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KISALTMALAR

AİHM

: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

BM

: Birleşmiş Milletler

CPT

: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi

BM

: Birleşmiş Milletler

GİGM

: Göç İdaresi genel Müdürlüğü

OPCAT

: İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya
Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol

TİHEK

: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

UÖM

: Ulusal Önleme Mekanizması

YUKK

: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
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GİRİŞ
1. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK); 6701 sayılı Kanunla, insan onurunu
temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme
hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada
ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü
muameleyle etkin mücadele etmek üzere kurulmuştur.
2. Türkiye, 14 Eylül 2005 tarihinde İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya
Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine Ek
İhtiyari Protokolü (OPCAT) imzalamıştır. 2011 tarihinde onaylayarak yürürlüğe giren ve
Türkiye açısından bağlayıcılık kazanan OPCAT’in amacı: “bağımsız uluslararası ve
ulusal organların, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya
da cezayı önlemek için, kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli
ziyaretlerde bulunacağı bir sistem kurmaktır.”1
3. 6701 sayılı TİHEK Kanununun 9/1-ı bendi uyarınca OPCAT hükümleri çerçevesinde
Ulusal Önleme Mekanizması (UÖM) olarak görev yapmak Kurumun görevleri arasında
bulunmaktadır. Kanunun 2/1-k bendine göre UÖM: “İşkenceye ve Diğer Zalimane,
Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine
Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı
yerlere düzenli ziyaretler yapmak üzere oluşturulan sistemi” ifade etmektedir.
4. Geri gönderme merkezleri kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakıldığı ya da koruma
altına alındığı yerlerden birisi olup temel dayanağını 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununda (YUKK) bulmaktadır. YUKK’un geri gönderme
merkezi başlıklı 58 inci maddesi; “(1) idari gözetime alınan yabancıların, geri gönderme
merkezlerinde tutulacağı, (2) geri gönderme merkezlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından
işletileceği, Bakanlığın kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu
yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yaparak bu
merkezleri işlettirebileceği, (3) geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi,
işletilmesi, devri, denetimi ve sınır dışı edilmek amacıyla idari gözetimde bulunan
yabancıların geri gönderme merkezlerine nakil işlemleriyle ilgili usul ve esaslar
yönetmelikle düzenleneceği” hükümlerini haizdir.

1

Uluslararası Af Örgütü, Combating Torture: A Manual for Action, 1. Baskı, Londra, 2003, s. 141-142.
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5. 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kabul
ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi,
İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik”in 3/1-ç bendine göre geri
gönderme merkezi; “idari gözetim altına alınan yabancıların barındırılmaları ve kontrol
altında tutulmaları amacıyla kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve
kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç
alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri” ifade
etmektedir.
6. 6701 sayılı TİHEK Kanununun 9/1-j bendinde, kurumun özgürlüğünden mahrum
bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz
düzenli ziyaretler gerçekleştirmek görevini haiz olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda
idari gözetime alınan yabancıların tutulduğu geri gönderme merkezlerine ziyaret
gerçekleştirme TİHEK’in görev ve yetki alanına girmektedir. Bu bağlamda, Kayseri Geri
Gönderme Merkezi OPCAT bağlamında Kurumun ziyaret düzenlediği merkezlerden
birisidir.
7.

TİHEK Başkanı Süleyman ARSLAN, Kurul Üyeleri Mehmet ALTUNTAŞ ve Mehmet
Emin GENÇ eşliğindeki ziyaret heyetinde Hâkim Gülden DEMİREL KAYMAZ, İnsan
Hakları ve Eşitlik Uzmanları Çiğdem ÇELİK, Mehmet AKTAŞ ve Özlem DEMİR
YAZAR yer almıştır.

8.

Bu rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun ziyaretlerin hangi sıklıkla
gerçekleştirileceğine ilişkin 2018-07 sayılı kararı ve 14.08.2018 tarihli TİHEK Başkanlık
görev emri üzerine, 15.08.2018 tarihinde Kayseri Geri Gönderme Merkezine2 ne
gerçekleştirilen haberli izleme ziyareti neticesinde edinilen tespit ve gözlemlerin ulusal ve
uluslararası normlar bağlamında değerlendirilmesini ihtiva etmektedir.

9.

Türkiye’de geri gönderme merkezlerinin hukuki ve fiziki standartlarının belirlenmesinde;
başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Diğer
Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme ve bu
Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol (OPCAT), BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi,
1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarih ve 45/113 sayılı Karar ile kabul edilen

2

Bundan sonra Merkez veya Kurum olarak anılacaktır.
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Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar, Avrupa
İşkencenin ve İnsanlık dışı veya Onur kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi
(European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment/CPT) Standartları ve Genel Raporları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
içtihatları ile başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu (YUKK) ve 14.11.2013 tarih ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve
Çalışma Yönetmeliği, 22 Nisan 2014 tarihli Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri
Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirmesi ve Denetimi
Hakkında Yönetmelik olmak üzere diğer ilgili kanun ve yönetmelikler esas alınmıştır.

1. GENEL BİLGİLER
1.1. MERKEZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.2. MERKEZİN FİZİKSEL KOŞULLARI
10. Merkez 750 kişilik kapasiteye sahiptir.
11. Merkez, 100.019 metrekarelik açık alan üzerine inşa edilmiş olup toplam kapalı alanı
16.910 metrekaredir.
12. Merkez 2016 yılının ilk çeyreğinde fiilen çalışmaya başlamıştır.
13. Merkez, Kabul ve Barınma Merkezi olmak üzere inşa edilmiş olup, ihtiyaca binaen Geri
Gönderme Merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Binanın kullanım amacının değişmesi
nedeniyle ek güvenlik eklentileri (pencere demirleri, dış duvar tel örgüleri vb.) yapılmıştır.
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1.2. ÖZGÜRLÜĞÜNDEN MAHRUM BIRAKILAN KİŞİLER
14. Ziyaret tarihi itibariyle Merkezde 630 özgürlüğünden mahrum bırakılan barınmaktadır.
15. Kurumda ziyaret tarihi itibariyle kalan çocuk, kadın ve engelli sayısı aşağıda yer almaktadır.
Çocuk Sayısı

59

Engelli Sayısı

2

Kadın Sayısı

18

16. Merkeze refakatsiz çocuk kabul edilmemektedir. Refakatsiz çocuklar Aile ve Sosyal
Politikalar

İl

Müdürlüğünce

sevgi

evleri

veya

çocuk

destek

merkezlerine

yerleştirilmektedir.
17. Merkezde ağırlıklı olarak Afganistan, Suriye, Irak, İran ve Orta Asya ülkelerinde
özgürlüğünden mahrum bırakılanlar barınmaktadır.
18. Ziyaret tarihi itibariyle Kurumda 59 çocuğun kaldığı, çocukların tamamının ailesi ile
birlikte tutulduğu görülmüştür.
1.2. MERKEZ PERSONELİ
19. Kurumda; 1 müdür, 4 il göç uzmanı, 4 il göç uzman yardımcısı, 1 sosyal çalışmacı, 1
psikolog, 1 polis memuru, 1 gıda mühendisi, 4 öğretmen, 3 tercüman, 1 teknik personel, 1
doktor, 78 özel güvenlik görevlisi, 20 temizlik görevlisi ve 1 şoför olmak üzere 121 personel
görev almaktadır. Ayrıca Rusça, Urduca ve Farsça dillerinde hizmet veren tercümanlar
bulunmaktadır. Gerektiğinde dışardan da tercümanlık hizmeti alınabildiği tespit edilmiştir.
2. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER
20. İdare ile yapılan ilk görüşmenin akabinde Heyet iki gruba ayrılmıştır. Gruplar tarafından
yemekhane, ibadet alanı, spor salonu, havalandırma alanı gibi ortak yaşam alanları ve
yatakhanelerin olduğu alanlar gezilmiştir. Gezilen noktalarda, özgürlüğünden mahrum
bırakılanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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2.1. Şikayet ve Talep Mekanizmasının İşlerliği
21. Özgürlüğünden mahrum bırakılanların şikayet, talep ve önerilerini idareye bildirme
hususunda herhangi bir şikayet olmadığı,
22. İşkence ve kötü muamele şüphesinde adli makamlara haber verildiği, son bir yıl içerisinde
ise işkence ve kötü muamele iddiasıyla ilgili bir şikâyette bulunulmadığı
hususları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir.

2.2. Fiziksel Koşullar
23. Merkezde ranza tipi yatak sistemi mevcut olup bütün odalarda tuvalet, banyo ve kişi
sayısına göre ranza yatak ve dolap bulunduğu,
24. Merkezde özgürlüğünden mahrum bırakılanların sayısının yoğun sirkülasyon nedeniyle
sürekli olarak değiştiği ancak kapasitenin üstünde bir barınma durumunun olmadığı,
25. Merkezde, engelli özgürlüğünden mahrum bırakılanlar için üçer kişilik iki oda tahsis
edildiği ve bu odalara ulaşım asansör ile sağlandığı, Merkezin ana girişinde iseengelli
rampasının mevcut olduğu,
26. Özgürlüğünden mahrum bırakılan engellilerin, engel durumları ve yaşlarına göre uygun
odaya yerleştirilmeleri, kişisel temizliklerini yapmalarında yardımcı olacak destekler
verilmesi, yemek yemelerine yardım edilmesi, kurum dışına çıkmaları gereken hallerde
engelli aracıyla gidip gelmeleri konularında bir sorun olmadığı,
27. Merkeze aile olarak gelen yabancıların bir arada tutulduğu; bekârların ise kadınlar ve
erkekler olarak ayrı ayrı tutulduğu,
28. Merkezin boya ve badanasının yeterli ve temiz olduğu,
29. Merkezde 24 saat süreyle sıcak su hizmeti sağlanmakta olduğu,
30. Kurumda toplamda 302 adet güvenlik kamerası ile anlık izleme yapıldığı ve kayıtların altı
ay boyunca muhafaza edildiği,
31. Kurumda çalışır durumda yangın alarm sistemi olduğu,
32. Merkezin temizliğinin hem düzenli olarak belli periyotlarla hem de ihtiyaç halinde
yapıldığı,
33. Çamaşır yıkama konusunda herhangi bir sorun olmadığı,
34. Özgürlüğünden mahrum bırakılanların nevresim takımlarının iki haftada bir yıkandığı ve
nevresimlerin ziyaret esnasında temiz ve düzenli olduğu,
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35. Özgürlüğünden mahrum bırakılanların hepsi için mevsime uygun yorgan ve/veya battaniye
ve dolap bulunduğu, Heyetimizce yapılan görüşmelerde de özgürlüğünden mahrum
bırakılanlardan bu konuyla ilgili herhangi bir şikâyet olmadığı,
36. Isınmanın, doğalgazla çalışan ısı merkezinden kaloriferlere dağıtılan sıcak su ile sağlandığı,
37. Merkezde kalan özgürlüğünden mahrum bırakılanların her öğünden sonra ve yatma
saatinden evvel 30’ar dakika olmak üzere toplamda 120 dakikalık havalandırmaya
çıkarıldığı,
38. Zemin katta bulunan pencerelerin (girişte sağ tarafta yer alan odalarda) açılan kısmının
güvenlik nedeniyle çok daraltıldığı (40x40 cm ebadında olduğu) ve bunun havalandırmayı
zorlaştırdığı,
39. Kurumda ibadet alanı olarak belirlenmiş bir bölüm bulunduğu ve bu alanın herhangi bir
dine özgülenmediği; talep halinde ilgili dini kitap ve ibadet eşyalarının tahsis edildiği,
40. Kurumda yemek işlemlerinin Merkezler İaşe Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara göre
yürütüldüğü, Merkezde kalan hasta, yaşlı, hamile ve perhizi olan özgürlüğünden mahrum
bırakılanlara uygun menüler sağlandığı, yemeklerin tat ve hijyeni ile ilgili herhangi bir
sorun olmadığı, yemeklerden düzenli olarak numuneler alındığı ve beslenmeye ilişkin tüm
iş ve işlemlerin gıda mühendisi tarafından düzenli olarak takip edildiği,
41. Yemek menüsünün önceden paylaşılmadığı, Merkez idaresi tarafından da bu hususun teyit
edildiği ve dolayısıyla özgürlüğünden mahrum bırakılanların hangi yemekleri yiyeceklerini
önceden bilemediği
hususları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir.
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2.3. Personel ve Yönetim
42. Hem idare hem de özgürlüğünden mahrum bırakılanlarla yapılan görüşmeler neticesinde,
personel ve özgürlüğünden mahrum bırakılan ilişkilerinin, genel olarak olumlu olduğu ve
karşılıklı anlayış çerçevesinde yürüdüğü,
43. Merkez personeline insan hakları eğitiminin yanı sıra stresle baş etme, öfke kontrolü,
dezavantajlı gruplarla iletişim ve göçmen psikolojisi alanında eğitimler verildiği,
44. Güvenlik personeli sayısının, Merkezde düzen ve güvenliğin etkin bir biçimde sağlanması
ve personelin çalışma koşulları bakımından yetersiz olduğu, bu hususun idare tarafından da
teyit edildiği, özellikle özgürlüğünden mahrum bırakılanların odalarının bulunduğu katlarda
sadece birer personelin görev yapmasının, herhangi bir sorun yaşandığında müdahalede
bulunulmasını zorlaştırabileceği; güvenlik personelinin hem 7/24 esasına göre çalışması
hem de Merkezdeki tüm süreçlerde (yemek, havalandırma, sportif ve sosyal aktiviteler
sırasında) aktif görevler üstlenmesi nedeniyle yetersiz kaldığı ( Aynı kapasiteye sahip İzmir
GGM de güvenlik personeli sayısı 109 dur.)
hususları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir.

2.4. Sağlık Hizmetleri
45. Merkezde sağlık hizmetlerinin, sağlık servisince ifa edildiği, serviste il sağlık
müdürlüğünden geçici görevle gelen bir doktorun görev yaptığı,
46. Kuruma ilk gelişte sağlık servisi tarafından özgürlüğünden mahrum bırakılanların genel
taramasının yapıldığı, ilk girişte doldurulan “Ön Değerlendirme Formu” ile yabancıların
sağlık durumuna ilişkin ilk tespitlerin yapılmaya çalışıldığı,
47. Hastaların ilaç takibinin ve sağlık durumunun sürekli olarak kontrol edildiği, gerekli
durumlarda merkez doktoru tarafından hastanelere sevklerin yapılabildiği,
48. Kurumda ziyaret tarihi itibariyle bulaşıcı hastalığı olan özgürlüğünden mahrum bırakılan
olmadığı, daha önce yaşanan bu tarz bir vakada özgürlüğünden mahrum bırakılan bu
kişilerin ana gruptan ayrıldığı ve gerekli mercilere bilgi verildiği,
49. Sağlık servisinde yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alındığı; ancak yapılan işlemlerin
detayına ilişkin bilgilerin kayıt defterine işlenmediği; özellikle tanı ve teşhis bölümlerinde
yeterli açıklamaya yer verilmediği
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hususları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir.

2.5. Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler
50. Merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen 2 Türkçe öğretmeni, 1 okul öncesi
öğretmeni ve 1 el sanatları usta öğreticisinin eğitim verdiği, eğitim öğretim sezonu
başladığında sınıf öğretmeni görevlendirmesi yapıldığı,
51. Merkezde birer adet kütüphane, bilgisayar odası ve spor salonu bulunduğu, kütüphaneden
istifade konusunda herhangi bir sorun olmadığı,
52. İdare tarafından önemli gün ve haftalarda programlar yapıldığı, Kurumda özellikle
üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı etkinliklerin yapıldığı,
53. Psiko-sosyal serviste başta çocuklar, travma mağduru, insan ticareti mağduru şüphelileri
olmak üzere tüm özgürlüğünden alıkonulanlarla gerekli görüşmeler yapıldığı ve gerekli
desteğin verildiği,
54. Özgürlüğünden mahrum bırakılanların spor salonundan ve bilgisayar odasından yeterince
faydalandırılmadıkları
hususları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir.
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3. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER
3.1. Değerlendirmeler
52. Heyetimiz tarafından bu ziyarete ilişkin yapılan tüm inceleme, değerlendirme ve gözlemler
ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
a- Merkezin mevcut fiziki şartlar ve sosyal imkanlar açısından genel olarak müspet
olduğu,
b- Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde özgürlüğünden mahrum bırakılanlar ve
personel arasındaki iletişimin olumlu olduğu, Merkez görevlilerinin özgürlüğünden mahrum
bırakılanlarla iyi ilişkiler içinde olduğu,
c- Çevre düzenlemesi, hijyen, temizlik, ısınma, sıcak su ve beslenme konularında genel
olarak bir sorun olmadığı,
d- Havalandırma, güneş ışığı alma, sıcak su temini gibi hususlarda yaygın bir sorun
olmadığı ve bu durumun özgürlüğünden mahrum bırakılanlarca da teyit edildiği,
e- Özgürlüğünden mahrum bırakılan engellilerin yaşamlarını rahat bir şekilde idame
ettirmesine yardımcı olunduğu,
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f-Eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri ile psiko-sosyal çalışmaların etkili ve verimli
olarak yürütüldüğü ve genel bir memnuniyet olduğu
hususları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir.
Bu tutum ve uygulamalar, Heyetimiz tarafından olumlu gelişmeler olarak
değerlendirilmiştir.

3.2. Tavsiyeler
3.2.1. Merkez İdaresine
54.
a- Zemin katta sağ tarafta yer alan ve dış avluya bakan odalardaki pencerelerin yalnızca
40x40 cm ebatlarında olduğu görülmüştür.
Özgürlüğünden mahrum bırakılanların yaşamaları ve çalışmaları istenen yerlerde
pencereler özgürlüğünden mahrum bırakılanların gün ışığında okuyabilmesine veya
çalışabilmesine imkan verecek yeterli büyüklükte ve havalandırma tertibatı yapılmış olsa da,
temiz havanın girebileceği bir biçimde yapılır. Özgürlüğünden mahrum bırakılanların okuma
ve çalışması için, görme yeteneğine zarar vermeyecek ölçüde yeterli aydınlatma sağlanır. 3
Bu nedenle, “Zemin katta yer alan 40x40 cm ebadındaki açılır pencerelerin
havalandırmayı zorlaştırması nedeniyle bu pencerelerin yeterli havalandırmaya imkan
verecek şekilde yeniden düzenlenmesi”,
b- Sağlık servisinde verilen hizmetler kapsamında yapılan iş ve işlemlerin takibi ve
şeffaflığa imkan verecek şekilde sağlık kayıt defterine detaylı işlenmediği görülmüştür. Bu
nedenle sağlık servisince verilen hizmetlerin detayına ulaşmanın zorlaşabildiği tespit edilmiştir.
Bu nedenle “Sağlık servisinde verilen hizmetler kapsamında yapılan iş ve işlemlerin takibi ve
şeffaflığa imkan verecek şekilde sağlık kayıt defterine detaylı işlenmesi”,
c- Yemek menüsünün özgürlüğünden paylaşılması Merkeze sunulan hizmetlerin şeffaf
olması açısından önem arz etmektedir.
Bu nedenle “Yemek menüsünün önceden özgürlüğünden mahrum bırakılanlarla
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paylaşılması”,
d- Özgürlüğünden mahrum bırakılanların spor salonundan ve bilgisayar odasından
yeterince yararlandırılmadığı tespit edilmiştir.
Özgürlüğünden mahrum bırakılanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları için kurumlarda
eğlendirici ve kültürel faaliyetler düzenlenmelidir.4
Spor, oyun, kültürel etkinlikler, hobiler ve diğer boş zaman faaliyetlerini de içeren
eğlence imkanları sağlanmalı ve bunların mümkün olduğunca mahkumlar tarafından organize
edilmesine izin verilmelidir. Özgürlüğünden mahrum bırakılanların spor sırasında ve eğlence
dinlence faaliyetlerine katılmak amacıyla birbirleriyle ilişki kurmalarına izin verilmelidir.5
Bu nedenle “özgürlüğünden mahrum bırakılanların imkanlar dahilinde bilgisayar
odası ve spor salonundan yararlandırılması”
e- Mevcut güvenlik personelinin sayısının Merkezde kalanların güvenliğinin azami
derecede korunması hususunda yetersiz olduğu görülmüştür.
Özgürlüğünden mahrum bırakılan bireylerin güvenliğinden devlet sorumludur. Bu
bireyler kamu gücü kullanan bir makam veya kişinin gözetim ve denetiminde olduğu süre
zarfında devlet tarafından azami derecede korunmak durumundadır.6
Bu nedenle “güvenlik personeli sayısının imkanlar dahilinde arttırılması”
hususları tavsiye edilmektedir.
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