› ABD taraf›ndan
gelifltirilen ve kabul gören “ABD, Irak ve Türkiye hükümetlerinin tayin ettikleri birer temsilciden oluflan bir
komisyon çözüm bulsun” önerisi 2006 y›l›nda hayata geçirildi. Komisyonun çal›flmalar› ve taraflar taraf›ndan
yap›lan aç›klamalar, bu gerilimli ortam›n sürmesine neden oldu. 

Kerkük’te yap›lacak referanduma k›sa bir süre kalmas›, Kürt nüfusun kente yönelik göçünün yo¤unluk ve h›z
kazanm›fl olmas›, iç savafl›n Irak’› parçalanmaya sürüklemesi olas›l›¤›, Türkiye siyasi yaflam›nda a¤›rl›kl› bir yer tuttu.
Böylesi bir tart›flma ortam›nda Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki konumuna ve rolüne dair senaryolar gelifltirildi.
Irak’tan ayr›lm›fl ya da federatif bir Kürdistan devletinin kurulmas›, Kerkük’ün Kürt egemenli¤ine girmesi gibi
geliflmelerin Türkiye taraf›ndan kabul edilmeyece¤i,  sivil ve askeri yetkililerce aç›kça aç›klanm›flt›r. Bu kararl›l›k
gösterisi, Türkiye ve Irak merkezi yönetimi ile Kuzey Irak Kürt yönetimi aras›nda gerilimli bir tart›flma yaratm›flt›r.

Bu arada 2006 Mart ay›nda ‹HD ile birlikte, çok önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz bir giriflime imza att›k.
Türkiye’nin demokratikleflmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan “Gizli Anayasa”n›n yani resmi ad›yla
“Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’”nin yürürlü¤üne iliflkin Bakanlar Kurulu karar›n›n yürütmesinin durdurulmas› ve
iptali istemiyle dava açt›k.
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2006 YILINDA ‹NSAN HAKLARI ve T‹HV



Vak›f ve ‹HD ad›na Avukat Öztürk Türkdo¤an, 24 Mart günü Dan›fltay’a verdi¤i dilekçede yürütmenin
durdurulmas› ve iptali istemini, Anayasa’n›n “Cumhuriyetin nitelikleri” bafll›kl› 2., “Egemenlik” bafll›kl› 6.,
Bakanlar Kurulu’nun yetkilerine iliflkin 112., MGK’nin yetkilerine iliflkin 118. maddelerine, 2945 say›l› MGK
Genel Sekreterli¤i Yasas›’na, Türkiye’nin imzalad›¤› BM sözleflmelerine ve A‹HS’e ayk›r›l›k iddialar›na dayand›rd›.

Davam›za bakan Dan›fltay 10. Dairesi, ön incelemesini yapt›¤› davada, daha önce aç›lm›fl benzer davalarda
verilen kararlar›n aksine dosyay› esastan görüflmeye karar verdi. Daire, Baflbakanl›ktan MGSB’nin yarg›sal
denetimden geçirilebilmesi için, MGSB ile birlikte, kabulüne iliflkin karar› ve davaya iliflkin savunmas›n›
göndermesi de istedi.

Ancak, Baflbakanl›ktan Dan›fltay’a gönderilen yaz›da “MGSB’nin iç ve d›fl siyaset bak›m›ndan gizlilik dereceli
bilgileri içerdi¤i” için verilemeyece¤i belirtildi. Baflbakanl›k savunmas›nda da, ‹HD ve T‹HV’nin MGSB’ye karfl›
dava açmaya yetkisi olmad›¤›, bu kurumlar›n taraf ehliyetlerinin bulunmad›¤› iddia edildi.

Bu yaz›lar›n ard›ndan A¤ustos ay›nda Dan›fltay 10. Dairesi “belgenin tavsiye niteli¤inde olmas›” gerekçesiyle
yürütmenin durdurulmas› istemini reddetti. Avukat›m›z Öztürk Türkdo¤an’›n bu karara karfl› Dan›fltay ‹dari Dava
Daireleri Genel Kurulu’na yapt›¤› baflvuru da 12 Ekim günü reddedildi.

Genelkurmay Baflkan› Org. Yaflar Büyükan›t’›n, 10 Kas›m 2006 tarihinde kat›ld›¤› bir resepsiyonda kendisine
yöneltilen bir soru üzerine verdi¤i “Terör sorunu, Türkiye’de insan haklar› ve az›nl›k haklar›na indirgenerek, çok
uluslu zemine çekilmek isteniyor. Hiç kimse terörden bahsetmiyor, insan haklar› ve az›nl›klardan bahsediyor ve
çok uluslu zemine tafl›n›yor. E¤er bu çok uluslu zemine tafl›n›rsa Osmanl› dönemine gideriz”  yan›t› haf›zalardan
silinmedi. Genelkurmay Baflkan›’n›n bu aç›klamalar›nda, Türkiye’nin insan haklar› ve az›nl›k sorunlar› üzerinden
gelifltirilen tart›flmalarla parçalanma ortam›na sürüklendi¤i ve bunun uluslararas› bir zeminde yap›ld›¤›n› ifade
edilmektedir. Büyükan›t’›n bu aç›klamas›, insan haklar› savunucular› aç›s›ndan kayg› verici bir de¤erlendirmedir.
Zira, vatan hainlerinin binlercesinin listesini haz›rlad›klar›n› aç›kça beyan eden ve silah üzerine yemin ederek
ölüme gidebilecekleri gibi insanlar› öldürebileceklerini aç›klayan dernekler ya da benzer kafadaki çeteler bu
aç›klamalardan cesaret alabilir. H›rant Dink’i vurduktan sonra bir “Ermeniyi öldürdüm”, Papaz Santoro’yu
öldürdükten sonra “bismillah Allahu Ekber” diye ba¤›ran “çocuk”lar›n benzeri çocuklar› e¤iterek, yeni
cinayetlere haz›rlayabilirler. 

Devletin en yetkili mercilerinin iç ve d›fl düflman tehdidi alt›nda bir Türkiye ortam› tan›mlamalar› ile bu tür
örgütlenmelerin görülür ve tan›n›r hale gelmesi efl zamanl› olmufltur. Yazar Orhan Pamuk ve Prof. Bask›n
Oran’›n da aralar›nda bulundu¤u ayd›nlar›m›z›n ald›klar› sözlü ve yaz›l› tehditler, muhalif düflünce sahiplerinin
can güvenliklerinin risk alt›nda bulundu¤una iflaret etmektedir. Geçti¤imiz y›l yükselifle geçen çat›flma ve
fliddetin toplumsal ortamda etkinlik kazanmas›, üzerinde durulmas› gereken tehlikeli bir olgudur.  

‹flte H›rant Dink de bu ortamda öldürüldü. Hrant Dink’in ölümü, Türkiye’nin bar›flseverlerini, demokratlar›n›,
insan haklar› savunucular›n› ve insan sevgisini yüre¤inden söküp atmam›fl insanlar›m›z› derinden etkiledi. ‹kiyüz
bin insan›n cenaze törenine kat›larak, “Hepimiz H›rant’›z, Hepimiz Ermeniyiz” sloganlar› ile onu kucaklamas›
katillere ve onlar›n komutanlar›na çarp›c› bir yan›t oldu. Hrant Dink’in öldürülece¤ine iliflkin yap›lan ihbarlara
ra¤men emniyet teflkilat›n›n bu konuda herhangi bir önlem almam›fl olmas›n›, cinayet kadar vahim bir olgu
olarak de¤erlendiriyoruz. H›rant, insan haklar› savunucusuydu, ‹HD ve T‹HV’nin birlikte düzenledi¤i y›ll›k insan
haklar› konferanslar›n›n da kat›l›mc›s›yd›. 2006 y›l› Aral›k ay›nda ‹sveç Parlamentosu’nda T‹HV’nin Dayan›flma
Komitesi taraf›ndan düzenlenen Türkiye-AB iliflkileri toplant›s›na da kat›lm›flt›. Hrant’›n ‹sveç’e ilk gidifliydi ve
toplant›larda ilgi oda¤› oldu. Öldürülmeden bir gün önceki akflam yeme¤inde Yavuz Önen, Rezzan Önen, Metin
Bakkalc› ve Coflkun Üsterci ile birlikte oldu. “Aidiyet ve Kimlik” sorunu de¤erlendirildi. T‹HV, bu alanda bir
çal›flmay› gerçeklefltirmek üzere yapt›¤› haz›rl›klar› sürdürmektedir. Ürkek güvercinin bar›fl ülküsünü
gerçeklefltirmek için çabalar›m›z, devam edecektir. 

Kayb›m›z ve ac›m›z büyük oldu. Onu unutmayaca¤›z. ..
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Geçti¤imiz dönemde, milliyetçili¤in topluma fl›r›nga etti¤i fliddet ve linç  ortam›n›n etkilerini azaltmak, toplumsal
bar›fl›n zeminini onarmak ve silah ve fliddet yöntemlerinin çözemedi¤i Kürt sorununa bar›flç›l söylemlerle
yaklaflmak amac›yla baz› giriflimler gerçeklefltirildi. Bir grup ayd›n bu konudaki kayg›lar›n› iletmek üzere
Baflbakan’la bir araya geldi, “Türkiye Bar›fl›n› Ar›yor” bafll›kl› bir konferans düzenlendi. Bu görüflmenin ve
Konferans›n olumlu etkilerine karfl›n maalesef güneydo¤u illerindeki operasyonlar sürdü. PKK’nin 2006 y›l›n›n
Ekim ay› bafl›nda itibaren geçerli olmak üzere ilan etti¤i ateflkesi, can kay›plar›n›n azalmas› ve toplumdaki
gerilimleri azaltmas› bak›m›ndan önemli bir ad›m olarak de¤erlendiriyoruz. 

Maalesef Türkiye’deki reform sürecinin AB ile müzakerelere ba¤l› bir ev ödevi oldu¤u ve demokratikleflme
konusunda at›lan ad›mlar›n samimi olmad›¤›na iliflkin görüfllerimizi destekleyen düzenlemeler yap›ld›. Terörle
Mücadele Yasas›’nda yap›lan yeni düzenlemelerle terör tan›m› geniflletildi, san›klar›n müdafi say›s› birle
s›n›rland›. Düzenleme ile sak›ncal› bulunan müdafilerin reddedilebilmesi, san›kla müdafi görüflmelerinin gerekli
görülmesi halinde izlenebilmesini içeren bu düzenlemelerle birlikte, ifade özgürlü¤ünü tehdit eden ve iflkence
uygulamas›na zemin haz›rlayan bir yasal düzenleme yeniden hayat›m›za girdi. 

T‹HV olarak TCY’nin 301. maddesi üzerinden tart›flmalar bafllad›¤›nda Baflbakan’a bir mektup yazarak görüfl ve
önerilerimizi ilettik. 301. maddenin tek bafl›na ele al›nmas›n›n yetmeyece¤ini sadece TCY’de ayn› amaçla
kullan›labilecek en az 14 ayr› madde bulundu¤unu, ifade özgürlü¤ünün Anayasal çerçevede daha kapsaml› bir
yaklafl›mla ele al›nmas› gerekti¤ini belirttik. Haz›rlad›¤›m›z metinlerle Türkiye’de ifade özgürlü¤ünün
sa¤lanabilmesi için yap›lmas› gereken çal›flmalar ve mevcut durumla ilgili de¤erlendirmelerimizi kamuoyu ile
paylaflt›k. Bu süreçte Adalet Bakan› ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek’in, yasa yap›c› kendileri de¤ilmifl gibi önce
sivil toplum örgütlerinden TCY’nin 301. maddesi ile ilgili de¤ifliklik önerisi istemesi, ard›ndan da ayd›nlar› iki
yüzlü ve kemiksiz olarak nitelemesi de dikkat çekicidir.

Geldi¤imiz noktada, iflkencenin say›sal olarak azalmas›na bakarak, Türkiye’de art›k iflkence sorunu olmad›¤›na
iliflkin gerek ulusal gerekse uluslararas› düzeyde genel bir görüfl oluflmufltur. Ancak biz rakamlardaki düflüfle
ra¤men Türkiye’de iflkencenin devam etti¤ini söylemeye devam ediyoruz. 2006 y›l›n›n Mart ay›nda
Diyarbak›r’da yaflanan olaylar s›ras›nda güvenlik güçlerinin uygulamalar›, bu alanda bir mesafe al›nmad›¤›n›
göstermektedir. Ç›kan olaylarda befli çocuk olmak üzere on dört kifli güvenlik güçleri taraf›ndan öldürülmüfltür.
Ankara’dan gönderilen özel timlerin kente giriflinden sonra, olaylar›n ikinci günü, insanlar öldürülmüfl, gözalt›na
al›nm›fl, yo¤un iflkence görmüfltür. Ço¤u çocuk olmak üzere beflyüzün üzerinde  insan güvenlik binalar› içindeki
spor salonunda al›konulmufl ve sistemli iflkenceye tabi tutulmufltur. Ölümlerin failleri yine belli de¤ildir.
Diyarbak›r Barosu’nun duyurusunu yapt›¤› 35 iflkence olay› ile ilgili soruflturman›n sonuçlar› bilinmemektedir.
Diyarbak›r’da yaflanan olaylar, toplumsal tepkileri sindirmek üzere afl›r› fliddet kullanmaya haz›r kuvvetlerin
varl›¤›n›, istenilen yer ve zamanda görev yapt›klar›n›, bu görevler aras›nda öldürme ve iflkencenin de
bulundu¤unu bir kez daha göstermifltir. Olaylar›n ard›ndan ‹HD ve T‹HV Baflkanlar› ile Mazlumder Urfa fiube
Baflkan›’n›n oluflturdu¤u bir heyet Diyarbak›r’da Demokrasi Platformu, Baro, Büyükflehir Belediye Baflkan› ve Vali
ile görüflmeler yapt›. ‹lk izlenimlerimiz bir  bas›n aç›klamas›yla kamuoyuna duyurulmufl daha sonra da kapsaml›
bir rapor olarak yay›nland›.

Geçti¤imiz y›l da güvenlik güçleri gösterilerde gözalt›na almadan afl›r› güç yoluyla fliddet uygulamaya devam
etti. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik iflkence ve kötü muamele 2006 y›l›nda da sürmüfltür. F tipi
cezaevlerinde izolasyon uygulamas›nda ç›kart›lan genelgeye ra¤men önemli bir de¤ifliklik olmad›. Tutuklu ve
hükümlülerin avukata eriflme, yak›nlara haber verme ve di¤er haklar› ile ilgili engel ve k›s›tlar sürdü. ‹flkencenin
soruflturulmas› ve cezaland›r›lmas›nda sorunlar devam etti. Cezas›zl›k devam etmektedir. ‹flkence ve kötü
muamele suçlar› nedeniyle A‹HM’in verdi¤i 750 bin YTL’lik tazminat›n Hazine taraf›ndan ödenmesi de
iflkencenin cezas›zl›¤›n›n hatta sahiplenilmesinin bir örne¤idir.

Bu genel sunufltan sonra vakf›m›z›n çal›flmalar›, iliflkileri, aç›klamalar› hakk›nda verece¤imiz baz› özet bilgiler,
geçen y›l vak›f ortam›na dair bir fikir edinmeye yard›mc› olacakt›r. 

Geçen y›llara k›yasla iliflki yo¤unlu¤unda azalma olmakla birlikte AB üyesi olan ve olmayan ülkelerin elçilikleriyle;
ABD, Birleflik Krall›k, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, Belçika, ‹sveç, Danimarka, Macaristan, Polonya, ‹sviçre
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büyükelçileri ve büyükelçilik yetkilileri ile onlar›n talebi üzerine görüflmeler yapt›k, resepsiyonlara kat›ld›k.
Avrupa’dan grup halinde gelen gazetecilerle birkaç kez vak›fta sohbet ettik. BBC ve Deutsche Welle gibi haber
ajanslar›n›n görüflme önerilerini kabul ettik. AB Ankara Temsilcili¤i ile tedavi projesi çerçevesinde, Avrupa
Parlamentosu D›fliflleri Komitesi ve ‹nsan Haklar› Alt Komitesi ile temaslar›m›z oldu. AB’nin çeflitli ortamlar›yla
en düflük düzeydeki iliflkiyi geçen y›l yaflad›k.

Hükümet’le iliflkilerimiz de düflük düzeyde oldu. Baflbakan Yard›mc›s›, D›fliflleri Bakan› ve ‹nsan Haklar›ndan
Sorumlu Devlet Bakan› Abdullah Gül ile ‹HD ve Mazlum-Der baflkanlar› olarak Diyarbak›r olaylar›n›
de¤erlendirdik. ‹çiflleri Bakanl›¤› Dernekler Dairesi’nin ‹ngiltere Büyükelçili¤i’nin deste¤iyle gerçeklefltirdi¤i proje
toplant›s›na kat›ld›k. Ankara Emniyet Müdürü’nün iftar yeme¤i davetine üç insan haklar› kuruluflu baflkanlar›
birlikte kat›ld›k. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a TCY’nin 301. maddesi, Adalet Bakan› Cemil Çiçek’e
Cezaevleri ‹zleme Komitesi hakk›nda ve milletvekillerine Terörle Mücadele Yasa tasar›s›na iliflkin mektup yazarak
bilgilendirme ve uyar› görevimizi yerine getirdik, bilgi edinme hakk›m›z› kulland›k. Kamu Denetçileri Kurumu
Kanun Tasar›s› Komisyon çal›flmalar›nda Nevzat Helvac›, vakf› temsil etti. 

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Baflkan› Mehmet Elkatm›fl ile bizim baflvurumuz üzerine D›fliflleri
Komisyonu Baflkan› Mehmet Dülger ile OPCAT ve di¤er sorunlara iliflkin görüflmeler yapt›k. 

‹HD, Mazlum Der, Uluslararas› Af Örgütü Türkiye Seksiyonu ve Helsinki Yurttafllar Derne¤i ile ortak bas›n
toplant›lar› düzenledik. Hükümet ve AB yetkilileriyle, yabanc› heyetleriyle görüflmelerde, baz› resmi ziyaretlerde
ve baz› etkinliklerde beraber olduk. ‹HOP ortam› da bu iliflkilerimizin baflka bir alan›n› oluflturdu.

‹brahim Kabo¤lu, Bask›n Oran ve Orhan Pamuk gibi ayd›n ve yazarlar›n yarg›land›¤› düflünce özgürlü¤üne iliflkin
davalar› izledik. Adana Temsilcimiz Mustafa Çink›l›ç ve hekimimiz Mehmet Antmen aleyhine aç›lan dava devam
etti. Diyarbak›r’da 15 çocuk aleyhine aç›lan davay› da vak›f ad›na Muhsin Bilal izledi.

Siyasi partilerle iliflkimiz olmad›. Sadece OPCAT çal›flmas› çerçevesinde bir iliflki gerçekleflti. AKP TBMM Grup
Baflkan Vekili ‹rfan Gündüz, ANAP Grup Baflkan Vekili Süleyman Sar›bafl’la proje sorumlusu arkadafllar›m›z
Meryem Erdal ve Ülkü Özen görüfltüler. Emek Partisi’nden bir heyet vakfa gelerek yak›nda yay›na bafllayacak
televizyon projesi hakk›nda bilgi aktard›lar.

Bas›n aç›klamalar› kanal›yla, kamuoyu, hükümet ve uluslararas› kurulufllarla iliflki kurmada geçen y›llara oranla
daha çal›flkan olduk. Genel Sekreterimiz Metin Bakkalc›’n›n, özellikle Dokümantasyon Merkezimizin ve OPCAT
projesini yürüten arkadafllar›m›z›n çabalar› vakf›m›z›n gazete ve televizyon kanallar›nda daha fazla yer almas›n›
sa¤lam›flt›r. De¤iflik konularda yay›nlad›¤›m›z ve çal›flma raporunun ekine konmufl olan bas›n aç›klamalar›n›n
say›s› otuza yak›nd›r.

Vakf›m›z›n çal›flma alan›yla ba¤lant›l› uluslararas› etkinliklerimiz ve iliflkilerimiz yo¤un oldu. Avrupa Network
Toplant›s› (Paris, Levent Kutlu), IRCT iflkence toplant›s› (Cenevre, Hülya Üçp›nar), ‹sveç, Norveç ve Fransa
dayan›flma komiteleriyle toplant›lar (Yönetim Kurulu ad›na) gerçekleflti. ‹sveç Dayan›flma Komitemizin
etkinli¤ine (H›rant Dink, Yavuz Önen) daha önce de de¤inilmiflti. BM Genel Sekreteri Kofi Annan’a ‹srail’in
Lübnan’a sald›r›s›n› k›nayan mektup, FIDH’a Fransa Parlamentosu’nda görüflülmekte olan Ermeni soyk›r›m›n›
kabul etmeyenleri cezaland›rmay› öngören Yasa’n›n reddedilmesi için çaba harcanmas›n› isteyen bir mektup
gönderildi. 

Çok say›da ülkenin sivil toplum kurulufllar›yla, hükümetleriyle ve parlamento temsilcileriyle say›s› otuz sekizi
bulan buluflma gerçeklefltirdik. Bu iliflkiler dünya çap›nda yayg›n bir tan›fl›kl›¤› ifade etmektedir. Bu al›fl-verifl
sürekli ve yo¤un biçimde yaflanm›flt›r. Emek verdi¤imiz bu dayan›flma ve karflilikl› deneyim aktarma iliflkisi
vakf›m›z›n gelece¤ini tasarlarken dikkate almam›z gereken önemdedir. ‹sveç K›z›lhaç, Federal Almanya Anayasa
Mahkemesi, ayn› ülkenin de¤iflik gazeteleri, ‹ranl› mülteciler, Hollanda sosyal hizmet ö¤rencileri, Kay›plara Karfl›
Uluslararas› Komite (‹CAD), Heinrich Böll Vakf›, ‹sviçre ‹flkenceyi Önleme Derne¤i, Hollanda Helsinki Komitesi,
Norveç Helsinki Komitesi, Norveç AF Örgütü, ABD Duke Üniversitesi, Danimarka ‹nsan Haklar› Enstitüsü,
Uluslararas› AF Örgütü, Fransa D›fliflleri Bakanl›¤›, Norveç Göçmenlik Bürosu, Belçikal› Senatosu, ‹sviçre Göçmen
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Dairesi, ‹sveç Parlamentosu ‹nsan Haklar› Komisyonu, Federal Almanya Yefliller Partisi, Federal Almanya
Saksonya Eyaleti Alman/Türk Parlamenterler Grubu, Finlandiya D›fliflleri Bakanl›¤› AB Departman›, Avrupa
Komisyonu Geniflleme Genel Müdürlü¤ü, ‹sveç Sida, Federal Almanya CDU/CSU Kad›n Parlamenterleri Grubu,
Federal Almanya Göç ve Entegrasyon Bakanl›¤›, BM ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Avrupa Konseyi ‹nsan
Haklar› Komiserli¤i, ‹ngiltere D›fliflleri Bakanl›¤›, ‹sveç AB Sorumlusu Bakanl›k temsilcileriyle tümü onlar›n talebi
üzerine görüflmeler yapt›k. Bu merkezi iliflkiler, iliflkinin gerektirdi¤i biçimde; Yavuz Önen, Metin Bakkalc›,
Levent Kutlu, Bar›fl Karacasu, Bahad›r Nurol taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. 

Üniversitelerimiz ve sivil toplum kurulufllar›m›zla da al›fl-veriflimiz oldu. Sabanc› Üniversitesi’nden bir araflt›rma
görevlisi ile yerinden edilmifllerle ilgili, Mu¤la Üniversitesi’nden bir hoca ile insan haklar› kurullar› hakk›nda
görüfltük. ÇGD, YAKAY DER, Alevi Bektafli Federasyonu, TMMOB, TESEV, PSAKD, 78 liler Derne¤i, SBF ‹nsan
Haklar› Merkezi, TAYAD, Ankara Tabip Odas›, TOHAV, TTB, Sivil Toplum Derne¤i, Tecride Karfl› Ankara
‹nisiyatifi, Özgür Üniversite ile çeflitli zamanlarda ve flekilde birlikte olduk. Bu iliflkileri yönetim kurulu
üyelerimizin d›fl›nda Levent Kutlu, Bar›fl Karacasu, Ülkü Özen, Meryem Erdal, Genco Dönmez, Ebru Uzdil ve
Nurcan Turan’›n da kat›l›m›yla gerçeklefltirdik. 

Kamuoyu ile deneyimlerimizin paylafl›lmas›na, görüfllerimizin duyurulmas›na ve özellikle ilgi alanlar›m›za iliflkin
görüfl gelifltirmemize sebep olan Bianet ortam›na ve Bianet çal›flan› sevgili Tolga Korkut’a teflekkür ediyoruz.
Bianet hak habercili¤i alan›nda yaln›z vakf›m›z›n görüfllerini de¤il di¤er insan haklar› örgütlerinin de görüfllerini
duyurmufltur. Geçti¤imiz dönemde Birgün, Evrensel, Gündem ve  Radikal gazeteleri de gerek T‹HV’nin
görüfllerinin kamuoyu ile buluflmas› gerekse insan haklar› sorunlar›na iliflkin duyarl›l›klar› aç›s›ndan özellikle
kutlamak gerekir.  Bu gazetelerin yönetimi ve çal›flanlar›na da teflekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yönetim Kurulu’nun üzerinde çal›flma yapt›¤› bir baflka önemli konu vakf›m›zla ilgili k›sa ve uzun vadeli durum
de¤erlendirmesi oldu. Yönetim Kurulu taraf›ndan görevlendirilen Metin Bakkalc› ve Coflkun Üsterci’nin
koordinasyonunda bir rapor haz›rland›. 2008 y›l› bütçesinin bir önceki y›la göre % 35 oran›nda bir küçülmeye
u¤rayaca¤› gözükmektedir. Buna göre gerekli önlemlerin al›nmas› baflka bir deyiflle mevcut durum
de¤erlendirmesi bu raporun iki önemli konusundan biri idi. ‹kinci konu uzun vadeli ve gelece¤e dairdir.
Konulara iliflkin görüflmeler Yönetim Kurulu’nda ve vak›f ortam›nda devam etmektedir. Özellikle gelece¤e dair
program olgunlaflt›¤›nda genel kurulumuzun bilgi ve karar›na sunulacakt›r. 

9-10 aral›k günlerinde yeni binam›za tafl›nd›k. 16 Aral›k günü bir kokteyl düzenleyerek binam›z›n aç›l›fl›na
dostlar›m›z› ve baz› yöneticileri davet ettik. Kat›l›m bize güven ve güç katt›. 17 Aral›k pazar günü de mahalle
halk›yla bulufltuk. Kad›n ve çocuklar›n ço¤unlukta oldu¤u bu buluflma da tahminlerimizin üzerinde yo¤un oldu. 

Bilindi¤i üzere restorasyon çal›flmalar›n› Mimar Rezzan fiima Önen’le birlikte Vak›f Baflkan› yönetmifltir. Sekiz ay
kadar süren bu çal›flmalarda eme¤i geçen herkese teflekkür ediyoruz. 

Kurucu üyelerimizden sevgili Mahmut Tali Öngören için Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi, Ça¤dafl
Gazeteciler Derne¤i, Cumhuriyet gazetesi ve T‹HV ortaklafla bir anma günü programlad›. 

Kurucu üyemiz sevgili Haldun Özen’in mezar›n› Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› üyeleriyle birlikte ziyaret
ettik. “Ayd›nlanman›n Gülen Yüzü Haldun Özen” adl› belgeseli tedavi merkezlerimizin toplant›s›na gelen
arkadafllar›m›zla birlikte odan›n toplant› salonunda izledik. 

De¤erli meslek kuruluflumuz TTB’nin sevgili Baflkan› dostumuz, arkadafl›m›z Füsun Sayek’i yitirdik. ‹nsan haklar›
savunusunda ve Vakf›m›z›n çal›flma ortam›nda her zaman yan›m›zda yeralan bu de¤erli insan›m›z› kaybetmenin
derin üzüntüsü içerisindeyiz. Onun etraf›na yayd›¤› sevgi umut ve enerjiden yoksun kalaca¤›z, ancak Füsun
Sayek’i unutmayaca¤›z. Sevgili dostumuz H›rant Dink’in yoklu¤unu yaflarken bir kez daha böyle bir ac›
yaflamamay› diliyoruz. ‹nsan haklar› ve kad›n haklar›n›n y›lmaz savunucusu Duygu Asena’y› da özlemle
an›yoruz…
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TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON MERKEZLER‹ PROJES‹

2006 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹

2006 y›l›nda da çal›flmalar›m›z, gerek 24-25 Aral›k 2005 tarihli Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri toplant›s›
sonuçlar›, gerekse de 9 May›s 2006 tarihinde son biçimi verilen “Gelecek Üç Y›ll›k Çal›flma Dönemi ‹çin T‹HV’nin
Öncelikleri” ›fl›¤›nda sürdürülmüfltür.

T‹HV’nin üç y›ll›k program›nda Tedavi ve Rehabilitasyon Projesi’ne iliflkin de¤erlendirmelere k›saca göz atacak
olursak;

Programda, “Ulusal ve uluslararas› duruma iliflkin yap›lan saptamalar ›fl›¤›nda iflkencenin devam etti¤ini ve
önümüzdeki süreçte ülkemizdeki yo¤unlu¤unda inifl-ç›k›fllarla birlikte Mart 2006 sonu baflta Diyarbak›r olmak
üzere Güneydo¤u bölgesinde yaflanan yüzlerce iflkence olgusunun ne yaz›k ki gösterdi¤i gibi, iktidarlarca ihtiyaç
duyuldu¤unda yo¤un bir flekilde uygulanabildi¤ini söylemek mümkündür. Kuflkusuz baflvuru say›lar›n›n nispi
azalmas›n› dinamik olarak hissedip, öngörülerimize dayal›, finansman boyutu dahil re-organizasyon çal›flmalar›
sürdürülmelidir. T‹HV’nin sürece daha etkin müdahil olabilmesi, bunun için de Tedavi ve Rehabilitasyon
Projesi’nin bilgiye ve somut olaylara dayal› çal›flmas›n›n etkinlefltirilmesi gere¤i aç›kt›r” saptamalar›na yer
verilmiflti. 

Programda, yap›lacak çal›flmalarla ilgili olarak temel yaklafl›mlar da flöyle belirlenmiflti:

• “‹flkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunma çal›flmalar›n›n niteli¤inin daha da artt›r›lmas› kayd›
ile tedavi merkezlerinin baflvuru profili yak›ndan izlenerek re-organizasyon çal›flmalar›n›n süreklili¤ine özen
gösterilecektir.

• Özellikle iflkence konusundaki birikimimizin bilgiye dönüfltürülüp ülke içi ve d›fl› kullan›m olanaklar›n›n
artt›r›lmas› önümüzdeki dönem için öncelikli konular›m›zdan birisidir.

• ‹flkencenin insan eliyle gerçeklefltirilen travma konusunun önemli bir bafll›¤› olmas› sebebiyle bugüne kadarki
birikimimizin özellikle ‘karmafl›k travma’ bafll›¤›nda zenginlefltirilerek özgül çal›flma alanlar›n›n belirlenmesi
hedeflenmektedir. Ki bu yaklafl›m yukar›da yer verildi¤i gibi ‘‹flkence ve travma alan›nda E¤itim, Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi’ çal›flmalar›n›n önünü açacakt›r.

• Bu çal›flmalar bir yandan Orta Do¤u bölgesinde, öte yandan da baflta Avrupa olmak üzere di¤er bölgelerdeki
ortak çal›flmalar›m›z›n zenginleflmesine olanak sa¤layacakt›r.”

GENEL B‹R YAKLAfiIM

Söz konusu program do¤rultusunda sürdürülen çal›flmalar›m›z aç›s›ndan 2006 y›l›n›n karakteristik özellikleri
flöyle özetlenebilir:

• 2006 y›l›nda 337 (2005 y›l›nda 692 idi) iflkence gören insan›n tedavi ve rehabilitasyonuna katk›da
bulunulmufltur.

• Özellikle 2006 y›l›ndaki baflvuru rakam›ndaki azalma, gözalt› sürelerinin k›salmas›, avukata ulaflmada göreli
bir art›fl olmas› gibi olumluluklarla aç›klanabilir. Ancak bu geliflmeler de sonuçta iflkencenin ortadan kalkmas›na
yetmemektedir. Son y›llarda iflkencenin önlenmesinde hükümet yetkililerinin “iflkenceye s›f›r tolerans”
aç›klamalar› ve baz› olumlu yasal düzenlemelere ra¤men, 2006 y›l› Mart ay›nda meydana gelen Diyarbak›r
olaylar›nda tan›k oldu¤umuz iflkence olaylar›, bu konudaki yaklafl›m›n gerçek bir iradeye dönüflmedi¤ini
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göstermifltir. ‹flkencenin adli, idari ve pratik aç›dan cezaland›r›lmamas› e¤ilimi, iflkencenin sürmesinde önemli bir
etken olmufltur. Baflka bir deyiflle asl›nda “iflkenceye s›f›r tolerans” yerine “iflkenceciye tolerans” gösterilmeye
devam edilmifltir.

• Özellikle y›l içinde oldukça tasarlanm›fl görünümdeki “kaç›r›lma”lar sonucu gerçekleflen iflkence örnekleri
dikkat çekicidir. Resmi makamlar bu olaylar›n varl›¤›n› reddettikleri için, sorumlular›n araflt›r›lmas› ve
cezaland›r›lmas› mümkün olamamaktad›r. 

• Özellikle gösteri yürüyüfllerinde yayg›n ve sistematik biçimde uygulanan fliddet devam etmektedir.

• F Tipi cezaevlerinde uygulanan izolasyon politikalar› sürmektedir. ‹zolasyonun bafll› bafl›na bir insan hakk›
ihlali oldu¤u ve bir iflkence yöntemi olarak da kabul edilebilece¤i hat›rlanmal›d›r. 22 Ocak 2007 tarihinde
yay›nlanan Adalet Bakanl›¤› genelgesi ile izolasyon koflullar›nda nispi bir iyileflme sa¤lanmas›na karfl›n bu sorun
varl›¤› sürdürmektedir. Bilindi¤i gibi söz konusu nispi iyileflme sonucu yaklafl›k on ayd›r sürdürülen açl›k
grevi/ölüm oruçlar›na ara verilmifl/sonlanm›flt›r.

Ayr›ca, T‹HV verilerine göre 2006 y›l›nda da önceki y›llarda oldu¤u gibi ölüm orucu, intihar, kavga ve yetersiz
sa¤l›k koflullar› nedeniyle en az 10 kifli cezaevlerinde hayat›n› kaybetmifltir.

• Her ne kadar iflkencenin azalmas›, a¤›rl›kl› olarak Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne uyum süreci ile
ba¤lant›land›r›l›yorsa da; baflta T‹HV ve ‹HD olmak üzere ilgili kurumlar›n iflkencenin önlenmesine yönelik
çal›flmalar› gözden kaç›r›lmamal›d›r. 

• Gerek ülke içinde, gerekse uluslararas› düzeyde iflkence ile ilgili çal›flmalarda T‹HV her zaman baflvurulan bir
kurum olagelmifltir. Bu nedenle, iflkence görenlerin tedavisi, iflkencenin önlenmesi konular›n› esas alan çok
say›da programda T‹HV’nin katk›s› istenmifltir. (Ukrayna, Filistin, Güney K›br›s vb.)

• ‹flkencenin etkin araflt›r›lmas› ve dokümantasyonuna iliflkin ilk uluslararas› belge olan ‹stanbul Protokolü’ne
yönelik e¤itimler, gerek T‹HV’nin kendi bafl›na gerekse baflka kurumlarla ortaklafla düzenledi¤i programlarla
sürdürülmüfltür. T‹HV, 2006-2008 döneminde IRCT ile birlikte on ülkede (‹lk projede yer alan Fas, Gürcistan,
Meksika, Sri Lanka, Uganda’n›n yan› s›ra Ekvator, Filipinler, Kenya, M›s›r, S›rbistan) gerçeklefltirilen ‹stanbul
Protokolü e¤itimi projesinde “e¤itim komitesi koordinatörlü¤ünü” üstlenmifltir. Bu koordinatörlük görevi,
T‹HV’nin iflkence konusunda uluslararas› düzeydeki yerini göstermesi aç›s›ndan önemlidir.

• Yine iflkencenin rehabilitasyonu  ile ilgili olarak ülke içinden ve ülke d›fl›ndan staj, master ve benzeri konularda
T‹HV baflvurulan bir kurum olmufltur. Bu aç›dan önümüzdeki dönem T‹HV’nin gerçek bir “e¤itim, araflt›rma ve
uygulama merkezi”ne dönüflme program›n›n öncelikle de¤erlendirilmesi yararl› olacakt›r.

• Son y›llarda giderek artan geliflmifl ülkelerden mültecilerin geriye döndürülmesi programlar›, tedavi
merkezlerimize özel talepler fleklinde yans›m›flt›r. Bu taleplerde esas olarak geriye döndürmenin önkoflulu olan
sa¤l›k sorunu olan kiflilerin ülkemizde, kurumumuz dahil, tedavi olanaklar›n›n varl›¤›n› tespit etmek
amaçlanmaktad›r. 
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• ÖZEL BAfiLIKLAR ALTINDA 2006 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹

T‹HV tedavi merkezlerine 2006 y›l›nda yap›lan 337 baflvuruya iliflkin tablo

Akut 142

Kronik 195

Kad›n 98

Erkek 239

Çocuk 10

Befl il 28

Adana 111

Ankara 10

Diyarbak›r 61

‹stanbul 117

‹zmir 38

-Bir önceki y›l mevcut e¤ilim göz önüne al›nd›¤›nda 2006 y›l› içinde tedavi merkezlerimize 500-700 aras›nda
baflvuru yap›laca¤› öngörülmesine karfl›n 2006 y›l›nda T‹HV’ye baflvuran 337 (2005 y›l›nda 692 idi) kiflinin tedavi
ve rehabilitasyonuna katk›da bulunulmufltur.

- Baflvuru say›s›n›n 337 oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, y›ll›k toplam baflvuru say›s›nda bir önceki y›la göre önemli
bir azalma görülmektedir.

- Baflvuru rakamlar›ndaki bu azalmaya karfl›n y›l içinde iflkence gördü¤ü için baflvuranlar›n oran›nda art›fl
görülmektedir. 2005 y›l›nda ayn› y›l içinde iflkence gören baflvuru say›s› 193 iken, 2006 y›l›nda y›l içi iflkence
gören baflvuru say›s› 222’dir. Bu da önümüzdeki dönem çal›flmalar›m›z›n kararl›l›kla sürdürülmesi aç›s›ndan
önemli bir ipucudur.

- 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren Türk Ceza Yasas› ile 2004 y›l› sonundan itibaren cezaevlerinden
tahliyelerde önemli bir art›fl olmufltur. Tedavi merkezlerimize cezaevlerinden tahliye edilen 2004 y›l›nda 404,
2005 y›l›nda 240, cezaevlerinden tahliyelerin de genel olarak azald›¤› 2006 y›l›nda ise 107 kifli baflvurmufltur. 

Türkiye’deki iflkence olgusuna iliflkin genel bir de¤erlendirme yaparsak;

- Son y›llarda gözalt› sürelerinde belirgin azalma gözlenmektedir.

- ‹flkence yöntemleri olarak kaba dayak ve psikolojik yöntemler a¤›rl›k kazan›rken, klasik olarak bilinen di¤er
yöntemlerde bir azalma söz konusudur.

- ‹flkence uygulanan yerler aras›ndaki emniyet merkezlerinde (özel birimlerin görevli oldu¤u yerler) uygulanan
iflkence oran›nda (yüzde 58,9) yeniden bir art›fl gözlenmektedir. 

- Bununla birlikte resmi gözalt› yerleri olarak bilinen yerler d›fl›nda (aç›k alan, araç içi v.b.) iflkence
uygulamalar›ndaki belirgin art›fl da sürmektedir. 

- Özellikle y›l içinde oldukça tasarlanm›fl görünümdeki “kaç›r›lma”lar sonucu gerçekleflen iflkence olaylar› dikkat
çekicidir. Bu örnekler, kimi odaklarca gereksinim duyuldu¤unda iflkence uygulamalar›n›n gerçekleflti¤i ve
istendi¤inde yeniden gerçeklefltirilebilece¤ini göstermektedir. 

- Özellikle toplant› ve gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericileri gözalt›na almadan, do¤rudan yayg›n ve
sistemli fliddet uygulamalar›nda da belirgin art›fl gözlenmektedir.
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- ‹flkence kültürünün, fliddetin yeniden üretilmesinde ülkemizdeki cezaevleri uygulamalar›n›n da önemli rolü
oldu¤u da yapt›¤›m›z belirlemeler aras›ndad›r.

1. TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON PROJES‹ KAPSAMINDAK‹ ÇALIfiMALAR

a- Y›l içi iflkenceye maruz kalan baflvurular›m›z›n oran› yüzde 65,8 olup, y›l içinde iflkenceye maruz kalan 222
gerçek kifli oldu¤u göz önüne al›narak, rakamsal bir de¤erlendirmeden öte iflkencenin varl›¤›n› sürdürdü¤ü
hat›rlanmal›d›r. Dolay›s›yla bir önceki y›la göre baflvuru say›s›ndaki azalmaya karfl›n tedavi merkezlerimizde 337
kiflinin tedavi ve rehabilitasyonu sa¤lanm›flt›r. Bir ölçüde baflvuru say›s›n›n da azalmas›na ba¤l› olarak, iflkence
görenlere ulaflma konusunda daha etkin bir çal›flma bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flman›n,  yeni baflvurular›n yan›s›ra
1980 döneminden itibaren 1 milyon insan›n iflkence gördü¤ü göz önüne al›narak kapsaml› bir flekilde
programlanmas›na özen gösterilecektir. 

b- Mart-Nisan 2006 tarihinde Diyarbak›r baflta olmak üzere bölgede geliflen olaylarda yo¤un gözalt›lar›n
yaflanmas› ve çok say›da insan›n iflkence görmesinin ard›ndan;

- iflkence görenlere ulaflma çabalar›,

- tedavi ekibimizin bugün ve gelecek dönem ihtiyaçlar›,

- iflkence görenlerin etkin dokümantasyonu,

- suç duyurular› sürecine katk›,

- kamuoyunu bilgilendirme (özel bafll›kl› toplant›lar dahi olmak üzere),

- hükümet nezdinde gerekli giriflimler,

- ‹stanbul Protokolü e¤itimi ihtiyaçlar›,

- iflkence gören çocuklara yönelik özel program gelifltirme,

- toplumsal ve karmafl›k travma ( yerinden edilme dahil olmak üzere) ile ilgili olarak gelifltirmeye çal›flt›¤›m›z
program›n›n olgunlaflt›r›lmas›,

bafll›klar›n› içeren bir çal›flma program› gelifltirilmifltir. Bu kapsamda 13 baflvurunun tedavi program›na al›nmas›
dahil olmak üzere çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r.

c- Cezaevinden sal›nan baflvurular›m›za yönelik çal›flmalar›m›zda (2003 y›l›nda 337, 2004 y›l›nda 404, 2005
y›l›nda 240, 2006 y›l›nda ise 107 baflvuru), ne yaz›k ki kronik yak›nmalar›n yan› s›ra özellikle son befl y›ld›r
uygulanan cezaevleri politikas›n›n sonuçlar› ile karfl›laflmaktay›z.

Son y›llardaki baflvurular›m›z geçmifl dönem cezaevinden ç›kt›ktan sonra T‹HV’ye baflvuranlarla farkl› bir profil
ortaya koymaktad›r. Daha önce teorik olarak ifade edegeldi¤imiz ve öngördü¤ümüz izolasyona dayal› cezaevi
uygulamas›n›n sonuçlar›n› son dönemde somut olarak görüyoruz. (baflvurular›m›z›n yak›nmalar› ve tan›lar› son
derece dikkat çekicidir).

‹zolasyon ve fliddet üzerine kurulu prototip olarak F tipi cezaevleri ile bafllay›p, baz› cezaevlerinde genel
uygulama haline dönüflen uygulamalar; gerek kiflilerde, gerekse de toplumsal düzeyde iflkence kültürünün
yeniden üretiminde önemli bir rol oynamaktad›r.

d- Bu sorunlar›n çözümüne yönelik olarak izolasyona yönelik retrospektif ve prospektif bilimsel çal›flmalar
planlanmaktad›r. (1-4 Aral›k 2005 tarihinde Uluslararas› Travma Toplant›s›’nda yap›lan “izolasyon” sunusu bu
konuda yol gösterici olmufltur.) ‹zolasyona yönelik bilimsel çal›flmalar, 7-9 Aral›k 2007 tarihinde
düzenleyece¤imiz Uluslararas› Travma toplant›s›nda özel bir bafll›k alt›nda ele al›nacakt›r.

e- Cezaevlerindeki izolasyon ve fliddet üzerine kurulu sistemin yaratt›¤› y›k›m göz önüne al›narak,
baflvurular›m›za yönelik ruhsal tedavilerin yo¤unlaflmas› gereklili¤inden hareketle bu alandaki çal›flmalar›n daha
da etkinlefltirilmesi gerekmektedir. (Geçmifl dönemdeki çal›flmalar›n yan› s›ra 2006 y›l›nda bafllat›lan “Hekim ve
Psikologlar için Türkiye’de Psikoterapi Ek E¤itimi” program› bu konuda önemli katk› sunacakt›r.) 

13

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›                                                                                      Çal›flma Raporu 2006-2007



f- Geçen y›l bafllatt›¤›m›z  “iflkence ile ilgili T›bbi Atlas” çal›flmas› bu y›l içinde tamamlanacakt›r.

g- Son y›llarda hep and›¤›m›z gibi; dünyada derinleflen eflitsizlikler ve özellikle geliflmifl olarak adland›r›lan
ülkelerin insan hareketlili¤ini s›n›rlama, dahas› kendi ülkelerindeki mültecilerin geri gönderilmesi programlar›n›
h›zland›rma çabalar› baflta olmak üzere “mültecilik” sorunu tedavi ve rehabilitasyon çal›flmalar› aç›s›ndan ayr›
bir önem kazanm›flt›r. 

- Gittikleri ülkeye s›¤›nma talebinde bulunanlar›n Türkiye’ye iade edilme giriflimleri ile ilgili olarak T‹HV’ye yap›lan
baflvurulara verdi¤imiz yan›tlar, iade sürecinin engellenmesine önemli katk› sunabilmektedir. 

- Bu arada insan hareketlili¤inde önemli kavflaklardan biri olan ülkemizde söz konusu kiflilerin iflkence gördükleri
gerekçesiyle yapt›klar› baflvurulara yönelik bir çal›flma bafllat›lm›fl, öncelikle Birleflmifl Milletler Mültecilik Yüksek
Komiserli¤i ile konu ile ilgili görüflmeler yap›lm›flt›r. Bir yandan iflkence gören s›¤›nmac›lar›n T‹HV’e
yönlendirilmesi, öte yandan da mülteciler ile görüflme yapanlar›n görüflme teknikleri konusundaki e¤itimi ve
“bak›mverenlerin bak›m›” bafll›klar›nda “neler yap›labilece¤i” konusunda çal›flmalar yürütülmektedir. 

E¤itim-Bilimsel Çal›flmalar

a- “Süddeutsche Akademie für Psychotherapie” ile üç y›ll›k birlikte psikoterapi e¤itimi

T‹HV, iflkence görenlerin ve yak›nlar›na verdi¤i tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve etkinli¤i
art›rmak için çeflitli çal›flmalar yapmaktad›r. Bu çal›flmalar›n önemli bir bölümünü, tedavi merkezi çal›flanlar› ve
vak›f çal›flmalar›na d›flar›dan destek veren kifliler için düzenlenen e¤itimler oluflturmaktad›r.

2005 y›l›nda “Süddeutsche Akademie für Psychotherapie“ ile birlikte T‹HV çal›flan› ve d›flar›dan destek veren
psikiyatrist ve psikologlar için oryantasyon semineri ve e¤itim program›n› içeren “Psikoterapi E¤itim Program›”
planlanm›flt›r. E¤itim içinde “Geliflimsel Psikoloji, Kiflilik Ö¤retisi, Nevrozlar, Psikodinamik Psikolojisi ve
Psikoterapisi, Psikopatoloji, Psikosomatik, Ba¤›ml›l›klar, ilk görüflme tekni¤i; Genel ve Özel Psikodinamik, Aile ve
Grup Teorisi; di¤er bilimsel yöntemler (Davran›flsal Terapi, Sistemik Hipnoz Terapisi); çeflitli psikoterapi
yöntemleri aç›s›ndan endikasyon ve uygulama; Travma Terapisi” bafll›klar›n›n ele al›nmas› benimsenmifltir. Üç
y›ll›k e¤itimin sonunda kat›l›mc›lar, Alman Tabip Odas›’n›n Ek E¤itim Örnek Yönergesi do¤rultusunda
psikoterapist s›fat›n› kazanacaklard›r. 

Üç y›ll›k uzun bir e¤itim program›n›n ilk bölümü olan befl günlük oryantasyon semineri, 9-13 Kas›m 2006
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir. Seminere kat›lan 16 psikiyatrist ve psikologa “Süddeutsche
Akademie für Psychotherapie”den dört e¤itimci (T‹HV’den Alp Ayan’›n katk›s› ile) taraf›ndan e¤itim verilmifltir.
‹kinci e¤itim 2007 y›l› Nisan ay›nda gerçeklefltirilecektir. 

b- ‹stanbul Protokolü e¤itimi süreçlerinin (yurt içi-yurt d›fl›) de¤erlendirilmesi

- ‹flkencenin etkin araflt›r›lmas› ve dokümantasyonuna iliflkin ilk uluslararas› belge olan ‹stanbul Protokolü’ne
yönelik T‹HV’nin düzenledi¤i ya da farkl› kurulufllarla ortaklafla düzenlenen e¤itim programlar›n›n bir aya¤› olan
“E¤iticiler E¤itimi” 19-21 Ocak 2007 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir. Türk Tabipleri Birli¤i ve Adli T›p
Uzmanlar› Derne¤i ile birlikte düzenlenen bu programa çok say›da üniversitenin psikiyatri ve adli t›p
bölümlerinden uzmanlar›n yan› s›ra hukuk fakültesi ö¤retim üyeleri, vak›f hekim ve psikiyatristleri, iflkence
davalar›n› izleyen avukatlardan oluflan 34’ü sa¤l›kç›, 21’i hukukçu toplam 55 kifli kat›lm›flt›r.

- IRCT, Dünya Tabipleri Birli¤i ve PHR-ABD ile birlikte geçti¤imiz iki y›l içinde befl ülkede (Fas, Gürcistan, Meksika,
Sri Lanka ve Uganda) ‹stanbul Protokolü e¤itimi gerçeklefltirilmifltir. Bu projenin olumlu ç›kt›lar›n›n bir sonucu
olarak IRCT ile birlikte 2006-2008 döneminde 10 ülkede (‹lk projede yer alan Fas, Gürcistan, Meksika, Sri Lanka,
Uganda’n›n yan› s›ra Ekvator, Filipinler, Kenya, M›s›r, S›rbistan) gerçeklefltirilecek e¤itim projesinde e¤itim
komitesi koordinatörlü¤ünü T‹HV’nin yapmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu ikinci proje, e¤itici e¤itimi ve uygulay›c›
e¤itimi olarak planlanm›fl, e¤itim materyallerinin haz›rlanmas›, e¤itici ve e¤itime kat›lacaklar için kriterlerin
belirlenmesi, hedef ülkelerde ilk ziyaretler dahil olmak üzere durum tespiti çal›flmalar›, 2006 y›l› içinde büyük
ölçüde tamamlanm›flt›r. E¤itimler, 2007 y›l›n›n Nisan ay›nda bafllayacakt›r.
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- Adli T›p Kurumu’nun Adalet Bakanl›¤› üstünden Avrupa Komisyonu TAIEX birimine baflvurusu üzerine 2005
May›s ay›nda bafllamas› gereken "savc›, yarg›ç, hekimlere" yönelik IP e¤itimi Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan son
anda iptal edilmifltir. E¤itim için katk› vermesi istenen T‹HV, TTB ve ATUD’un tüm sorunlara karfl›n olumlu
karfl›lad›¤› bu çal›flman›n, 2006 Mart ay›nda tekrar bafllat›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›. Ancak her türlü talebimize
karfl›n e¤itim haz›rl›¤›na yönelik bir ön toplant› yapma koflullar› oluflturulmad›¤› gibi, TTB Yüksek Onur Kurulu
taraf›ndan iflkence ile ilgili olarak meslekten men cezas› verilen Dr. Nur Birgen’in Adli T›p Kurumu ad›na bu
e¤itimde kritik rol almas›, bizlerin bu e¤itime katk› sunmas›n› engellemifltir. 

- Almanya’daki tedavi merkezlerinin önümüzdeki dönem bafllatacaklar› ‹stanbul Protokolü E¤itim programlar›
için T‹HV’den talepte bulunduklar› e¤itici katk›s› önerisine olumlu yan›t verilmifltir. Çal›flman›n bafllamas› için
Almanya’da çal›flmay› yürütece¤imiz kurulufllar›n haz›rl›klar›n›n tamamlamas› beklenmektedir.

c- ‹flkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyonuna ve özellikle çeflitli Avrupa ülkelerindeki mültecilere yönelik kimi
inisiyatiflerin çal›flmalar›na etkin kat›l›m sa¤lanmaktad›r. Bu kapsamda Avrupa Network’unun bu y›lki toplant›s›
19-21 Nisan 2007 tarihinde ülkemizde yap›lacakt›r.

Açl›k Grevi Çal›flmalar›

- 2004 y›l›nda bafllat›lan "Açl›k Grevi Ma¤durlar› için Geç Dönemde Tedavi ve Rehabilitasyon Projesi", ne yaz›k
ki henüz tamamlanamam›flt›r. Çal›flman›n bu y›l içinde tamamlanmas› hedeflenmektedir.

- Yine mevcut dosyalar›m›z›n veri taban›na dönüfltürülmesi durumunda birden fazla bilimsel çal›flman›n
yap›labilecek olmas›, bu konudaki çal›flmalar›n önemini ortaya koymaktad›r. Kald› ki önümüzdeki dönem
aç›s›ndan da bu çal›flmalar›n planlanmas›, faaliyetlerimizi ve ortama katk›m›z› bir üst düzeye tafl›yacakt›r. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, bir çal›flma plan› oluflturulmas›na karfl›n 2006 y›l› içinde çal›flmalar›n tamamlanmam›fl
olmas› üzücüdür. 

- 2006 ortas›ndan itibaren kamuoyu gündeminde hakl› olarak önemli bir yer tutan ölüm orucunu/açl›k grevini
sürdüren kiflilerin bu eylemlerine ara vermeleri/sonland›rmalar›ndan sonra T‹HV tedavi merkezlerinin tüm
birikimi seferber edilmifltir.

Bilimsel Araflt›rmalar1

a- 2003 y›l›nda bafllayan “Yaflam Kalitesinin Ölçülmesi” çal›flmas›n›n, özellikle bir arkadafl›m›z›n tez konusuna
dönüflmesinin de katk›s›yla gecikmekle de olsa 2007 y›l›n›n Nisan ay›nda bitirilmesi öngörülmektedir. 

Çal›flman›n yak›n amac›; iflkence görenlerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi ve iflkence görenlerin
ald›klar› hizmet kalitesi ve yeterlili¤inin de¤erlendirilmesi,

Uzak amac› ise; iflkence görenlerin korunmas›, sosyal yaflama adapte edilmeleri için yeni argüman ve politikalar
gelifltirerek bunlar›n ilgili kurumlar seviyesinde tart›flmaya aç›lmas›n›n zorlanmas› ve kullan›lan “Yaflam Kalitesi
Ölçe¤i”nin “‹flkence görenlerin” yaflam kalitesinin ölçülmesinde eksik kalan yönlerinin bulunup bulunmad›¤›n›n
de¤erlendirilmesi ve böyle bir gereksinimin hissedilmesi durumunda “iflkence görenlere” yönelik yeni ölçek
gelifltirilmesi için tart›flma bafllat›lmas› olarak belirlenmifltir.

Alternatif Adli T›p Raporlama Çal›flmalar›

Rapor ve alternatif adli t›p rapor çal›flmalar› 2006 y›l›nda da sürdürülmüfltür. Epikriz ve raporlama çal›flmalar›,
tüm merkezlerimizde etkinlefltirilerek, ortaklaflt›r›lm›flt›r. 

Cezaevi Çal›flmalar›

- ‹zmir’de Vakf›n da içinde yer ald›¤› “cezaevi ba¤›ms›z izleme komisyonu” giriflimi çal›flmalar›n› sürdürmüfl,
2006 y›l› raporunu kamuoyu ile paylaflm›flt›r.
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1 ‹zolasyona ve açl›k grevine yönelik bilimsel çal›flmalar, Tedavi ve rehabilitasyon Projesi Kapsam›ndaki Çal›flmalar’›n girifl bölümünde
anlat›lm›flt›r.



- 2001 ve 2002 y›llar›nda bafllatt›¤›m›z ve esas olarak "treatman", "izolasyon" ve "zorla çal›flma" alt bafll›klar›n›
önceledi¤imiz "Cezaevi Protokolü" çal›flmas› sürdürülmüfltür. Önemli bir sorun alan› olarak karfl›m›za ç›kan
“izolasyon”la ilgili olarak 2007 y›l›n›n Aral›k ay›nda uluslararas› kat›l›ml› bir sempozyum düzenlenecektir.

- Bu konuda baflta ‹HD olmak üzere ortak çal›flmalar›n yarar ve gere¤i aç›kça ortadad›r. Bu çerçevede 13-14
May›s 2006 tarihlerinde ortaklafla “Cezaevi Sempozyumu” gerçeklefltirilmifltir.

Yeni Projeler

Geçen y›lki Çal›flma raporunda önümüzdeki dönem için haz›rlanm›fl projeler kapsam›nda yer verilen; “‹flkence
ve di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›fl› ya da Afla¤›lay›c› Muamele ve Cezan›n Önlenmesi Birleflmifl Milletler Sözleflmesi
Seçmeli Protokolü’nün ülkemiz taraf›ndan onaylanarak uygulamaya sokulmas› Projesi” ve  “Avrupa Birli¤i uyum
sürecinde iflkence ile ilgili mevzuat›n, adli ve idari uygulamalar›n gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesine
yönelik çok yönlü çal›flmalar›n yap›lmas› Projesi bafllat›lm›flt›r. Projelere iliflkin kapsaml› bilgiye raporun ilgili
bölümünde yer verilmifltir.

Yay›n Faaliyeti

- 2005 y›l› Tedavi Merkezleri Raporu, 2006 y›l› Haziran ay›nda bas›lm›flt›r. 2006 y›l› raporunun ise 2007 y›l›n›n
Mart ay›nda bas›lmas› planlanmaktad›r.

- 2005 y›l›nda haz›rlanarak bas›lan “‹flkence ve Cezas›zl›k” kitab›n›n ‹ngilizcesi de 2006 y›l›n›n May›s ay›nda
bas›lm›flt›r. 

Ortam›m›za Yönelik Bask›lar

Geçti¤imiz y›l içinde Adana’da Temsilcimiz Av. Mustafa Çink›l›ç ve baflvuru hekimimiz Dr. Mehmet Antmen’e
yönelik bafllat›lan davan›n bizi meflgul etti¤i not edilmelidir. Dava, 29 Kas›m 2006 tarihinde yap›lan duruflmada
beraatle sonuçlanm›flt›r.

Tedavi ve Rehabilitasyon Projesi Finansman Sorunu

Proje’nin finansman›n›n sa¤lanmas› konusu, (özellikle dünyada bu konudaki e¤ilimler de göz önüne al›nd›¤›nda)
yap›lan baz› düzenlemelerin yan› s›ra Vak›f bünyesinde özel bir gündemle tart›fl›lmaktad›r/tart›fl›lacakt›r. 2008
y›l› için haz›rlanan Projede 400 baflvuru öngörülmüfl, bununla ilgili haz›rl›klar sürdürülmektedir. Bu kapsamda
baflta Ankara Tedavi merkezi olmak üzere tedavi merkezleri re-organizasyonu çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

2. TEDAV‹ ve REHAB‹L‹TASYON MERKEZLER‹ 2007 PROJE ÇALIfiMALARI

Öngörüler

a- Mevcut e¤ilim göz önüne al›nd›¤›nda 2007 y›l› için yaklafl›k 400 baflvuru öngörülebilir. Geçmifl döneme göre
bu daha az baflvuru öngörüsüne göre Tedavi Merkezlerimiz iç de¤erlendirmelerine bafllam›flt›r.

b- ‹flkence ve travma ile ilgili çeflitli düzeylerde pek çok çal›flmaya katk› sunmam›za yönelik taleplerin artmas›
beklenmelidir.

Temel amac›m›z olan iflkenceyle mücadelenin süreklili¤inin sa¤lanmas› ve yükseltilmesi:

Çeflitli de¤erlendirmelerimizde 12 Eylül süreci ve ard›ndan süregelen çat›flma ortam› nedeniyle bir milyondan
fazla insan›n iflkence ve kötü muameleye maruz kald›¤› tespitini yapmaktay›z. Bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak
de¤erlendi¤imiz bu duruma müdahale etmek, de¤ifltirici ve dönüfltürücü insan haklar› ve demokrasi
savunucular› ahlaki olarak sorumlulu¤umuzdur. Zira insan eliyle travmaya maruz kalm›fl bu insanlar büyük
ço¤unlu¤u muhtemelen sorunlar›n› yok saymakta, zihinsel ve fiziksel potansiyellerini yeterince kullanamamakta,
sosyal ve siyasal yaflama de¤ifltirici, dönüfltürücü olacak biçimde aktif olarak kat›lamamaktad›r. Bir halk sa¤l›¤›
sorunu olarak niteledi¤imiz bu duruma müdahil olabilmek ise kronik iflkence ma¤durlar›na ulaflmak, tedavi ve
rehabilitasyon hizmeti sunabilmektir. 
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Bugüne kadar tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunabilmek için iflkence görenlere yönelik -onlara  ulaflmak için
baz› çal›flmalar yap›lsa da- daha çok onlar›n bize ulaflt›¤› bir tarz izledik. Art›k bu tarz› de¤ifltirmeli ve bizim
onlara ulaflabilmemizin yöntemlerini gelifltirmemiz gerekmektedir. Bu yaklafl›m›n proje çal›flmalar›m›za da
yans›mas› gerekmektedir. 

Asl›nda, tüm “de¤iflim” iddialar›na karfl›n sistem oldu¤u gibi korunmaktad›r. Baflvuru say›lar›m›zda düflüfl e¤ilimi
görülse de, sistemin ihtiyaç duydu¤u her an yeni iflkence olaylar› ile karfl›laflmam›z mümkün. Dolay›s›yla
organizasyonumuz bu iniflli ç›k›fll› duruma uyum gösteren, geliflmeler karfl›s›nda h›zla reaksiyon verebilen bir
kabiliyet ve niteli¤e sahip olmal›d›r. 

Tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin kalitesinin gelifltirilmesi, baflvuru memnuniyetinin art›r›lmas›;

Uzun y›llard›r hep sundu¤umuz tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin kalitesini ve baflvurular›m›z›n bu hizmetten
duydu¤u memnuniyeti de¤erlendirebilmenin yapt›¤›m›z ifl aç›s›ndan olmazsa olmaz bir önemi bulundu¤unu hep
söyleyegeldik. Bu de¤erlendirme kabiliyetini edinece¤imiz çal›flmalar› ve hizmet örgütlenmesini (baflvuru
hekiminin çal›flma tarz›n› yenilemekten, psikiyatrist vb kadro sorunlar›n› çözmekten, gönüllü hekim a¤›n›
gelifltirmeye kadar birçok konuda) gerçeklefltirmemiz ertelenemez bir görev olarak önümüzde durmaktad›r.  

ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEM ‹Ç‹N HAZIRLANMIfi PROJELER

a- Ruhsal Travma Toplant›lar›n›n (RTT) Beflincisi

1-4 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri AD. Ruhsal Travma Birimi, ‹stanbul
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri AD Psikososyal Travma Program›, Türkiye Psikiyatri Derne¤i Afet Psikiyatrisi
Birimi, Türk Tabipleri Birli¤i, Norveç Tabipleri Birli¤i ve T‹HV iflbirli¤i ile ‹stanbul’da dördüncüsü gerçeklefltirilen
Ruhsal Travma Toplant›s›n›n beflincisi, 7-9 Aral›k 2007 tarihlerinde yine ‹stanbul’da gerçeklefltirilecektir.

Öncelikle Avrupa, Balkan ve Ortado¤u ülkeleri aras›nda iflbirli¤ine olanak veren, bar›fl› ve dostlu¤u
kuvvetlendiren bir platform olmas› da amaçlanan beflinci RTT'nin bafll›¤› “Yaralar› deflmek-Yaralar› sarmak”
olarak belirlenmifltir.

b- “Bar›fl için Sa¤l›kç›lar Köprüsü Projesi”

Proje, T‹HV’nin 11-12 Aral›k 2004 tarihlerinde Diyarbak›r'da yap›lan "Travmatize Olmufl Toplumlara Yaklafl›m"
ve 1-4 Aral›k 2005 tarihlerinde ‹stanbul'da gerçeklefltirilen "Ruhsal Travma" toplant›lar›n›n ç›kt›lar›n›n yan› s›ra
"‹flkence-Travma Alan›nda E¤itim, Araflt›rma ve Uygulama Merkezi" tart›flmalar› esas al›narak gelifltirilmifltir. 

Proje, iflkence ve travma konusundaki T‹HV’nin birikimini göz önüne alarak, multidisipliner bir yaklafl›m
temelinde, ülke ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra Ortado¤u, özellikle de Filistin-‹srail sorununa yönelik uluslararas›
boyutunu da içeren sürdürülebilir bir çal›flma olarak haz›rlanm›flt›r. ‹nsan eliyle gerçeklefltirilen travmalar›n
önemli bir zeminini oluflturan “önyarg› ve ayr›mc›l›k” konusunda bilimsel çal›flma ve e¤itim programlar›na yer
verilen Proje, 2006 y›l›nda haz›rlanmas›na karfl›n bafllatma olana¤› yarat›lamam›fl bu projenin önümüzdeki
dönem uygulamaya sokulabilmesi için çal›flmalar sürdürülmektedir.

ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEM ‹Ç‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiILAN PROJELER2

a- Cezaevi Projesi

Özellikle 19 Aral›k operasyonu sonras›nda sistematik ve yayg›n uygulamaya sokulan “izolasyona ve insanl›k d›fl›
tretmana dayal›” cezaevi uygulamalar›n›n insan sa¤l›¤›na etkilerine yönelik retrospektif-geriye dönük ve
prospektif-ileriye dönük- bilimsel çal›flmalar›,

Bu tür uygulamalar›n oldu¤u cezaevlerinin izlenmesine yönelik çal›flmalar›,
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2 Geçti¤imiz y›l bafllat›lan çal›flmalar



Uzun süreli cezaevi öyküsü olanlara yönelik meslek edindirme ve ifl ortam› sa¤lamaya yönelik sosyal destek
programlar›,

Uzun süreli cezaevi öyküsü olanlar›n çocuklar›na yönelik e¤itim deste¤i programlar›,

‹zolasyon ve insanl›k d›fl› tretmana dayal› cezaevi uygulamalar›na yönelik toplumsal duyarl›l›¤› artt›rma
çal›flmalar›,

alt bafll›klar›n› içeren bir projenin gelifltirilmesi ve uygulamaya sokulmas› son derece yararl› olacakt›r.

b- Yarg›s›z ‹nfaz-Kay›p Yak›nlar›n›n Rehabilitasyon Projesi Taslak Tart›flmas›

Son dönemde faili meçhul cinayet kurbanlar›n›n yak›nlar›na ve faili meçhul cinayet girifliminden sa¤ kurtulanlara
ulaflmak, bu deneyimin sa¤ kurtulanlar ve aile üyeleri üzerindeki sosyal, psikolojik ve hukuksal etkilerine yönelik
verileri toplamak, ihtiyaçlar›n› saptamak, ihtiyaçlar› do¤rultusunda psikolojik ve sosyal rehabilitasyon
program›na al›nmas›n› sa¤lamak bu proje tasla¤›n›n temel amaçlar›d›r. Bu tart›flma uygun ortamlarda
sürdürülmelidir.

c- Sosyal Destek Projesi

Nisan 2003-Nisan 2004 y›llar› aras›nda Sosyal Destek Projesi’nin daha etkin uygulanm›fl olmas› Tedavi ve
Rehabilitasyon Projesi’nin ç›kt›lar›n› zenginlefltirmifltir. 

Proje’nin tamamlanmas›ndan sonra özellikle son iki y›l›n olumlu deneyim/birikimlerinin yan› s›ra bizden ve/veya
ülkenin öznel koflullar›ndan kaynaklanan güçlükler ›fl›¤›nda sosyal deste¤e yönelik çal›flmalar›n amaca uygun
olarak, mevcut olanaklar çerçevesinde sürdürülmesi kararlaflt›r›lmas›na karfl›n bu konuda ciddi ad›m
at›lamam›flt›r. Bu konudaki çal›flmalar›n yeni proje haz›rl›klar› ile sürdürülmesi, son derece yararl› olacakt›r. 

d- “‹flkence ve Travma Alan›nda E¤itim, Araflt›rma ve Uygulama Merkezi” Giriflimi

Uzunca bir süredir üzerinde çal›fl›lan bu giriflim, iflkence ve insan eliyle gerçekleflen travma alan›nda tedavi ve
rehabilitasyon hizmetleri, dokümantasyon, arfliv, bilimsel araflt›rma, ulusal-uluslararas› e¤itim, yay›n vb.
bölümlerini içeren, daha nitelikli bir merkez haline gelme konusu, projelendirilmek kayd› ile önümüzdeki
dönemin önemli bafll›¤› olmal›d›r. Bilgi birikimimiz, akademi ortam› da dahil olmak üzere iliflki zenginli¤imiz ve
T‹HV’den beklentiler göz önüne al›nd›¤›nda olanak dahilinde görülen bu yaklafl›m, ayn› zamanda iflkencenin
önlenmesine önemli katk›lar sunabilecektir. 

‹flkencenin önlenmesine iliflkin üst boyutta daha nitelikli faaliyetler, bilgiye dayal› ifller planlanmal›d›r. Bu
çal›flmalar, dünya çap›nda iflkenceyi meflrulaflt›rma giriflimleri de göz önünde tutarak ulusal ve uluslararas›
düzeyde etkin ve belirleyici bir ortam sa¤lamaya yönelik olmal›d›r. 
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹Z‹N D‹⁄ER ÇALIfiMLARARI

ADANA TEMS‹LC‹L‹⁄‹

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Temsilcimiz Mustafa Çink›l›ç ve baflvuru hekimimiz Mehmet Antmen
hakk›nda “suç delillerini saklad›klar›” iddias›yla açt›¤› dava, 29 Kas›m 2006 tarihinde sonuçland›. Mahkeme,
Çink›l›ç ve Antmen hakk›nda beraat karar› verdi. Adana temsilcili¤imiz, geçti¤imiz dönemde de Adana’daki sivil
toplum örgütleri ile yak›n iliflkilerini sürdürmüfltür. Temsilcili¤imizden arkadafllar›m›z, 26 Haziran ‹flkence
Görenlerle Dayan›flma Günü, 10 Aral›k ‹nsan Haklar› gününün yan›s›ra insan haklar›n› ilgilendiren konulardaki
etkinliklere de aktif olarak kat›lm›flt›r. Bu dönemde cezaevindeki tecrit koflullar›n› protesto etmek üzere ölüm
orucuna bafllayan Gülcan Görüro¤lu da ziyaret edilmifltir.

D‹YARBAKIR TEMS‹LC‹L‹⁄‹

Diyarbak›r temsilcili¤imiz, 28 Mart günü Diyarbak›r’da HPG militanlar›n›n cenaze töreninden sonra yaflanan
olaylar nedeniyle zor ve yo¤un bir süreç geçirmifltir. Bu dönemde özellikle ‹HD ve Diyarbak›r Tabip Odas› baflta
olmak üzere di¤er örgütlerle yak›n iliflkiler içinde olan temsilcili¤imiz, geçmifl dönemlerde oldu¤u gibi 2006
y›l›nda da çeflitli yabanc› heyetlerle bir araya gelmifltir. Bunlardan baz›lar› BM heyeti, ABD’nin Adana Konsolosu,
Almanya Refugio ve IPPNW’den heyet, ‹sviçre Büyükelçili¤i temsilcisi, ‹sveç destek komitesi üyeleri, Af Örgütü
Türkiye sorumlusudur. 

‹STANBUL TEMS‹LC‹L‹⁄‹

‹stanbul temsilcili¤imiz, geçti¤imiz y›l da di¤er sivil toplum örgütleri ile yak›n iliflkilerini sürdürmüfltür.
Uluslararas› düzeyde heyetlerle görüflmeler yapan temsilcili¤imizden arkadafllar›m›z, bu dönemde çeflitli e¤itim
toplant›lar›na da kat›lm›fllard›r. “F tipi cezaevlerini ve tecridi protesto” amac›yla 5 Nisan 2006 tarihinde ölüm
orucuna bafllayan Avukat Behiç Aflç›, T‹HV’yi temsilen ziyaret edilmifltir. 26 Haziran ‹flkenceye Karfl› Mücadele
ve ‹flkence Görenlerle Dayan›flma Günü nedeniyle bo¤azda teknelerle “‹flkencesiz bir dünya” temas›yla
düzenlenen eylem, kamuoyunda da yank› bulmufltur. 2007 y›l›nda da temsilcili¤imizin insan haklar› ile ilgili
toplant› ve görüflmelere kat›l›m› sürmüfltür.

‹ZM‹R TEMS‹LC‹L‹⁄‹

‹zmir temsilcili¤imiz, 2006 y›l›nda da geçmifl y›llarda oldu¤u gibi iflkence davalar› ve baflvurular›m›z hakk›nda
aç›lan davalar› (Alpaslan Yelden, Gökhan Ulaflar, Mehmet Desde) izlemeyi sürdürmüfltür. Temsilcili¤imiz 26
Haziran ve 10 Aral›k nedeniyle düzenlenen etkinliklerde aktif olarak yeralm›flt›r. 2006 y›l›nda da ‹zmir’deki di¤er
sivil toplum örgütleri ile yak›n iliflkilerini sürdüren temsilcili¤imiz, çeflitli okullarda, toplant›larda, ziyaretlerde
T‹HV’nin tan›t›m›n› gerçeklefltirmifltir. Temsilcili¤imizden arkadafllar›m›z, ulusal ve uluslararas› toplant›larda
konuflmac› olarak yeralm›fl, ‹zmir Ba¤›ms›z Cezaevi ‹zleme Grubu çal›flmalar›na katk› sunmufltur. 2007 y›l› Ocak
ay›nda düzenlenen “‹flkencenin izleri ve etkileri” bafll›kl› söylefli de T‹HV’nin tan›t›m› aç›s›ndan etkili olmufltur.
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BM SEÇMEL‹ PROTOKOLÜ PROJES‹ 
1 TEMMUZ 2006 - MART 2007 DE⁄ERLEND‹RMES‹

BM ‹flkenceye Karfl› Sözleflmenin Seçmeli Protokolü hakk›nda fark›ndal›k yarat›lmas›, onaylanmas›n›n
sa¤lanmas›, protokolün öngördü¤ü biçimde ba¤›ms›z ve tarafs›z bir ulusal önleme mekanizmas›n›n
oluflturulmas› için yap›lan çal›flmalara Temmuz 2006’da bafllanm›flt›r. Kabul edilen proje program›ndaki
faaliyetler 6’flar ayl›k dönemlere bölünmüfl ve hedefler bu dönemlere göre belirlenmifltir. Hedef gruplar
Parlamento, Hükümet (Bakan dan›flmanlar›, bakanl›k hukukçular›), STK’lar, Genel Kamuoyu, Medya, Akademik
merkezler, ‹nsan Haklar› savunucular› olarak belirlenen projenin ilk alt› ayl›k hedefleri iflkencenin önlenmesi için
toplumsal duyarl›l›¤› art›rmak, seçmeli protokolü tan›tmak, TBMM’nin onaylamas›n› sa¤lamak olarak
belirlenmifltir.  

Çal›flman›n ilk aflamas› olarak proje ile do¤rudan iliflkili olabilecek 150 kifliden oluflan bir adres bankas›
oluflturulmufltur.  

Protokolün imzalanmas›n›n birinci y›ldönümü olan 14 Eylül 2006 tarihinde Vak›f binas›nda 11 muhabirin
kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s› yap›lm›fl ve ç›k›fl haberi olarak 12 gazetede kampanya haberi yay›mlanm›flt›r. 

500 adet afifl ve 3000 adet broflür bast›r›lm›fl da¤›t›m listesindeki yerlere gönderildikten sonra kalan az say›daki
materyal toplant›lar ve ziyaretlerde kullan›lmaktad›r. Seçmeli Protokolün  tan›t›m›na a¤›rl›k verilerek haz›rlanan
broflür  550 milletvekiline, STK’lara, bas›na, cezaevi kurullar›na, il insan haklar› kurullar›na, siyasi partilere,
üniversitelere, barolara, meslek örgütlerine ve sendikalara da¤›t›lm›flt›r. Bu tan›t›m ve da¤›t›m s›ras›nda toplam
2650 Broflür, 366 afifl ve 33 banner gönderimi yap›lm›flt›r.

T‹HV’nin tan›t›m metni, Seçmeli Protokolün ve Kampanyan›n tan›t›m›, projenin içeri¤inin anlat›lmas›, ve di¤er
ülke uygulamalar›n› aç›klayan metinlerin yer ald›¤› bilgilendirme dosyalar› haz›rlanarak tüm iliflki ve ziyaretlerde
da¤›t›lm›flt›r. 

Proje bilgilendirme ve tan›t›m yaz›s› ‹HD, Türkiye Af Örgütü, Diyarbak›r Barosu, TOHAV, ‹zmir ‹flkenceyi Önleme
Grubu, TTB, Mazlum Der, Özge Der, ATUD, Barolar Birli¤i, Helsinki Yurttafllar Derne¤i, T‹HV kurucular› ve
temsilciliklerine gönderilmifltir.

Uluslararas› kurulufllardan ‹nsan Haklar› ‹zleme Komitesi’ne, Uluslararas› Af Örgütü’ne, ‹flkencenin Önlenmesi
Derne¤i’ne FIDH’a, IRCT’ye, Hollanda-Norveç-Danimarka Helsinki Destek Komite’lerine, Danimarka ‹nsan
Haklar› Komitesi’ne projeyi özetleyen ve çal›flmalar›n bafllad›¤›n› bildiren bir yaz› gönderilmifl ve ço¤undan
desteklediklerine dair yan›tlar al›nm›flt›r.

Üniversitelerin insan haklar› akademik merkezleri, insan haklar› ile iliflkili resmi kurulufllar, TBMM ve insan haklar›
alan›ndaki sivil toplum kurulufllar› çal›flma boyunca iliflki kurulacak ve destek al›nacak gruplar  olarak kabul
edilmifltir. 

Ankara Üniversitesi SBF, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, TODA‹E ve Bilgi Üniversitesi insan haklar›
merkezlerine yaz›l› olarak baflvurarak projeye ilgileri çekilmeye çal›fl›lm›fl  ve çal›flmay› tan›tan yaz›larla proje için
akademik destek istenmifltir. Ankara’da bulunan SBF ve TODA‹E ile ‹stanbul’da Bilgi Üniversitesi ayr›ca ziyaret
edilerek çal›flmalar sözlü olarak da iletilmifl ve kurulan iliflkinin sürdürülebilmesi için çaba sarf edilmifltir. Çankaya
Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Tören Yücel ziyaret edilerek deneyimlerinden yararlan›lm›flt›r.
‹liflkileri güçlendirmek için SBF ‹nsan Haklar› Merkezi akademik kadrosu Vak›fta bir ö¤leden sonra misafir
edilmifltir.

Projenin gerçekleflmesinin en az›ndan bafllang›ç aya¤›n›n siyasi irade ve ilgiyi gerektirdi¤i düflünüldü¤ünden 10
siyasi partiye yaz› yaz›larak hem protokol tan›t›lm›fl hem de yap›lm›fl çal›flmalar› varsa ö¤renilmek istenmifltir.
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Ancak 10 parti içinde DTP, SHP, DSP’den yan›t al›nabilmifl ve bu yan›tlardan söz konusu partilerin protokol
konusunda herhangi bir çal›flmalar› olmad›¤› anlafl›lm›flt›r. CHP’den yan›t al›namamakla birlikte CHP Çanakkale
Milletvekili ‹smail Özay parlamentodaki giriflimlerimiz sonucu hükümete bir soru önergesi vermifltir.

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤› iki kez ziyaret edilerek il insan haklar› kurullar› taraf›ndan gözalt› yerlerine
yap›lan ziyaretlere iliflkin bilgi ve belgeler toplanm›fl, ikinci kez yap›lan ziyarette ise 23 Aral›k paneli için destek
istenmifl ve çal›flmalar hakk›nda bilgi verilmifltir.  Düzenlenen iki panele de kurum ad›na bir uzman kat›lm›flt›r.

Ankara Cezaevi ‹zleme Kurulu Üyesi Kurar Bayaz›t ziyaret edilerek Ankara’daki cezaevi ziyaretlerinin pratikleri
ve izlenimleri ö¤renilmifl ve kendisine Seçmeli Protokol ile Vak›f hakk›nda bilgi verilmifltir. 

Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Adalet Bakanl›¤›’ndan Cezaevi ‹zleme Kurullar› ve ‹nfaz Hakimlikleri
hakk›nda bilgi istenmifl, D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan ise Protokolle ilgili ne gibi ad›mlar at›ld›¤› sorulmufltur. Adalet
Bakanl›¤›’ndan al›nan yan›t yeterli olmad›¤›ndan Bilgi Edinme Kanunu’nun tan›d›¤› haklardan yararlanarak iptal
davas› aç›lm›flt›r. Ayr›ca Adalet Bakanl›¤›’na Bilgi Edinme Kanuna uygun olarak 1999-2006 y›llar› aras›nda
iflkence ve kötü muamele suçlar›ndan hükümlü yada tutuklu kamu personeli istatistikleri sorulmufltur.

D›fl ‹flleri Bakan› Abdullah Gül ile TBMM Baflkan› Bülent  Ar›nç’tan randevu talep edilmifltir. TBMM’de Seçmeli
Protokol ile iliflkili olan ‹nsan Haklar› Komisyonu Baflkan› Mehmet Elkatm›fl, D›fliflleri  Komisyonu Baflkan›
Mehmet Dülger, AK Parti Grup Baflkan Vekili ‹rfan Gündüz, ANAP Baflkan Vekili Süleyman Sar›bafl ziyaret
edilerek destekleri istenmifl, Süleyman Sar›bafl soru önergesi haz›rlamas› için emir verdi¤i halde takip edilmesine
ra¤men sonuç al›namam›flt›r. CHP Grup Baflkan Vekili Kemal Anadol’dan ise randevu al›namam›flt›r. Görüflülen
milletvekillerinden çal›flmaya destek olabilecek milletvekili isimleri al›nm›fl ayr›ca TBMM içinde milletvekillerinin
yer alaca¤› bir destek komitesi kurma konusunda görüfl ve önerilerini almak üzere CHP Genel Sekreter
Yard›mc›s› O¤uz Oyan ve TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu 2. Baflkan› Mesut De¤er ziyaret edilmifltir.  Her
ikisinin de düflünceleri süreklili¤i sa¤layabilmek için komitelerin partilere göre ayr› ayr› toplanmalar› gerekti¤i
yolunda olmufltur. 

STK’larla iflbirli¤i gelifltirmek üzere 21 Eylül 2006 tarihinde ilk toplant› düzenlemifl, tüm STK temsilcileri
kat›lm›flt›r. Bu toplant›dan sonra iflbirli¤i alanlar›n› geniflletmek üzere baz› sivil toplum kurulufllar›na ziyaretlerde
bulunulmufltur.  

Kamuoyunda fark›ndal›k yaratmak, bilinç oluflturmak ve yap›lan çal›flmalara bilimsel içerik kazand›rmak
amac›yla biri ulusal biri uluslararas› iki panel düzenlenmifltir. 23 Aral›k 2006 tarihinde gerçeklefltirilen ve
yöneticili¤ini fiebnem Korur Fincanc›’n›n yapt›¤›  “‹flkenceyi Önlemede Seçmeli Protokol Paneli”ne konuflmac›
olarak  Ioanna Kuçuradi, Gökçen Alpkaya ve Sema Piflkinsüt kat›lm›flt›r. 24 fiubat 2007 tarihinde yap›lan
“Uluslararas› Deneyimler Ifl›¤›nda Seçmeli Protokol Paneli”nin yöneticili¤ini Yavuz Önen üstlenmifl ve panel
bafllang›c›nda “‹flkence Dosyas›” bafll›kl› T‹HV belgeseli gösterilmifltir. Bu panelde konuflmac›lar ‹flkencenin
Önlenmesi Derne¤i’nden Matthew Pringle, Uluslararas› Ceza Reformu’ndan Mary Murphy, Primo Levi Derne¤i
dan›flman› Dominique Pataut ve Türkiye’de ‹nsan Haklar› ‹çin Koalisyon’un Baflkan› Jean Daniel Kahn birer
konuflma yapm›fllard›r.  23 Aral›k paneline 60’a yak›n izleyici 24 fiubat Paneli’ne ise 52 izleyici kat›lm›flt›r. 

‹flkenceyi Önleme Derne¤i  taraf›ndan yay›nlanan ‹flkenceyi Önleme El Kitab›’n›n çevirisi Kas›m  2006’da
tamamlanm›fl ve telif izni al›nan kitap web sayfas›nda yay›mlanm›flt›r. Ayn› kurulufl taraf›ndan yay›nlanan
Al›konulma Yerlerinin ‹zlenmesi Rehberi’nin uygulama el kitab› olarak Türkiye koflullar›na uyarlanmas› çal›flmas›
Mart ay›n içinde yay›mlanacakt›r. 

Yaz›l› bas›nda Murat Çelikkan, Berat Günç›kan, fiükran Soner, Y›ld›r›m Türker, Nefle Düzel, Ifl›k Kansu ve Hüsnü
Öndül’e  bilgilendirme dosyalar› haz›rlanarak gönderilmifl, bu giriflimler sonucunda fiükran Soner, Hüsnü Öndül
ve Y›ld›r›m Türker köflelerinde seçmeli protokolü de¤erlendirmifllerdir. Kampanya çerçevesinde 14 Eylül 2006
tarihinde yap›lan bas›n toplant›s›ndan bu yana alt› ay içinde 41 haber medyada yer alm›flt›r. 
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‹fiKENCEN‹N ÖNLENMES‹ ve ‹ZLENMES‹ PROJES‹

1 Ocak 2007 tarihi itibar›yla bafllayan Proje’de iflkencenin önlenmesinde yasal de¤iflikliklerin ve uygulamaya
yans›malar›n›n izlenmesi,  iflkenceye karfl› mücadelenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Proje kapsam›nda öngörülen faaliyetler flunlard›r:

1. Gözden geçirme ve izleme faaliyetleri 

Bu çal›flmayla, AB’ye üyelik süreciyle birlikte iflkencenin önlenmesine yönelik olarak 1999 y›l›ndan bu yana
yap›lan yasal düzenlemelerin belirlenmesi ve bu de¤iflikliklerin uygulamadaki yans›malar› izlenecektir. Gözden
geçirme ve izleme faaliyetine esas oluflturmak üzere;

• ‹flkence ve kötü muameleye iliflkin norm ve standartlar›n belirlenmesi,

• 1999 y›l›ndan yasalarda yap›lan de¤iflikliklerin ve gelinen noktan›n saptanmas›, uluslararas› norm ve
standartlara uygunlu¤unun analizi için mevzuat›n gözden geçirilmesi,

• ‹nsan haklar› kurullar›n›n yap›s›n›n, çal›flmalar›n›n ve uygulamalar›n›n iflkencenin önlenmesi ba¤lam›nda
ba¤›ms›z izlemeye iliflkin uluslararas› norm ve standartlar çerçevesinde de¤erlendirilmesi,

• ‹flkence ve kötü muamele soruflturmalar› ile davalar›n›n gözden geçirilmesi, yüksek mahkemelerin iflkence
yasa¤›na iliflkin yaklafl›mlar›ndaki etkilerin gözlenmesi,

• ‹flkence suçlar›na iliflkin idari düzenleme ve uygulamalar›n izlenmesi,

• Linç giriflimleri, afl›r› güç kullan›m›, dezavantajl› gruplara yönelik iflkence ve kötü muamele ile di¤er korkutma
ve y›ld›rma yöntemlerinin izlenmesi,

• Koruma haklar› konusunda varolan yasal düzenlemelerin ve uygulaman›n, bu haklar›n kullan›m›n›n önündeki
engeller bak›m›ndan incelenmesi, etkin kullan›m› için tavsiyelerin gelifltirilmesi,

• ‹flkence yasa¤› ba¤lam›nda uluslararas› denetim mekanizmalar›n›n bilinmesi ve kullan›m› konusunda hükümet
d›fl› örgütler, ilgili kifli ve kurulufllar›n kapasitelerinin artt›r›lmas› ve iflbirli¤i olanaklar›n›n yarat›lmas› için çal›flma
yap›lacakt›r. 

2. E¤itim faaliyeti

‹flkencenin önlenmesi konusundaki bilgi ve deneyimlerin artt›r›lmas›, etkin soruflturma ve belgeleme ilkeleri,
mevzuat ve uluslararas› standartlar›n analizi ve olas› sorunlarla bafl etme konular›nda uzmanl›k kazand›rmay›
amaçlayan ilk e¤itim faaliyetinin 40 avukat› kapsamas› hedeflenmektedir. Ankara, ‹stanbul, Diyarbak›r, ‹zmir ve
Adana’da toplam 200 kifliyi kapsayan ikinci grup e¤itim faaliyetiyle de, iflkencenin önlenmesinde al›konulma
yerlerini ziyaret yoluyla izlemenin rolü, önemi ve yöntemleri konusunda kat›l›mc›lar›n bilgilendirilmesi
amaçlanmaktad›r.

3. Hukuksal ve t›bbi yard›m faaliyeti

‹flkencenin cezas›zl›¤›na karfl› mücadeleyi amaçlayan faaliyet kapsam›nda, iflkence ve kötü muamele
davalar›nda avukatlara ve ma¤durlara yönelik rehberlik sunulacak ve bu davalar›n izlenmesi sa¤lanacakt›r.
Faaliyet ile 15 iflkence ve kötü muamele vakas› ile 15 davan›n takibi öngörülmektedir. 

4. Kamuoyu oluflturma ve lobi faaliyetleri

‹flkencenin cezas›zl›¤›na ve iflkence yasa¤›n›n gereklerine iliflkin kamuoyu yaratmay›, uygulamay› gelifltirmeyi ve
siyasi otoriteyi etkilemeyi amaçlayan faaliyet kapsam›nda, koruma haklar›n›n etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve
iflkencenin önlenmesine yönelik mesajlar ileten bir spot film haz›rlanmas› gibi duyarl›l›k yaratmaya yönelik çeflitli
etkinlikler öngörülmektedir. 

22

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›                                                                                      Çal›flma Raporu 2006-2007



DOKÜMANTASYON MERKEZ‹

Dokümantasyon Merkezi taraf›ndan haz›rlanan 2005 Y›ll›k ‹nsan Haklar› Raporu gecikmeli olarak 2006 y›l›nda
yay›nlanm›flt›r. Raporun ‹ngilizce çevirisi de k›sa bir süre sonra bas›lm›flt›r. 2006 y›l› ‹nsan Haklar› Raporu
haz›rl›klar› son aflamas›na gelmifltir, raporun Türkçesinin bas›m›n›n Mart ay› sonunda yap›lmas›
planlanmaktad›r. 

Geçti¤imiz dönemde Dokümantasyon Merkezi, Günlük ‹nsan Haklar› raporlar›n›n Türkçe ve ‹ngilizce yay›m›n›
sürdürmüfltür. Daha önce abonelere elektronik posta ile gönderilen Günlük ‹nsan Haklar› raporlar›, 1 Mart
2007 tarihinden yenilenen ve güncellenen internet sitesinde yay›mlanmaya bafllanacakt›r. Bu yenilik, 14 fiubat
2007 tarihinden itibaren elektronik posta ile gönderilen Günlük ‹nsan Haklar› raporlar›n›n alt›nda bir not ile
belirtilmifltir.

Dokümantasyon Merkezi, 2006 y›l›nda da T‹HV’nin bas›n aç›klamalar›n›n yaz›lmas› ve da¤›t›lmas›nda aktif
görev alm›flt›r. Son dönemde haz›rlanan bas›n aç›klamalar›, bir olaya iliflkin tepkinin ötesinde olay›n arkaplan›n›
da irdeleyen bilgi ve veriye dayal› olarak haz›rlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bas›n aç›klamalar›n›n ve bu kategori içinde
de¤erlendirilecek di¤er yaz›lar›n bas›n kurulufllar›na gönderilmesinin yan›s›ra yenilenen web sitesinde
yay›nlanmas›na da bafllanm›flt›r.

Bu çal›flmalar›n d›fl›nda Dokümantasyon Merkezi’nin zaman ve emek gerektirmesine karfl›n d›flar›dan pek
görünmeyen önemli bir ifli de “bilgilendirme”dir. Hemen her gün büyükelçiliklerin, ilkö¤retimden yüksek lisansa
kadar ö¤rencilerin ve yurtd›fl›ndaki insan haklar› kurulufllar›n›n sorular›yla karfl›laflan Dokümantasyon Merkezi
çal›flanlar›, elinden geldi¤ince bu baflvurular› yan›tlamaya çal›flmaktad›r. Vakf›n web sitesinin yay›na geçmesi,
bu tür baflvurular›n say›s›nda bir ölçüde art›fla yolaçm›flt›r.

Bu istekler Dokümantasyon Merkezi’nin zaten yapt›¤› rapor çal›flmalar› çerçevesinde olabildi¤i gibi ayr›ca
araflt›r›lmas›, yani zaman ve emek harcanmas› gereken konularda da olabilmektedir. Merkezimiz ayr›ca yabanc›
heyetlerle yap›lan toplant› ve görüflmelerde tercüme yapma ve bilgilendirme sorumluluklar›n› da
üstlenmektedir.

Merkez çal›flanlar› insan haklar› sorun alanlar› ile ilgili olarak düzenlenen çeflitli toplant›lara kat›lm›fllar,d›r.
Haziran 2005- Nisan 2006 tarihleri aras›nda ‹nsan Haklar› Ortak Platformu’nun hemen hemen her hafta yap›lan
Yürütme Kurulu toplant›lar› ile Web Çal›flma Grubu, Strateji Çal›flma Grubu toplant›lar›n›n yan›s›ra Uluslararas›
Ceza Mahkemesi ‹çin Türkiye Koalisyonu, Tecride Karfl› Ankara ‹nisiyatifi toplant›lar›na aktif olarak kat›l›nm›flt›r. 

Demokrasi ‹çin Aktif ‹zleme Projesi

Dokümantasyon Merkezi’nce haz›rlanan ve Avrupa Komisyonu’nun maddi deste¤i ile 2004 y›l›n›n Arakl›k ay›
sonunda bafllayan Demokrasi ‹çin Aktif ‹zleme Projesi, 2006 y›l› içinde sonland›r›ld›. Projenin bafllang›c›nda
koordinatör olarak görevlendirilen Nefle fiahin’in ayr›lmas›n›n ard›ndan iki kere daha koordinatör de¤iflmesi
projenin koordinasyonunda baz› aksakl›klar yaflanm›flt›r. Projenin ana faaliyetleri 2005 y›l› içinde tamamlanm›fl
olsa da 2006 y›l›nda da kimi faaliyetler gerçeklefltirilmifl, projenin sonland›r›lmas› için gerekli belgeler
haz›rlanm›flt›r. Projenin 2006 y›l›na sarkan bölümü yeterince etkin bir biçimde sürdürülemedi¤inden önceden
tan›mlanm›fl faaliyetlerin gerçeklefltirilmesin s›k›nt›lar yaflanm›fl, kimi masraf kalemlerine iliflkin bütçedeki para
da kullan›lamam›flt›r. Bütün bunlara karfl›n projenin içeri¤i ve amaçlar› bak›m›ndan baflar›l› oldu¤u söylenmelidir.
Özellikle proje kapsam›ndan gerçeklefltirilen e¤itimler ile bas›lan izleme göstergeleri rehberi yararl› olmufl, kitap
baflka kurumlarca de¤iflik etkinliklerde e¤itim materyali ya da elkitab› olarak kullan›lm›flt›r. 
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Proje kapsam›nda flu faaliyetler gerçeklefltirilmifltir:

E¤itim Toplant›lar›

Ankara, 25 May›s 2005

Diyarbak›r, 17 Haziran 2005

Urfa, 18 Haziran 2005

Izmir, 25 Haziran 2005

Trabzon, 24 Eylül 2005

Adana, 1 Ekim 2005

Van, 12 Kas›m 2005

‹stanbul, 20 Ocak 2006

Medya Topant›s›

‹stanbul, 21 Ocak 2006

Belgeselin Tan›t›m›

Ocak 2006

Final Raporu

Haziran 2006

Ayr›ca proje kapsam›nda flu yay›nlar gerçeklefltirilmifltir:

Poster

Broflür

‹zleme Rehberi

Belgesel

Türkçe Final Raporu

‹ngilizce Final Raporu

Proje süresince öncelikle Nefle fiahin, daha sonra fiükran Buldu, en son olarak da Levent Kanat koordinatör
olarak görev alm›flt›r. Proje süresince Meryem Erdal, Levent Kanat, Ülkü Özen, Öztürk Türkdo¤an de¤iflik
zamanlarda uzman olarak yard›mc› olmufllard›r. Tan›l Bora ise dan›flmanl›k yapm›flt›r. Dokümantasyon Merkezi
çal›flanlar› ise proje süresince her türlü deste¤i sunmufllard›r. 
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ULUSLARARASI ‹L‹fiK‹LER

Dünya ve Türkiye’deki güncel geliflmelerin yan› s›ra, insan haklar› sorun alanlar›na iliflkin genel
de¤erlendirmeler, iflkence, ifade özgürlü¤ü bafll›klar›  T‹HV gündeminin üst s›ralar›nda yer alm›flt›r. 

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i uyum sürecinde gerçeklefltirdi¤i yasal düzenlemeler ve bunlar›n toplum yaflam›
üzerindeki somut etkileri, T‹HV’in oldu¤u gibi, T‹HV ile görüfl al›flveriflinde bulunan kurum ve kurulufllar›n da
üzerinde yo¤unlaflt›¤› alanlar olmufltur. 

Avrupa Komisyonu ‹nsan Haklar› Komiseri Thomas Hammarberg, Leila Zerrougui Baflkanl›¤›'ndaki Birleflmifl
Milletler Keyfi Tutuklamalar Çal›flma Grubu, Avrupa Parlamentosu D›fliflleri Komitesi ve ‹nsan Haklar› Alt
Komitesi Üyeleri, Avrupa Komisyonu Müsteflar› Martin Dawson, Avrupa Komisyonu Geniflleme Genel
Müdürlü¤ü Türkiye Masas› Müdürü Martin Harvey, Finlandiya D›fliflleri Bakanl›¤› Avrupa Departman› Geniflleme
Birimi Direktörü, Brüksel AB Geniflleme Grubu Üyeleri ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonundan yetkililer
gerek vak›f binas›n› ziyaret ederek gerekse kendi kurumlar›nda biraraya gelmek suretiyle T‹HV ile temaslar›n›
sürdürenlerden yaln›zca baz›lar›d›r. 

T‹HV, geçti¤imiz dönemde Birleflmifl Milletler Türkiye Temsilcisi ve BM Geliflme Program› UNDP yetkilileriyle de
yak›n iliflkilerini sürdürmüfltür. Y›l içinde de¤iflik konu bafll›klar› üzerinde odaklanmak üzere, ABD, ‹ngiltere,
‹sviçre, Yunanistan, Finlandiya, Belçika, ‹sveç, Danimarka gibi ülkelerle büyükelçilik düzeyinde görüflmeler
gerçeklefltirilmifltir. Birçok ülkenin hükümet temsilcileri, ‹sveç Parlamento ‹nsan Haklar› Komisyonu, Alman-Türk
Parlamenterler Grubu gibi parlamento heyetleri, politikac›lar› ve gazetecileri ile Türkiye ve yurt d›fl›nda çok
say›da görüflme gerçeklefltirmifltir. T‹HV’yi bu toplant›larda temsil eden arkadafllar›m›z, T‹HV’in derledi¤i verilere
dayal› sunumlar yapm›fllard›r. 

Özellikle bölgemiz ve dünyadaki insan haklar›nda yaflanan geliflmeler, Türkiye’de AB uyum sürecinde yap›lan
düzenlemeler ayn› zamanda T‹HV’in dayan›flma komitelerinin de öncelikle ele ald›¤› konular aras›nda yer
alm›flt›r. Dayan›flma Komitelerimiz, kimi zaman T‹HV temsilcilerinin de kat›ld›¤› toplant›lar düzenleyerek bu
konular›n dünya ölçe¤inde ele al›nmas›na katk› sunmufllard›r. 

T‹HV taraf›ndan ayl›k olarak düzenli bir flekilde yay›nlanan bültenlerle, vak›f gündeminde yer alan konular ve
yürütülen çal›flmalar yurtd›fl›ndaki destek komiteleri ile paylafl›lmaktad›r. Yine T‹HV kurucular›na da e-posta
yoluyla ulaflt›r›lan bu bültenlerle çal›flmalar›m›za yurtiçi ve d›fl›nda güncel bir flekilde izlenebilmektedir.

Geçti¤imiz dönemde T‹HV yurtd›fl›ndaki sivil toplum örgütleriyle de iliflkilerini sürdürmüfltür. Uluslararas› ‹flkence
Tedavi Merkezleri (IRCT), Uluslararas› ‹nsan Haklar› Örgütleri Federasyonu (FIDH), Uluslararas› Af Örgütü (AI),
Uluslararas› Helsinki Federasyonu, Danimarka ‹nsan Haklar› Enstitüsü gibi kurulufllarla temaslar›n› devam
ettirmifl, ortak etkinliklerin alt›na imza atm›flt›r. Uluslararas› ‹nsan Haklar› Federasyonu (FIDH) baflta olmak
üzere, dünyan›n dört bir yan›ndan insan haklar› kurulufllar›yla birlikte 11 Ocak 2007 tarihinin uluslararas›
“Guantanamo Kapat›ls›n Günü” olmas› ça¤r›s› yap›lm›flt›r. Paris’te Avrupa ‹flkence Görenler için Rehabilitasyon
Merkezleri A¤› Toplant›s›, iflkencenin önlenmesine iliflkin Cenevre’de yap›lan grup çal›flmas› gibi faaliyetlere aktif
olarak kat›l›nm›flt›r.

T‹HV E¤itim Komitesi Koordinatörü olarak yer ald›¤› ‹flkence Görenlerin Rehabilitasyonu için Uluslararas› Konsey
(IRCT), Dünya Tabipler Birli¤i, T‹HV, Redress Trust, ‹nsan Haklar› için Doktorlar ve çeflitli ulusal düzeyde
kurumlar›n katk›lar›yla 2003-2005 y›llar› aras›nda ilki düzenlenmifl olan ‘‹stanbul Protokolü Uluslararas›
Uygulama projesi’nin ikincisi için çal›flmalar Ocak 2006 tarihinde bafllam›flt›r. Sa¤l›kç› ve hukukçular aras›ndaki
iflbirli¤ini, bilginin yayg›nlaflt›r›lmas›n› ve konu üzerinde uzman profesyonellerin yetifltirilmesini amaçlayan
projenin bu ikinci safhas›, ilk safhada yer alan Fas, Gürcistan, Meksika, Sri Lanka ve Uganda’n›n yan› s›ra,
S›rbistan, Ekvator, M›s›r, Filipinler ve Kenya’da yürütülmektedir.
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T‹HV’in uluslararas› ortamdaki bu olumlu düzeyinin de bir sonucu olarak IRCT’nin 7-8 Aral›k 2006 tarihinde
Genel Kurulu’nda tedavi merkezleri ad›na Dr. Okan Akhan, ba¤›ms›z uzman olarak da Dr. fiebnem Korur
Fincanc› 30 kiflilik IRCT Konseyi’ne seçilmifller, Dr. fiebnem Korur Fincanc› 7 kiflilik IRCT Yönetim Komitesi’ne
girmifltir. (Bugüne kadar IRCT Konsey üyeli¤ini sürdüren Dr. Veli Lök Hocam›za bir kez daha teflekkürlerimizi
sunuyoruz.)

BM ‹flkenceye Karfl› Sözleflme’nin Seçmeli Protokolü hakk›nda fark›ndal›k yarat›lmas›, onaylanmas›n›n
sa¤lanmas›, protokolün öngördü¤ü biçimde ba¤›ms›z ve tarafs›z bir ulusal önleme mekanizmas›n›n
oluflturulmas› için 2006 y›l› Temmuz ay›nda bafllayan çal›flmalar, ulusal ve uluslar aras› düzeyde sürmektedir.

26

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›                                                                                      Çal›flma Raporu 2006-2007



D‹⁄ER ÇALIfiMALAR

- T‹HV  Genel Merkez Binas›

Binam›z›n May›s 2006 tarihinde bafllanan tadilat› Aral›k 2006 tarihinde tamamlanm›flt›r. 16 Aral›k 2006
tarihinde aç›l›fl yap›lm›flt›r. 

‹stanbul ve Diyarbak›r’dan sonra Ankara’da bir merkeze sahip olduk. Katk›da bulunan tüm dostlara
teflekkürlerimizi sunar›z.

- ‹nsan Haklar› E¤itimi Ulusal Komitesi Faaliyetleri

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›’n›n sekreterya hizmetlerini verdi¤i ‹nsan Haklar› Dan›flma Kurulu Az›nl›klar
ve Kültürel Haklar Komisyonu’nun 22 Ekim 2004 tarihinde kamuoyuna aç›klanan raporu insan haklar› aç›s›ndan
bir dönüm noktas› olmufltur. Hükümetin bu rapordan sonra  tak›nd›¤› tav›r, baflkanl›¤›n› Prof. Dr. ‹brahim
Kabalo¤lu’nun yapt›¤› ‹nsan Haklar› Dan›flma Kurulu ile Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi’nin baflkan› oldu¤u ‹nsan
Haklar› E¤itimi 10 Y›l› Ulusal Komitesi’ni çal›flamaz duruma düflürmüfltür. ‹nsan Haklar› Dan›flma Kurulu ve ‹nsan
Haklar› E¤itimi 10 Y›l› Ulusal Komitesi’nin hukuki durumlar›n›n tart›flmal› hale getirilmesi çal›flmalar› kilitlemifltir.

Bu ortamda Hükümet, Ulusal Komite’nin yap›s›n› yeniden belirlemifl, Prof. Dr. H. Tahsin Fendo¤lu’nu baflkanl›¤a
getirmifltir. Bu süreçte Komite’nin ayda bir yapmak zorunda oldu¤u toplant›lar ise sadece yürürlükteki
yönetmeli¤e uygun hareket edilmesi amac›yla yap›lm›fl, insan haklar› e¤itimine yönelik somut hiçbir karar
al›namam›flt›r. 

2006 y›l› sonuna do¤ru ‹nsan Haklar› E¤itimi On Y›l› Ulusal Komitesi Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Resmi Gazete’nin 11 Kas›m 2006 tarih 26343 say›l› nüshas›nda yay›mlanan yeni bir yönetmelikle Komite’nin ad›
“‹nsan Haklar› E¤itimi Ulusal Komitesi” fleklinde de¤ifltirilerek 10 y›ll›k s›n›rlama kald›r›lm›fl ve çal›flmalar›n
süreklili¤i sa¤lanm›flt›r. Ancak yeni düzenleme ile Komite, Hükümetin kontrolündeki  ‹nsan Haklar› Üst
Kurulu’na ba¤›ml› hale getirilmifltir. Komite’nin Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› E¤itimi Dünya Program›’n›n
Türkiye’de uygulanabilmesi için haz›rlayaca¤› eylem plan›n›n Üst Kurul taraf›ndan onaylanmas› koflulu
getirilmifltir.

Bu durum, bundan önceki dönemlere göre Hükümet’in Komite çal›flmalar›nda daha müdahaleci bir konuma
gelmesine yol açm›flt›r. 

- Uluslararas› Ceza Mahkemesi için Türkiye Koalisyonu

Türkiye’nin Roma Statüsü’ne taraf olmas› ve Uluslararas› Ceza Mahkemesi’nin yarg›lama yetkisini tan›mas› için
çal›flmalar yürüten Uluslararas› Ceza Mahkemesi için Türkiye Koalisyonu, T‹HV, Diyarbak›r Barosu, Helsinki
Yurttafllar Derne¤i, ‹nsan Haklar› Derne¤i, ‹nsan Haklar› Gündemi Derne¤i, Mazlumder ve Uluslararas› Af
Örgütü Türkiye fiubesi taraf›ndan kurulmufltur. 

Düzenli toplant›lar yapan Koalisyon, kamuoyu duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas› ve TBMM’nin gerekli düzenlemeleri
yaparak UCM’ye taraf olmas› yönünde çal›flma yürütmektedir. Koalisyon, ‹nsan Haklar› Ortak Platformu’nun
deste¤i ile bir broflür ve bir de konuyla ilgili belgeleri içeren kitap yay›mlanm›flt›r.

Ayr›ca yap›lan çal›flmalar sonucunda afla¤›daki faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi için bir proje haz›rlanm›flt›r:

1. Web sitesi kurulmas› 

2. UCM Periyodik Bülteni ç›kar›lmas› ve da¤›t›m›

3. UCM tan›t›m CDsi haz›rlanmas› ve da¤›t›m› 
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4. Afifl haz›rlanmas› ve ilgili kurumlarda afifllerin yer almas› sa¤lanmas› 

5. Medyay› hedef alan toplant›lar›n düzenlenmesi, medya veri taban› oluflturulmas› 

6. UCM ile ilgisi olan günlerde bas›n aç›klamalar› yap›lmas› 

7. Hükümetler aras› kurulufllar›n yasama ve yürütme organ›na bask› yapmas›n› sa¤lamak üzere ziyaretler
gerçeklefltirilmesi, iliflkiler gelifltirilmesi

8. Koalisyonun, uluslararas› sekreterya ile koordineli çal›fl›r hale gelmesi 

9. ‹mza kampanyas› yap›lmas›

10. Üniversitelerde konferans düzenlenmesi 

11. Milletvekilleri, siyasi partiler, hükümet ve medya üst düzey yöneticileri ile görüflme yapmak ve destek alma
olanaklar›n› gelifltirmek için lobi gruplar›n›n oluflturulmas› Koalisyon, faaliyetlerini etkin bir biçimde
sürdürebilmek için projenin onaylanmas›n› beklemektedir.

- Tecride Karfl› Ankara ‹nisiyatifi

F-tipi cezaevlerinde yaflanan sorunlar›n ortadan kald›r›lmas› için sivil toplum, kitle ve insan haklar› örgütlerinin
ortak giriflimi ile kurulan inisiyatif, F-tipi cezaevlerindeki sorunlara karfl› sürdürülen ölüm orucu eyleminin
sonland›r›lmas› ile tecridin kalkmas›na yönelik gerekli giriflimlerin devlet taraf›ndan yap›lmas› için kamuoyu
duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas› ve devlet yetkilileri üzerinde bask› oluflturulmas› için de¤iflik etkinlikler düzenlemifltir. 

Üye kurum ve kurulufllar›n temsilcilerinin kat›l›m›yla düzenli toplant›lar yapan ‹nisiyatif, konuyla ilgili bas›n
aç›klamalar› yapm›fl, sokak eylemleri düzenlemifl ve ilgili bakanl›klar ile öteki kurum, kurulufl ve kiflilere ziyaretler
gerçeklefltirmifltir.

‹nisiyatif, 2007 y›l› Ocak ay›nda yay›mlanan genelge ile ölüm oruçlar›na ara verilmesi ve tecridin k›smen
kald›r›lmas› ile çal›flma ve eylem alan›n› sözkonusu genelgenin en iyi biçimde uygulanmas›n›n sa¤lanmas› ve
uygulamalar›n takip edilmesi ile daha ileri düzeyde iyilefltirmelerin sa¤lanmas› olarak belirlemifltir. ‹nisiyatif, su
konudaki çal›flmalar›n› aktif olarak sürdürmektedir.

- Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› II

Proje, 23 May›s 2002-23 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda Tarih Vakf› ile Türkiye Bilimler Akademisi ortakl›¤›nda ve
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n uzmanl›k deste¤iyle yürütülen “Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar›” projesinin
devam› olarak Tarih Vakf› taraf›ndan tasarlanm›flt›r.

‹lk projede, 165 ö¤retmen, 51 veli ve 71 lisans ve yüksek lisans ö¤rencisinden oluflan toplam 287 gönüllünün
kat›I›m› sonucu oluflturulan ekipler taraf›ndan ilk ve ortaö¤retimde okutulan ders kitaplar›n›n kapsaml› ve
sistematik taramas› gerçeklefltirilmifl ve  190 ders kitab›nda, 4.000 farkl› sorun tespit edilmiflti. Elde edilen
tarama sonuçlar› ile 1200 ö¤renci ve 300 ö¤retmenle yap›lan anket de¤erlendirmeleri ve uluslararas›
sempozyum sonuçlar› befl ayr› kitap olarak yay›mlanm›flt›. Tüm çal›flmalar›n sonunda ortaya ç›kan bilgiler
›fl›¤›nda, Tavsiyeler Raporu haz›rlanarak bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyurulmufl, Cumhurbaflkan›, Baflbakan,
Milli E¤itim Bakan› ve Talim Terbiye Kurulu Baflkan› ile TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu Baflkan› ve TBMM E¤itim
Komisyonu Baflkan›’na gönderilmiflti.

‹lk projenin devam› olarak gerçeklefltirilecek yeni proje, ilk proje sonras›nda e¤itim programlar›nda yap›lan
de¤ifliklikler ve düzenlemeler do¤rultusunda haz›rlanan yeni kitaplar›n da ayn› metodoloji kullan›larak sistematik
olarak  taramas›n› içermektedir. Bu yolla son 5 y›l içinde ders kitaplar›nda  insan haklar› kriterleri aç›s›ndan
kaydedilen iyileflmeleri ve devam eden sorunlar› tespit etmek, sürdürülebilir bir izleme ve kontrol mekanizmas›
oluflturarak e¤itim alan›ndaki iyileflmelerin süreklili¤ine katk›da bulunmak amaçlanm›flt›r. Ortaya ç›kar›lacak yeni
sonuçlar ve tespitler do¤rultusunda, ders kitaplar›nda yeni ve kapsaml› iyilefltirmelerin yap›larak Türkiye’de
okutulmakta olan ders kitaplar›n›n insan haklar› normlar› aç›s›ndan ça¤dafl bir düzeye ç›kart›lmas› çabalar›na
katk›da bulunmak hedeflenmifltir. Proje, Vakf›m›z›n ortakl›¤›nda, Tarih Vakf› taraf›ndan yürütülecektir. Projenin
tüm aflamalar›nda, insan haklar› alan›nda belli bafll› uzman STK’lardan biri olan Vakf›m›z›n bilgi ve deneyimlerine
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baflvurulacakt›r. Proje süresince Türkiye genelinde yap›lacak, e¤itimcilerin, ders kitab› yazarlar›n›n, ilgili STK’lar
ve kamu yetkililerinin kat›laca¤› ve son de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda konunun tart›fl›laca¤› toplant›lar›n
düzenlenmesinde T‹HV’nin ‹stanbul, Ankara, Adana, Diyarbak›r ve ‹zmir temsilciliklerinin deste¤inden
yararlan›lacakt›r.

Bu projeyle, ders kitaplar› ve e¤itim programlar›n›n, insan haklar› ve demokrasi kültürünün ana kriterleri
çerçevesinde, biçim, içerik ve pedagojik yöntemler aç›s›ndan iyilefltirilmesinin karar vericilerin, kamuoyunun,
ilgili STK’lar ve bas›n›n gündemine yeniden girmesi, yeni ve etkin ad›mlar›n at›lmas› ve süreklili¤i
beklenmektedir. ‹lk projeyle kazan›lan deneyim ve birikim, ayn› zamanda TV ve T‹HV’nin bu alanda sahip
olduklar› kurumsal yetkinlik ve uzmanl›ktan yararlanarak, yeni e¤itim program›na göre haz›rlanan ve 2006-
2007 ö¤retim döneminde okutulmak üzere ilkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›na da¤›t›lan ders kitaplar›n›n
taramas› yap›lacakt›r. Tarama sonuçlar›n›n Yürütme ve Dan›flma kurullar› taraf›ndan, ilk taraman›n yap›ld›¤›
2002 y›l›ndan bu yana sa¤lanan iyileflmeleri ve mevcut sorunlar› içerecek biçimde de¤erlendirilmesinin ard›ndan
haz›rlanacak De¤erlendirme ve 

Tavsiye raporlar›, Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) ve Talim Terbiye Kurulu (TTK) yetkilileriyle paylafl›lacakt›r. 

- Web Sitesi

www.tihv.org.tr adresindeki web sitemizin yenilenmesine yönelik çal›flmalar, 2006 y›l› ortalar›nda bafllad›. Bu
dönemde yaflanan çeflitli teknik aksakl›klar›n ve vakf›n yeni binas›na tafl›nmas›n›n yol açt›¤› gecikmenin
ard›ndan, web sitemiz 2007 y›l› bafl›nda yenilenen görünümü ve içeri¤iyle yay›na bafllad›.

Ebru fienol’un koordinasyonunda içeri¤i belge ve bilgi aç›s›ndan zenginlefltirilen, T‹HV’nin aç›klama ve
duyurular›n›n yan›s›ra günlük haberlere de yer verilen web sitesinde, son olarak Günlük ‹nsan Haklar›
Raporlar›n›n Türkçe ve ‹ngilizce yay›m›na bafllanm›flt›r.

Web sitesinin içeri¤ine iliflkin elefltiri, görüfl ve katk›lar›n›z› bekliyoruz.
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T‹HV BASIN AÇIKLAMALARI ÖZETLER‹

- “YEN‹ TERÖRLE MÜCADELE KANUNU TOPLUMUN NEFES ALMA KANALLARINI TIKAYACAK”

26 Nisan 2006 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda Terörle Mücadele Yasa Tasar›s›’n›n baflta yaflam hakk›, kifli
güvenli¤i, ifade özürlü¤ü ve iflkence yasa¤› olmak üzere tüm hak alanlar›na getirece¤i s›n›rlamalara dikkat
çekildi.

- DANIfiTAY’A SALDIRI

17 May›s 2006 tarihinde Dan›fltay’a düzenlenen sald›r› sonras›nda T‹HV’nin Türkiye’nin gelece¤ine iliflkin
kayg›lar› bir kez daha k›nanarak, sald›r› k›nand›.

- ‹fiKENCEYE KARfiI MÜCADELE VE ‹fiKENCE GÖRENLERLE DAYANIfiMA GÜNÜ

26 Haziran ‹flkence Görenlerle Dayan›flma Günü nedeniyle 25 Haziran 2006 tarihinde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda, dünyada ve Türkiye’de süren iflkence uygulamalar› ve iflkencenin cezas›zl›¤›na dikkat çekilerek,
mevcut uygulamalardan örneklere yer verildi.

- ZORUNLU MÜDAF‹ YARDIMI

Adalet Bakanl›¤›’n›n gerekli ödene¤i aktarmamas› nedeniyle Türkiye Barolar Birli¤i’nin zorunlu müdafi yard›m›n›
durdurmas› tart›flmalar› sürerken 27 Temmuz 2006 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, yard›m›n
durdurulmas›n›n sak›ncalar›na dikkat çekildi.

- BM GENEL SEKRETER‹ KOF‹ ANNAN’A MEKTUP

T‹HV Baflkan› Yavuz Önen, 9 A¤ustos 2006 tarihinde BM Genel Sekreteri’ne gönderdi¤i mektupta, ‹srail'in
Lübnan'› iflgali ve sivillere yönelik sald›r›lar› karfl›s›nda BM’nin uluslararas› anlaflmalar›n verdi¤i görevleri yerine
getirerek biran önce harekete geçmesini istedi.

- 2006'DA DA AYDINLAR MAHKEME KOR‹DORLARINDA, 20 A¤ustos 2006   

20 A¤ustos 2006 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, 2006 y›l› içinde yaz›lar› nedeniyle en az 80 gazeteci,
yazar, ayd›n hakk›nda dava aç›ld›¤›, ifade özgürlü¤ü önündeki engellerin sürdü¤üne iflaret edilerek, yükselen
milliyetçilik dalgas›na dikkat çekildi.

- “A‹LELER‹N ACILARINA KULAK VER‹LS‹N”

12 Eylül 2006 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, söz konusu dönemde yo¤unlaflan silahl› çat›flma ve
bombal› sald›r›lar›n ard›ndan “Ac›lar›n üstünden politika yapma giriflimlerinin gayrinsani oldu¤u gibi ahlaki
aç›dan da kabul edilemez” oldu¤u vurguland›.

- “D‹YARBAKIR'DA BOMBAYI PATLATANLAR TOPLUMU TERÖR‹ZE ETMEY‹ AMAÇLAMAKTADIR” 

12 Eylül günü Diyarbak›r'da Ba¤lar mahallesinde yedisi çocuk 11 kiflinin ölümüne ve baz› kiflilerin
yaralanmalar›na neden olan patlama k›namak üzere 13 Eylül günü 2006 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda,
2006 y›l› içindeki fliddet olaylar›ndan örneklere yer verildi.

- BM ‹fiKENCEYE KARfiI SÖZLEfiME’N‹N SEÇMEL‹ PROTOKOLÜ'NÜN 59. HÜKÜMET TARAFINDAN
‹MZALANMASININ B‹R‹NC‹ YILDÖNÜMÜ! 

Türkiye taraf›ndan 14 Eylül 2005 tarihinde imzalanan ve 22 Haziran 2006 tarihinde de 20. ülkenin
onaylanmas›yla uluslararas› düzeyde yürürlük kazanan BM ‹flkenceye Karfl› Sözleflmenin Seçmeli Protokolünün
59. hükümet taraf›ndan imzalan›fl›n›n birinci y›ldönümünde T‹HV Genel Merkezi’nde Protokol hakk›nda
fark›ndal›k yaratmay› ve protokolünün iç hukukta yürürlü¤e girmesini amaçlayan kampanyan›n tan›t›m› için
bas›n toplant›s› düzenlendi.
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- ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄Ü VE TÜRK‹YE'DE SON GEL‹fiMELER

21 Eylül günü yap›lan bas›n aç›klamas›nda, Türkiye'de ifade özgürlü¤ünün sa¤lanabilmesi için tek tek
maddelerin de¤ifltirilmesinin yeterli olmayaca¤›, çünkü de¤ifltirilen bir maddenin baflka bir yasa maddesi ile
ikame edildi¤ine dikkat çekildi.

- ORHAN PAMUK’UN NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALMASI

Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü almas›n›n ard›ndan 13 Ekim 2006 tarihinde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda, özetle “Frans›z Parlamentosu'nun kabul etti¤i ifade özgürlü¤ünü k›s›tlayan yasa tasar›s› ile Orhan
Pamuk'un ald›¤› Nobel ödülünü birbirine kar›flt›rmak yerine hepimizi onurland›ran bu ödüle hak etti¤i de¤er
verilmelidir.” denildi.

- DR. FÜSUN SAYEK’‹ KAYBETT‹K

TTB Baflkan› Dr. Füsun Sayek'in kayb›n›n ard›ndan…

- AVUKATLAR SALDIRIYA U⁄RADI

‹stanbul Adliyesi’nde 30 kadar avukat›n sald›r›ya u¤ramas› üzerine 2 Kas›m 2006 tarihinde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda, avukatl›k mesle¤inin icra edilmesinin ve hak arama özgürlü¤ünün engellenmesi k›nand›. 

- YÖK’ÜN KURULUfi YILDÖNÜMÜ

12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olan Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun kurulufl y›ldönümü öncesinde 4 Kas›m
2006 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, geçmifl y›llarda yaflanan hak ihlallerine dikkat çekildi ve
üniversitelerin biran önce demokratik bir yap›ya kavuflturulmas› istendi.

- BÜLENT ECEV‹T’‹N ARDINDAN

Türk siyasi hayat›n›n önemli isimlerinden Bülent Ecevit’in ölümünün ard›ndan sevenlerine baflsa¤l›¤› dilendi.

- BAfiBAKAN ERDO⁄AN’A MEKTUP

13 Kas›m 2006 tarihinde T‹HV Baflkan› Yavuz Önen taraf›ndan Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a gönderilen
mektupta, Türkiye'deki ifade özgürlü¤ünün sadece TCY'nin 301. maddesi üzerinden tart›fl›ld›¤› belirtildi.
Mektupta, ifade özgürlü¤ü önündeki engellere yönelik örneklere yer verildi.

- “2007 BARIfi VE GERÇEK DEMOKRAS‹ ‹Ç‹N MÜCADELE YILI OLSUN”

T‹HV Baflkan› Yavuz Önen 8 Aral›k 2006 tarihinde yay›nlad›¤› mesajda, 2007 y›l› için umutlar›n› dile getirdi.

- EK‹M 2005-KASIM 2006 DÖNEM‹NE ‹L‹fiK‹N DE⁄ERLEND‹RME

Avrupa Komisyonu’nun ‹lerleme Raporu öncesinde T‹HV Dokümantasyon Merkezi’nin Ekim 2005-Kas›m 2006
dönemine iliflkin Türkiye’deki hak ihlallerine iliflkin de¤erlendirmesi, 9 Aral›k 2006 tarihinde kamuoyuna
aç›kland›.

- 10 ARALIK ‹NSAN HAKLARI GÜNÜ 

‹nsan Haklar› Günü nedeniyle T‹HV taraf›ndan 9 Aral›k 2006 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, Türkiye’nin
içinde bulundu¤u ortama iliflkin genel bir de¤erlendirme yap›ld›.

- CEZAEVLER‹

2000 y›l›nda gerçeklefltirilen “Hayata Dönüfl” operasyonunun y›ldönümü öncesinde 18 Aral›k 2006 tarihinde
yap›lan bas›n aç›klamas›nda, bu sürece ve cezaevlerindeki bas›klara iliflkin de¤erlendirmelere yer verildi.

- BM GENEL SEKRETER‹ BAN K‹ MUN’A MEKTUP 

T‹HV Baflkan› Yavuz Önen, 16 Ocak 2007 tarihinde BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun’a gönderdi¤i mektupta,
Irak’ta Saddam ve Irak’›n eski iki yöneticisinin idam edilmesi ile ilgili olarak BM Genel Sekreteri’nin “idam
ülkelerin iç iflidir” aç›klamas›n› k›nad›. 
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- “TÜM GUANTANAMO'LAR KAPATILSIN”

T‹HV taraf›ndan 10 Ocak 2007 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, T‹HV’nin de içinde yerald›¤›, FIDH baflta
olmak üzere, dünyan›n her yan›ndaki insan haklar› kurulufllar›n›n 11 Ocak gününün uluslararas› “Guantanamo
Kapat›ls›n Günü” olmas› ça¤r›s› yap›ld›.

- “B‹R ‹fiKENCE DAVASI DAHA CEZASIZ KALDI”

Çorum'da 2003 y›l›nda iflkence gören Melek S.'ye iflkence yapt›¤› gerekçesiyle 11 jandarma hakk›nda aç›lan
davan›n beraatla sonuçlanmas›n›n ard›ndan 18 Ocak 2007 tarihinde iflkencenin cezas›zl›¤›na iliflkin bas›n
aç›klamas› yap›ld›.

- “BARIfi GÜVERC‹N‹ HRANT D‹NK ÖLDÜRÜLDÜ”

Hrant Dink’i katlettiler…

- BAfiBAKAN ERDO⁄AN’A MEKTUP

T‹HV Yönetim Kurulu Baflkan› Yavuz Önen, 26 Ocak 2007 tarihinde Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an’a
gönderdi¤i mektupta, hükümetin ifade özgürlü¤ünün TCY’nin 301. maddesi, insan haklar› sorununun ifade
özgürlü¤ü ile s›n›rland›ran yaklafl›m›n› elefltirdi.

- T‹HV’N‹N OCAK AYI DE⁄ERLEND‹RMES‹

T‹HV’nin 30 Ocak 2007 tarihinde duyurulan de¤erlendirmesinde, özetle “Hükümetin ve devletin, yurttafllar›n›n
can güvenli¤ini sa¤lama görevini eksiksiz yerine getirmesi ertelenemez bir zorunluluk halini alm›flt›r. Hrant
Dink'in öldürülmesinin ard›ndaki tüm gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas› ama bundan da önemlisi bu kiflileri ve bu
kiflilik biçimini ortaya ç›karan koflullar›n deflifre edilmesi ülkemizde toplumsal bar›fl›n ve ‘güvenli¤in
sa¤lanmas›’n›n birincil kofluludur.” denildi.

- 301. MADDEDEN 159 ÇIKTI

T‹HV’nin 7 fiubat 2007 tarihli bas›n aç›klamas›nda, ifade özgürlü¤ü önündeki engellerin TCY’nin 301. maddesi
ile s›n›rl› görülmesi konusunda T‹HV’nin endifleleri dile getirilerek, ifade özgürlü¤ü önündeki engellere iliflkin
örneklere yer verildi.

- ‹fiKENCEYE 17 YILLIK TOLERANS! 

14 fiubat 2007 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, 15 Ocak 1991 tarihinde gözalt›nda yaflam›n› yitiren
Birtan Altunbafl’a iflkence yapt›klar› gerekçesiyle yarg›lanan polisler hakk›ndaki dava sürecine iliflkin bilgilere yer
verildi.

- “‹fiKENCEYE HAYIR”

T‹HV taraf›ndan 20 fiubat 2007 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, 19 fiubat günü bir özel televizyon
kanal›nda yay›nlanan iflkence görüntüleri ile ilgili olarak, özetle “Adana Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi'nde
tutulan hastalara yönelik iflkence yasa¤› kapsam›ndaki muamele ve al›konulma koflullar›, kiflilerin
özgürlü¤ünden yoksun b›rak›ld›¤› özel veya kamusal her türlü al›koyma mekan›n›n ba¤›ms›z denetimine ve
izlenmesine yönelik ihtiyac› bir kez daha ortaya koymaktad›r.” denildi. 

- SA⁄LIK BAKANI RECEP AKDA⁄’A MEKTUP

T‹HV Baflkan› Yavuz Önen 20 fiubat 2007 tarihinde Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤'a gönderdi¤i mektupta, Adana
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi'nde tutulan hastalar›n maruz kald›¤› iflkence niteli¤indeki muamelelerin ve
tutulma koflullar›n›n insan haklar› standartlar›na ve t›bbi etik ilkelere ayk›r› oldu¤una dikkat çekerek, T‹HV’nin
hastanenin durumu ile ilgili ba¤›ms›z araflt›rma ve inceleme heyetinde yer almaya ve her türlü katk›y› sunmaya
haz›r oldu¤unu kaydetti.
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ORTAK BASIN AÇIKLAMALARI ÖZETLER‹

“‹fiKENCEN‹N ÖNLENMES‹ ‹Ç‹N SAM‹M‹YET ÇA⁄RISI”

Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i, Türk Tabipleri Birli¤i Ve T‹HV taraf›ndan 21 Mart 2006 tarihinde yap›lan ortak bas›n
aç›klamas›nda, iflkencenin önlenmesinde ‹stanbul Protokolü’nün iflkence iddialar›n›n etkin araflt›r›lmas› ve
dokümantasyonu için standartlar› içeren ilk uluslararas› k›lavuz belge oldu¤una dikkat çekildi. Aç›klamada,
Adalet Bakanl›¤› ve Adli T›p Kurumu taraf›ndan haz›rlanan projeden varolan koflullar gerekçesiyle “bir süre önce
çal›flmadan çekilindi¤i ” kamuoyuna duyuruldu.

“SUSURLUK SKANDALININ ARKASINDAN ORTAYA ÇIKAN fiEMD‹NL‹ OLAYI”

2 Nisan 2006 tarihinde T‹HV Baflkan› Yavuz Önen’ in aralar›nda bulundu¤u sivil toplum örgütü temsilcileri ve
ayd›nlar taraf›ndan yap›lan aç›klamada, artan çat›flma ve fliddet ortam›na dikkat çekildi. fiemdinli skandal›n›n
örtbas edilebilece¤i konusundaki endiflelerin dile getirildi¤i aç›klamada, “demokratik ve bar›flç› giriflimlerin
desteklenmesi” ça¤r›s› yap›ld›.

- “D‹YARBAKIR’DA ‹K‹ GÜNDÜR YAPTI⁄IMIZ ‹NCELEMELER‹N VE GÖRÜfiMELER‹N IfiI⁄INDA…”

Mazlum-Der Genel Baflkan Yard›mc›s› fiehmus Ülek, T‹HV Baflkan› Yavuz Önen ve ‹HD Genel Baflkan› Yusuf
Alatafl  taraf›ndan 12 Nisan 2006 tarihinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, Diyarbak›r’da Mart ay› sonunda
yaflanan olaylar ve yaflanan hak ihlallerine dikkat çekildi.  Aç›klamada, olaylar›n geliflimi ve dava süreçlerine
iliflkin yak›n izlemenin sürece¤i vurguland›.

- D‹YARBAKIR OLAYLARI

Diyarbak›r’da yaflananlarla ilgili olarak Mazlum Der, T‹‹HV ve ‹HD taraf›ndan 19 Nisan 2006 tarihinde yap›lan
bas›n aç›klamas›nda da,  yap›lan görüflmeler sonucunda edinilen izlenimler kamuoyu ile paylafl›ld›.

- S‹V‹L S‹YASAL KURUMLAR VE GAYR‹MÜSL‹M VATANDAfiLARI HEDEF ALAN YAKLAfiIMLAR

Sivil siyasal kurumlar ve gayrimüslim vatandafllar› hedef alan yaklafl›mlar, 27 Eylül 2006  tarihinde ‹HD, Mazlum-
Der ve T‹HV baflkanlar› taraf›ndan yap›lan ortak bas›n aç›klamas›nda, üst düzey askeri yöneticilerin sivil toplum
ve siyaset kurumlar›n› hedef alan sözlerine dikkat çekildi. Aç›klamada,  gayrimüslim az›nl›klar›n haklar›n› hedef
alan söylemlere iflaret edilerek,” Lozan Antlaflmas› ve mütekabiliyet konusunun gayrimüslim az›nl›¤›n haklar›n›n
k›s›tlama gerekçesi olarak kullan›lmak istenmesini insan haklar›n›n politik araç biçiminde ele al›nmas› olarak
de¤erlendiriyor ve k›n›yoruz.” Denildi.

- FIDH BAfiKANI’NA MEKTUP

T‹HV ve ‹HD taraf›ndan 10 Ekim 2006 tarihinde FIDH Baflkanl›¤›'na gönderilen mektupta, Fransa’da gündeme
gelen “Ermeni Soyk›r›m›” düzenlemesinin ifade özgürlü¤ü alan›na yap›lm›fl vahim bir müdahale oldu¤u gürüflü
dile getirildi.

- HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP 

11 Ekim tarihinde ‹HD Genel Baflkan› Yusuf Alatafl  ve T‹HV Baflkan› Yavuz taraf›ndan hükümete hükümet
üyelerine yönelik  “Aç›k Mektup”ta seçmen iradesinin TBMM’ye yans›t›labilmesi için gerekli yasal
düzenlemelerin biran önce gerçeklefltirilmesi istendi.

- ADALET BAKANI’NA MEKTUP

‹HD ve T‹HV, F Tipi cezaevlerinde yaflanan sorunlara iliflkin Adalet Bakan› Cemil Çiçek’e bir mektup gönderdiler.

- 19 OCAK 2007, SÖZÜN B‹TT‹⁄‹, ANLAMSIZLAfiTI⁄I ZAMAN…

Dostumuz, Arkadafl›m›z, Umudumuz Hrant Dink’in Ard›ndan…
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- MECL‹S’E 301 D‹LEKÇELER‹

Helsinki Yurttafllar Derne¤i, ‹nsan Haklar› Derne¤i, Mazlumder, T‹HV, Uluslararas› Af Örgütü Türkiye fiubesi ve
Bar›fl Giriflimi taraf›ndan 9 fiubat 2007 tarihinde TBMM önünde TCY’nin 301. maddesinin kald›r›lmas› talebiyle
bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. “Toplumsal bar›fl› ve adaleti gelifltirmek için yap›lacak ilk ifl olarak da, ceza
yasas›ndan 301. maddenin tümüyle kald›r›lmas›n› istiyoruz.” denilen aç›klaman›n ard›ndan yüzü aflk›n sivil
toplum örgütü ve 20 bin kifliden toplanan dilekçeler, TBMM Baflkanl›¤›’na iletildi.
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