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YÖNETİCİ SUNUŞU
İnsan haklarının üstlendiği ‘koruma, saygı gösterme ve yerine getirme’ yükümlüğünün ifa 

edilebilmesi adına gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde birçok norm ihdas edilmiş, bu 
kapsamda çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş oluşturulmuştur. Bu kurumlardan birisini 
de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlık kazanmaya başlayan ve “ulusal insan hakları 
kurumları (UİHK)” olarak kabul edilen kurumsal yapılar oluşturmaktadır.

Özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde çeşitlenen form ve düzeylerde yaygınlık 
kazanmaya başlayan UİHK’lerin hem kurumsal yapılarına hem de üstlendikleri rollere ilişkin 
asgari kriterlerin belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 1993 yılında Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından “İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması için 
Kurulan Ulusal Kuruluşların Statüsüne İlişkin İlkeler” ya da yaygın olarak bilinen adıyla 
“Paris Prensipleri” kabul edilmiştir. Söz konusu Prensipler, ulusal insan hakları koruma 
mekanizmalarının akreditasyonunda ölçü norm olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 
Viyana’da düzenlenen 1993 Dünya İnsan Hakları Konferansı, UİHK’ler açısından bir dönüm 
noktası olmuştur. İlk kez, Paris Prensipleri ile uyumlu UİHK’ler, insan haklarının geliştirilmesi 
ve korunmasında önemli ve yapıcı aktörler olarak resmen tanınmış ve bu mekanizmaların 
kurulması ve güçlendirilmesi teşvik edilmiştir. 

İnsan hakları düşüncesinin temel konuları çerçevesinde gelişen evrensel insan hakları 
ilkelerinin daha etkin biçimde uygulanması ve işlevsel hale getirilmesi önem arz etmektedir. 
Türkiye’de son yıllarda “demokrasi ve hukukun üstünlüğü” ilkeleri doğrultusunda ulusal hak 
ve özgürlükler düzenini tahkim etme amacıyla çok sayıda düzenleme hayata geçirilmiştir. 
İnsan haklarının daha etkin biçimde uygulanmasına yönelik tüm bu düzenlemeler, insan hakları 
siyaseti açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak insan hakları temelinde 
daha kapsayıcı bir hak ve özgürlükler dizgesini tahkim edecek ilave düzenlemelerin yapılması 
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ve uygulamanın etkinliğinin izlenmesi gerekmektedir. Ulusal insan hakları kurumu olarak 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ‘İnsan haklarını koruma ve geliştirme, 
kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışma, işkence ve kötü 
muameleyle etkin mücadele etme’ misyonu çerçevesinde bu üç temel alanda faaliyetlerini 
yürütmektedir.

Bu rapor, uluslararası düzeyde Paris Prensipleri’nin 3’üncü maddesi “Hükümete, 
parlamentoya ve diğer ilgili bütün organlara, bunların talebi üzerine veya kendi 
inisiyatifleriyle, insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin konularda görüş 
bildirir, tavsiyelerde bulunur, öneriler ve raporlar sunar.”; ulusal düzeyde 6701 sayılı Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Kurumun görevleri’’ başlıklı 9’uncu maddesi 
“Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere, insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve ayrımcılıkla 
mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak” ve politik bir taahhüt olarak 2 Mart 2021 
tarihli İnsan Hakları Eylem Planı’nda “Her yıl ‘Türkiye İnsan Hakları Raporu’  hazırlanacak 
ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.”1 öngörüsü doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Öncelikle bu rapor, tüm dünyada pandemi koşullarının egemen olduğu 2020 yılında 
Ülkemizde belirli hak ve özgürlükler alanlarına ilişkin mevcut sorunları tespit etmeyi 
amaçlamaktadır. Sonrasında raporda belirlenen hak ve özgürlükler alanlarına yönelik 
uygulamadan kaynaklı sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yer verilmektedir. Ayrıca pandemi 
döneminde alınan tedbirler “özgürlük-güvenlik dengesi; hukukilik ilkesi; ölçülülük prensibi 
ve yerindelik esası” gibi klasik insan hakları doktrininin temel ölçü normları üzerinden 
değerlendirme konusu yapılmaktadır.

Katılımcı paydaşlık temelinde ve çoğulcu bir yöntemsel yaklaşımla hazırlanan bu raporda; 
ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer paydaşların görüş 
ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bu amaçla ilgili paydaşlardan insan hakları alanında 
yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri talep edilmiştir. 

Bu metodoloji çerçevesinde hazırlanan “2020 Yılı İnsan Haklarının Korunması ve 
Geliştirilmesi Raporu”, Türkiye’nin hak ve özgürlükler kataloğu açısından mevcut durumunu 
objektif biçimde tespit etme ve sorun alanlarına ilişkin gelecek perspektifi oluşturma amacı 
taşımaktadır. Raporlama sürecine çoğulcu bir metodolojik yaklaşım ve katılımcı paydaşlık 
temelinde görüş ve değerlendirmeleriyle katkı sunan ve destek olan tüm kamu kurumlarının 
değerli mensuplarına, STK temsilcilerine, akademisyenlere ve Kurumumuzun değerli 
personeline şükranlarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı 

*  Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi, Nisan 2021, s. 128. 
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1. BAŞLANGIÇ
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından kaleme alınan bu rapor; hu-

kukun üstünlüğü, hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi ilke ve değerler üzerinden başta yaşam 
hakkı olmak üzere temel insan haklarına yönelik Türkiye’deki mevcut durumun tespit edil-
mesi ve ilgili hak kategorilerine ilişkin sorun alanlarına çözüm perspektifi oluşturma amacını 
taşımaktadır. Raporun referans çerçevesine, insan hakları odağında dikkate alınması gereken 
öncelikli sorun alanları dâhil edilmiştir. Bu açıdan rapor hem sorun alanlarının tespiti hem de 
bu sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır.

1.1. Yasal Dayanak
6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Kurumun görevleri” 

başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının “k” bendi, “Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, 
işkence ve kötü muameleyle mücadele ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar 
hazırlamak”1 ve Paris Prensipleri’nin 3’üncü maddesi ise “Hükümete, parlamentoya ve diğer 
ilgili bütün organlara, bunların talebi üzerine veya kendi inisiyatifleriyle, insan haklarının 
geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin konularda görüş bildirir, tavsiyelerde bulunur, öneriler 
ve raporlar sunar.”2 hükmünü ihtiva etmektir. TİHEK tarafından bu raporlama, söz konusu 
kurumsal görevin ifası kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

1.2. Yöntem ve Kısıtlar
Raporda yer alan ve değerlendirmeye esas teşkil eden veriler, çeşitlenen paydaşların sun-

muş olduğu kaynaklardan edinilmiştir. Bu kapsamda TİHEK’in çalışmaları esnasında ilgili 
paydaşlardan edindiği bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarından resmi yazıyla edini-
len bilgi ve belgeler, ulusal ve uluslararası nitelikteki STK çalışmalarından edinilen çıktılar 
ile tarafı olduğumuz uluslararası kuruluşların rapor ve değerlendirmeleri raporlama sürecinin 
referanslarını oluşturmuştur. Söz konusu bilgi ve belgelerin yanı sıra ilgili kişilerin beyanları 
ile basın ve medya kuruluşlarından edinilen bilgiler de referans alınmıştır. 

Raporda yer alan değerlendirmelere esas teşkil etmek üzere ilgili kamu kurumlarından, 
konuyla ilgili çalışmalar yapan STK’lardan ve insan hakları alanında çalışmalar yürüten aka-
demisyenlerden kendi görev ve/veya çalışma alanlarında mevcut ve muhtemel insan hakları 
sorunlarına ilişkin değerlendirmeler ve bu sorun alanlarına dair bilimsel verilere dayalı çözüm 
önerileri ile bilgi, belge ve istatistikler talep edilmiştir. Ancak, özellikle STK’lardan beklenen 
düzeyde veri akışı gerçekleşmemiştir. 

Türkiye’de insan haklarının genel durumunu tespit etme amacı taşıyan bu rapor, belirli hak 
ve özgürlük alanları çerçevesinde birtakım tespit ve önerilerde bulunmaktadır. 

1  2016 tarih ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.6701.pdf , Erişim tarihi: 05.08.2021.

2  UN The Paris Principles, Adopted by General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 1993, https://www.un.org/
ruleoflaw/files/PRINCI~5.PDF, Erişim tarihi: 05.08.2021.
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2. TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI: 2020 YILI
2.1. Yaşam Hakkı
Yaşam hakkı, demokratik toplum düzeninin koruma ve güvence mekanizması olarak ön-

gördüğü asli değeri ifade etmektedir. Uluslararası insan hakları müktesebatı3, bu temel insan 
hakkı açısından devletlere savaş veya herhangi bir olağanüstü durumda bile askıya alınma-
ması gereken sözleşmesel bir yükümlülük getirmektedir. Söz konusu negatif yükümlülük, 
devletin kişi hakları açısından asli nitelikli bir değer olan yaşam hakkını ihlal edici eylemler-
den kaçınma sorumluluğuna tekabül etmektedir. Ayrıca ‘yasa’ temelinde bir güvence meka-
nizması öngörülen bu temel hakkın korunmasına ilişkin devletlerin pozitif yükümlülükleri de 
bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si’nin (AİHS) 2’nci maddesini ‘öldürmeme yükümlülüğü’; ‘yaşamı koruma yükümlülüğü’ ve 
‘ölümü soruşturma yükümlülüğü’ olmak üzere devlete üç tür yükümlülük getirecek biçimde 
yorumlamaktadır.4 Söz konusu yükümlülükler çerçevesinde ulusal hukuk sistemimizde yaşam 
hakkını tahkim etmeye yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İlgili hak alanına yönelik 
mevzuat temelinde düzenlemeler yapılmakla birlikte uygulamadan kaynaklı sorun alanlarına 
işaret etmek gerekmektedir.  

Aşağıdaki grafikte verildiği üzere 2019 yılında AİHM nezdinde Türkiye aleyhine AİHS’in 
madde 2 kapsamında dört ihlal kararı söz konusuyken, 2020 yılında ilgili hak kategorisine 
yönelik herhangi bir ihlal kararı verilmemiştir. 

2

0

4
4 4

8

1

0

3

6

8

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 1: Yıllara Göre AİHM Tarafından Verilen Yaşam Hakkına Yönelik İhlali Kararı5

3 AİHS m. 2: ‘‘Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında 
mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.’’

 T.C. Anayasa m. 17: “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”
4  Doğru, Osman, Yaşama Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 5, Avrupa Konseyi 2018, s. 3.
5  Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı AİHM istatistikleri verileri baz alınarak hazırlanmıştır. https://inhak.adalet.

gov.tr/Home/BilgiDetay/10, Erişim tarihi: 13.08.2021.
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Yaşam hakkı kapsamında incelenmesi gereken bir diğer sorun alanı, 2020 yılında ‘deprem 
kaynaklı ölüm ve yaralanma vakalarına’ yöneliktir. 2020 yılında Elâzığ ve İzmir’de yaşanan 
depremler, deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin kırılgan yapısını bir kez daha gözler önüne 
sermiştir. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS)6 verilerine göre, 
tüm dünyada 2020 yılında meydana gelen 10 ve üzeri kişinin öldüğü dört depremden ikisi 
Türkiye’de gerçekleşmiş ve ülkemizde bu depremlerde 160 kişi hayatını kaybetmiştir. Ülke-
mizde 2012 yılından sonra dayanıksız olduğu değerlendirilen yaklaşık 700.000 bina yıkılmış-
tır.7 Bu sayılar deprem ile mücadele ve depreme dayanıklı konut üretimi noktasında önemli bir 
gayrettir. Ancak tüm bu gayretlere rağmen ‘deprem ile mücadele noktasında önleyici tedbir-
lerin yeterli düzeyde alınmaması, yapı güvenliğine yönelik sorunların bulunması ve cezaların 
caydırıcı olmaması’ deprem kaynaklı yaşanan ihlallerin temel nedenlerini oluşturmaktadır. 
Tüm bu sorun alanları dikkate alındığında hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin 
öncelikli olarak depremle mücadele noktasında gerekli çalışmalar yapması gerekmektedir. 
Depreme yönelik mevzuat çalışmalarından yapı güvenliğine, farkındalık artırıcı faaliyetler-
den önleyici mekanizmalara kadar yapılması gereken çok sayıda düzenleme bulunmaktadır.

Rapor kapsamında incelenmesi gereken bir diğer sorun alanı, tüm idari ve yasal tedbirlere 
ve farkındalık çalışmalarına rağmen önlenemeyen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgu-
sudur. Covid-19 pandemisi ile mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarının 
halen şiddet eylemlerine maruz kalması, şiddetle mücadele noktasında daha etkili ve önleyici 
tedbirlerin alınmasının gereğini göstermektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlen-
mesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelerek kabul edilen 
7 Mayıs 1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik öngören 
düzenleme 17 Nisan 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
yasa bu süreçte anlamlı bir adım olmakla birlikte, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ber-
taraf etmek amacıyla geliştirilecek olan önleyici politikaların güvenlikten eğitime, çalışma 
koşullarından yasal çerçeveye kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi icap etmektedir. 
Bu noktada özellikle güvenlik önlemlerinin arttırılması ve daha caydırıcı cezaların verilmesi 
değerlendirilmelidir.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve görece kısa zaman diliminde tüm dünya ülkelerini 
etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, küresel ölçekte çok sayıda enfekte vakalara ve ölüm-
lere neden olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi bu salgının yıkıcı etkisi ülkemizi de derinden 
etkilemiştir. Salgından ötürü, sayıları milyonlarla ifade edilebilecek kişi enfekte olmuş ve bu 
raporun kaleme alındığı Ağustos 2021 tarihi itibariyle 52.703 kişi yaşamını yitirmiştir.8 

6  https://www.usgs.gov/, Erişim tarihi: 10.08.2021.
7  www.csb.gov.tr , Erişim tarihi: 23.08.2021.
8  https://corona.cbddo.gov.tr/Home/DeathConfirmedRatio , Erişim tarihi: 13.08.2021.
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Pandeminin ortaya çıkarmış olduğu kriz dönemi özellikle kırılgan kesimler açısından in-
san hakları ihlallerinin bilançosunu daha da ağırlaştırmaktadır. Pandemi döneminin hak ve 
özgürlükler üzerindeki yıkıcı etkisini minimalize etmek adına vatandaşların ve yabancıların 
haklarını korumaya yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. Türkiye’nin özellikle son 15 yıllık sü-
reçteki ‘sağlıkta reform’ politikaları, pandeminin yıkıcı etkilerini minimalize etme noktasında 
Amerika ve birçok Avrupa ülkesi gibi ülkelerden pozitif ayrışmasına neden olmuştur.

Yaşam hakkının en yoğun biçimde ihlaline yol açan bir durum da terörden kaynaklı olarak 
yaşanmaktadır. Terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinden, terör faaliyetlerinin 
önlenmesine varıncaya kadar yürütülen çalışmalar yaşam hakkının korunması açısından bü-
yük önem arz etmektedir. Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik dinamikleri çerçevesinde maruz 
kaldığı terör şiddetine rağmen etkili önleme mekanizmaları sayesinde terör kaynaklı başta 
yaşam hakkına yönelik ihlaller olmak üzere insan hakları ihlallerini asgari düzeye indirmiştir. 
Konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere terörle mücadele başlığı altında yer verilecektir.

Yaşam hakkı kapsamında ele alınması gereken bir diğer sorun alanını iş kazalarından kay-
naklanan ölüm olayları oluşturmaktadır. 2019 Yılı Raporunda da işaret ettiğimiz üzere, iş 
kazasından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların, kişinin yaşam hakkı ve maddi bütünlüğü-
nün yanı sıra dolaylı olarak aile fertlerinin hakları üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında iş kazaları sonucu 1.236 
çalışan hayatını kaybetmiştir. Geçen yıla göre (2019 yılı 1147) ölüm sayısı yaklaşık %7 ora-
nında artmıştır.9

Uyuşturucu maddelerden kaynaklı ölümler, yaşam hakkı kapsamında ele alınması gereken 
bir diğer sorun alanını oluşturmaktadır. Uyuşturucu madde kaynaklı ölüm sayısı üzerinde 
kolluk güçleri tarafından alınan etkili önlemlerin pozitif bir etkisi olmuştur. Alınan etkili ön-
lemler neticesinde yıllar içerisinde uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümler düzenli bir 
düşüş eğilimi göstermiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının hazırlamış oldu-
ğu “Türkiye Uyuşturucu Raporu 2021” verilerine göre uyuşturucu madde kullanımına bağlı 
ölüm sayısı 2019 yılında 342 kişiyken, bu sayı 2020 yılında 314’e düşmüştür.10

  

9  www.sgk.gov.tr , Erişim tarihi: 26.09.2021.
10  EGM, “Türkiye Uyuşturucu Raporu 2021”, EGM Yayın Katalog No: 736, NDB Yayınları: 33, Yayın No: 2021/7, Ankara 

2021, 1. Baskı.
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Grafik 2: Doğrudan Uyuşturucu Maddelere Bağlı Ölümlerin Yıllara Göre Dağılımı11

 2.2. İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
“İşkence; bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya iş-

lediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle cezalandırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek 

için veya ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla 

hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatiyle uygulanan fiziki veya 

manevi ağır acı veya ıstırap veren bir fiil anlamına gelmektedir. Bu, yalnızca yasal müeyyide-

lerin uygulanmasından doğan, tabiatında olan veya arızi olarak husule gelen acı ve ıstırabı 

içermemektedir.”12 Kişilerin işkence ve kötü muameleden korunması ve bu çerçevede işkence 

ve kötü muamele mağduriyetlerini önlemek adına işkence mutlak olarak yasaklanmıştır.

AİHM’in birçok kararında yer aldığı üzere, “3’üncü madde demokratik toplumların en 

temel değerlerinden birini oluşturmaktadır.”13 AİHS’in 3’üncü maddesine göre “Hiç kimse 

işkence veya insanlık dışı veya küçük düşürücü muameleye veya cezaya tabi tutulamaz.” Bu 

çerçevede, AİHM’in AİHS’in 3’üncü maddesi kapsamında Türkiye aleyhine vermiş olduğu 

kararların yıllar içerisindeki dağılımı incelendiğinde özellikle son 10 yılda bir düşüş eğilimi 

gösterdiği görülmektedir. Öyle ki 2010 yılında işkence yasağına yönelik 3 ihlal kararı söz ko-

nusuyken, 2016-2020 yılları arasında hiç ihlal kararı verilmemiştir. Kötü muamele yasağına 

ilişkin 2019 yılında 12 ihlal kararı söz konusuyken, 2020 yılında 2 ihlal kararı bulunmaktadır. 
14

11  “Türkiye Uyuşturucu Raporu 2021” verileri baz alınarak hazırlanmıştır. 
12  1984 tarihli İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, md. 1.
13  Reidy, Aisling, İşkencenin Yasaklanması, İnsan Hakları El Kitapları, No. 6, Avrupa Konseyi 2002, s. 10.
14  https://inhak.adalet.gov.tr/Home/BilgiDetay/10, Erişim tarihi: 13.08.2021.
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Grafik 3: Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri15

İşkence ve kötü muamele ile etkin mücadele etmek amacıyla 2006 tarihli İşkenceye ve 
Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşmeye Ek İhti-
yari Protokolü (OPCAT) kapsamında bağımsız bir kuruluşun ‘Ulusal Önleme Mekanizması’ 
(UÖM) görevini ifa etmesi gerekmektedir. 2002’de kabul edilen ve Türkiye tarafından da 
2005 yılında imzalanan OPCAT, yürürlük için öngörülen asgari sayıdaki devletin taraf olma-
sından sonra 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. UÖM görevi önce idari bir kararla; 28.01.2014 
tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile TİHEK’e verilmiştir. 6701 sayılı TİHEK Kanunu ile birlikte 
bu görev kanun hükmü ile TİHEK’in görevleri arasında sayılmıştır.

TİHEK, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulunduk-
ları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmektedir. İşkence ve kötü 
muamelenin önlenebilmesi, alıkonulma yerlerinin koşullarının ve bu yerlerde alıkonulan ki-
şilere yönelik muamelelerin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretler; ‘alıkonul-
ma yerlerindeki mevcut koşulları ve alıkonulan kişilere yönelik muameleyi gözlemleme ve 
değerlendirmede bulunmayı; daha önce ziyarette bulunulmuş alıkonulma yerlerinde, ziya-
ret sonrası gelişmeleri görmek ve kendisiyle görüşülmüş kişilere ziyaret sonrasında işkence 
ve kötü muamelede bulunulup bulunulmadığını tespit amaçlı takip ziyaretlerini; işkence ve 
kötü muameleye ilişkin iddia ve başvuruları incelemek üzere gerçekleştirilecek haberli ya da 
habersiz bütün ziyaretleri’ kapsamaktadır.16 Ziyaret edilecek alıkonulma mekânlarının seçi-
minde bu mekânlarda tutulan kişilerin şikâyetlerinin yoğunluğu, coğrafi denge gibi kriterler 
göz önüne alınmaktadır. Ziyaretler haberli ya da habersiz yapılabilmekle birlikte çoğunlukla 
habersiz ziyaret yöntemi tercih edilmektedir. Yapılan ziyaretler neticesinde elde edilen tespit 
ve gözlemler raporlaştırılmakta ve ilgili kurumlara tavsiyeler sunulmaktadır.

Covid-19 pandemisinin, özellikle alıkonulma mekânlarındaki veya koruma altındaki yer-
lerde tutulan kişiler üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. Covid-19’un kapalı mekânlardaki 

15  Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır.
16  İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Ulusal Önleme Mekanizması 2019 Yılı Raporu, s. 49.
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bulaş risk düzeyi dikkate alındığında özellikle yaşlılar ve önceden hastalığı bulunan kişiler 
açısından acil durum tedbirleri uygulanmasında “önce zarar verme!” (primum non nocere) 
ilkesinin ön planda tutulması gerekmektedir. 

Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi 
(European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment) (CPT),17 devletlere ceza infaz kurumlarında aşırı kalabalıklığı azaltmak için 
özgürlükten yoksun bırakmaya alternatif tedbirler sunulmasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeler 
doğrultusunda salgının ceza infaz kurumlarında kalabalıklaşmaya bağlı olarak yayılmasını 
önlemek adına “15 Nisan 2020 tarih ve 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”18 Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında açık ceza infaz ku-
rumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarından ayrılma hakkı tanınan hükümlüler 
ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler Co-
vid-19 iznine gönderilmiştir. Bu doğrultuda 64.661 hükümlü Covid-19 iznine gönderilmiş; 
açık ceza infaz kurumlarından 30.358,  kapalı ceza infaz kurumlarından ise 12.378 olmak 
üzere toplam 42.736 hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının 
infazına; açık ceza infaz kurumlarından 4.246, kapalı ceza infaz kurumlarından ise 2.588 ol-
mak üzere toplam 6.834 hükümlünün koşullu salıverilmesine karar verilmiştir.19 Başta terör 
suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında 
işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar olmak üzere 
ikinci kez mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası 
aynen infaz edilenler hakkında söz konusu değişiklik uygulanmamıştır. 

OPCAT tarafından öngörülen UÖM’lerin olağanüstü dönemlerde dahi ziyaretlerine devam 
etmesi gerekmektedir. OPCAT madde 14/2’de “Belirli bir gözaltı yerinin ziyaret edilmesi-
ne yalnızca ziyaret edilecek yerdeki ulusal savunma, kamu güvenliği, doğal afet ya da ciddi 
düzensizlikten kaynaklanan ivedi ve zorlayıcı sebeplerin böyle bir ziyareti geçici olarak en-
gellediği gerekçesiyle itiraz edilebilir.” şeklinde ifade edilmiştir.  Bu kapsamda UÖM’lerin 
çalışma yöntemlerini; vatandaşları, alıkonulma yeri personelini, alıkonulanları ve kendilerini 
korumak adına salgının neden olduğu duruma uygun hale getirmeleri gerekmektedir.20 Salgın 
nedeniyle artış gösteren vaka sayılarıyla birlikte TİHEK, alıkonulanlara ve personele zarar 

17  European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), “Statement 
of Principles Relating to the Treatment of Persons Deprived of Their Liberty in The Context of The Coronavirus Disease 
(Covid-19) Pandemic”, 20 March 2020, https://rm.coe.int/16809cfa4b

18  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200415-16.htm , Erişim tarihi: 22.08.2021.
19  Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19 Pandemi Sürecine Dair Kamuoyu Açıklaması, https://cte.adalet.

gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-kovid-19-pandemi-surecine-dair-kamuoyu-aciklamasi17062020045113, 
Erişim tarihi: 27.08.2020.

20 SPT, Covid-19 Pandemisine İlişkin Taraf Devletlere ve Ulusal Önleme Mekanizmalarına Tavsiyeler, https://www.tihek.gov.
tr/covid-19-salginiyla-mucadelede-ulusal-onleme-mekanizmasi-ve-insan-haklari/, Erişim tarihi: 06.09.2020.
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vermeme ilkesini gözeterek UÖM görevi kapsamındaki ziyaretlerinin sıklığını azaltmıştır. 
Ancak pandemi döneminde hem ziyaret hem de bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürül-
müştür.

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde gözaltına alınan Osman ŞİBAN ve Servet 
TURGUT adlı vatandaşlara yönelik uygulandığı iddia edilen kimi görüntüler basına yansı-
mıştır.  Gözaltına alınanlardan Servet Turgut’un, tedavi gördüğü hastanede olaydan 19 gün 
sonra yaşamını yitirdiği açıklanmıştır. 

Ulusal ve uluslararası kamuoyunda yoğun bir şekilde yer bulan bu konunun bütün yönle-
riyle ele alınması, idari ve adli yönden etkin bir soruşturmanın yapılması, kamuoyunda cevap-
sız hiç bir sorunun kalmaması önem arz etmektedir.

2.3. Göç Olgusu ve Sığınma Hakkı
Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konumundan ötürü yoğun göç dalgasına maruz kalmakta-

dır. ‘Savaş, çatışma, ekonomik yoksunluk ve doğal afetler’ gibi nedenler kişilerin bulundukla-
rı ülkeden başka bir ülkeye göç etmesine neden olmaktadır. 2011 yılında ortaya çıkan Suriye 
İç Savaşı, ülkemizin yoğun bir göç dalgasına maruz kalmasına yol açmıştır. Bu iç savaşın ne-
den olduğu kitlesel göç, ülkemizin sığınmacı akınıyla karşılaşmasına neden olmuştur. Türkiye 
başta yaşam hakkı olmak üzere tüm bu kırılgan grupların insan hakları ihlallerinden korunma-
larında kritik bir görev ifa etmiştir ve etmeyi de sürdürmektedir. Öyle ki 2011 yılından itibaren 
iç savaştan ötürü güvenlik kaygısıyla ülkemize gelen 3.696.91921 Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan Türkiye, bu konuda diğer ülkelerden pozitif ayrışmıştır. 

Türkiye Şubat 2020 tarihinde “Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağı-
nı” açıklamıştır. Böylece ülkemizin farklı yerlerinde bulunan yüz binlerce düzensiz göçmen 
Yunanistan sınırına hareket ederek Edirne ili ve çevresinde toplanmıştır. Aralarında çocukla-
rın da yer aldığı çok sayıda mülteci ve sığınmacı Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geç-
meye çalışmıştır. Pazarkule Sınır Kapısında yoğunlaşan sığınmacılar, Yunan kolluk kuvvetle-
rinin aşırı güç kullanımı ile karşı karşıya kalmıştır. Gaz bombaları ve coplarla sığınmacılara 
kontrolsüz ve orantısız biçimde müdahale eden Yunan güvenlik güçlerinin bu tutumu evrensel 
insan hakları ilkeleri ile bağdaşık değildir. Söz konusu insanlık dışı müdahalelerin mücbir 
sebeplerle ülkelerini terk etmek durumunda kalan sığınmacılarda yeni travmalar yarattığı 
aşikârdır. 

TİHEK, işkence ve kötü muamele başta olmak üzere insan hakları ihlal edilen sığınmacıla-
rın durumlarını yerinde gözlemlemek üzere özel bir heyetle sınırda incelemelerde bulunmuş-
tur. Yapılan inceleme neticesinde Yunan güvenlik güçlerinin hamile, çocuk, yaşlı ve engelli 
gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin sığınmacılara yönelik gerçekleştirmiş olduğu müdahalenin 

21  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi verileri için bkz., https://www.goc.gov.tr/#, Erişim tarihi: 09.08.2021.
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evrensel, bölgesel ve ulusal normlarda güvence altına alınan işkence ve kötü muamele ya-
sağını ihlal eder nitelikte olduğu kaydedilmiştir. Yunan kolluk kuvvetlerinin gerçek mermi, 
plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla yoğun müdahaleler gerçekleştirdikleri gözlenmiştir. 
Söz konusu ölçüsüz müdahalelerin insan hakları ve insan onurunu zedeleyici nitelikte olduğu 
görülmüştür. 

Rapor kapsamında değerlendirilmesi gereken bir diğer sorun alanı, sığınmacıların günlük 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. Bu noktada gerek kamu kurumları ile STK’lar gerek-
se de sivil vatandaşlar sığınmacıların günlük ihtiyaçlarını karşılama amacıyla birtakım yardım 
faaliyetlerinde bulunmuştur.

Covid-19 pandemisinin daha da kırılganlaştırdığı gruplardan birisini de sığınmacılar oluş-
turmaktadır. Özellikle sınırda kitlesel ve yoğun olarak bir arada bulunmaları, düzenli ve yeter-
li sağlık hizmetlerine her an ulaşabilme imkânlarının olmaması, yeterli ve dengeli beslenme 
olanaklarından büyük ölçüde mahrum olmaları bu kitleyi daha da savunmasız hale getirmek-
tedir. Bu noktada alınan tedbirlerin yetersiz olduğu kaydedilmelidir.

Türkiye’nin sınırlarını mültecilere açmasının ardından Meriç Nehri’ni aşarak Yunanistan’a 
geçtikleri sırada Yunan polisinin müdahalesi sonucu çıkan kargaşada ayrı kaldığı iki çocuğuy-
la ilgili olarak TİHEK’e başvuran Afgan uyruklu Şefika Nazari, Kurumumuzun diplomatik 
girişimleri neticesinde çocuklarına kavuşmuştur.22

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin %1,6’sı geçici barınma merkezlerinde, %98,3’ü 
geçici barınma merkezi dışında ikamet etmektedir. Geçici barınma merkezlerinin toplam ka-
pasitesi 95.789’dur.23 2020 yılında geri gönderme merkezlerinde barınan toplam kişi sayısı ise 
100.858 olarak kaydedilmiştir. Bu merkezlerde barınan yabancıların vatandaşı olduğu ülke-
lere (en kalabalık 10 ülke) ilişkin sayısal veriler şu şekilde sıralanmıştır: 38.725’i Afganistan; 
14.168’i Pakistan; 13.601’i Suriye; 4.693’ü Irak; 3.445’i İran; 3.088’i Somali; 3.083’ü Fas; 
3.002’si Özbekistan; 2.815’i Bangladeş ve 1.537’si Kongo uyrukludur.24

Resmi veriler dikkate alındığında, barınma merkezlerinde herhangi bir kalabalıklaşma 
sorununun söz konusu olmadığı gözlemlenmektedir. TİHEK tarafından yapılan ziyaretlerde 
edinilen gözlemler, kamplarda kalan sığınmacıların ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılandı-
ğını göstermektedir. Kamplarda kalan kişilere yönelik eğitim, sağlık, sosyal entegrasyon ve 
istihdam gibi alanlarda ihtiyaç duyulan gerekli hizmetlerin sunulduğu gözlemlenmiştir.25

22  https://www.tihek.gov.tr/yunanistanda-kalan-cocuklarina-kavusan-afgan-aileden-tiheke-tesekkur-ziyareti/, Erişim tarihi: 
17.02.2021.

23  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://www.goc.gov.tr/#, Erişim tarihi: 10.08.2021.
24  İlgili sayısal veriler için bkz., https://www.goc.gov.tr/#, Erişim tarihi: 09.08.2021.
25  Ayrıntılı bilgi için bkz., www.tihek.gov.tr , Erişim tarihi: 09.08.2021.
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TİHEK, Covid-19 pandemisi döneminde hem personelinin hem de idari gözetim altın-
da tutulanların sağlığını riske atmamak adına ziyaretlerin sıklığını azaltmıştır. 2020 yılında 
Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine yapılan ziyarette izolasyon kurallarına uyulduğu 
ve imkanlar ölçüsünde kalabalıklaşmanın önlenmeye çalışıldığı görülmüşse de başta maske 
olmak üzere koruyucu ekipmanların yeterli düzeyde sağlanamadığı görülmüştür.26

Yabancılar açısından ele alınması gereken diğer bir sorun alanını ‘tahdit kodları’ oluştur-
maktadır. Devletlerin kamu düzenini ve kamu güvenliğini korumak adına yabancıların ülkeye 
girişi ve ülkede ikameti konusunda geniş takdir yetkisi bulunmaktadır. Özellikle yurda giriş 
yapan ya da ikamet edecek olan yabancılar ile ilgili nitelikli bilgi ve belgeye erişimin zor-
luğu, devletlerin yapılacak işlemlerde takdir yetkisini genişletmektedir. Ancak geniş takdir 
yetkisinin belirsizliğe de yol açmayacak biçimde uygulanması ve bu yetkinin sınırlarının açık 
ve net biçimde ortaya koyulması gerekmektedir. Takdir yetkisinin sınırlarının belirsizliği, ya-
bancıların ülkeye girişlerinin yasaklanması ya da ülkede bulunan bazı yabancıların sınır dışı 
edilmesi noktasında kural bütünlüğünün oluşturulamamasına yol açmaktadır. “Kamu düzeni 
ve kamu güvenliğini” tehdit eden olaylarda kolluk güçlerinin daha çok güvenlikçi yaklaşım 
sergilemesi ve kimi zaman mahkemelerin yeterince incelemeden karar vermesi ‘tahdit kodu’ 
uygulaması açısından temel bir sorun teşkil etmektedir.27 Yabancılara yönelik tahdit kodları 
aşırı belirsiz ve soyut olması idareye geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Bu nedenle kodların 
uygulanmasına ilişkin olarak kamu düzeni ve kamu güvenliği ile temel hak ve özgürlükler 
arasında makul bir dengenin kurulması önem arz etmektedir.

Covid-19’un yaratmış olduğu küresel kriz durumu karşısında en kırılgan alanlardan bi-
risini de eğitim sektörü oluşturmaktadır. Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı uzaktan eğitim 
uygulamaları, eğitim hizmetlerinin eşitlik temelinde öğrenim çağındaki tüm kuşaklara erişimi 
hedeflemiştir. Ancak pandemi dönemi, eğitim hizmetlerine erişimde sıkıntıları da beraberinde 
getirmiştir. Söz konusu eğitim imkânlarından yararlanamayan gruplardan birisini de mülteci28 
çocukları oluşturmaktadır. Pandemi döneminde yayımlanan bir çalışma, okula kaydolan ço-
cukların %48’inin uzaktan eğitime katılım sağlayamadığını ortaya koymaktadır. İlgili çalış-
mada katılımcıların %63’ünün gıdaya, %53’ünün ise temel hijyen gereksinimlerine ulaşmak-
ta zorlandıkları belirtilmektedir. Benzer biçimde pandeminin başlamasıyla birlikte çalışma 
hayatında mağduriyet yaşayan ilk gruplardan birisi de sığınmacılar olmuştur. Pandemi öncesi 
dönemde %18 olan çalışmayan kişi oranı, pandemi döneminde %88’e ulaşmıştır.29

26  TİHEK, Akyurt Geri Gönderme Merkezi Ziyareti Raporu, Rapor No: 2020 / 20, Ekim 2020. https://www.tihek.gov.tr/
upload/file_editor/2021/07/1625130267.pdf E.T: 04.08.2021

27  Ayrıntılı bilgi için bkz., Mazlum-der, Tahdit Kodu Mağdurları Raporu, İstanbul 2020.
28  Mülteci kavramı, hukuki durumu değil, fiili durumu ifade etmek için şemsiye kavram olarak kullanılmıştır.
29  Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Covid-19 Salgınının Türkiye’de Mülteciler Üzerindeki Etkilerinin 

Sektörel Analizi, Ankara 2020.
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Sığınmacıların haklarına yönelik diğer bir sorun alanı da adalet hizmetlerine erişim konu-
suna ilişkindir. Sığınmacıların adalete erişimi başta 1966 tarihli BM Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi30 olmak üzere Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi,31 Her Türlü Irk 
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi32 ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi33 gibi uluslararası sözleşmelerde dolaylı olarak güvence al-
tına alınmaktadır. TİHEK’in ziyaretlerinde de gözlemlediği ve raporlarına yansıttığı adalet 
hizmetlerine erişim, sığınmacılar açısından temel bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorunu ber-
taraf etme noktasında hem kamu kurumları hem de barolar gerekli çalışmaları yürütmektedir. 
Ancak yapılan gözlemler neticesinde çoğu sığınmacının adli yardım başta olmak üzere adalet 
hizmetlerinden yararlanma noktasında yeterli bilgiye sahip olmadığı ve uygulamada da bu 
konuda oluşturulmuş mekanizmaların etkili işlemediği görülmektedir. Bundan ötürü adalete 
erişime yönelik sorun alanlarının ivedi biçimde ele alınması gerekmektedir.34

2.4. Adil Yargılanma Hakkı
Adil yargılanma hakkı, AİHS 6’ncı madde kapsamında güvence altına alınmaktadır. İl-

gili maddeye göre “Herkes gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar gerek cezai 
alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, kanunla kurulmuş 
bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete 
uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir.”35 Son yıllarda adil yargılanma 
hakkını daha etkin biçimde güvence altına almak adına gerek mevzuat temelinde gerekse de 
uygulamadan kaynaklı sorunlara yönelik çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Öyle ki 30 Mayıs 
2019 tarihinde yayımlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde “başta adil yargılanma hakkı 
olmak üzere hak ve özgürlüklerin korunması ilkesinin gözetilmesi suretiyle suç ve yaptırım 

30  BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi madde 2: ‘‘Bu Sözleşme’ye Taraf her Devlet:
(a)  Bu Sözleşme ile tanınan hakları ve özgürlükleri ihlal edilmiş olan her şahsın, bu ihlal resmi sıfatla görev yapan kişiler 

tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile, etkin şekilde telafi edilmesini güvence altına almakla;

(b)  Böyle bir telafi talebinde bulunan herkesin haklarının yetkili yargı, yürütme ya da yasama organlarınca ya da Devle-
tin yasal sisteminde öngörülen başka bir yetkili organ tarafından karara bağlanmasını ve yargısal telafi olanaklarının 

sağlanmasını güvence altına almakla;

(c)  Bu hukuki yollardan sağlanan kararların yetkili organlarca uygulanmasını güvence altına almakla yükümlüdür.’’ Bkz., 
International Covenant on Civil and Political Rights https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx , 
Erişim tarihi: 22.08.2021.

31 1966 tarihli BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi madde 2: ‘‘Bu Sözleşmeye Taraf olan   
Devletler, bu Sözleşmede öne sürülen hakların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da   
toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ya da başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin uygulanacağını güvence  
ye bağlamayı üstlenir.’’ Bkz., International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, https://www.ohchr.org/  
en/professionalinterest/pages/cescr.aspx , Erişim tarihi: 22.08.2021.

32  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/cerd.aspx , Erişim tarihi: 22.08.2021. 

33  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/cedaw.aspx , Erişim tarihi: 22.08.2021. 

34  TİHEK, Akyurt Geri Gönderme Merkezi Raporu, Rapor No: 2020 / 20 Ekim 2020. https://www.tihek.gov.tr/upload/file_
editor/2021/07/1625130267.pdf E.T: 04.08.2021

35  https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf, Erişim tarihi. 22.08.2021.
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dengesi bütünüyle gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.” hedefi belirlenmiştir.36 Yargı 
Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin çıkarılan yargı pa-
ketlerinde de adil yargılanma hakkına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.37 Ancak gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına rağmen adil yargılanma hakkına ilişkin geliştirilmesi gereken 
bazı hususların varlığı gözlemlenmektedir. Aşağıda bu hususlara ilişkin değerlendirmelerde 
bulunulacaktır.

İnsan haklarına ilişkin devletlerin taraf oldukları uluslararası sözleşmeler, devletlere uluslara-
rası düzeyde sorumluluklar yüklemektedir. Bu uluslararası sorumlulukların yanı sıra bir sözleş-
meye taraf olmak hem devletin kendi vatandaşlarına hem de fiili egemenliği altında bulundur-
duğu kişilere yönelik bir taahhüt içermektedir. Bu taahhüt, tarafı olunan sözleşmeye içkin hak ve 
sorumluluklarla ilişkili olarak vatandaşlara ve fiili egemenlik altında olan diğer üçüncü kişilere 
belirli güvenceler sağlamaya yöneliktir. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden birisi olarak 
Türkiye, AİHS’e taraf olmuş; Sözleşme’nin denetim organı olan AİHM’in de bireysel başvuru 
yolunu kabul etmiş ve Mahkeme’nin zorunlu yetkisini tanımıştır. Bu kapsamda, usulüne uygun 
olarak kabul edilerek iç hukukumuzun parçası haline getirilen AİHS ile AİHS’in denetim organı 
olan AİHM’in kararlarının uygulanması noktasında yıl içerisinde ortaya çıkan tereddütler, in-
san hakları düşüncesi ile uyumluluk arz etmemektedir. Mahkeme’nin vermiş olduğu kararların 
yerindeliği, hukuka ve insan haklarına uygunluğu tartışma konusu yapılabilir. Ancak AİHS’in 
46’ncı maddesi, Sözleşme’ye taraf tüm devletler açısından AİHM kararlarına uyma yükümlülü-
ğü getirmektedir.38 Sözleşme’ye bağlılık ilkesi açısından değerlendirildiğinde Mahkeme karar-
larına uyma noktasında herhangi bir tereddüt söz konusu olmayacaktır.

Adil yargılanma hakkı açısından 2020 yılında gündeme gelen bir diğer konu, Anayasa 
Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmasına ilişkindir. AYM, insan haklarının korunması 
noktasındaki görev ve yetkilerini hem en üst norm olan Anayasa’dan hem de 2011 tarih ve 
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu’ndan39 
almaktadır. AYM kararları hem yargı mercileri hem de idari makamları bağlayan ve uyulması 
her durum ve şartta zorunlu olan kararlardır. AYM’nin insan hak ve özgürlüklerini koruma 
misyonunu tam anlamıyla ifa edebilmesi için kararlarının bağlayıcılığı noktasında herhangi 
bir tereddütün bulunmaması gerekmektedir. Hem lafzi hem de amaçsal yoruma aykırı olarak, 
AYM kararlarının uygulanması noktasında gösterilen tereddüt, AYM’nin insan haklarını ko-
ruma misyonunu ve dolayısıyla en üst norm olan Anayasanın bizatihi kendisini de işlevsiz 
hale getirme riski taşımaktadır.

36  Yargı Reformu Strateji Belgesi, https://sgb.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/23122019162931YRS_TR.pdf , Erişim 
tarihi: 22.08.2021.

37  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-8.htm , Erişim tarihi: 22.08.2021.
38  Giakoumopoulos, Christos, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı ve Anayasa Mahkemelerinin Rolü”, 

Anayasa Yargısı Dergisi, Sy. 33, 2016, s. 35.
39  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6216.pdf , Erişim tarihi: 22.08.2021. 
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2020 yılında AİHM nezdinde Türkiye aleyhine derdest olan dosya sayısında kısmi artış ya-
şanmıştır. 2019 yılı sonunda 9.250 olan derdest başvuru dosya sayısı, 2020 yılı sonu itibariyle 
11.750 olarak kaydedilmiştir. Derdest başvuru sayılarında Türkiye, Rusya Federasyonu’ndan 
sonra ikinci sırada yer almaktadır.40 2020 yılında Türkiye hakkında verilen ihlal kararı 85 ola-
rak kaydedilmiştir. 2018 yılında 140, 2019 yılında 96 ihlal kararı verildiği dikkate alındığın-
da, 2020 yılında Türkiye aleyhine verilen ihlal kararı sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık 
%11,4 oranında azalma olduğu görülmektedir.41

2020 yılında AİHM, AİHS’in adil yargılanma başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin Türkiye 
aleyhine 23 ihlal kararı vermiştir. 2019 yılında adil yargılanma hakkına yönelik ihlal sayısı 
17 olarak kaydedilmiştir.42 2019 yılıyla kıyaslandığında 2020 yılında adil yargılanma hakkına 
yönelik ihlal kararı oranında kısmi bir artış söz konusudur. 

2.5. İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
Demokratik toplum düzeninin asli unsurlarından birini oluşturan ifade özgürlüğü ulusla-

rarası ölçekte AİHS’in 10’uncu maddesi kapsamında güvence altına alınmaktadır. İlgili mad-
deye göre “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi 
olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve 
de verme özgürlüğünü de kapsar.” Ülkemizde ifade özgürlüğünün güvence altına alınması 
adına anayasal ve yasal düzeyde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Akademik, siyasi, ticari 
ve sanatsal boyutu da dâhil olmak üzere ifade özgürlüğü, hukuki normlar tarafından güvence 
altına alınmıştır. Siyasi partiler, dernekler, sendikalar ve diğer sivil toplum paydaşları vası-
tasıyla demokratik bir toplum düzeninin gereği olarak değerlendirilen ifade özgürlüğü fiilen 
hayata geçirilmiştir. 

Olağanüstü durumlarda vatandaşların provokatif söylemlerden korunması ve dezenfor-
masyonun önlenmesi, hukuk devletinin gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak hem ida-
renin işlem ve eylemlerini hem de kamu görevi üstlenen kişilerin, bu dönemlerde dahi eleştiri 
karşısında muafiyeti söz konusu değildir. Devlete ya da siyasi kişilere yönelik eleştiri içeren 
ifadelerin soruşturulması ifade özgürlüğü açısından kabul edilemez bir durum teşkil etmek-
tedir. Örneğin; 2020 yılında İzmir’de ve Elazığ’da meydana gelen depremlerin sonrasında 
ifade özgürlüğünün yasal sınırını aşmayan; yalnızca kamu kurumları ile kamu görevi üstle-
nen yetkililere yönelik eleştirilerin soruşturulduğu görülmüştür. Siyasi eleştiriler kapsamında 
kamu görevlilerine yönelik eleştirilerin geniş bir koruma alanı bulunmaktadır. AYM’ye göre 
“belediye veya belediye başkanı kullandıkları kamu gücünden dolayı kendilerine yöneltilmiş 
en ağır eleştirileri bile hoşgörü ile karşılamak zorundadır.” Mahkeme, kamu görevlilerine 

40  https://inhak.adalet.gov.tr/Home/BilgiDetay/10, Erişim tarihi: 03.08.2021.
41  https://inhak.adalet.gov.tr/Home/BilgiDetay/10, Erişim tarihi: 03.08.2021.
42  https://inhak.adalet.gov.tr/Home/BilgiDetay/10, Erişim tarihi: 03.08.2021.
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siyasetçiler gibi geniş koruma sağlamakla birlikte kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında 
bir ayrım yapmaktadır. AYM, “kamu görevlilerinin kabul edilebilir eleştiri sınırını, sade va-
tandaşlar gibi görmese de siyasetçiler için kabul edilen eleştiri sınırı kadar geniş olmadığını, 
kamu görevlilerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için kamu güvenine sahip ol-
maları gerektiğini, bunun ise kamu görevlilerini asılsız suçlamalara karşı korumakla sağla-
nabileceğini” vurgulamaktadır.43

Kuşkusuz ifade özgürlüğü sanatsal ifade özgürlüğünü de kapsamaktadır. Sanatsal ifade 
ile ilgili en açık düzenleme Türkiye’nin de taraf olduğu 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 15’inci maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre “Bu 
sözleşmeye taraf devletler... yaratıcı faaliyetler için zorunlu olan özgürlüğe saygı göstermeyi 
taahhüt ederler.” Genel olarak ifade özgürlüğüne ilişkin düzenlemeler ise Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesinde ve AİHS’in 10’uncu maddesinde yer almaktadır. 
AYM’ye göre de sanatsal ifadeler Anayasa’nın 26’ncı ve 27’nci maddelerinin44 koruması al-
tındadır.45 Sanatsal faaliyetlerin ancak Anayasal ile yasal usul ve esaslara uygun gerekçeler 
sunularak yasaklanabileceği düzenleme altına alınmıştır. 2020 yılında yurdun birçok yerinde 
Nobel Ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo’nun “Yüzsüz” adlı oyunu valilikler ve kaymakam-
lıklar tarafından yasaklanmıştır. Kuşkusuz Anayasa’nın 26’ncı maddesi kapsamında ‘suçların 
önlenmesi ve suçluların cezalandırılması’ amacıyla bu hakkın kullanımının sınırlandırılabile-
ceği öngörülse de aynı oyunun daha önce sahnelenmiş olmasının yanı sıra yasaklamaya ilişkin 
gerekçelerin soyut olması ve yasaklama kararının sahnelenmeye çok yakın bir zamanda alın-
mış olması söz konusu kısıtlamanın ifade özgürlüğü ile uyarlı olmadığını ortaya koymaktadır.

İfade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken bir diğer sorun alanı, iller bazında geti-
rilen eylem ve etkinlik yasaklarına yöneliktir. İfade özgürlüğü, toplanma hakkını da içermek-
tedir. Gereklilik arz eden durumlarda bu hakka yönelik sınırlamalar getirilebilmektedir. Hatta 
bu hakka yönelik getirilen sınırlamalar kimi durumlarda devlet açısından bir ödev niteliği 
taşımaktadır. Bununla birlikte alınan tedbirlerin, Anayasal hükümler gereği özlerine dokunul-
maksızın alınması ve Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmaması gerekmektedir. Bu kapsam-
da bazı illerde valilikler tarafından alınan ve defalarca uzatılan eylem ve etkinlik yasakları, 

43  Karan, Ulaş, İfade Özgürlüğü, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi -2, Avrupa Konseyi 2018, s. 11. 
44  Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
 Madde 26 –“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama 

ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek 
serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine 
bağlanmasına engel değildir. Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel 
nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, 
Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının 
yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi 
amaçlarıyla sınırlanabilir”. Bkz., https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf , Erişim tarihi: 23.08.2021.

45  Karan, Ulaş, İfade Özgürlüğü, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi -2, Avrupa Konseyi 2018, s. 15.
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hakkın kullanımını büyük ölçüde engelleyen ve hakkın içeriğini boşaltan seviyelere ulaşabil-
mektedir. Bundan ötürü eylem ve etkinlik yasaklamalarının matbu gerekçelerle sürekli olarak 
uzatılmasını önleyecek ve bu kararların somut gerekçelere dayanmasını temin edecek düzen-
lemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

2.6. Çalışma Hakkı
Her insanın insan onuruna yaraşır bir hayat idame ettirebileceği iş, gelir ve güvenceye sa-

hip olması çalışma hakkının muhtevasını oluşturmaktadır. Söz konusu hak, ‘iş güvenliği, adil 
ücret hakkı, dinlenme hakkı, mobbing, ayrımcılık ve feshe karşı korunma hakkı ile sendika 
kurma ve örgütlenme hakkını’ da içerisinde barındırmaktadır. Çalışma hakkı işsizliğin, haksız 
feshin, tehlikeli, sağlıksız ve adil olmayan çalışma koşullarının önüne geçerek insanın kendini 
gerçekleştirmesi ve insan onuruna uygun bir yaşama erişmesi ile doğrudan ilişkisi olan temel 
bir insan hakkıdır. 

 Ülkemizde çalışma hakkı kapsamında önemli alt başlıklardan birisi kayıt dışı istihdam so-
runudur. Kayıt dışı istihdam hem mali kayıplara yol açmakta hem de çalışma hakkını olumsuz 
etkilemektedir. Kayıt dışı istihdam nedeniyle çalışanlar çalışma yasalarındaki ‘genel sağlık 
sigortası, emeklilik hakkı, tazminat ve işsizlik sigortası ve sendikal faaliyetlerde bulunmak’ 
gibi haklardan yararlanamamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim 2020 veri-
lerine göre ülkemizde tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %19,9 olarak kaydedil-
miştir. Söz konusu veriler kayıt dışı istihdamın yol açtığı olumsuzluklardan çok sayıda insanın 
etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu olumsuz tabloya pandeminin yaratmış olduğu olum-
suzluklar da eklenmiştir. Bu kapsamda istihdamın nitelikli bir yapıya, çalışanların ise sosyal 
güvenliğe sahip olabilmesi için kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesi önem arz etmektedir. 

Anayasal güvence altında olan sendikalaşma ve sendikal faaliyet yürütme hakkı, çalışma 
hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken vazgeçilmez haklardan birisini oluşturmakta-
dır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (ASHB)46 2020 Temmuz ayı istatistiklerine göre 
1.917.669 kişi beş farklı konfederasyon bünyesinde, 28.496 kişi ise bağımsız olarak sendi-
kal faaliyet yürütmektedir.47 2020 yılı itibariyle Türkiye’de sendikalaşma oranı %7,20 olarak 
kaydedilmiştir. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) ülkeleri ile kıyaslandığında 
%17 olan sendikalaşma oranının düşük düzeyde kaldığı görülmektedir.48

2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle çok sayıda insan süreli-süresiz olarak işgücü 
kaybına uğramıştır.  Salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla ‘7244 

46  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 21 Nisan 2021 tarihli ve 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yeniden ihdas edilmiştir. İşbu rapor 2020 yılı İnsan Hakları Raporu olarak kaleme alınsa 
da, raporun kabul edildiği tarih esas alınarak “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” yerine anılan Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi doğrultusunda “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” ifadesi kullanılmıştır. 

47  https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/isci-sayilari-ve-sendikalarin-uye-
sayilari-hakkinda-tebligler/, Erişim tarihi: 04.08.2021.

48  https://www.tuik.gov.tr/ , Erişim tarihi: 03.08.2021.
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sayılı Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu’49 ile salgın boyunca çalışanların işten çıkarılması ya-
saklanmış, işverenlere çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisi verilmiştir. Amacı itibariyle 
önemli bir adım olan söz konusu yetki, uygulamada işten çıkarma yasağını etkisiz hale getir-
miştir. Yanı sıra ilgili Kanun’da işten çıkarma yasağına istisna olarak hükme bağlanan “ahlak 
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle fesih”50 uygulamasının pratikte iyi niyetli 
olmayan uygulamalara yol açtığı kamuoyuna yansımıştır. Bu durum, işçiler aleyhine kötüye 
kullanılan bir yöntem olarak kalmamış; aynı zamanda işçilerin daha sonraki süreçte istihdam 
olanağını da zayıflatan bir duruma yol açmıştır. 

Salgının işgücü piyasasındaki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için açıklanan mali destek 
paketi kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma hakkı ile kişilerin brüt maaşları-
nın %60’ının karşılanması kararlaştırılmıştır. Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak üzere 
yapılan başvuruların uygunluk tespitleri hariç olmak üzere, altmış gün içinde sonuçlandı-
rılması hükme bağlanmıştır. Ayrıca işçinin Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanabilmesi için 
öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi 
hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 
üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde 
yenilenerek daha çok işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması sağlanmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işsiz kalan 
veya ücretsiz izne ayrılmak durumunda kalan kişiler için ise, Nakdi Ücret Desteği olarak 
belirlenen günlük 39,24 TL ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarının payına Mart ayından bu yana 2 milyar TL kaynak aktarılması 
öngörülmüştür. Bu kapsamda nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre genel sağlık sigortalı veya genel sağlık 
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanun’un 60’ıncı 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında primleri işsizlik sigortası fonundan kar-
şılanmak üzere genel sağlık sigortalı sayılmışlardır. Söz konusu düzenleme ile nakdi ücret 
desteğine hak kazanan kişilerden sağlık hizmetine erişemeyen 8.709 kişinin primleri Türkiye 

49  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm, Erişim tarihi: 04.08.2021.
50  MADDE 9 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 “GEÇİCİ MADDE 10 – “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer 
kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren 
tarafından feshedilemez.

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz 
izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

 Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için 
fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

 Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”
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İş Kurumu tarafından ödenmek suretiyle sağlık hizmetlerine erişimleri sağlanmıştır. Bununla 
birlikte ücretsiz izne çıkarılan çalışanların kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamına dâhil 
edilmeyip İşsizlik Sigortası Fonu ile aylık brüt olarak 1.177 TL ile desteklenmesinin çalışan-
ları ve ailelerini ekonomik olarak zor durumda bırakabileceği değerlendirilmektedir.

2.7. Eğitim Hakkı
İnsan hakları doktrininin haklar sistematiğinde birinci kuşak olarak kabul edilen ‘medeni 

ve siyasi haklar’ kataloğunu teyit edici nitelikte olan ‘sosyal, ekonomik ve kültürel haklar’ 
kapsamında yer alan eğitim hakkının, ‘sosyal’ boyutunun yanı sıra ‘kültürel’ bir niteliği de 
bulunmaktadır. Eğitim hakkı ayrım gözetmeksizin tüm bireyler için hukuki olarak güvence 
altına alınan, hakkın yerine getirilmesi noktasında devletlere pozitif yükümlülükler getiren 
ve bu hakkın ihlali veya yoksunluğundan devletlerin sorumlu tutulabileceği sosyal bir haktır. 
Eğitim hakkı başta 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi olmak üzere 1966 tarihli 
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi ve 1989 tarihli 
Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi bir dizi uluslararası sözleşmede güvence altına alınmaktadır. 
Eğitim hakkı, hem kendi başına bir insan hakkı hem de diğer insan haklarını gerçekleştirme-
nin vazgeçilmez bir aracı olarak nitelendirilebilir. Küresel ölçekte Covid-19 pandemisi, dev-
letlerin bu hakkın etkin biçimde yerine getirilmesi ve korunmasındaki sorumluluğuna yönelik 
derin kırılmaları beraberinde getirmiştir. 

 2020 yılında ilk kez Program Bütçe esasına dayalı olarak hazırlanan 2020 yılı Merkezi Yö-
netim Bütçesi’nde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesi için ayrılan kaynak, 177.605.504.000 
Türk lirasıdır. Bu rakam, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin %16,2’sine tekabül etmekte-
dir.51 Çalışmalarını icra etmek üzere diğer eğitim programlarının bütçelerine ayrılan kaynak, 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.52 

Yıllar MEB

YÖK, 

Yükseköğretim 

Kalite Kurulu ve 

Üniversiteler

ÖSYM
Kredi ve Yurtlar 

Kurumu 

Toplam Eğitim 

Bütçesi

2020 125.396.862.000 36.145.740.000 717.792.000 15.345.110.000 177.605.504.000

Tablo 1: Eğitim Bütçesinin Kurumlara Göre Dağılımı 

Pandemi döneminde kamu sağlığını koruma amacı kapsamında dünya genelinde okul ön-
cesinden ilköğretime, ortaöğretimden yükseköğretime varıncaya kadar neredeyse tüm okul-
lar yüz yüze eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kalmıştır. MEB, pandemiyle birlikte 
eğitimin çevrimiçi platformlar aracılığıyla sürdürülmesi adına hızlı reaksiyonlar göstermek 

51  https://www.meb.gov.tr/mill-egitim-bakanligi-2020-yili-butcesi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi/haber/19909/tr, Erişim 
Tarihi: 06.02.2021.

52  MEB, 22.02.2021 tarihli Resmi Yazısı.
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suretiyle öğrencilerin bu durumdan en az etkilenmesini sağlayacak tedbirler almıştır. MEB, 
23 Mart 2020 tarihi itibariyle üç televizyon kanalı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 
her okul kademesindeki öğrencileri uzaktan eğitim kapsamına almıştır. Üniversiteler ise farklı 
çevrimiçi platformlar aracılığıyla uzaktan eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Uygulamaya dayalı 
bölümlerde ise karma yöntemlerin hayata geçirilmesi suretiyle eğitimler devam ettirilmiştir. 

Alınan tüm bu tedbirlere rağmen eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim araçlarıyla yürütül-
meye başlaması eğitime eşit erişim temelinde birçok eşitsizliği de beraberinde getirmiştir. Sü-
reç içerisinde okulların uzaktan eğitimi sunma biçimleri ve öğrencilerin bu imkânlardan ya-
rarlanma düzeyinde farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Pandemi ile birlikte öğrencilere yönelik 
tablet dağıtımı yoğunlaştırılmıştır. Maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına yönelik 
ülke genelinde 2.000.000’un üstünde tablet dağıtımı yapılmıştır. Ancak Türkiye’nin görece 
kalabalık nüfusu ve pandeminin kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle bu ko-
nuda bazı aksamaların olduğu gözlenmiştir. ‘Sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimler, belirli 
azınlık gruplarına mensup olan kişiler ve özel eğitime ihtiyaç duyanlar’ gibi “dezavantajlı öğ-
renciler” kriz ortamından en yüksek düzeyde etkilenen grup olmuştur.53 Teknolojik imkânlar 
aracılığıyla yürütülen uzaktan eğitim, bir yandan öğrenme kayıplarını azaltırken diğer yandan 
da bu imkânlara sahip olamayan öğrenciler açısından mevcut eşitsizlikleri derinleştirme ris-
kini de beraberinde getirmektedir. Öyle ki Hakkari Yüksekova’da bir grup öğrencinin köyle-
rinde internet erişimi olmamasından ötürü EBA’ya bağlanarak ders işleyebilmeleri için 2.500 
rakımlı bir tepeye çıkmaları gerektiği haberi basına yansımıştır.54 Bu süreçte bilgisayar ve 
tablet gibi eğitim materyallerine sahip olmayan öğrenciler için başlatılan yardım kampanyala-
rı eğitim hakkının etkin kullanımı ve bu hakkın işlerliğini artıran önemli gelişmeler arasında 
zikredilebilir.55 Ancak bu süreçte yine de bazı eksiklerin ve aksamaların olduğu görülmüştür. 
Benzer biçimde, engelli bireyler de eğitim hakkından herhangi bir ayrımcı muameleye tabi 
tutulmadan fırsat eşitliği temelinde yararlanma hakkına sahiptir.56 Bundan ötürü pandemi ve 
engelli bireylerin eğitim hakkı üzerindeki etkileri hususunda farkındalık yaratıcı girişimlere 
öncelik verilmesi icap etmektedir.

2.8. Sağlık Hakkı  
Sağlık, yaşamsal bir insan hakkı olarak insanın ‘onurlu yaşam’ idealitesinin temel bileşen-

lerinden birisini teşkil etmektedir. Ayrımsız biçimde her bir insan tekinin hak öznesi olarak 

53 Mahmut Özer, Hayri Eren Suna, Zafer Çelik, Petek Aşkar, “Covid-19 Salgını Dolayısıyla Okulların Kapanmasının Eğitimde 
Eşitsizlikler Üzerine Etkisi”, İnsan ve Toplum, 13.11.2020, s.218.

54  “Telefonların Çektiği Tepeye Çıkan Öğrenciler, EBA’ya Bağlanarak Ders İşliyor”, Habertürk, 02.10.2020, https://
www.haberturk.com/telefonlarin-cektigi-tepeye-cikan-ogrenciler-ebaya-baglanarak-ders-isliyor-2822996, Erişim 
tarihi:07.02.2021.

55  https://www.meb.gov.tr/500000-tablet-bilgisayar-dagitiminin-ikinci-fazindayiz/haber/22182/tr, Erişim tarihi:07.02.2021.
56  “Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı”, TİHEK Tematik Raporu, Mart 2020, https://www.tihek.gov.tr/

upload/file_editor/2020/04/1585822889.pdf, Erişim tarihi:09.02.2021.



İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ RAPORU 2020

34

değerlendirildiği bir hak kategorisi olarak ‘sağlık hakkı’ erişilebilir en yüksek düzeyde sağlık 
standartlarına sahip olma hakkı olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda sağlık hakkı, diğer temel 
insan hakları ile birlikte kullanımı zorunlu olan ve çoğunlukla diğer hakların kullanımının 
temel koşulu olan temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir.57

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde ülkemiz de dâhil olmak 
üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal, 
kültürel ve ekonomik hayat üzerinde ciddi kırılmalara yol açmıştır. Çok sayıda ülkenin sağlık 
ve sosyal güvenlik sisteminin (İtalya ve Brezilya gibi) çökme/durma noktasına geldiği bir dö-
nemde Türkiye, ‘sağlık altyapısı, sağlık sektöründe istihdam olunan yeterli ve nitelikli insan 
kaynağı, kapsayıcı sigorta uygulamaları ve etkili önleyici tedbirleri’ sayesinde bu süreci etkin 
biçimde yürüten ülkelerden biri konumuna yerleşmiştir. Özellikle pandeminin ortaya çıktığı 
ilk andan itibaren gerekli ilaç ve teçhizatın zamanında tedarik edilmesi bu başarının önemli 
aşamalarından birisini oluşturmaktadır. Covid-19 pandemisi sürecinde uzman akademisyen-
lerin üyesi olduğu “Bilim Kurulu”58 teşekkül ettirilmiş, akademinin ve bilim dünyasının bu 
konudaki görüş ve önerileri doğrultusunda politika ve tedbirler hayata geçirilmiştir. Ayrıca 
Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda 
çalışacak “Toplum Bilimleri Kurulu” oluşturulmuştur.59

Sağlık hizmetlerinin yerinde ve erişilebilir bir kamu hizmeti olarak sunulabilmesi güçlü bir 
altyapıyı ve etkin bir sağlık sistemini gerekli kılmaktadır. Türkiye’nin güçlendirilmiş sağlık 
altyapısı ve personel kaynağı, pandeminin yarattığı bütün olumsuz koşullara rağmen diğer 
ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin vatandaşlarına daha etkili sağlık hizmetleri sunulabil-
mesine imkân sağlamıştır. Ayrıca bu süreçte alternatifli aşı tedariki için de gerekli diplomatik 
girişimler başlatılmıştır. Sağlık ekipmanlarının temininin en zor olduğu dönemlerde diğer ül-
kelere ekipman ve ilaç desteği sağlamıştır. Bu süreçte Türkiye sağlık hakkını koruma, yerine 
getirme ve saygı gösterme yükümlülüğünün yanı sıra uluslararası iş birliğine de önem ver-
miştir.

2.9. Çocuk Hakları
Çocuk hakları, uluslararası hukuk düzeninde güvence altına alınan ‘eğitim, barınma, ya-

şama ve sağlık’ gibi hakları içerisinde barındıran bir hak kategorisini oluşturmaktadır. Türki-
ye’de çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında ‘kamu kurum ve kuruluşları, 
STK’lar, üniversiteler ve barolar’ gibi çok sayıda aktörün yükümlülüğü bulunmaktadır. 

57  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable 
Standard of Health (Art. 12)”, 11 August 2000.

58  https://www.saglik.gov.tr/TR,63605/koronavirus-bilim-kurulu-bakan-koca-baskanliginda-toplandi.html , Erişim tarihi: 
23.08.2021.

59  https://www.saglik.gov.tr/TR,65907/toplum-bilimleri-kurulu-saglik-bakani-koca-baskanliginda-toplandi.html , Erişim 
tarihi: 23.08.2021.
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Kamusal anlamda birincil derecede sorumlu icrai kurum ASHB Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüdür. Genel Müdürlük; ebeveynler ve çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan ço-
cuk bakımından sorumlu kişilerin, Covid-19 pandemisi sürecinde hem kendi iyilik hallerini 
korumaları için desteklenmelerini sağlamak hem de bakımından sorumlu oldukları çocuk-
ların süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olmaları noktasında tavsiye sunmak amacıyla 
“Koronavirüs Sürecinde Ebeveynler ve Çocuk Bakımından Sorumlu Kişiler İçin Rehber”60 
hazırlamıştır. 

 İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi görevi kapsamında TİHEK’in de ‘çocuk hak-
larına’ yönelik sorumluluğu bulunmaktadır.  Öyle ki OPCAT kapsamında icra edilen UÖM 
ziyaretleri sırasında özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan çocukların 
durumları TİHEK tarafından özel olarak ele alınmaktadır. 2020 yılında Mevlâna Çocuk Evleri 
Sitesine habersiz ziyaret gerçekleştirilmiş ve ziyaret raporu kamuoyu ile paylaşılmıştır.61 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen “Ulusal Çocuk Forumun-
da” çocuk hakları alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar bir araya gelmiştir. Tür-
kiye’nin 81 ilinden gelen çocuk hakları temsilcilerinin katılımı ile ASHB ve BM Çocuklara 
Yardım Fonu   (UNICEF) iş birliğinde Forumun yirmi birincisi “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Ge-
lecek” temasıyla 18 Kasım 2020 tarihinde düzenlenmiştir.62 Türkiye-UNICEF İş birliği Ülke 
Programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla oluşturulan Sektörlerarası 
Çocuk Kurulu toplantısı; kamu kurum ve kuruluşları, UNICEF, STK temsilcileri ve akade-
misyenlerin katılımı ile 10 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir.63

Çocuk hakları kapsamında ele alınması gereken konulardan birisi de çalıştırılan/dilendiri-
len çocuklara ilişkindir. Türkiye’de çocuk işçiliğini önlemek ve kontrol etmek amacıyla çe-
şitli çalışmalar yürütülmektedir. “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi” 
(2020-2023) atılan somut adımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık 40 ay sü-
recek olan projenin, mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan ‘Şanlıur-
fa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, 
Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce’ illerinde uygulanması planlanmaktadır. Proje hedef-
leri arasında; ‘12 bin çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetinin yanı 
sıra eğitim, gıda ve kıyafet gibi destekler verilmesi ve çocukların tarımda çalıştırılmalarının 
önüne geçilerek eğitime yönlendirilmesi’ yer almaktadır.64  Yanı sıra başta sanayide ağır ve 
tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik gezici geçici tarımda olmak üzere  en kötü düzeydeki 

60  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ‘‘Koronavirüs Sürecinde Ebeveynler ve Çocuk Bakımından Sorumlu Kişiler İçin 
Rehber’’, https://www.aile.gov.tr/media/47720/koronavi-ru-s-su-reci-nde-c-ocuklarin-desteklenmesi.pdf

61  https://www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/2020/11/1604606254.pdf , Erişim tarihi: 09.08.2021.
62  https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/haberler/21-ulusal-cocuk-forumu-basladi/ , Erişim tarihi: 09.08.2021.
63  http://www.sck.gov.tr/ , Erişim tarihi: 23.08.2021. 
64  https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/53577/mevsimlik_tarim_isciligi_projesi.pdf , Erişim tarihi: 09.08.2021.
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çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefi ile Çalışma Genel Müdürlüğü koordinesinde Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) Eylem Planı uygulanmaya devam etmekte 
ve altı aylık gerçekleşmelerinin yer aldığı Mevcut Durum Dokümanı belirli aralıklarla yayım-
lanmaktadır.65 Çocuk işçiliği ile ilgili farkındalığın artırılması ve bu alanda politika belgele-
rinin oluşturulması önem arz etmektedir. Çocuk işçiliğine yönelik sorunlar gerek ülkemizde 
gerekse de küresel ölçekte yaygın olarak devam etmektedir. ASHB’den konuya ilişkin resmi 
veriler talep edilmiş; ancak konuyla ilgili Kurumumuzla bir veri paylaşılmamıştır. Bu noktada 
çocuk işçiliğine yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi, idari ve adli cezai uygulamaların daha 
etkin bir şekilde kullanılması önemli ve gereklidir.

Ceza infaz kurumlarında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar, Adalet Bakanlığı ile MEB arasında 
yapılan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü66 uyarınca kapasite ölçüsünde, öncelikli ve 
sıraya alınmaksızın MEB’e bağlı anaokulları ve anasınıflarından ücretsiz olarak yararlanmak-
tadır. Annesiyle kalan çocukların psiko-sosyal gelişimleri psiko-sosyal servisler tarafından 
desteklenmekte ve izlenmektedir. Annesiyle birlikte kalan çocuklara yönelik mama ve süt gibi 
gıdalar ile maddi iaşe bedeli gibi çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Ayrıca imkânlar dâhilinde 
ceza infaz kurumlarına anaokulu, kreş ve oyun alanları inşa edilmektedir.67

Kadın konukevlerinde kalan kadın ve beraberindeki çocukların durumlarının barınma so-
runlarının incelenmesi ve giderilmesine yönelik mesleki çalışmalarla birlikte kadın ve çocuk-
lara doğrudan ya da ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle ‘güvenlik, danışmanlık, psiko-
lojik destek, hukuki destek, tıbbi sağlık desteği, eğitim desteği, harçlık, kreş, mesleki eğitim 
kursu, grup çalışmaları, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler’ gibi alanlarda destek sunulmak-
tadır. 

15 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan şartlı tahliye ve denetimli serbestlik 
gibi hususların da yer aldığı infaz düzenleme yasasının etkilerinin görülebileceği alanlardan 
birisi de düzenlemeden yararlanan kişilerin yeniden suç işleme ihtimallerine ilişkindir. Özel-
likle çocuk istismarı veya çocuğa yönelik şiddet nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan 
ve getirilen düzenleme ile serbest bırakılan şiddet faillerinin izlenmesi önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda faillerin şiddetine maruz kalan mağdur kadın ve çocukların korunması için bir 
etkin izleme/denetim mekanizmasının oluşturulmasının kritik önemi haizdir.

Covid-19 pandemisi sürecinde çocukların dijital mecralarda etkinlikleri artış eğilimi gös-
termiştir. Bu aktif katılıma koşut biçimde çocuklara yönelik dijital riskler de gündeme gel-
miştir. Bu kapsamda İnsan Hakları Eylem Planı’nda çocukları dijital tehlikeye karşı koruma-

65  https://www.ailevecalisma.gov.tr/cgm/dokumanlar/cocukisciligiilemucadeleulusalprogramiieylemplani/ ,  Erişim tarihi: 
07.08.2021. 

66  https://cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/1032020092633ABveMEB.pdf , Erişim tarihi: 23.08.2021.
67  https://cte.adalet.gov.tr/Home/SSSorularDetay/11 , Erişim tarihi: 23.08.2021.
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ya yönelik tedbirlerin öngörülmesi anlamlı bir çerçeve ortaya koymaktadır. Eylem Planı’nda 
“çocukların dijital riskler, siber zorbalık, internet bağımlılığı ile yazılı ve görsel medyanın 
zararlarından korunmasına yönelik çalışmaların artırılması” ve “çevrimiçi çocuk istismarı fi-
illeri ile daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi ve bu nedenle oluşan mağduriyetlerin gide-
rilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınması” faaliyetlerine yer verilmiştir.68   

2.10. Kadın Hakları
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-

2023) ‘kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm 
alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağla-
mak’ temel amaç olarak belirlenmiştir.69 

Kalkınma Planı’nda, kadın haklarına ilişkin bölümde yer alan temel amaca ulaşmak için; 

 � Kadına yönelik şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin ve her türlü istismarın önlenme-
sine yönelik, toplumsal farkındalık yaratma çalışmalarının hızlandırılması, koruyucu ve 
önleyici hizmetlerin etkinliğinin ve kapasitesinin artırılması,

 � Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her dü-
zeyine aktif katılımının özellikle yerelden başlayarak teşvik edilmesi, kız çocukları ile 
kadınların eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri ve etkin katılımlarının sağlanması, 

politika başlıklarında birçok tedbir öngörülmüştür.70

Ulusal hukuk sistemimizde kadın haklarının korunması, ayrımcılığın önlenmesi, kadın-er-
kek eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında önemli yasal dü-
zenlemeler hayata geçirilmiştir. Ancak kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi ve şid-
detle mücadele edilmesi açısından yasal düzenlemelerin yanı sıra bu düzenlemelerin etkin 
biçimde uygulanması, mağdurların psiko-sosyal destekten yararlanması, şiddet uygulayan-
ların tedavi ve rehabilite edilmesi ve şiddetin önlenmesi amacıyla toplumsal farkındalığın 
oluşturulmasının da kritik önemi haizdir.

Bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık biçimi olan kadına yönelik şiddet, mücadele edilmesi 
gereken en önemli sorun alanlarından birisini oluşturmaktadır. Bu küresel sorun kadınların 
‘yaşam, güvenlik, özgürlük, fiziksel ve duygusal bütünlük hakkı’ gibi temel insan haklarını ih-
lal etmekte ve çok boyutlu bir sorun alanı olarak toplumu da olumsuz etkilemektedir. Kadına 
yönelik şiddet ile mücadele toplumun tüm kesimlerinin önleme, koruma, cezalandırma ve po-
litika geliştirme boyutlarıyla sürece dâhil olduğu çok yönlü, bütüncül ve kararlı bir yaklaşımı 
gerekli kılmaktadır. Kadına yönelik şiddet eylemlerine yol açan etmenler kültürel, ekonomik 

68   Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı, https://rayp.adalet.gov.tr/resimler/1/dosya/insan-haklari-ep02-03-202115-14.
pdf, s. 94.

69  https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf , Erişim tarihi: 10.08.2021.
70  https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf , Erişim tarihi: 10.08.2021.
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ve psikolojik gibi çeşitlenen nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bundan ötürü şiddet ile müca-
dele noktasında, ilgili kurum ve kuruluşların ilgili sorun alanlarına yönelik eşgüdümlü ve çok 
boyutlu çalışmaları önem arz etmektedir. 

Kadına yönelik şiddet eylemleri, 2020 yılında da ülke gündeminde sıkça yer bulmuştur. 
İçişleri Bakanlığının resmi verilerine göre, 2020 yılı içerisinde 266 kadın, kadın cinayeti ne-
ticesinde yaşamını yitirmiştir.71 

Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla, ASHB’nin koordinasyonuyla, 5 yıllık pe-
riyodlarla hazırlanan ve 2016-2020 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Üçüncü Ulusal Eylem Planının” uygulama süresi 2020 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 
2021-2025 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem 
Planı” uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri ile son dönemde ortaya çıkan 
toplumsal ihtiyaç ve gelişmeler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşları, 
STK’lar ve üniversitelerin katkı ve katılımları ile hazırlanmıştır. Eylem Planı ile ‘mevzuat 
düzenlemeleri, farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü, koruyucu ve önleyici hizmet sunu-
mu, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması, 
kurumlar ve kuruluşlar arası iş birliği ve politika’ olmak üzere beş temel alanda iyileştirmeler 
yapılması hedeflenmektedir. Yine bu kapsamda ASHB öncülüğünde Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, MEB, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan ‘‘Ka-
dına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” (2020-2021) yürürlüğe konulmuştur.72

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kap-
samında hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) tüm ülkede, 81 ilde 
hizmet sunmaktadır. ŞÖNİM’lerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin 
etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılmakta ve destek hizmetleri ve-
rilmektedir. Bu merkezlerde şiddet mağdurlarına yönelik ‘geçici maddi yardım, rehberlik, 
danışmanlık, hayati tehlikenin bulunması halinde geçici koruma altına alınmasının takibi ve 
izlenmesi, kreş yardımı, hukuki destek, tıbbi destek, istihdama yönelik destek, çocuklar için 
burs, eğitim-öğretim konusunda destek gibi’ konularda hizmetler sunulmaktadır. Merkezlerde 
şiddet uygulayan kişilere yönelik ise; ‘öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye 
yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabi-
litasyon programlarına katılma vb.’ faaliyetler bulunmaktadır. 2013 yılından 31 Ocak 2021 
tarihine kadar olan dönemde ŞÖNİM’den hizmet alan kadın sayısı 640.565, çocuk sayısı ise 
93.340 olarak kaydedilmiştir.73

71  Sayısal veriler, rapor yazım sürecinde İçişleri Bakanlığı ile yapılan resmi yazışmalardan alınmıştır.
72  https://ailevecalisma.gov.tr/media/68952/8-mart-ozel-sayi.pdf, Erişim tarihi: 09.08.2021.
73  https://ailevecalisma.gov.tr/media/68952/8-mart-ozel-sayi.pdf , Erişim tarihi: 10.08.2021.
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Ülkemizde kadın hakları kapsamında sunulan bir diğer hizmet alanı, kadın konukevleri-
dir. Türkiye genelinde 81 ilde Bakanlığa bağlı 148 konukevi hizmet vermektedir. Bakanlık 
tarafından kadın konukevlerinde hizmet alan kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile 
olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar 
yapılmakta ve güvenlik, danışmanlık, tıbbi destek, geçici maddi yardım, kreş, mesleki eğitim 
kursu, grup çalışmaları, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler vb. alanlarda destek sunulmak-
tadır. Ayrıca, uygulanabilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve ölçülebilir olarak yapılandırılan ihti-
saslaşma çalışmaları kapsamında hazırlanan Kadın Konukevi Hizmet Standartları Rehberi ve 
Kadın Konukevleri Öz Değerlendirme Rehberi’nin ülke genelindeki tüm kadın konukevlerin-
de etkin biçimde uygulanması planlanmaktadır. Ülke genelindeki 148 Kadın Konukevlerinden 
2002-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 411.995 kadın ve beraberindeki çocuk yararlanmıştır.74

ASHB bünyesinde oluşturulan ‘Alo 183 Destek Hattı’ şiddete uğrayan ya da uğrama teh-
likesi olan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve eko-
nomik danışma hattı olarak çalışmakta; bu kişilere hakları konusunda ve başvuru mercileri 
hakkında bilgi vermektedir. Durumun aciliyet kesbetmesi halinde, vakanın bulunduğu ilin 
acil müdahale ekip sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilerek müdahale edilmesi 
sağlanmaktadır. Bu hat 7/24 esasına göre çalışmakta olup, Arapça ve Kürtçe dil versiyonuyla 
da hizmet sunmaktadır. Ayrıca hattın kısa mesaj ile iletişim özelliği ve işitme engelliler için 
3G özelliği de bulunmaktadır.75

STK’lar tarafından iletilen görüşlerde, yıl içerisinde 6284 sayılı Kanun’un uygulamasına 
ilişkin olarak şiddetle mücadele mekanizmalarında bazı aksaklıklar yaşandığı ifade edilmiştir. 
Bu çerçevede, kadınların özellikle 6284 sayılı Kanun’da açıkça tanımlanan haklara erişim-
lerinin ve bu hakları kullanmalarının önünde ciddi engeller yaratıldığı ve ilgili Kanun’u uy-
gulamaktan sorumlu kolluk kuvvetlerinin görev ihmallerinde bulundukları dile getirilmiştir. 
Kadınların şiddete maruz kaldıklarında en sık başvurdukları kurum olan kolluk kuvvetlerinde 
hakları konusunda bilgilendirilmediği ya da yanlış veya eksik bilgilendirildikleri, şikâyet-
ten caydırıldıkları, yasada aksi belirtilmesine rağmen delil göstermeye zorlandıkları, şiddet 
uygulayan kişiyle barıştırılmaya çalışıldıkları ve şikâyetleri alınmayarak saatlerce karakolda 
bekletildikleri ifade edilmiştir. Ayrıca kadınların can güvenlikleri için kritik öneme sahip sı-
ğınma merkezlerine başvurularının keyfi olarak reddedilmesi, sığınma merkezlerinden çık-
malarına izin verilmemesi, telefonlarına el konulması gibi hak ihlallerinin gerçekleştirildiği 
ve bulundukları yerin gizlilik esası gereğince korunması gerekmesine rağmen sığınakların 
adresinin kamu görevlilerince paylaşılması sonucu güvenlik ihlalleri yaşandığı belirtilmiştir. 
Ayrıca, pandemi döneminde koronavirüs tedbirleri nedeniyle mekanizma ve süreçlerde çeşitli 

74  https://ailevecalisma.gov.tr/media/68952/8-mart-ozel-sayi.pdf, Erişim tarihi: 10.08.2021.
75  https://www.aile.gov.tr/sss/engelli-ve-yasli-hizmetleri-genel-mudurlugu/alo-183-sosyal-destek/ , Erişim tarihi: 23.08.2021.
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sıkıntıların yaşandığı, temel haklara erişimlerin güçleştiği, pandemi koşulları ve ekonomik 
sorunlar devam ederken sosyal yardım başvurularının gerekçe sunulmaksızın reddedildiği ve 
başvuruların uzun bir süre değerlendirmede kaldığı ifade edilmiştir. Covid-19 pandemisi süre-
cinde kadınların sağlık hizmetlerine erişimde zorlandığı, yoksullaştığı, ücretsiz bakım emeği 
yüklerinin olağanüstü biçimde arttığı ve ev içi şiddete maruz kaldıkları belirtilmiştir.76 

Ülkemiz sınırları içerisinde tespit edilen 282 insan ticareti mağdurunun 221’inin kadınlar 
olmasından ötürü söz konusu sorunun kadın hakları kapsamında ele alınması gerekmekte-
dir. Daha fazla sayıda mağdurun teşhis edilmesi amacıyla ülkemizde potansiyel mağdurlarla 
görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının resmi verilerine göre, 
2020 yılında toplam 4.919 potansiyel insan ticareti mağduru ile mülakat yapılmıştır. Mülakat 
yapılan kişilerin 282’si insan ticareti mağduru olarak tespit edilmiştir.77 Mağdur olarak tespit 
edilen kişilere yönelik ayrıntılı veriler şu şekilde değişkenlik göstermektedir:

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
Cinsel               

Sömürü
İşgücü 

Sömürüsü
Dilendirme Zorla 

Evlendirme
Çocuk                
Satışı

Organ ve Doku 
Ticareti 

160

73

43

4

Grafik 4: İnsan Ticareti Mağdurlarının Türe Göre Dağılımı78

76  https://kadinininsanhaklari.org/tihekten-gelen-bilgi-talebine-iliskin-kih-yc-ve-mor-cati-olarak-ilettigimiz-ortak-gorusumuz/ 
, Erişim tarihi: 08.08.2021.

77   https://www.goc.gov.tr/insan-ticareti-ile-mucadele-istatistik, Erişim tarihi: 08.08.2021
78  https://www.goc.gov.tr/insan-ticareti-ile-mucadele-istatistik, Erişim tarihi: 08.08.2021.
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Grafik 5: İnsan Ticareti Mağdurlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Türkiye’nin insan ticareti ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin bağımsız ve ta-
rafsız bir kurum tarafından izlenerek değerlendirilmesi, ulusal yönlendirme mekanizmasının 
güçlendirilmesi ve söz konusu mücadeleye ivme kazandırılması amacıyla 10 Aralık 2020 tari-
hinde toplanan İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu toplantısının 2020/1.2 
sayılı Kararı ile TİHEK insan ticaretiyle mücadele alanını izlemek ve değerlendirmek üzere 
“Ulusal Raportör Kurum” olarak belirlenmiştir.79

Kadın hakları ile ilgili bir diğer durum, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol alma-
larının sağlanmasına yöneliktir. Bu kapsamda, kadınların çalışma hayatında daha aktif yer al-
masına ilişkin başta Anayasa olmak üzere mevzuatta önemli düzenlemeler yapılmıştır. TÜİK 
tarafından hazırlanan ‘İstatistiklerle Kadın 2020’ bültenine göre; 2019 yılında, Türkiye’de 15 
ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %45,7’dir. Bu oran kadınlarda %28,7, er-
keklerde ise %63,1 olarak kaydedilmiştir.80 Kadın istihdam oranının erkek istihdam oranının 
yarısından daha az olması, kadınların istihdama katılımlarının sağlanması açısından atılması 
gereken adımların olduğunu göstermektedir. 

Kadın istihdam oranına örneklem olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen ka-
dın oranı zikredilebilir. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; kadın büyükelçi oranı 2007 yılında 
%9,4 iken bu oran 2020 yılında %25 olmuştur. TBMM verilerine göre; 2020 yılında 584 mil-
letvekili içerisinde kadın milletvekili sayısı 101, erkek milletvekili sayısı ise 483 olarak kay-
dedilmiştir. Kadın milletvekili oranı, 2007 yılında %9,1 iken bu oran 2020 yılında %17,3’e 
yükselmiştir.81 Bu değişim müspet bir gelişmeye işaret etmekle birlikte alınması gereken me-
safelerin de olduğunu ortaya koymaktadır.

79  https://www.tihek.gov.tr/insan-ticaretiyle-mucadele-ulusal-raportorlugu/ , Erişim tarihi: 23.08.2021.
80  TÜİK, ‘‘İstatistiklerle Kadın’’, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221, Erişim tarihi: 

08.08.2021.
81  TÜİK, ‘‘İstatistiklerle Kadın’’, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221, Erişim tarihi: 

08.08.2021.
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Kadınların temel haklarının korunması ve güçlendirilmesi ve hizmetlerin insan haklarına 
dayalı olarak yürütülmesi adına yapılan mevzuat değişikliklerinin yanı sıra bu değişikliklerin 
uygulamaya konulması da önem arz etmektedir. Kadınların istihdama katılımlarına ve iş ya-
şamında yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak, 2016 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’na eklenen Ek 43’üncü madde kapsamında, ebeveynlere çocukları mecburi ilköğretim ça-
ğına gelene kadar kısmi zamanlı çalışma imkânı tanınmaktadır.82 Söz konusu hakkın yalnızca 
kadınlara yönelik olarak değil her iki ebeveyne de tanınması olumlu bir gelişmedir. Bununla 
birlikte, henüz Kanun’un uygulama yönetmeliğinin çıkarılmaması haktan yararlanabilecek 
durumda olan kişiler açısından hakkın kullanımı noktasında mağduriyetlere yol açmaktadır. 
Bundan ötürü, ilgili yönetmeliğin en kısa zamanda çıkarılarak mağduriyetlerin giderilmesi 
önem arz etmektedir.

2.11. Yaşlı Hakları
Küresel ölçekte nüfusun hızla yaşlanması, sosyal ve ekonomik değişimlere yol açmaktadır. 

TÜİK’in yayımlamış olduğu ‘İstatistiklerle Yaşlılar 2020’ verilerine göre; 65 yaş üstü yaşlı 
nüfus 2015 yılında 6.495.239 kişi iken, son beş yılda %22,5 artarak 2020 yılında 7.953.555 
kişiye ulaşmıştır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında %8,2 iken, 2020 
yılında %9,5’e yükselmiştir.83 Söz konusu veriler dikkate alındığında yaşlı haklarının giderek 
daha büyük bir kitlenin ihtiyacı olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Hem kurumsallaşma ve normlaştırma hem de akademi ve sivil toplum çalışmalarında gö-
rece ihmal edilen yaşlılar ve yaşlı hakları konusunda son birkaç yılda oluşan toplumsal bilinç 
önem arz etmektedir. Gerek ASHB düzeyinde yapılan çalışmalar gerekse de akademinin ve 
STK’ların konuya giderek artan ilgisi yaşlı haklarının korunması açısından önemli bir geliş-
medir. Ancak yaşlı haklarına yönelik ilginin hala yeterli seviyede olmadığının altını çizmek 
gerekmektedir. Kurumumuz tarafından 2 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen Yaşlı Hakları Ça-
lıştayı Sonuç Bildirisi’nde yaşlı haklarının ihmal edilmesi “İnsan hakları serüveni açısından 
çocuk, kadın ve engelliler için sağlanan gelişmeler ve ortaya konan gayretlerin yaşlı hakları 
açısından aynı düzeyde gerçekleşmediği görülmektedir” ifadeleriyle ortaya koyulmuştur.84

Yaşlı hakları alanına yönelik yukarıda zikredilen olumlu gelişmeler bulunsa da bu alan hala 
gelişime açık bir hak kategorisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yaşlılara yönelik toplumda 
değişen bir algı bulunmaktadır. Kasten ya da sehven kullanılan ya da oluşturulan yaşlılara 
yönelik algılar ve söylemler ayrıştırıcı niteliktedir.  Özellikle yazılı ve görsel medyanın bu 
konuda daha sorumlu ve dikkatli bir dil kullanması önem arz etmektedir.

82  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf , Erişim tarihi: 23.08.2021.
83  TÜİK, ‘‘İstatistiklerle Yaşlılar 2020’’, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2020-37227, Erişim 

tarihi: 08.08.2021.
84  TİHEK, ‘‘Yaşlı Hakları Çalıştayı Sonuç Bildirisi’’, Ankara 2019. https://www.tihek.gov.tr/upload/file_

editor/2020/10/1601546099.pdf Erişim tarihi: 25.08.2021.
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Covid-19 pandemisi sürecinde yaşlıları korumak, en çok etkilenen kesim olması nedeniyle 
yaşlı haklarının görünür kılınmasına dikkat çekmek ve sosyal devlet ilkesi kapsamında yaşlı-
lara yönelik riskleri azaltmak için özel tedbirler alınması gerekmektedir. Salgın sırasında yaşlı 
bireylerde oluşan depresyon, anksiyete, stres ve travma durumları için psikolojik danışma ve 
psikoterapi çalışmalarına özel önem verilmesi icap etmektedir.

Ülkemizde yaşlı nüfusun sayısal ve oransal artışına rağmen yaşlıların haklarına ilişkin ulu-
sal düzeyde genel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Yaşlıların sosyal, ekonomik, siyasal 
ve kültürel haklarını ortaya koyacak ve tüm sorumlu paydaşların görevlerini ifade edecek bir 
yasal düzenleme gerekmektedir. Bu kapsamda yaşlı haklarına yönelik ‘Yaşlı Hakları Kanunu’ 
düzenlemesi yapılması bu hak alanı açısından olumlu bir gelişme olacaktır.

ASHB’nin resmî web sayfasından edinilen bilgilere göre; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğüne bağlı 153 huzurevi bulunmaktadır. 15.527 kapasiteli bu merkezlerde Ocak 
2020 itibariyle 13.925 kişi kalmaktadır.85 Bakanlığa bağlı huzurevi sayısı ve kapasitesinin 
2002 yılına göre yaklaşık 2,4 kat, bakılan yaşlı sayısının ise yaklaşık 2,8 kat artması olumlu 
bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 

Yaşlı hakları konusunda ulusal ölçekte saptanan yasal norm eksikliği, uluslararası alanda 
da söz konusudur. TİHEK, yaşlı haklarına yönelik sözleşmenin taslağı olarak değerlendirile-
bilecek bir metin çalışması yürütmektedir. 

2.12. Gençlik Hakları
İnsan haklarının “eşitlikçi, ayrımcılık yapmayan ve kapsayıcı’’ doğası belirli grupların hak-

larına erişimde birtakım yoksunluklar yaratmaktadır. Bu türden yoksunlukları bertaraf etmek 
amacıyla ülkeler ‘kadınlar, çocuklar ve engelliler’ de dahil olmak üzere belirli grupların hak-
larına yönelik uluslararası belgeler kabul etmişlerdir. Çocukluk ile yetişkinlik arasında yer 
alan gençler çeşitlenen biçimlerde ayrımcılığa karşı çoğu kez savunmasız durumdadır. Genç-
ler kimi zaman ‘eğitime, kaliteli istihdama, sosyal korumaya ve medeni ve siyasi haklara’ 
tam erişim noktasında zorluklarla karşılaşmaktadır. Gençlerin yaşları nedeniyle karşılaştıkları 
engeller göz önüne alındığında gençlere karşı ayrımcılıkla mücadele edebilecek ve gençlerin 
haklara eşit erişimini sağlayacak özel bir koruma mekanizması gerekmektedir.86

Gençlik hakları; ‘hareketlilik, özerklik, cinsel ve üreme sağlığı, örgün ve yaygın eğitim, 
katılım, istihdam ve sosyal koruma, ifade özgürlüğü, din ve inanç özgürlüğü, ayrımcılık yap-
mama’ alanlarını içerisinde barındırmaktadır.87

85  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ‘‘Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni 2020’’, https://www.ailevecalisma.gov.tr/
media/40734/istatistik-bulteni-subat2020.pdf, Erişim tarihi: 09.08.2021.

86  European Youth Forum, https://tools.youthforum.org/youth-rights-info-tool/human-rights-and-young-people/ , Erişim tarihi: 
17.08.2021.

87  European Youth Forum, Report of the European Youth Forum Expert Group on Youth Rights, Brussels
2013, p. 5.
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Anayasamızın 58’inci maddesinde yer alan “Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet 
edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı 
yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuş-
turucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak 
için gerekli tedbirleri alır.” hükmü ile gençliğin korunması güvence altına alınmaktadır.

On Birinci Kalkınma Planı’nda gençlik hak alanına ilişkin temel amaç; “gençlerin güçlü 
yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal 
hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması” olarak belirlenmiştir. 
İlgili Plan’da bu amaca yönelik;

 � Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilişsel geli-
şimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif 
faaliyetleri özendirme, yaygınlaştırma ve erişilebilir hale getirme,

 � Gençlerin sportif, kültürel ve sanatsal aktiviteler ile özellikle fen, teknoloji, mühendislik 
ve matematik alanlarına yönelmesini özendirecek programlar geliştirme,

 � Gençlik merkezlerinin sayısını ihtiyaca göre artırma ve benzer faaliyetler yürütülen ku-
ruluşlarla ortaklıklar geliştirme,

 � Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yö-
nelik faaliyetler,

 � Okullarda, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında ve gençlik merkezlerinde sağlık, sosyal 
medya ve hukuk okuryazarlığı konularında farkındalık artırıcı faaliyetler ile beceri güç-
lendirecek programlar yürütme,

politika hedefleri öngörülmüştür.88

Covid-19 pandemisi ‘eğitimden istihdama, sağlık hakkından katılım hakkına, seyahat öz-
gürlüğünden sosyal güvenlik hakkına’ varıncaya kadar gençlik hakları üzerinde derin etkiler 
yaratmıştır. 

Gençlik hakkı kapsamında ele alınması gereken bir konuyu ‘genç istihdam’ olgusu oluş-
turmaktadır. Türkiye’de işsizlik olgusunun en fazla genç nüfus üzerinde etkili olduğu görül-
mektedir. TÜİK’in ‘İstatistiklerle Gençlik 2020’ verilerine göre gençlerde işgücüne katılma 
oranı, 2019 yılında %44,4 iken 2020 yılında %39,1 olarak kaydedilmiştir. İşsizlik oranı, 2019 
yılında %25,4 iken 2020 yılında %25,3’tür. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 
2019 yılında %26,0 iken 2020 yılında %28,3 ile artış eğilimi göstermiştir.89 Söz konusu oran-
lar ve mevcut iş piyasasının ihtiyaçları da göz önüne alınarak genç işsizliğin azaltılmasına 

88  https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf , Erişim tarihi: 17.08.2021.
89  İstatistiklerle Gençlik, 2020,  https://www.tuik.gov.tr/ , Erişim tarihi: 17.08.2021.
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yönelik kapsamlı ve bütüncül politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle eğitime ve 
istihdama aynı anda dâhil olamayan gençlerin istihdama dâhil edilmesinin nitelikli bir top-
lumsal yaşam açısından kritik önemi haizdir. Gençlerin istihdama katılmasını teşvik edecek 
daha etkili mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) 12 Temmuz 2021’de düzenlenmiş oldu-
ğu Türkiye Gençlik Zirvesinde gençlik hakkına yönelik ‘istihdam ve eğitim’ sorununun ön 
plana çıktığı ifade edilmiştir.90

Belediyeler bünyesinde oluşturulan Kent Konseylerinin91 bir görevi de çocukların, genç-
lerin, kadınların ve engellilerin sosyal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma 
mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaktır. Bu görev kapsamında Kent Konseyleri 
gençlerin demokratik katılımını sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Kent Konseyle-
rinin üstlenmiş olduğu bu görev gençlik hakkını ‘katılımcı anlayış’ çerçevesinde geliştirmeye 
hizmet etmektedir.

2.13. Engelli Hakları
Küresel ölçekte en yaygın ve savunmasız gruplar arasında engelli bireyler yer almakta-

dır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, engelli bireyler dünyanın toplam nüfusunun 
%15’ine karşılık gelmekte ve bir milyardan fazla kişi bir tür engellilikle yaşamını idame et-
tirmektedir. DSÖ tarafından gerçekleştirilen Dünya Sağlık Araştırması’na (World Health Sur-
vey) göre, engelli bireylerin diğer bireylerle kıyaslandığında sağlık tesisi bulma noktasında 
iki kat, sağlık hizmetlerine erişim açısından üç kat, sağlık tesislerinde kötü muameleye maruz 
kalması yönüyle dört kat daha dezavantajlı konumda olduğu ve engelli bireylerin yarısının 
sağlık hizmeti ücretlerini karşılayamayacak durumda bulunduğu kaydedilmektedir.92 Öyle ki 
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 25’inci maddesi, engelli bireylerin ayrım-
cılığa uğramadan en yüksek sağlık hizmeti standardına ulaşma hakkını güçlendirme amacı 
taşımaktadır. Ancak çok az ülke engelli bireyler için yeterli kalitede hizmet sunmaktadır.93

Engellilik, günümüzde bir insan hakları meselesi olarak kabul edilmektedir. Engelli birey-
lerin haklarını insan hakları hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiren ve bu birey-
lerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına ayrımcılığa uğramaksızın ve diğer bireylerle eşit katı-
lımlarının sağlanmasını benimseyen yaklaşım, ulusal ve uluslararası politika ve uygulamalara 
yön vermektedir. Engelli bireylerin talepleri ve hak temelli mücadeleleri ile “engelliliğin bir 
insan hakları meselesi olduğu” küresel ölçekte kabul edilen bir yaklaşım haline gelmiştir. Ar-

90  https://tgsp.org.tr/tr/haber/turkiye-genclik-zirvesi-2021-programi-ankara%E2%80%99da-gerceklesti , Erişim tarihi: 
17.08.2021.

91  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10687&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 , Erişim tarihi: 17.08.2021.
92  WHO, ‘‘Disability and Health’’, December 2020, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health, 

Erişim tarihi: 09.08.2021.
93  WHO, “Disability and Health”, December 2020, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health, 

Erişim tarihi: 09.08.2021. 
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tık engelli bireyler kendileri hakkında başkaları tarafından karar verilen, koruma ve yardıma 
muhtaç bireyler olarak görülmek yerine kendi yaşamları üzerinde yetki ve karar sahibi “hak 
öznesi özerk bireyler” olarak kabul edilmektedir. 

Engelli ve yaşlı bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesinden kamusal anlamda 
birinci derecede sorumlu icrai kurumun ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğüdür. Genel Müdürlük, küresel olarak yayılım göstermeye devam eden Covid-19 pandemi-
sini göz önünde bulundurarak çeşitli rehberler hazırlamıştır. Bu rehberler arasında; ‘Covid-19 
Normalleşme Rehberi, 65 Yaş Üzeri Yaşlılar ve Kronik Hastalığı Bulunan Yaşlılara Yönelik 
Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi, Yas Dönemi Destek Rehberi, Otizmli Bireye Sahip Ai-
lelere Yönelik Koronavirüs Rehberi, Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Koronavirüs Bil-
gilendirme Rehberi, Otizmli Çocuklara Yönelik Koronavirüs Rehberi, Koronavirüs Kolay 
Okunur Rehberi, İşitme Engelli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme 
Rehberi ve Bireye Sahip Ailelere Yönelik Koronavirüs Rehberi’ yer almaktadır. Bilgi kirlili-
ğin yaygın olduğu bir süreçte Genel Müdürlüğün hazırlayarak yayımladığı rehberler farkında-
lık düzeyinin artmasına ve insanların doğru bilgiye erişmelerine katkıda bulunmuştur.94

Devletin pozitif ayrımcılık yapmasını ve özel politikalar geliştirmesini gerektiren alanla-
rın başında engelli veya yaşlı hakları gelmektedir. Onbirinci Kalkınma Planı, sürdürülebilir 
kalkınma ve kapsayıcı büyümeyi engellileri ve yaşlıları içerecek biçimde hazırlanmış ve bu 
bireylerin özel ihtiyaçları gözetilmiştir. Anayasamızda yer alan ‘sosyal devlet’ ilkesi gereği 
2010 yılında ilk kez başlatılan “Evde Sağlık Hizmeti” kararlılıkla yürütülmeye devam etmek-
tedir. 

Engelli ve yaşlı bireylerin kırılganlıklarının en yoğun biçimde hissedildiği alanların başın-
da kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakıldığı ya da koruma altına alındığı merkezler gel-
mektedir.  İnsan Hakları Eylem Planı’nda (2021-2023); ağır hasta, yaşlı, hamile veya engelli 
hükümlülerin cezalarını konutta infaz edebilmelerine ilişkin imkânların artırılması, kısa süreli 
hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesi ve yaşlı ve engelli hükümlü-
ler için denetimli serbestlik uygulaması ile tahliye kapsamının genişletilmesi gibi hedeflerin 
belirlenmesi bu kapsamda kayda değer gelişmelerdir.95

Engelli haklarının yalnızca ilgili bireyler açısından değil aynı zamanda toplumun tüm ke-
simlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğu göz önünde bulundurulmak durumundadır.  En-
gelli ve yaşlı hakları konusunda yaşanan sorunların muhatabının ve buna maruz kalan kesimin 
potansiyel olarak toplumun bütün bireyleri olduğu atılacak adım ve izlenecek politikalarda 
dikkate alınmalıdır.

94  Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.aile.gov.tr/eyhgm/yayin-kaynak/ , Erişim tarihi: 25.08.2021.
95  Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı, https://rayp.adalet.gov.tr/resimler/1/dosya/insan-haklari-ep02-03-202115-14.

pdf , Erişim tarihi: 09.08.2021.
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Engelli hakları kapsamında değerlendirilmesi gereken bir diğer konu ‘makul uyumlaştır-
madır.’ Alınan tedbir ve atılan hukuki adımlara rağmen Türkiye’de engelli bireyler doğrudan 
ya da dolaylı olarak iş yerinde makul uyarlamalar yapılmamasından ötürü ayrımcılığa maruz 
kalmakta ve işgücü dışında bırakılmaktadır. Engelli bireylerin toplum üyeleri ile doğrudan 
temasta bulunacağı görünür pozisyonlarda istihdam edilme sıklıklarının artırılması zorunlu-
luk arz etmektedir. Bu kapsamda engelli bireylerin diğer bireylerle eşit biçimde toplumsal 
yaşamın tüm alanlarına aktif katılımının sağlanması amacıyla alınacak pozitif tedbirlerin kri-
tik önemi haizdir. İnsan Hakları Eylem Planı’nda (2021-2023) engelli bireylerin üst kademe 
kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamının teşvik edileceğinin 
hüküm altına alınması bu çerçevede önemli olmakla birlikte bunun uygulamaya konulması ve 
istihdam oranının yıldan yıla gelişmesi belirleyici olacaktır.96

Erişilebilir bina ve tesislerin kurulması için hem merkezi hem de yerel yönetimlerin daha 
yoğun çaba sarf etmesi gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının resmî web sitelerinin 
bütünüyle erişilebilir olması için topyekûn bir çalışmanın başlatılması da önem arz etmekte-
dir. Hâlihazırda engelli bireylere yönelik erişilebilir kurumsal web sitesinin görece az olduğu 
gözlemlenmiştir.

Engelli, yaşlı ve diğer kırılgan gruplar için sorun olmaya devam eden bir diğer konu, “her-
kes için engelsiz/erişilebilir yaşam alanları ve hizmetlerinin” sağlanmasının yaygınlaştırıl-
masına yönelik yürütülen faaliyetlerin ulaştığı düzeydir. Ulaşılan seviyenin yeterli düzeyde 
olmaması nedeniyle İnsan Hakları Eylem Planı’na; “Adliye binaları da dâhil olmak üzere 
kamunun kullanımına tahsis edilmiş binalar, kamusal alanlar ve ulaşım araçları erişilebilir, 
engelli ve yaşlı dostu haline getirilecek, engelli ve yaşlıların hayatlarını kolaylaştıran akıllı 
uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.” faaliyet hedefi eklenmiştir.97

Yaşlı Destek Programı’nın (YADES)98 tüm şehirlerde uygulamaya konulması, bakım hiz-
metlerinden yararlanma konusunda kıstasların belirlenmesi, bakım hizmetleri sunumunda ça-
lışan personelin nitelik ve nicelik olarak yeterliliğinin artırılması önem arz etmektedir.

TİHEK tarafından ‘3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’ vesilesiyle MEB’e bağlı tüm 
özel ve devlet okullarında ortaöğretim (lise) düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin katılımı 
ile “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları” konulu kari-
katür, öykü ve şiir yarışması düzenlemiştir. Söz konusu yarışma ile öğrencilere ‘hak temelli 
bakış açısı kazandırmak, engelli hakları konusunda duyarlılık geliştirmek ve engellilerin tüm 
insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve do-

96  Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı, s. 98.
97   Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı, s. 98.
98  https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/6716/yasli-destek-programi-yades-2017-uygulama-usul-ve-esaslari-kitabi.pdf , 

Erişim tarihi: 24.08.2021.
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ğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmek ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmak’ 
amaçlanmıştır. Dereceye giren eserler ve sahipleri 3 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen çev-
rimiçi etkinlikle ilan edilmiştir. Ödüller İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenen 
törenle dereceye giren öğrencilere teslim edilmiştir.99

2.14. Ayrımcılık Yasağı
Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi, ulusal ve uluslarüstü düzeyde güvence altına alınan nor-

matif bir çerçeveye sahiptir. Ulusal hukuk sistemimizde ayrımcılığa karşı kapsamlı yasal bir 
çerçeve bulunmaktadır. Öyle ki Anayasamızın yanı sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5378 
sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu dâhil olmak üzere çeşitli kanunlar, kanun 
önünde eşit olarak tanınmaya ve ayrımcılık yasağına yer vermektedir. Ayrıca, Türk Ceza Ka-
nunu nefret suçunu münhasıran düzenlemekte ve ilgili kanunun “nefret ve ayrımcılık” başlıklı 
122’nci maddesinde nefret suçuna ilişkin ceza öngörülmektedir.100 

2016 yılında TİHEK’in kurulması ile birlikte ayrımcılık yasağı ile ilişkili olarak ulusal 
mevzuatımızdaki en kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Böylece herkesin hukuken 
tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşit olduğu vurgulanarak ayrımcılıkla mücade-
leye yönelik kurumsallaşma yönünde kritik bir adım atılmıştır. Ayrıca Türkiye, temel hak ve 
özgürlükleri güvence altına alınmasını ve ayrımcılıkla mücadele edilmesini amaçlayan ulus-
lararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerine taraf olarak ilgili sözleşmeleri ulusal mevzu-
atın bir parçası haline getirmiştir. Ancak eşitliğin sağlanması amacı ile oluşturulan kapsamlı 
hukuki çerçeveye rağmen ayrımcılığa karşı güçlendirilmiş bir koruma mekanizmasının temin 
edilmesi için mevzuat çalışmaları yapılması gerekmektedir.

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da AİHM tarafından ayrımcılık yasağının ihlal edil-
diğine ilişkin Türkiye aleyhine herhangi bir karar verilmemiştir.101 AYM’nin ise ayrımcılık 
yasağının ihlaline ilişkin 4 adet kararı bulunmaktadır. AYM, söz konusu kararlardan ikisinde 
ayrımcılık yasağını mülkiyet hakkı ile, diğer ikisinde ise aile hayatına saygı hakkı ile ilişkili 
olarak ihlal edildiğine kanaat getirmiştir.102 

99  https://www.tihek.gov.tr/tihek-karikatur-oyku-ve-siir-yarismasi-sonuclari/ , Erişim tarihi: 09.08.2021.
100   Madde 122: Nefret ve ayırımcılık
 (1) “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan 

nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını

 engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bkz., https://www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.5237.pdf , Erişim tarihi: 24.08.2021.

101  AİHM, Violations by Article and by State, https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2019_ENG.pdf , Erişim 
tarihi: 10.08.2021.

102  Anayasa Mahkemesi, Yıllık Rapor 2020, Mayıs 2021. https://www.anayasa.gov.tr/media/7444/2020_yillik_rapor.pdf , 
Erişim tarihi: 25.08.2021.
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2020 yılında TİHEK’e ayrımcılık yasağı kapsamında yapılan başvurulardan ön inceleme 
aşamasını geçen ve esas bakımından incelenmesi veya kabul edilebilirliğin esasla birlikte 
incelenmesi gerektiği değerlendirilen 276 başvuru olmuştur. Söz konusu başvurulardan 228’i 
‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında getirilen ‘Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kre-
disi’ imkânı hakkındadır. Bu paket kapsamında yapılan başvurular ile servet temelinde ayrım-
cılık iddiasıyla yapılan başvurularda artış eğilimi gözlemlenmiştir. 2020 yılında esas incele-
mesi yapılan başvurulardan biri hakkında “uzlaşma”; beşi hakkında “kabul edilmezlik”; yirmi 
beşi hakkında “ihlal olmadığı” kararı verilmiştir. Ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin 
karar sayısı ise 12 olarak kaydedilmiştir. Söz konusu kararlardan dördünde “cinsiyet”, üçünde 
“inanç”, birinde “siyasi ve felsefi görüş” ve birinde ise “cinsiyet ve medeni hal” temelinde ay-
rımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Başvuruların yanı sıra 2020 yılında Tür-
kiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından 3 vaka hakkında re’sen inceleme yapılmıştır. 
Ayrımcılık yasağı kapsamında ele alınan 3 vakadan 2’si hakkında ayrımcılık yasağının ihlal 
edildiğine, diğer vaka hakkında ise karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. İhlal 
kararı verilen vakalardan birisi hakkında “inanç ve cinsiyet” temelinde doğrudan ayrımcılık, 
diğerinde ise “inanç” temelinde taciz yapıldığı kaydedilmiştir.103

12 Mart 2020’de DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına 
alan salgın, ciddi bir kamu sağlığı krizi olmasının yanı sıra küresel ölçekte temel hak ve öz-
gürlükler ve özellikle de ayrımcılık yasağı üzerinde derin kırılmalar yaratmıştır. Dezavantajlı 
gruplar pandemi karşısında daha da kırılganlaşırken salgınla mücadele kapsamında alınan 
tedbirlerin farklı insan grupları arasında bir ayrımcılığa yol açmayacak biçimde uygulanması 
ve salgında hiç kimsenin arkada bırakılmaması (Leaving No One Behind) küresel ölçekte 
çokça vurgulanan ve tartışma yaratan konular olmuştur. 

Türkiye 2020 yılında da göçmenlerin ve sığınmacı çocukların eğitim, sağlık ve korunma 
haklarını güvence altına almak için kayda değer çaba göstermeye devam etmiştir.104 Söz ko-
nusu kişilere yönelik temel sağlık hizmetlerinin daha etkili biçimde sunulması ve dil ve kültür 
bariyerinden kaynaklanan sorunları aşabilmek için Göçmen Sağlığı Merkezleri oluşturulmaya 
devam edilmiştir. Erişilebilirliğin artırılması amacıyla Covid-19 pandemisi hakkında rehber 
ve broşürler, İngilizce, Farsça ve Arapça dillerine de çevrilerek yayımlanmıştır. Ders müfre-
datında mülteci çocukların entegrasyonu için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 11/11/2020 
tarih ve 36 sayılı kararı ile Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretim Programı’nı onaylamıştır. 
Diğer yandan, STK’lar tarafından sığınmacı çocukların dil bariyeri ve ayrımcılığa dayalı ak-
ran zorbalığı nedeniyle okullara uyum sağlamakta zorlandığı kaydedilmiştir.105 Sığınmacılara 

103  TİHEK 2020 Faaliyet Raporu, s. 68-69.
104  European Commission, “Turkey 2020 Report”,  Brussels 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/

default/files/turkey_report_2020.pdf , Erişim tarihi: 11.08.2021.
105  Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), 16/02/2021 tarih ve SGDD/2021/232 sayılı yazısı.  
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ve geçici koruma altındaki kişilere yönelik çok kapsamlı düzenlemelere rağmen bu kişilere 
yönelik nefret söylemi artış eğilimi göstermektedir. 2020 yılında ‘‘Fatih’i Suriyelilere teslim 
etmeyeceğim’’ şeklinde afişler asılmasından ötürü yetkili makamlar tarafından soruşturma 
başlatılmıştır.106 Özellikle sosyal medyada geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik nefret 
söylemi artış eğilimi göstermektedir. Sosyal medyanın etkileşime dayalı doğası, nefret söyle-
minin ortaya çıkmasını107 ve hızlı biçimde yayılmasını da olanaklı hale getirmektedir. Sosyal 
medyanın bilgi kirliliğine elverişli bir mecra oluşturması bu noktada alınacak tedbirleri daha 
da önemli bir hale getirmektedir.

Tarihsel olarak ülkenin en yoksul kesimleri arasında yer alan, kötü barınma koşulları altında 
yaşayan ve başta eğitim olmak üzere kamu hizmetlerine erişimde sosyo-ekonomik engellerle 
karşılaşan Roman kökenli vatandaşlar pandemi döneminde daha da kırılgan hale gelmiştir. 
Nitekim ‘tablet, internet ve bilgisayar’ gibi uzaktan eğitim araçlarının eksikliği bu çocukla-
rın uzaktan eğitim faaliyetlerine erişim noktasında sorunlara neden olmuştur.108 2020 yılında 
Roman kökenli vatandaşların çadırlarının yıkıldığına ve evsiz kaldıklarına ilişkin haberler 
medyaya yansımıştır.109 Covid-19 pandemisinin ilk olarak Çin’de ortaya çıkması sonucunda 
sosyal medyada Çinlilere yönelik aşağılama, simgeleştirme gibi farklı biçimlerde nefret söy-
lemi içeren içerikler yaygınlık kazanmıştır.

2020 yılında, küresel çapta Covid-19 pandemisi ile ilişkili olarak en ölümcül biçimleri dâ-
hil yaşlı ayrımcılığının şiddetle yaşandığına tanık olunmuştur. Bazı ülkelerde Covid-19’a ya-
kalananlar arasında öncelik dereceleri belirlenerek ayrım yapılması ve yaşlıların tedavi edil-
memesi gibi (triaj) uygulamalar gündeme gelirken110 huzurevleri gibi yaşlılara hizmet veren 
kuruluşlarda salgına bağlı yüksek ölüm oranlarına ve yaşlıların evlerinde ölüme terk edilmesi 
gibi insanlık dışı tutumlara tanık olunmuştur.111 Türkiye ise henüz Covid-19 vakası kaydedil-
meden huzurevlerinde önlemler almaya başlamış, yaş temelinde veya başka bir ayrım yap-
maksızın herkese tedavi hizmetleri sunulmasını sağlamış112 ve evlerinde bulunan yaşlıların 
ihtiyaçlarının karşılanması için valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda  “Vefa Sosyal 
Destek Grupları” oluşturmuştur.113 65 yaş üstü kişilerin sağlık raporlarının süresi uzatılarak 
kronik hastalık, engellilik raporu ve sürekli kullanım gerektiren ilaç, tıbbi ve diğer malze-

106  https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/22/iyi-parti-kurucusuna-nefret-sorusturmasi-sosyal-medyada-kin-ve-nefret-
kusuyor , Erişim tarihi: 08.08.2021.

107  Kuş, Oğuz, ‘‘Kovid-19 Salgını ve Mültecilere Yönelik Dijital Nefret Söylemi: Büyük Veri Perspektifinden Metin 
Madenciliği Tekniği ile Kullanıcı Kaynaklı İçeriklerin Analizi’’, TRT Akademi, c. 6, sy. 11, 2021, s. 114.

108  https://www.romanmedya.org/roman-cocuklara/ , Erişim tarihi: 11.08.2021.
109  https://www.milliyet.com.tr/gundem/cesmede-romanlarin-cadirlari-kaldirildi-6236575 , Erişim tarihi: 11.08.2021.
110  https://www.trthaber.com/haber/gundem/koronavirus-italyada-savas-triaji-baslatabilir-467357.html , Erişim tarihi: 

11.08.2021.
111  https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/03/24/ispanyadan-soke-eden-haber-yaslilari-evlerinde-olume-terk-ediyorlar , Erişim 

tarihi: 11.08.2021.
112  https://tr.euronews.com/2020/05/11/dso-nun-dunyaya-ornek-gosterdigi-turkiye-nin-huzurevlerinde-ald-g-onlemler-ve-basar-

nedenl , Erişim tarihi: 10.08.2021.
113  https://www.icisleri.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubuyla-569-bin-hanenin-ihtiyaclari-temin-edildi , Erişim tarihi: 08.08.2021.
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melerin sağlık kuruluşuna gidilmeden ve reçete yazılmasına gerek kalmaksızın eczaneler ve 
medikallerden temin edilmesi sağlanmıştır. 

Yaşlıların virüse karşı ciddi risk altında olması, onları koruyacak daha fazla önlem alın-
masını gerekli kılmıştır.  Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart 2020 tarihinde 
yayınlanan Genelge ile 65 yaş üzeri kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.114  Her 
ne kadar yaşlı kişilerin hastalık riskinden korunması amaçlanmışsa da tedbirin uygulanma 
süresinin belirsizliği; yaşlıların temel ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarına bağımlı hale 
gelmeleri; sosyal, kültürel, fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçların da karşılanmasına yönelik 
talepler yaş temelinde ayrımcılığı gündeme getirmiştir.  Ayrıca 65 yaş üstü olmasına rağmen 
özellikle kayıt-dışı sektörlerde çalışarak geçimini sağlayan kişiler, yoksulluk riskiyle karşı 
karşıya kalmıştır. Artan talepler ve yaşlıların ihtiyaçlarına karşılık verme amacı doğrultusunda 
29 Mayıs 2020 tarihli Genelge115 ile söz konusu sokağa çıkma yasağı esnetilerek belirli gün 
ve saatlerde 65 yaş üstü kişilerin yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet 
etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri düzenlenmiş116 ve seyahat yasaklarına 
da istisnalar getirilmiştir. Böylelikle yaşlıların sosyal, kültürel fiziksel, zihinsel ve ruhsal ge-
reksinimleri karşılanmaya çalışılmıştır. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu ise, yaşlıların korunması ve salgının 
kontrol altına alınmasını amaçlayan söz konusu tedbirlerin kısa sürede toplumda yaşlılara 
yönelik ayrımcı muamelenin ve sosyal dışlanmanın artmasına yol açmasıdır. Bu süreçte, yaşlı 
kişiler koruyucu önlemlere yeterince uymamakla, kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını yok 
saymakla suçlanmış ve daha fazla yasaklayıcı önlemin hedefi olmuştur. ‘Yaşlılar maske tak-
madıkları için virüsü yayıyorlar’ gibi söylemler ile yaşlı ayrımcılığı pandemi sürecinde artış 
eğilimi göstermiştir.117 

Covid-19 pandemisi ile birlikte sağlık durumuyla ilişkili damgalama ve bu duruma koşut-
luk arz edecek biçimde sağlık temelinde ayrımcılık hususu önem kazanmıştır. Hastalıkla doğ-
rudan temas halinde olan sağlık çalışanları; hastalık/hastalık şüphesi nedeniyle karantinada/ 
hastanede kalmış ve iyileşmiş kişiler ve aileleri, çevredeki insanlar tarafından hastalığa sahip 
ve/ya yayıyormuş gibi düşünülerek damgalandıkları ve ayrımcılığa uğradıkları durumlarla 
karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca hijyen malzemelerine erişimi sınırlı olan, kalabalık yerlerde 
çalışan ve/ya barınan yoksullar da gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle ayrımcı muame-
lelere veya söylemlere maruz kalabilmektedir.118  

114  https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi , Erişim tarihi: 
09.08.2021.

115  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200529M1-1.pdf , Erişim tarihi: 25.08.2021.
116  https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-18-yas-alti-ile-65-yas-ve-uzeri-kisilerin-sokaga-cikma-kisitlamasi-genelgesi , 

Erişim tarihi: 09.08.2021.
117  Başterzi, Ayşe Devrim; Cesur, Ender; Güvenç, Hasibe Rengün, vd. “Covid-19 ve Damgalanma”,  TTB Covid-19 Pandemisi 

Altıncı Ay Değerlendirme Raporu, 2020.
118  Başterzi, Ayşe Devrim; Cesur, Ender; Güvenç, Hasibe Rengün, vd. “Covid-19 ve Damgalanma”.
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Din ve inanç özgürlüğünün korunmasına yönelik irade 2020 yılında da sürdürülmüştür. 
İstanbul’daki Süryani cemaati tarafından talep edilen ikinci kilisenin Ağustos 2019’da başla-
tılan inşaat çalışmaları 2020 yılında da devam etmiştir.119 Sümela Manastırı’ndaki restorasyon 
çalışmaları nedeniyle 5 yıldır ara verilen yıllık ayinler, 15 Ağustos 2020 itibariyle yeniden dü-
zenlenmeye başlanmıştır.120 AİHM kararlarına da konu olan kimlik kartlarındaki din hanesinin 
kaldırılarak kişilerin talep etmesi halinde din bilgisine yer verileceği 2019 tarihli  “Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği” ile düzenleme altına alınmıştır.121 İstanbul Pendik’te 
bir apartmanın bahçe duvarına Alevilere yönelik yazılanlar hakkında soruşturma başlatılmış-
tır.122 

2020 yılında TİHEK, tatil yapmak üzere gittikleri bir sitede, site havuzuna tesettürlü mayo 
giymeleri nedeniyle alınmayan başvuranların inanç temelinde ayrımcılığa uğradığını tespit 
etmiştir. Bir televizyon kanalının yayınında program sunucusu “EBA Televizyonu” üzerinden 
ilk gün dersini anlatan başörtülü öğretmen hakkında, “milyonlarca öğrenciye rol model ola-
rak türbanlı öğretmen vermenin yanlış olduğu, imaj olarak öğretmen görüntüsünün türbanlı 
öğretmen olmadığı, imaj olarak türbanlı öğretmenle (derslere) başlamanın facia olduğu” yö-
nünde açıklamalarda bulunmuştur. Televizyon kanalında yayınlanan bu ifadelerin, ayrımcılık 
yasağını ihlal ettiği ve dini değerleri aşağıladığı iddiaları ile TİHEK’e başvurular yapılmıştır. 
Söz konusu müracaatlar doğrultusunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’nun kararı ile 
ilgili televizyon kanalı ve sunucusunun açıklamaları hakkında re’sen inceleme başlatılmış ve 
yapılan inceleme neticesinde inanç ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine 
karar verilmiştir. Yine İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından bir belediyenin eski Genel 
Sekreter Yardımcısının basına da yansıyan başörtülü çalışanlara yönelik ifadelerinin re’sen 
incelenmesine karar verilmiş ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine kanaat 
getirilmiş; karar medyada geniş yer bulmuştur.123

2020 yılında, engelli bireylerin ayrımcılıktan korunmasına ilişkin önemli adımlar atılmaya 
devam edilmiştir. 2020 yılı süresince kamusal mekânların, doğal parkların, ibadethanelerin, 
web sitelerinin engelli bireyler için erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. 
Bu kapsamda, fiziksel engelli öğrenciler için 128 okul erişilebilir hale getirilmiştir. Kamu gi-
rişimleri ve özel girişimler sayesinde toplu taşıma ve diğer hizmetlerin erişilebilirliğine ilişkin 
kamuoyu farkındalığı da artmaktadır. Diğer yandan Covid-19 tedbirleri kapsamında 8 Tem-

119  https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-49220503; https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhuriyet-tarihinin-ilk-suryani-
kilisesinin-insaatinda-son-durum?page=2, Erişim tarihi: 11.08.2021.

120  https://www.haberturk.com/trabzon-haberleri/79999615-sumela-manastirinda-5-yil-aradan-sonra-ilk-ayin-15-agustosta-
gerceklestirilecekortodoks , Erişim tarihi:11.08.2021.

121  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği, 3 Aralık 2019 tarih ve 30967 sayılı Resmî Gazete, m. 17/2. 
122  https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-alevi-vatandaslara-yonelik-yazilarla-ilgili-sorusturma-baslatildi/2015280 , 

Erişim tarihi: 10.08.2021.
123  https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/basortulu-personele-ayrimcilik-iddiasiyla-gundeme-gelen-eski-ibb-genel-sekreter-

yardimcisina-ceza/2122366 , Erişim tarihi: 25.08.2021
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muz 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yüksek Hızlı Tren, Ana hat ve 
Bölgesel trenlerde engelli bireylerin seyahat etmelerine kısıtlama getirilmiştir. Engelli yolcu-
lara yönelik alınan söz konusu tedbir, özellikle STK’ların tepkilerinin ardından 21 Temmuz 
2020 tarihinde kaldırılmıştır.124

TİHEK, 2020 yılında İstanbul Valiliği tarafından geniş bir alanın yaya ve araç trafiğine ka-
patılarak yürüme zorluğu olan ortopedik engelliler ve tekerlekli sandalye kullanan kişiler için 
alternatif güzergahların oluşturulmamasını erişilebilirlik kapsamında incelemiş ve engellilik 
temelinde dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.125

 2020 yılında da muhtaç durumdaki engelli kişilerin evde bakımlarının sağlanmasına yö-
nelik mali destek planı uygulanmaya devam edilmiştir. Engelli çocuklar; halk sağlığı hizmet-
lerinden, yardımlardan, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmetlerinden, düzenli ödeneklerden, 
bakıcı yardımlarından ve ücretsiz okul ulaşımından yararlanmaktadır. Covid-19 pandemisi 
nedeniyle EBA sistemi ile sunulan eğitim hizmetlerinin görme engelli öğrenciler için erişile-
bilir hale getirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmış ve işitme engelli öğrenciler için işaret 
dili çevirisi sağlanmıştır. Zihinsel engelli veya otizmli öğrenciler gibi özel eğitim ihtiyacı olan 
çocukların uzaktan eğitime erişebilmesi için ek önlemler alınmıştır.126

Pandemi döneminde engelli bakım merkezlerinde salgının önlenmesi için etkili önlemler 
alınarak bu kurumlarda bulunan kişilerin yaşam ve sağlık hakkı güvence altına alınmıştır. 
Covid-19 virüsü açısından yüksek risk altında bulunan engelli kişilerin korunması için süreli 
engelli raporu bulunan kişilerin raporları geçerli kabul edilmiştir. Pandemi koşullarında özel 
gereksinimli çocuklara ve ailelerine ruh sağlığı hizmetleri desteği sağlanmıştır. 

Ancak bütün önemli ve somut adımlara rağmen yaşamın bütün alanlarında engelli birey-
lerin toplum hayatına tam ve etkin katılımının sağlanması için hala atılacak adımlar bulun-
maktadır. Engelli bireylere yönelik kurumsal bakım hizmetleri önemini korumaktadır. Engelli 
bireylerin toplum içinde bağımsız biçimde yaşayabilmesi için daha fazla kişisel ve sosyal 
desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ulusal mevzuatımızda hâlihazırda bir “ruh sağlığı yasası” bulunmamaktadır. Özellikle zi-
hinsel ve psiko-sosyal engeli olan bireyleri etkileyen mevzuatın, eşitlik ilkesi ve diğer temel 
haklar bakımından revize edilmesi gerekmektedir. İlk “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bi-
reylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)”127 2019’da sona ermiş ve henüz yenilen-
memiştir. Eğitim alanında her kademede engellilik, ayrımcılık yasağı, içermeci eğitim hakkı, 

124  http://www.sahimsen.org.tr/yuksek-hizli-tren-yht-seferlerinde-engellilere-uygulanan-kota-uygulamasina-acilen-son-
verilmesi-hakkinda-acik-cagri-icerik-297 , Erişim tarihi: 25.08.2021.

125 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.tihek.gov.
tr%2Fupload%2Ffile_editor%2F2020%2F09%2F1600975394.pdf&clen=330993&chunk=true, Erişim Tarihi: 25.08.2021.

126  Bkz. Bölüm 7: Eğitim Hakkı.
127  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-16.htm , Erişim tarihi: 24.08.2021.
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erişilebilirlik ve makul düzenleme yükümlülüğüne ilişkin farkındalığın arttırılması gerekmek-
tedir. 

TİHEK 2020 yılında, engelli öğrencilerin ve/veya velilerinin makul düzenleme taleplerinin 
reddedilmesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlaline ilişkin başvuruları ele almıştır. İlköğ-
retim okulunda eğitim gören %40 işitme engelli üçüncü sınıf kaynaştırma öğrencisi M. M. 
A.’nın bireysel destek eğitimini ders saatleri dışında alma talebinin, P. Kaymakamlığı İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedilmesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına 
ilişkin başvuruda, engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına karar verilmiştir.128 
Bir diğer başvuruda da, başvuranın bir ilkokulda orta-ağır düzey zihinsel yetersizlik özel eği-
tim 3. sınıf öğrencisi engelli oğlu için talep ettiği okul servis hizmetlerinin sağlanmamasının 
makul düzenleme yükümlülüğüne aykırı olduğuna, bu nedenle de ayrımcılık yasağının ihlal 
edildiğine karar verilmiştir.129

Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla başta ASHB olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından eylem planları kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Bu amaçla pek 
çok proje hayata geçirilmektedir. Ancak bütün bu çabalara ve kaydedilen önemli gelişmelere 
rağmen kadın-erkek eşitliğine yönelik sorun alanları bulunmaktadır. İstihdamda çeşitlenen 
biçimlerde cinsiyete dayalı ayrımcılık, önemli bir sorun alanı olarak varlığını sürdürmekte-
dir. TİHEK’in istihdam alanında kadınların ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettiği 3 kararı 
bulunmaktadır. Bunlardan ikisi, hamilelik nedeniyle kadınların iş görüşmelerinin olumsuz 
sonuçlandırılması, diğeri ise yine hamilelik ile ilgili olarak iş yerinde yıldırmaya ilişkindir.130 
2020 yılında TİHEK’e cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasıyla başvuranlar-
dan bir kısmı erkektir.131 Bu başvurulardan biri, bir daireyi kiralamak için müracaatta bulunan 
başvuranın erkek olması nedeniyle kendisine dairenin kiralanmamasına ilişkindir. TİHEK, 
başvuruya ilişkin kararında objektif ve makul bir neden olmaksızın farklı bir muamelenin 
yapıldığını tespit ederek, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.132

6701 sayılı Kanunda “kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı ola-
rak yapılan eylemler” mobbing olarak tanımlanmaktadır. İşyerinde yıldırma/mobbing, önemli 
bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobbingle mücadele kapsamında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ALO 170 hattına 19.03.2011- 31.12.2020 
tarihleri arasında yapılan 100.000’den fazla mobbing çağrısı; 2020 yılında 11.346 kişiye ve-

128  Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz., 2020 /183 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Kararı, https://www.
tihek.gov.tr/upload/file_editor/2020/09/1600975777.pdf , Erişim tarihi: 24.08.2021. 

129 Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz., chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.
html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.tihek.gov.tr%2Fupload%2Ffile_editor%2F2020%2F07%2F1594385979.
pdf&clen=252170&chunk=true

130  TÜİK, ‘‘İstatistiklerle Kadın’’.
131  Başvurulara ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için bkz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2020 Faaliyet Raporu.
132  2020/221 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Kararı, https://www.tihek.gov.tr/upload/file_

editor/2021/02/1612790214.pdf , Erişim tarihi: 24.08.2021. 
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rilen mobbinge karşı destek söz konusu sorunun varlığını ortaya koymaktadır.133 6701 sayılı 
Kanunun 6’ncı maddesi ile çalışma yaşamının tüm süreçlerinde ayrımcılığı yasaklayan açık 
hüküm getirilmiştir. Bu çerçevede ‘cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi 
görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş’ olarak sırala-
nan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla 
kasıtlı olarak yapılan eylemler, 6701 sayılı Kanun ile yasaklanmıştır. 2020 yılında Kurumu-
muza yapılan bireysel başvurularda mobbing iddiaları önemli bir yer tutmaktadır. Zira 2020 
yılında TİHEK tarafından ayrımcılık yasağının ihlal edildiğinin tespit edildiği başvurulardan 
biri cinsiyet temelinde iş yerinde yıldırmayla ilişkilidir.134 Bu çerçevede herkesin insan onu-
runa yakışır, sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamına ve koşullarına sahip olabilmesi iş yerinde 
yıldırma ile daha etkin bir biçimde mücadele edilmesi önem arz etmektedir.

2.15. Terörle Mücadele
Ülkemizin on yıllardır mücadele ettiği terör sorununun yarattığı mağduriyetler insan hak-

ları ihlallerinin yaşanmasına yol açmaktadır. Hem kolluk güçlerinin hem de sivillerin başta 
yaşam hakkı olmak üzere insan haklarını birçok açıdan ihlal eden terör olgusu, insan hakla-
rının korunması ve güçlendirilmesi noktasında öncelikle çözülmesi gereken en temel sorun 
alanlarından birisini oluşturmaktadır. Terör örgütlerinin faaliyetleri ‘kölelik ve kulluk yasağı-
nın ihlalinden kamuya ve özel kişilere ait mülklere zarar verilmesine, eğitimi sekteye uğra-
tan eylemlerden seyahati engelleyen faaliyetlere’ varıncaya kadar geniş ölçekte insan hakları 
ihlaline yol açmaktadır.

İnsan hakları açısından büyük bir sorun ve potansiyel tehlike olan terör örgütleri ile müca-
dele, son yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da ulusal hukuk düzenimizde en temel öncelikler-
den olmuştur. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, YPG, DHKP-C, TİKKO gibi birçok 
örgütle mücadelesini eş zamanlı olarak sürdüren Türkiye, bu noktadaki kararlı mücadelesinin 
sonuçlarını almaya başlamıştır. Başta adı geçen örgütler olmak üzere terör örgütlerinin faali-
yetleri, eylemleri ve tehdit potansiyeli öncesi ile kıyaslanamayacak kadar azalmıştır. Bu etkili 
mücadele neticesinde örgütlere katılım büyük oranda azalma eğilimi göstermiştir.

Terörle mücadele 2020 yılında da hem yurt içinde hem yurt dışında aralıksız ve kararlılıkla 
sürdürülmüştür. Terör örgütü PKK’nın hem yurt içinde hem de yurt dışındaki mensupları-
na yönelik olarak sürdürülen kararlı mücadele neticesinde örgütün yurt içi ve yurt dışındaki 
hareket ve eylem kabiliyeti azaltılmıştır. Örgüte katılımda son yıllarda devam eden istikrarlı 
düşüş devam etmiştir. 2020 yılı içerisinde söz konusu örgüte katılım yalnızca 52 kişi olarak 
kaydedilmiştir. Bu düşüş üzerinde ‘etkili askeri operasyonlar, örgütün propaganda kaynakla-
rının sınırlandırılması ve sosyal çalışmaların’ etkisi olmuştur.

133  https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/16/mobbinge-taviz-yok-mobbingle-mucadele-meyvesini-veriyor, Erişim tarihi: 
09.08.2021.

134  Karara ilişkin ayrıntılı bilgiler için bkz., 2020/ 267 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Kararı, https://
www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/2021/02/1613739793.pdf , Erişim tarihi: 24.08.2021. 
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2020 yılı içerisinde FETÖ ile mücadele kararlı biçimde sürdürülmüştür. Örgütün hem yurt 
içindeki gizli yapılanmalarına hem de yurt dışındaki mensuplarına ve yapılarına yönelik çok 
sayıda operasyon düzenlenmiştir. Yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ör-
güt mensubu yakalanarak Türkiye’ye getirilmiş ve bu kişilerin yargılamasına başlanmıştır.

PKK tarafından kandırılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Halkların De-
mokratik Partisi’ne (HDP) karşı oturma eylemi yapan bir grup olan Diyarbakır Annelerinin 
oturma eylemi HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşmektedir. Evlatları 
terör örgütü tarafından alıkonulan ve onları geri alabilmek adına büyük bir mücadele sergile-
yen Diyarbakır Annelerinin nöbeti 724 gündür devam etmektedir.135 Yapılan eylemler netice-
sinde zaman içerisinde birçok aile çocuğuna kavuşmuştur.136

2.16. Covid-19 Pandemisi ile Mücadelede Alınan Tedbirlerin Hukuka Uygunluğu
İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tespit edilip Covid-19 

olarak adlandırılan virüs oldukça kısa sayılabilecek bir süre zarfında tüm küreyi etkisi altı-
na almıştır. Öyle ki yaklaşık bir ay içerisinde yeni tip koronavirüs epidemik salgın olmanın 
ötesine geçerek pandemiye dönüşmüştür. Küresel dünya düzenini derin biçimde etkileyen 
pandemi ile mücadele noktasında ülkeler farklı mücadele stratejileri uygulamışlardır. Kimi 
ülkeler salgınla mücadelede olağanüstü hukuki rejimlere geçmeyi tercih ederken, kimi ülkeler 
ise olağan hukuki rejimlerle mücadeleyi sürdürme yönünde karar almışlardır. 

Anayasamızın 119’uncu maddesi “Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir duru-
mun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet 
hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kal-
dırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu 
düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik 
bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı 
geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.” hükmünü içermektedir. İlgili madde kapsamın-
da salgın hastalıkla mücadelede Cumhurbaşkanına olağanüstü hal (OHAL) ilan etme yetkisi 
tanınmaktadır. Ancak ülkemizde pandemi sürecinde OHAL rejimi tercih edilmemiştir.

Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler, temel insan hakları üzerinde bir kriz alanı yarat-
mıştır. Ulusal hukuk sistemimizde bu dönemde OHAL ilan edilmemiş olmasından ötürü alı-
nan tedbirlerin Anayasa’nın 13’üncü maddesinde yer alan “Temel hak ve hürriyetler, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak 
ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 

135  https://www.aa.com.tr/tr/diyarbakir-annelerinin-evlat-nobeti/diyarbakir-anneleri-700-gundur-evlatlari-icin-nobette-/2321980 
, Erişim tarihi: 28.08.2021.

136  https://www.trthaber.com/haber/turkiye/bir-anne-daha-evladina-kavustu-604886.html Erişim tarihi: 28.08.2021.
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toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” hük-
müne uygun biçimde alınması gerekmektedir.

Anayasamızın 15’inci maddesine göre “Savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, mil-
letlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği 
ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya 
bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.”  Olağanüstü hal-
lerde devletlerin bazı insan hakları yükümlülüklerini durdurmasının yasal zemini bulunmakla 
birlikte bazı temel haklara ilişkin yükümlülükler askıya alınamamaktadır. Pandemi dönemi 
gibi olağanüstü dönemlerde devletlerin acil durum tedbirlerini “ayrımcı’’ biçimde uygulama-
ma sorumluluğu da söz konusudur. Uluslararası insan haklarının öngördüğü perspektife bağlı 
olarak hükümetler, olağanüstü durumun özellikle “dezavantajlı gruplar” üzerindeki etkisini 
dikkate almak ve ilgili kırılgan gruplar üzerindeki orantısız etkileri en aza indirmek için özel 
adımlar atmak durumundadır.137

Uygulamada ise Covid-19 pandemisi ile mücadele döneminde alınan tedbirlerin çoğu-
nun yasal dayanak açısından problem teşkil ettiği görülmektedir. Ulusal hukuk sistemimiz-
de haklara ilişkin genel sınırlandırma yasağı bulunmamaktadır. Bundan ötürü bu dönemde 
sınırlandırılan hak kategorilerine ilişkin ancak ilgili madde hükmünde açık bir neden olarak 
genel sağlık ya da kamu sağlığının yer alması gerekmektedir. Pandemi döneminde uygulanan 
sokağa çıkma yasakları ile seyahat kısıtlamalarının seyahat özgürlüğüne müdahale niteliğin-
de olduğu aşikardır. Anayasamızın 23’üncü maddesinde ‘genel sağlık ya da kamu sağlığı’ 
sınırlandırma nedeni olarak sayılmamıştır. Benzer bir durum, işten çıkarma yasağı açısından 
sözleşme özgürlüğü, takiplerin durdurulması açısından ise adil yargılanma hakkı için de ge-
çerlilik arz etmektedir.

Anayasal sistemimiz açısından olağan dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin katı biçimde 
korunduğu ve ancak 13’üncü maddede yer alan şartlara uygun olması durumunda müdahale 
edilebileceği düzenleme altına alınmıştır. OHAL ilan edilmemesinden ötürü olağan dönem 
kuralları geçerliliğini korumakta ve getirilecek olan sınırlandırmalar da bu kriterlere göre ya-
pılmak durumundadır.

Kuşkusuz Covid-19 pandemisinin yarattığı tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek adına bazı 
önlemlerin alınması zorunluluk arz etmektedir. Ancak demokratik hukuk devletinde tedbirin 
gerekli olması, bu amaçla alınan ya da alınacak bütün tedbirleri bir bütün olarak hukuka uy-
gun hale getirmemektedir. Tıbben gerekli hatta zorunlu olan bu sınırlandırmaların hukuka da 
uygun olması için öngörülen kriterleri taşıması gerekmektedir. Söz konusu tedbirlere dayanak 

137  Rights and Security International, ‘‘Covid-19: Toolkit For Civil Society Partners’’, p.20.
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teşkil eden 4 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu138 ve 10 Haziran 
1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun139 yetersiz olduğu aşikardır. Bundan ötürü 
Covid-19 pandemisi ile mücadelede hem de gelecek projeksiyonu açısından benzer sorunların 
yaşanmaması adına “Pandemi Yasası” çıkarılması gerekmektedir.

2.17. İdari Hak Arama Mekanizmaları ve Etkililiği
Demokratik toplumun varoluşsal dinamiği açısından “idarenin her türlü eylem ve işlem-

lerine karşı yargı yolunun açık olması” ilkesi, hak ve özgürlükler alanına yönelik koruma ve 
güvence mekanizması olarak işlev görmektedir. Küresel ölçekte yaygınlık kazanmaya başla-
yan idari hak arama mekanizmaları, idare ile bireyler arasında yaşanan ve insan hakkı ihlaline 
yol açan eylem ve işlemlere karşı yargı dışı denetim yolu olarak ifade edilmektedir. Söz konu-
su idari mekanizmalar hak arama özgürlüğü çerçevesinde yargısal mekanizmalara alternatif 
olarak geliştirilmiştir. Bu türden idari mekanizmaların “hızlı karar alma, adalet hizmetlerine 
erişimi kolaylaştırma ve ücretsiz olma” gibi pek çok avantajı bulunmaktadır.

Bu kapsamda ulusal hukuk sistemimizde çok sayıda idari hak arama mekanizması oluştu-
rulmuştur. Ulusal hukuk sistemimizin bir parçası haline getirilen bu türden mekanizmaların 
çoğunun icrai nitelikte bağlayıcı karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak bu mekaniz-
malar, kamuoyunda insan haklarına dair farkındalığın artırılması ve sorunların uzlaşıyla çö-
zülmesi anlayışı çerçevesinde kritik misyonlar üstlenmektedir. Türkiye’de insan haklarının 
korunması ve geliştirilmesi için ‘TİHEK, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), il ve ilçe insan 
hakları kurulları, hasta hakları kurulları, Kolluk Gözetim Komisyonu ve cezaevi izleme kurul-
ları’ gibi çok sayıda idari hak arama mekanizması faaliyette bulunmaktadır.

TİHEK, 6701 sayılı Kanun uyarınca insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrım-
cılıkla mücadele etme ve OPCAT kapsamında UÖM görevlerini ifa etmektedir. Kurum, in-
san hakları alanında re’sen incelemeler yapabilme yetkisine sahiptir. Yanı sıra hükümete ve 
TBMM’ye yıllık raporlar sunmakta ve sorunlu alanlara yönelik tavsiyeler vermektedir. UÖM 
kapsamında kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakıldığı ya da koruma altına alındığı merkez-
lere haberli ya da habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirilmektedir. TİHEK, 2020 yılı içeri-
sinde; “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi 2019 Yılı Raporu” nu Cumhurbaşkanlı-
ğına ve TBMM’ye sunmuş ve ilgili raporu kamuoyu ile paylaşmıştır.140

TİHEK, pandemi döneminde hem alıkonulan kişilerin hem de personelinin sağlığının ko-
runması amacıyla UÖM kapsamındaki ziyaretlerinin sıklığını azaltmak durumunda kalmıştır. 
2020 yılı içerisinde kurum türü ve coğrafi dağılım gözetilerek 12 adet alıkonulma ve/ya koru-

138  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1593.pdf, Erişim tarihi: 10.08.2021.
139  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5442.pdf, Erişim tarihi: 10.08.2021.
140  Bkz., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi 2019 Yılı Raporu, https://

www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/2020/12/1608249600.pdf , Erişim tarihi: 24.08.2021. 



İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ RAPORU 2020

59

ma altına alınma merkezine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 4’ü ceza infaz kurumu, 

2’si nezarethane, 2’si geri gönderme merkezi, 2’si çocuk evi, 1’i huzurevi yaşlı bakım ve reha-

bilitasyon merkezi ve 1’i engelli bakım merkezi olmak üzere toplam 12 adet alıkonulma ve/ya 

koruma altına alınma yerine ziyaretlerde bulunulmuştur. TİHEK tarafından ilgili merkezlere 

pandemi döneminde uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici içerikler gönderilmiştir.

Ulusal hukuk sistemimizde bir diğer idari hak arama mekanizması KDK’dır. KDK, ida-

renin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet 

anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemekte ve araştırmaktadır. 

KDK söz konusu eylem ve işlemlerle ilişkili olarak ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunmakta-

dır. İdarenin işleyişine ilişkin olarak KDK tavsiyeleri neticesinde birçok sorunun pratik yön-

temlerle çözüldüğü görülmektedir. KDK, pandemi döneminde de imkânlar dâhilinde kanunda 

yer alan görevlerini yerine getirmiştir.141

Rapor kapsamında değinilecek olan bir diğer idari hak arama mekanizması ise il ve ilçe 

insan hakları kurullarıdır. Söz konusu kurullar tüm il ve ilçelerde sırasıyla valilik ve kay-

makamlık bünyesinde oluşturulan kurumsal yapılardır. Kurulların çalışma usul ve esasları, 

23/11/2003 tarih ve 25298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İl ve İlçe İnsan Hakları Ku-

rullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”142 ile belirlenmiştir.

6701 sayılı TİHEK Kanunun Geçici 1’inci maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı ta-

rafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar il ve ilçe insan hakları kurulları faaliyetine 

devam eder.” hükmü uyarınca il ve ilçe insan hakları kurullarına ilişkin düzenleme yetkisi 

Cumhurbaşkanlığına aittir. Ancak bu düzenleme kurulların görevlerinin fiilen sona erdiği an-

lamına gelmemektedir. Bu noktada öngörülen düzenleme yapılacak olan revizyon ile birlikte 

kurulların çalışmasının devamına yöneliktir. Raporlama sürecinde tüm il ve ilçe insan hakları 

kurulları ile irtibata geçilmiş ve kurulların sorunları, ihtiyaçları ve talepleri alınmıştır. Bu 

kapsamda ‘mevzuatın görece eski ve yetersiz olması, bağımsız ve özerk personel ve bütçe-

lerinin olmaması, kurul üyelerine huzur hakkı ödenmemesi’ en temel sorun alanları olarak 

kaydedilmiştir. İl ve ilçe insan hakları kurullarına başvuru büyük oranda şehirlerin çeşitli 

noktalarına yerleştirilen insan hakları kutuları ile alınmaktadır. Söz konusu başvuru usulü, di-

jital olanakların etkin biçimde kullanılmadığını göstermektedir. Bundan ötürü il ve ilçe insan 

hakları kurullarının sözünü etmiş olduğumuz sorun alanlarına ilişkin gerekli düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir. 

141  6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6328.pdf , Erişim tarihi: 
24.08.2021.

142  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6305&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5, Erişim tarihi: 10.08.2021.
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İl ve ilçe insan hakları kurullarının yereldeki sorunların çözümü noktasında önemli avan-
tajları söz konusudur. Hem sorunun tespiti hem de çözüme kavuşturulması noktasında yerel 
makamlar, merkezi makamlara kıyaslandığında daha avantajlı konumdadır. Bütün bu avan-
tajlarından ötürü il ve ilçe insan hakları kurullarının, 6701 sayılı TİHEK Kanunu’nun Geçici 
1’inci maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya 
kadar il ve ilçe insan hakları kurulları faaliyetine devam eder.” hükmü uyarınca Cumhurbaş-
kanlığı tarafından yapılacak düzenleme ile yeniden ele alınması zorunluluk arz etmektedir.

Ulusal hukuk sistemimizde faaliyette bulundan bir diğer idari mekanizma, Kolluk Gözetim 
Komisyonudur. Komisyonun kurulma amacı; ‘kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesinin sağlanması ve vatandaşların kolluk hizmetleri ile ilgili öneri, istek ve şikâyetle-
rini iletebilmesidir.’ Komisyon, kolluk şikâyet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirlemekte 
ve kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından disiplin soruşturması 
yapılmasını isteyebilmektedir. TİHEK Başkanının da üyesi olduğu Kolluk Gözetim Komis-
yonu, 2020 yılı içerisinde Uşak İlindeki çıplak arama iddiaları ile ilişkili olarak yerinde ince-
lemelerde bulunmuştur.143

Türkiye’de ulusal ya da yerel düzeyde olmak üzere, yukarıda zikredilenlerin dışında çok 
sayıda idari hak arama mekanizması bulunmaktadır. “Hastane bünyesinde oluşturulan hasta 
hakları birimleri, cezaevi izleme kurulları, Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Dairesi, 
Danıştay ve Yargıtay bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Komisyonları”, Türkiye’de yer 
alan idari hak arama mekanizmalarına örnek olarak zikredilebilir. Söz konusu idari mekaniz-
malara yönelik birtakım sorun alanları bulunsa da insan haklarının kurumsallaşması açısından 
Türkiye’nin sürekli gelişmekte olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle toplumda insan 
hakları bilincinin yerleşmesi ve hak temelli bir toplumun inşası açısından söz konusu meka-
nizmaların varlığı önem arz etmektedir.

143  http://www.kollukgozetim.gov.tr/kolluk-gozetim-komisyonu-24-aralik-2020-de-usak-ilinde-toplandi , Erişim tarihi: 
24.08.2021. 
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3. İNSAN HAKLARINDA YATAY SORUMLULUK VE İNSAN HAKLARINA ÇOK 
AKTÖRLÜ YAKLAŞIM

İnsan hakları, devlet-birey ilişkilerinin yanı sıra bireyler arası ilişkilerde de geçerli olan 

ve uyulması zorunluluk arz eden kurallar bütünüdür. İnsan hakları kurallarının, bireyler ara-

sındaki ilişkilerde de geçerli olması ‘‘yatay etki’’ olarak ifade edilmektedir. Söz konusu kişi-

ler arasındaki ilişkilerde gerçekleşen ihlaller de ‘‘yatay ihlal’’ olarak adlandırılmaktadır. Bu 

türden ihlallerden ötürü devletin sorumluluğunun söz konusu olduğu kabul edilmektedir.144 

Yatay ihlallerden kaynaklanan devletin sorumluluğu ‘insan haklarını koruma ve güçlendirme’ 

yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Devletler insan haklarını koruma ve güçlendirme nok-

tasında önleyici ve onarıcı tedbirleri almak durumundadır.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında çok sayıda aktörün sorumluluğu 

bulunmaktadır. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesinde başat aktör kuşkusuz devlettir. 

Devletlerin “insan haklarına saygı; insan haklarını koruma ve insan haklarının gereğini yerine 

getirme yükümlülükleri” olmak üzere üçlü bir tipoloji çerçevesinde üst bir sorumluluğu bu-

lunmaktadır.145 Ancak insan haklarının korunmasında devletlerin yanı sıra ‘STK’lar, üniver-

siteler, siyasi partiler ve yerel yönetimler’ gibi çeşitlenen paydaş aktörler de söz konusudur. 

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında diğer bir aktör, STK’lardır. STK’lar 

‘ülkedeki uluslararası insan hakları uygulamalarına yönelik beklenti ve yorumları kamuoyuy-

la paylaşarak farkındalık yaratma; yerel ve merkezi yönetimler tarafından alınan önlemleri 

izleyip değerlendirme; karar alma mekanizmalarına katkı sağlama ve insan hakları mekaniz-

malarının izleme faaliyetine katkıda bulunma’ gibi çeşitlenen faaliyetlerle bu amaca hizmet 

etmektedir.146

Vatandaşların mahalli müşterek ihtiyacını karşılama amacıyla çeşitli politikalar yürüten 

yerel yönetimler, insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi noktasında diğer bir aktörü 

teşkil etmektedir. Özellikle pandemi döneminde yerel yönetimler toplumun kırılgan kesimle-

rinin hak alanlarına ilişkin faaliyetler ve politikalar yürütmüşlerdir.

144  Knox, John H., “Horizontal Human Rights Law”, The American Journal of International Law,
Vol. 102, Nu.1, 2008.
145  Bu tipoloji, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1987/23 (paragraf 67-68-69) ile formüle edilmiştir.
146  United Nations, ‘‘Sivil Toplum Alanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi’’, https://www.ohchr.org/Documents/

AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_Turkish.pdf , Erişim tarihi: 15.08.2021.
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER
4.1. Genel Değerlendirme
İnsan hakları rejiminin, sözleşmesel bir üst çerçevesi bulunmaktadır. Çok sayıda sözleşme 

ve ek protokoller, insan hakları yargılamasının içtihatları ve ulusal-anayasal normlar bir bütün 

olarak modern insan hakları müktesebatını oluşturmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

‘herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplum-

sal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, 

Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahip olduğunu’ ifade etmektedir. Uluslararası 

insan hakları müktesebatının temel sözleşmesel metinlerinin yaşam hakkından başlamak üze-

re sıralanan normatif çerçevesinin odak noktası “insan onuru” dur. İnsan hakları rejimi, ‘bütün 

insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit olduğu’ düşüncesi üzerine kuruludur.

Küresel ölçekte insan hakları üzerinde yıkıcı etkiler yaratan pandemi, insan haklarını ko-

rumanın önemini gözler önüne sermiştir. Kamu sağlığını tehdit eden bu olağanüstü dönemde 

ülkeler, insan hakları rejimi açısından birtakım kısıtlamalar öngörmüşlerdir. Bu türden kısıtlar 

başta ‘‘yaşam hakkı” olmak üzere, “sağlık hakkı, seyahat hakkı, kişisel verilerin korunması 

hakkı güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı ve sosyal güvenlik hakkı” gibi çok sayıda 

temel insan hakları açısından derin kırılmalar yaratmıştır. Pandeminin ortaya çıkardığı bu 

kırılganlıklar özellikle dezavantajlı gruplar açısından insan hakları ihlallerinin bilançosunu 

daha da ağırlaştırmaktadır. 

Bu kapsamda 2020 yılında insan hakları bilançosu hem ulusal hem de uluslararası ölçekte 

salgın nedeniyle yaşam hakkı ve sağlık hakkı odaklı gündeme gelmiştir. Bu raporda pandemi-

nin yarattığı kriz halinin insan hakları üzerindeki etkisi değerlendirilmiş ve sorun alanlarına 

ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir. Ulusal ölçekte insan haklarına yönelik sorun alanlara 

ilişkin tavsiyeler aşağıda yer almaktadır. 

4.2. Tavsiyeler 
 � Depremden kaynaklı yaşam hakkı ihlallerinin önlenmesi için yapı güvenliğinden fiili 

altyapının güçlendirilmesine; merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında güçlü bir iş 

birliğinin sağlanmasından hukuka uygun olmayan yapıların inşasında sorumlu olanlara 

yönelik etkili soruşturmaların yapılması ve caydırıcı cezaların verilmesine varıncaya 

kadar kapsamlı çalışmalar yapılması,

 � Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık artırma çalışmalarının 

yaygınlaştırılması; güvenlik önlemlerinin artırılması ve daha caydırıcı cezaların veril-

mesi,
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 � Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına farkındalık arttırma çalışmalarının arttırılması; 

şiddet eylemlerine yönelik caydırıcı cezaların verilmesi,

 � Yabancılara yönelik tahdit kodlarının aşırı muğlak ve soyut olmasının idareye geniş bir 

takdir yetkisi tanımasından ötürü, bu kodların uygulanmasına ilişkin olarak kamu düze-

ni ve kamu güvenliği hususları ile temel hak ve özgürlükler arasında makul bir dengenin 

kurulması, 

 � Özgürlüğünden alıkonulanlar başta olmak üzere yabancıların adalet hizmetlere erişi-

minin ve adli yardımlardan yararlanmasının sağlanması için daha etkili yöntemlerin 

hayata geçirilmesi,

 � AYM kararlarına uyulması ve gereğinin yapılması hususundaki tereddütlerden kaçınıl-

ması,

 � AİHM kararlarına uyulması ve gereğinin yapılması hususundaki tereddütlerden kaçı-

nılması,

 � Olağanüstü durumlarda yapılan eleştiri düzeyinde kalan yazıların ifade özgürlüğü kap-

samında değerlendirilerek adli işlemlere konu edilmemesi,

 � İfade ve toplanma özgürlüklerini kullanmak isteyenlere yalnızca durumun gerekli kıl-

dığı hallerde engel olunması, bu hakların kullanımının temini açısından gerekli güven-

celerin sağlanması,

 � Sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerde soyut gerekçelerden ziyade somut 

nedenlerin ortaya konulması, 

 � İl bazında karar verilen eylem ve etkinlik yasakları tedbirine ancak gerekli durumlarda 

ve ölçülü olarak başvurulması,

 � Genç istihdamını teşvik edecek mekanizmaların daha etkin bir şekilde hayata geçiril-

mesi,

 � Gençlere yönelik olarak hukuk okuryazarlığı alanında farkındalık artırma faaliyetlerinin 

yapılması,

 � Çocuk işçiliğine yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi, idari ve adli cezai uygulamaların 

daha etkin bir şekilde uygulanması, 

 � Pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağına istisna olarak hükme bağlanan 

“ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle fesih” uygulamasının pratikte 

iyi niyetli olmayan uygulamalara sebebiyet verebilmesi ve ilerleyen süreçte istihdam 

açısından işçi aleyhine önyargıların gelişmesine neden olduğundan/olacağından gerekli 

önlemlerin alınması,
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 � Pandemi dönemlerinde alınacak tedbirlere dair usul ve esasların yer alacağı “Pandemi 
Yasası’nın” çıkarılması, 

 � Kadınların işgücüne katılımını sağlayacak daha etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi, 
kamuda ve özel sektör iş yerlerinde kadınlara yönelik farklı çalışma uygulamalarının 
hayata geçirilmesi,

 � Yaşlı haklarını bir bütün olarak ele alan, bu konudaki hakları, yetkileri ve sorumlulukla-
rı ortaya koyan bir “Yaşlı Hakları Kanunu’nun” ihdas edilmesi,

 � Yaşlılara yönelik ayrımcılık konusunda farkındalık artırıcı çalışmaların yapılması,

 � Yazılı ve görsel basında yaşlılara yönelik kullanılan dil ve söylem konusunda tedbirlerin 
alınması, medya çalışanlarına bu noktada gerekli yetkinliğin kazandırılması,

 �  Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan hak ve sorumluluk alanlarının tespiti amacıyla 
“dijital haklar ve dijital nefret söylemine” ilişkin çalışmaların yapılması, 

 � Engelli bireylere yönelik erişilebilir yaşam alanlarının artırılması,

 � Ruh sağlığı alanındaki hakları konsolide edecek, bu konudaki korumayı güçlendirecek 
ve buna ilişkin usul ve esasları ortaya koyacak bir “Ruh Sağlığı Kanunu’nun” ihdas 
edilmesi,

 � Sığınmacılara yönelik ayrımcı ve ırkçı dil ve söylemlere yönelik gerekli tedbirlerin alın-
ması ve bu noktada farkındalık artırıcı çalışmaların yapılması,

 � Cinsiyet ayrımcılığına yönelik farkındalık artırma çalışmalarının yapılması,

 � Mobbing ile hem önleyici hem de bastırıcı mahiyette daha etkin bir şekilde mücadele 
edilmesi,

 � 6701 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesinde yer alan açık hüküm gereği il ve ilçe 
insan hakları kurullarına ilişkin yeni düzenlemenin ivedi biçimde hayata geçirilmesi,

 � 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43’üncü maddesinde yer verilen “ebevey-
nlere çocukları mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi zamanlı çalışma imkânı” 
tanıyan hükme ilişkin ikinci mevzuatın yürürlüğe konulması,

 � İnsan hakları alanında dikey ilişki (devlet-birey ilişkisi) kadar yatay ilişki ve sorum-
luluğun da olduğu hususunda toplumsal bilincin oluşturulması için gerekli çalışmalar 
yapılması tavsiye olunmaktadır.

T.C. Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine saygıyla arz olunur.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU




