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ÖNSÖZ 

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Avrupa Konseyi tarafından 
kurulmuştur. ECRI, insan hakları alanında çalışan bağımsız bir izleme kuruluşu olup 
ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe ilişkin alanlarda uzmanlaşmıştır. Bu kuruluşun bağımsız ve 
tarafsız üyeleri, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle ilgili 
sorunları ele almadaki yetkinlikleri ve manevi ağırlıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. 

ECRI, yasal faaliyetleri çerçevesinde, ülke bazında izleme çalışmaları yürütür, bu 
çalışmalar sayesinde her bir üye Devletin ırkçılık ve hoşgörüsüzlük açısından 
durumunu inceler ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri ve teklifler oluşturur. 

ECRI'nin ülke bazında izleme yaklaşımı eşit bir temelde tüm Avrupa Konseyi üye 
devletlerini kapsar. Çalışmalar 5 yıllık dönemlerde, yılda 9-10 ülkeyi ele alacak şekilde 
sürdürülür. Birinci dönem raporları 1998 sonu itibarıyla, ikinci dönem raporları 2002 
sonu itibarıyla, üçüncü dönem raporları ise 2007 yılı sonu itibarıyla sonuçlandırılmıştır. 
Dördüncü dönem çalışmaları Ocak 2008’de başlamıştır. 

Raporların hazırlanmasında temel alınan çalışma yöntemi, belgelerin incelenmesi, ilgili 
ülkenin ziyaret edilmesi, ardından da ulusal yetkililerle gizlilik esasına dayanan bir 
diyalogun oluşturulmasıdır. 
 
ECRI’nin raporları soruşturma sonuçlarının ya da tanık ifadelerinin ürünü değil, çok 
çeşitli kaynaklardan elde edilen büyük miktarda bilgiye dayalı analizlerdir. Belgelerin 
incelenmesi, önemli sayıda ulusal ya da uluslararası yazılı kaynağı temel almaktadır. 
Ayrıntılı bilgi edinmek üzere bizzat yerinde yapılan ziyaretler ilgili mercilerle (resmi ve 
sivil) doğrudan temasa geçilmesini sağlar. Ulusal yetkililerle geliştirilen gizlilik esasına 
dayalı diyalog, bu yetkililere metinde yer alabilecek olan kimi maddi hataların 
düzeltilmesi amacıyla gerek gördükleri hallerde rapor taslağında değişiklik önermeleri 
imkanını da sunmaktadır. Bu diyaloğun sonucunda, ulusal yetkililer eğer arzu ederlerse 
görüşlerinin ECRI’nin nihai raporunda ek olarak yer almasını talep edebilirler.  

Ülke bazındaki dördüncü dönem raporları uygulama ve değerlendirmeyi esas 
almaktadır. Raporlar, daha önceki ECRI raporlarındaki başlıca tavsiyelerin ne dereceye 
kadar uygulandığını incelemekte; benimsenen politikaları ve alınan tedbirleri da 
değerlendirmektedir. Bu raporlarda, söz konusu ülkedeki yeni gelişmelerin de bir 
incelemesi yer almaktadır. 

Dördüncü dönem raporunda yer alan tavsiyeler arasından seçilen bazı spesifik 
tavsiyelerin öncelikle uygulanması talep edilmektedir. Bu raporun yayınlanmasını 
izleyen en geç iki yıl içinde ECRI, söz konusu spesifik tavsiyelere ilişkin gelişmeleri 
takibe alıp bir ara rapor süreci uygulayacaktır. 

Aşağıdaki raporun sorumlulu ğu yalnızca ve tamamen ECRI’ye aittir. Açıkça aksi 
belirtilmedi ği takdirde, 30 Nisan 2010 tarihi itibarıyla mevcut durumu 
kapsamaktadır; bu tarihten sonraki geli şmeler bu analizin kapsamına dahil 
edilmemi ş, varılan sonuçlarda ve ECRI tarafından yapılan öne rilerde dikkate 
alınmamı ştır. 
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ÖZET 

ECRI’nin Türkiye hakkında yayınlanan 15 Şubat 2005 tarihli üçüncü raporundan 
bu yana, bu raporda de ğinilen bir dizi alanda ilerlemeler kaydedilmi ştir.  

Türkiye’de 2004 Anayasasının 90. Maddesinde yapılan değişiklikten sonra, uyuşmazlık  
durumlarında, insan haklarını konu alan anlaşmalar dahil olmak üzere uluslararası 
anlaşmaların hükümleri ulusal yasaların önüne geçmiştir. Kabul edilen yeni ceza 
kanunu hükümleri ile ırkçı fiillere ve ırk ayrımcılığına karşı koruma güçlendirilmiş; 
ayrımcılığı yasaklayan mevcut medeni ve idari yasaların yanısıra, özellikle de Ceza 
Kanunu’nun yeni 122. Maddesi, alenen ırk ayrımcılığı yapan fiilleri suç kapsamına 
almıştır. Vatandaşların nüfus cüzdanlarındaki din ibaresi artık zorunlu olmaktan 
çıkarılmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden 
kaynaklanan uluslararası yükümlülüklerinin, bunları uygulama sorumluluğu taşıyan 
hakimler ve savcılar tarafından anlaşılmasını temin etmek ve yeni Ceza Kanununun 
doğru ve her yerde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak üzere yetkililer bu konularda 
gereken eğitimi verme gayreti içindedirler.  

Yetkililer bir Ombudsmanlık kurumu oluşturmayı düşünmektedir; bunun yanısıra 
bireysel insan hakları şikayetlerinin incelenmesini ve ülkedeki insan haklarının 
izlenmesini sağlayacak bağımsız bir ulusal insan hakları kurumunun tesisini mümkün 
kılacak bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Ayrımcılıkla mücadelede ileride yapılması 
tasarlanan düzenlemelerin bir parçası olarak, bağımsız bir ayrımcılıkla mücadele ve 
eşitlik komisyonunun kurulmasına dair bir yasa tasarısı da mevcuttur. 

Yetkililer, Türkiye’de Kürtlerin durumuna ilişkin mevcut gerilimleri ele alıp çözmeye 
yönelik, memnuniyet verici adımlar atmaktadır. 2009 yılında hükümet, Türkiye’deki 
Kürtleri ilgilendiren çözümlenmemiş sorunlara barışçı yollardan çare bulmak amacıyla 
bir “demokratik açılım” girişimi başlatmıştır. Bu girişimle bağlantılı olarak yetkililer, 
Kürtçenin ve diğer azınlık dillerinin öğretileceği, üniversite düzeyinde bir Yaşayan Diller 
Enstitüsü kurulmasını onaylamıştır. Bu girişimler sayesinde Türk toplumu azınlıklara 
mensup kimselerin sorunlarını daha gönüllü olarak ve açıkça tartışmaya başlamıştır. 
Alevi ve Roman topluluklarıyla diyalogu geliştirmek üzere de adımlar atılmıştır. 
Türkiye’de kabul edilmiş gayrimüslim azınlık temsilcilerinin Vakıflar Konseyi’ne üye 
olarak katılabilmesi ve bazı gayrimenkullerin gayrimüslim vakıflara iadesi için yeni 
olanaklar tanınmıştır. 

Nüfusun çoğunluğunu azınlıklara mensup kişilerin oluşturduğu bazı bölgeler de dahil 
olmak üzere, günlük yaşamda sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikleri 
azaltmak amacıyla tedbirler alınmıştır. Bedelsiz sağlık hizmeti hakkına sahip düşük 
gelirli ve sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan kesimlerin reçeteli ilaç masrafları da 
artık bu kimselere geri ödenmektedir. Eğitimde, hiç okula gitmemiş yada okulu terk 
etmiş 10-14 yaşları arasındaki çocuklara – esas olarak Roman çocuklarına – yönelik bir 
telafi ve yetiştirme programı uygulaması onaylanmıştır. 

2009-2010 öğretim yılı başında tüm öğrencilerin ilk ders saatlerinde ayrımcılıkla 
mücadeleyi konu alan bir dersin verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Türk Ermeni azınlık 
okullarına öğretmen tayininin kolaylaştırılması için önlemler alınmıştır. Kullanılan ders 
kitapları, ayrımcı içerikten arındırılmaları amacıyla incelemeye alınmıştır. Ancak 
müteakip araştırmalar bu alanda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya 
koymuştur.  

Azınlık mensuplarına yönelik olumsuz davranışlar dahil, kolluk kuvvetlerinin görevlerini 
kötüye kullanmalarını önlemek amacıyla tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler arasında, 
güvenlik güçleri mensuplarının insan hakları konusunda eğitilmeleri için gösterilen 
önemli gayretler; polis ve jandarma karakollarında görüşme odalarına yerleştirilen ses 
ve görüntü kayıt sistemleri; ve tıbbi personel ile hakim ve savcıların, işkence ve kötü 
muamelenin söz konusu olduğu vakaların en iyi şekilde nasıl incelenip 
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belgelenebileceği konusunda eğitilmeleri sayılabilir. Bunların yanısıra, polis ve 
jandarma hakkındaki şikayetleri ele almakla görevlendirilecek bağımsız bir şikayet 
komisyonu kurulabilmesini mümkün kılacak bir yasa tasarısı da hazırlanmıştır. 

ECRI Türkiye’deki bu olumlu geli şmeleri memnuniyetle kar şılamaktadır. Ancak, 
kaydedilen ilerlemelere ra ğmen bazı sorunlar endi şe kaynağı olu şturmaya devam 
etmektedir.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 No.lu Protokolü Türkiye tarafından henüz 
kabul edilmiş değildir.  

Türk hukukunda ırk ayrımcılığının bir tanımı bulunmamaktadır ve ayrımcılıkla 
mücadeleye ilişkin kapsamlı bir mevzuat da henüz oluşturulmamıştır. Irkçı suç 
nedenlerinin tüm adi suçları ağırlaştırıcı bir şart oluşturduğu konusunda da Türkiye 
yasalarında bir hüküm yoktur. Dernekler Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda yer alan 
bazı maddeler ve bunların uygulamaları da hala endişe kaynağıdır.  

Türkiye’de henüz bir Ombudsmanlık yada dengi bir kurum tesis edilmiş değildir; ayrıca, 
ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadelede uzmanlaşmış bağımsız bir uluslararası 
oluşum da yoktur. 

Türkiye’deki azınlık gruplarının mensupları barışçı görüşlerini ve gayelerini ifade 
ettiklerinde, bu kişiler Ceza Hukukunun belirli maddelerine göre cezalandırılmaya 
devam edilmektedir. Azınlıkların barış yanlısı ifadeleri dahi hala Türkiye devletinin 
bütünlüğünü tehdit eder nitelikte algılanmaktadır. Hükümetin bu konulardaki tutumunda 
ve yaklaşımlarında yaptığı köklü değişiklikler, yönetimin tüm katmanlarına ulaşmamış 
gözükmektedir; buna örnek olarak, hala çok sayıda kovuşturmayı Ceza Kanununun 
değiştirilen 301. Maddesi uyarınca yapma girişimleri gösterilebilir. Görevlilerin Kürt dilini 
kamusal alanda kullanmaları halinde bu kişiler hakkında kovuşturma açılabilmektedir; 
ve Kürtlerin yada diğer azınlıkların çıkarlarını savunan kimseler hakkında da çoğu 
zaman Ceza Kanunu gereğince kovuşturma başlatılmaktadır. Terörle mücadele 
yasalarının uygulanış şekli bazı kesimlerin, özellikle Kürt çocukların, haklarının ihlali 
riskini arttırmaktadır.  

Türkiye’deki farklı azınlık gruplarının yasal durumlarındaki belirgin eşitsizlik hala 
sürmekte olup; bu eşitsizlik özellikle, Lozan Antlaşmasıyla güvence altına alınan ve 
Türkiye hukukunda gayrimüslim azınlıklar olarak kabul edilen (Ermeniler, Rumlar ve 
Yahudiler) vatandaşlarla, bu Antlaşmanın hükümlerinden yararlanamayan diğer azınlık 
grupları arasında görülmektedir. Bu da, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmada bir 
ayrımcılığa yol açabilmektedir.  

Ermeni ve Rum azınlıkların bildirdiğine göre, ders kitaplarının yetersizliği ve kendi 
dillerinde yetişmiş öğretmen eksikliğinden dolayı bu azınlıklar azınlık dili eğitiminde 
güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Din adamlarının eğitimi, Rum Ortodoks topluluğu için 
hala önemli bir sorundur. Yasalardaki boşluklar nedeniyle gayrimüslim vakıfların 
mülkiyet haklarına ilişkin önemli sorunlar da çözüm beklemektedir. 

Türkiye’nin en yoksul ve ücra illerinde, zorlu ekonomik ve sosyal şartlar altında yoğun 
bir Kürt nüfus yaşamaktadır. İç göçle yer değiştiren nüfusun geri dönüşüne yardımcı 
olacak – örneğin, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP), tazminat ödenmesi 
ve Kasım 2008’den itibaren geliştirilen taşra eylem planları gibi - memnuniyet verici 
girişimler bulunduğu halde, bu alanda çok yavaş ilerleme kaydedilmekte ve dönüşlerin 
önündeki engeller halen sürmektedir.  Bu süreç içinde, yerinden edilmiş insanlar 
toplumdan dışlanmakta ve yaşamlarını ciddi ekonomik ve sosyal güçlükler içinde 
sürdürmektedirler. Romanlara da eğitim, iş bulma, barınma, sağlık ve kamusal alana  
erişimde yapılan ayrımcılık devam etmektedir. Yaşamlarını olumsuz ve sağlıksız 
koşullarda sürdürdükleri gibi toplulukları dağılmakta ve yer değiştirmeye 
zorlanmaktadır.  Aleviler ise ibadetleri konusunda ayrımcılıktan yakınmaktadır. 
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Eğitim alanında okula devam eden öğrenci sayısı, yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı 
bölgelerde, ülke ortalamasının altındadır; bildirildiğine göre, okula giden Roman 
çocuklarının sayısı da düşüktür.  Okullarda zorunlu din dersi uygulamasında 
değişiklikler yapılması için hazırlıklar olduğu halde, müfredatın halen sünni islam 
inancının prensipleri esas alınarak hazırlandığı bildirilmiştir. Türkiye’deki öğrencilerin 
güne ant içerek başlamaları mecburiyeti de, bir tartışma kaynağı olmaya devam 
etmektedir. 

Türkiye’nin hukuk sisteminde kapsamlı iltica yasaları mevcut değildir; ancak bu alanda 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konudaki mevcut yasaların uygulanmasında ve iltica 
vakalarında izlenen usullerde ciddi kusurlar tespit edilmiş, keyfi gözaltına almalara 
karşı yeterli koruma sağlanmadığı görülmüştür. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) tarafından tanınan binlerce mülteci, Türkiye’de sadece geçici 
sığınmacı statüsünde kalmaya devam etmektedir. İkamet harcı ödemek zorunda 
olmaları, bu insanların özellikle korunmaya muhtaç durumlarının dikkate alınmadığını 
göstermektedir. 

Son yıllarda ırkçı siddet olayları meydana gelmiş, bireyler, dine dayanan gerekçelerin 
tetiklediği, bir kısmı ölümle sonuçlanan ciddi saldırılara maruz kalmıştır. Aşırı milliyetçi 
yada aşırı sağcı yayınlarda alenen yer alan antisemit  (Yahudi karşıtı) ifadeler çoğu 
zaman cezasız kalmaktadır.  

Azınlık mensuplarından polis nezaretinde iken hayatını kaybedenler olmuş, şüphelilerin 
tutuklanma esnasında kötü muameleye uğradığı iddiaları artmıştır. Azınlıklara mensup 
nüfusun yoğun olduğu yerlerde yapılan gösteriler sırasında polisin aşırı güç kullanması 
endişeleri de artmıştır. Kötü muamelenin söz konusu olduğu ve faillerinin kolluk 
kuvvetleri mensubu oldukları iddia edilen vakalarda soruşturma ve kovuşturmada 
yetersizlikler görüldüğü bildirilmiştir. 

Türkiye’de çeşitli azınlık gruplarının durumunu yada ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının 
boyutlarını değerlendirecek tutarlı ve kapsamlı bir veri sistemi henüz bulunmamaktadır. 

ECRI bu raporda, Türk yetkililere, a şağıdaki konularda ilave tedbirler alınmasını 
tavsiye etmektedir.   

ECRI, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 No.lu Protokolünün Türkiye tarafından 
en kısa zamanda kabul edilmesini talep etmekte; ve ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla 
mücadeleye ilişkin bir dizi uluslararası belgenin imzalanıp onaylanmasını tavsiye 
etmektedir.  Anayasada, ceza kanununda, medeni kanunda ve idari kanunda yer alan 
ırkçılığa, ırk ayrımcılığına ve hoşgörüsüzlüğe karşı hükümlerin güçlendirilmesine 
yönelik bir dizi tavsiyelerde bulunmaktadır. Türk yetkilileri, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı 
güden eylemleri yasaklayan mevcut yasaların ve terörle mücadele yasalarının 
uygulamada hayata nasıl geçirildiğini yakından incelemeye kuvvetle davet etmektedir. 
Ayrıca, hakim ve savcıları, ceza kanunu hükümlerinin ırkçılığa ve ırk ayrımcılığına karşı 
uygulanması konusundaki eğitme çabalarını sürdürmeleri için yetkilileri kuvvetle teşvik 
etmektedir. 

ECRI Türk yetkililere, ırkçılıkla mücadeleye yönelik ceza kanunu hükümlerinin, ırkçılık 
ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin ulusal mevzuat hakkındaki 7 No.lu Genel 
Politika Tavsiye Kararının savunduğu doğrultuda pekiştirilmesini; özellikle, ırkçı 
sebeplerin tüm adi suçları ağırlaştırıcı bir durum oluşturacağı yönünde bir yasal 
düzenleme yapılmasını tavsiye etmektedir. *  

ECRI, yetkililerin bir Ombudsmanlık kurumu oluşturma yolundaki çabalarını 
desteklemektedir. İnsan haklarının korunmasını sağlayan mekanizmaların genel yapısı 
içinde, özel olarak ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadele etmek üzere 

                                                 
* Bu paragrafta yer alan tavsiyeler hakkında ECRI tarafından, bu raporun yayınlanmasını izleyen iki yıl 
içinde bir ara rapor hazırlanacaktır. 
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görevlendirilecek bir birimin mümkün olan en yakın zamanda oluşturulmasını yada 
mevcut mekanizmalardan birinin bu görev için açıkça tespit edilmesini kuvvetle tavsiye 
etmektedir.   

ECRI, anadili Türkçe olmayan çocuklara, Türkçe eğitim veren okullara 
gönderilmelerinin yanısıra, Türkçeden başka dillerin de öğretilmesi ve bu dillerde eğitim 
yapılmasının desteklenmesine yönelik bir dizi tavsiyede bulunmaktadır. ECRI aynı 
zamanda, eğitim sisteminde tüm dini azınlık mensuplarının inançlarına saygı 
gösterilmesinin gerektiğini vurgulamaktadır. Günlük yaşamın barınma ve sağlık gibi, 
diğer alanlarında da ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin bir dizi tavsiyede 
bulunmaktadır. 

ECRI, gayrimüslim (“Lozan Antlaşması bağlamında”) azınlıkların durumlarının 
iyileştirilmesi için, özellikle eğitim, öğretim ve mülkiyete erişim alanlarında, bir dizi tedbir 
alınmasını tavsiye etmektedir. Alevilere, Romanlara, Kürtlere, yerinden edilmiş 
kimselere, mültecilere ve sığınmacılara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak için uygun 
tedbirlerin alınmasını tavsiye etmektedir.  

ECRI, Türk yetkilileri, mültecilerin ve sığınmacıların özellikle korunmaya muhtaç 
olduklarını göz önüne alarak, ya bütün mülteci ve sığınmacıların ikamet harcından 
muaf tutulması için mevcut ilgili mevzuatta değişiklikler yaparak, yada bunun yapılması 
çok zaman alacaksa mevcut şartlar dahilinde, hızlı bir çözüm getirmeye teşvik 
etmektedir. Bu konuya ilişkin olarak ECRI, yetkililere, İçişleri Bakanlığının 19 Mart 2010 
tarihli, Mülteciler ve Sığınmacılara ilişkin 19 No.lu Genelgesinin söz konusu sorunları 
çözümlemedeki etkililiğini değerlendirebilmeleri için uygulamadaki sonuçlarını yakından 
izlemelerini tavsiye etmektedir. * 

ECRI, yetkilileri, çabalarını ırkçı şiddet olaylarıyla mücadele etme yönünde 
yoğunlaştırmaya ve ırkçı şiddet içerdiği iddia edilen bütün olayların polis tarafından 
derinlemesine soruşturulmasını sağlamaya davet etmektedir. Yetkililerin ırkçılıkla ve 
hoşgörüsüzle mücadelenin gerekliliği hakkında toplumda farkındalık yaratabilmek için 
daha fazla gayret göstermeleri; Türkiye’de antisemitizm ile mücadelede gerekli bütün 
önlemleri almaları; ve, güvenlik güçlerince azınlık mensuplarına  kötü davranılmasının 
önüne geçebilmek için daha çok çaba harcamaları tavsiye edilmektedir. 

ECRI, Türk yetkililerin polis ve diğer kolluk kuvvetlerinden ve kovuşturma mercilerinden 
ayrı ve bağımsız, polisin yada diğer kolluk kuvvetlerinin görevlerini kötüye 
kullandıklarının iddia edildiği vakaları, azınlık mensuplarına yönelik kötü muamele 
dahil, soruşturmakla görevli olacak bir kurumu oluşturmaya yönelik yasaları mümkün 
olan en kısa sürede çıkarmalarını ve yürürlüğe koymalarını tavsiye etmektedir. *  

ECRI, yetkilileri, Türkiye’deki Kürtlerin durumuna ilişkin sorunlara barışçı yollardan 
çözüm getirilmesi yönünde çaba harcamaları için kuvvetle teşvik etmektedir. Okul 
müfredatlarının ve ders kitaplarının, ırkçılıkla ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi, 
hoşgörüyü ve ayrımcılık yapılmamasını telkin eden değerleri yayacak ve teşvik edecek 
şekilde hazırlanması; ve öğretmenlerin de bunlarla ilgili insan hakları ve ayrımcılık 
karşıtı konularda eğitilmeleri için yetkililerin daha çok gayret göstermelerini tavsiye 
etmektedir. 

ECRI, verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğinin korunması esaslarına uyularak, 
azınlık gruplarının hayatın farklı alanlarındaki durumlarının değerlendirilebilmesi için 
yöntemler belirlenmesini ve bunları yaparken gizlilik ilkelerine gereken saygının 
gösterilmesini, kimliklerin açıklanması için önceden izni alınmasını ve ancak kişilerin 
istemesi durumunda açıklanmasını tavsiye etmektedir. 
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TESPİTLER VE TAVSİYELER 

I. Konuya ili şkin mevcut yasalar ve bunların uygulaması  

Uluslararası hukuki belgeler 

1. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 12 No.lu 
Protokolünü Türkiye’nin acilen onaylamasını; Her Türlü Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 14. Maddesi uyarınca 
beyanda bulunmasını; Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşmenin 27. Maddesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin 13. Maddesi hakkında koyduğu çekinceleri 
kaldırmasını tavsiye etmiştir.   

2. ECRI, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 12 No.lu Protokolünü 
(ayrımcılığın genel olarak yasaklanması) henüz onaylamadığı gibi, Irk 
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesine bireysel başvuruları ele alma 
yetkisi veren Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin 14. Maddesi uyarınca beyanda bulunmadığına da 
dikkat çekmektedir. Türkiye’nin 24 Kasım 2006’da Medeni ve Siyasi Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Geçici Protokolünü onaylamasını, böylece, 
bireysel başvuruları kabul edip ele almak üzere İnsan Hakları Komitesinin 
yetkinliğini kabul etmiş olmasını ECRI memnuniyetle karşılamakta; ancak, 
Komitenin Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme tarafından 
güvence altına alınanlar dışındaki hakların konu edildiği diğer davalarda, bu 
Sözleşmenin 26. Maddesince (ayrımcılığın yasaklanması) Komite’ye tanınan 
yetkilere açıkça çekince koymasını üzüntüyle karşılamaktadır. Sonuç olarak, 
Türkiye’nin yargı alanında ırk ayrımcılığı mağduru olan kimselerin, uluslararası 
düzeyde sağlanması muhtemel bazı çözüm yollarına ve haklara erişim 
imkanları bulunmamaktadır: yalnızca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek 
Protokolleri veya Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
tarafından tanınan spesifik hak ve özgürlüklerde ayrımcılık yapılması 
durumunda, uluslararası düzeyde tazminat talebinde bulunabilmekteler.  

3. Türkiye, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin1 27. 
Maddesine koyduğu çekinceyi kaldırmamıştır; ve bu Sözleşme bu çekinceye 
göre halen, Anayasanın ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasının2 ilgili 
hükümleri ve maddeleri uyarınca yorumlanmakta ve uygulanmaktadır.  Türkiye, 
aynı zamanda, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşmenin 13. Maddesine koyduğu çekinceyi de kaldırmamıştır; buna göre 
Türkiye, 13. Maddenin 3. ve 4. paragraflarını (ebeveynlerin çocuklarına kendi 
inançları doğrultusunda dini ve ahlaki eğitim verme özgürlüklerine ve gerçek ve 
tüzel kişilerin eğitim kurumları kurma ve işletme özgürlüklerine saygı 
gösterilmesi hakkında) Türkiye Anayasasının3 3., 14., ve 42. Maddelerinin 
hükümlerine göre uygulama hakkını saklı tutmaktadır.  

4. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda, Türkiye’nin, Eğitimde Ayrımcılığa Karşı 
UNESCO Sözleşmesini, Bölgesel ve Azınlık Dillerine İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi’ni, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmeyi, 
Yabancıların Yerel Düzeyde Kamu Hayatına Katılımı Sözleşmesini ve Avrupa 
Uyrukluk Sözleşmesini imzalayıp onaylamasını tavsiye etmiştir. Bunların 

                                                 
1 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 27. Maddesine göre etnik, din, dil bakımından 
azınlıkların bulunduğu devletlerde, bu azınlık mensuplarının, kendi topluluklarındaki diğer şahıslarla birlikte 
kendi kültürlerini yaşatma, kendi dinlerini açıkça ifade edip uygulama, veya kendi dillerini kullanma hakları 
engellenemez.” 
2 Bkz. aşağıda ileride, madde 9. 
3 Bkz. aşağıda ileride, Anayasal hükümler ve diğer temel hükümler. 
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yanısıra ECRI Türkiye’nin, bilgisayar sistemleri yoluyla işlenen ve ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı içeren suçların cezalandırılması hakkındaki Avrupa 
Konseyi Siber Suç Sözleşmesini ve Ek Protokollerini; ve, Tüm Göçmen İşçilerin 
ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi de 
onaylamasını tavsiye etmiştir.  

5. ECRI, Türkiye’nin 27 Eylül 2004 tarihinde Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile 
Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi kabul etmiş 
olmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Türkiye’nin 27 Haziran 2007’de 
(Gözden geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartını, 28 Eylül 2009’da da Engelli Kişilerin 
Hakları Sözleşmesini ve bu Sözleşmenin Protokolünü kabul etmiş olmasını da 
ilgiyle izlemektedir.4 Ancak ECRI, Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme, 
Bölgesel ve Azınlık Dillerine İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme, Yabancıların Yerel Düzeyde Kamu 
Hayatına Katılımı Sözleşmesi, Avrupa Uyrukluk Sözleşmesi ve bilgisayar 
sistemleri yoluyla işlenen ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığı içeren suçların 
cezalandırılması hakkındaki Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve bunun 
Ek Protokolleri hakkındaki durumun üçüncü ECRI raporundan beri değişmemiş 
olmasını esefle karşılamaktadır. 

6. ECRI Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 12 No.lu Protokolunu en 
kısa sürede onaylamaya davet etmektedir. Türkiye’nin, Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılması Komitesine bireysel başvuruları ele alma yetkisi veren Her 
Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
14. Maddesi uyarınca beyanda bulunması için; ve Medeni ve Siyasi Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 27. Maddesine ve Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 13. Maddesine koyduğu 
çekinceleri kaldırması için yaptığı tavsiyeyi yinelemektedir. 

7. ECRI, Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini, Bölgesel ve Azınlık 
Dillerine İlişkin Avrupa Sözleşmesini, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin 
Çerçeve Sözleşmeyi, Yabancıların Yerel Düzeyde Kamu Hayatına Katılımı 
Sözleşmesini ve Avrupa Uyrukluk Sözleşmesi’ni imzalayıp onaylamasını 
yeniden tavsiye etmektedir. 

8. ECRI, bilgisayar ağları yoluyla işlenen ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığı içeren 
suçların cezalandırılması hakkındaki Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin 
ve Ek Protokollerinin Türkiye tarafından onaylanmasını yeniden tavsiye 
etmektedir.  

9. Günümüzde Türkiye’de yaşayan azınlıkların durumunu etkilemeye devam eden 
kilit antlaşma 1923 tarihli Lozan Antlaşmasıdır. Bölüm III, Türkiye’deki 
gayrimüslim azınlıkların durumunu ele almakta, ve Yunanistan’da yaşayan 
Müslüman azınlıklara mütekabiliyet esasına göre aynı hakları tanımaktadır. 
Müslüman olmayan Türkiye uyruklu azınlıklara bazı haklar açıkça 
tanınmaktadır; örneğin, yasalar önünde eşitlik gibi, medeni ve siyasi hakların 
uygulanmasında ayırım yapılmaması gibi, (kendi imkanlarıyla) yardım 
kuruluşları, dini ve sosyal kurumlar, okullar ve benzer eğitim kuruluşları 
oluşturma ve işletme ve buralarda kendi dillerini özgürce kullanma ve 
inançlarını özgürce uygulama hakkı gibi. Türk hukukunca yorumlandığı şekliyle, 
yalnızca Lozan Antlaşması kapsamında yer alan gayrimüslim azınlıklara 
mensup vatandaşlar Türkiye’de “azınlık” addedilmektedir.  Lozan Antlaşmasının 
Türk hukukunca kısıtlayıcı bir şekilde yorumlanması, bu Antlaşmanın 
hükümlerinin yalnızca Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları için geçerli olacağı 

                                                 
4 Bkz., aşağıda ileride, Korunmaya Muhtaç Gruplar – Kürtler – Yer değiştirmek zorunda kalanlar; 
Türkiye’de ırk ayrımcılığıyla mücadeleyi ilgilendirmesi açısından Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve 
ek Protokolü çerçevesindeki konular. 
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anlamına gelmektedir; Romanlar, Süryaniler ve Kürtler gibi diğer azınlık grupları 
bu Antlaşmanın hükümlerinden yararlanamamaktadır. Bu durum da Türkiye’de 
yaşayan çeşitli azınlık grupları arasında önemli eşitsizlikler yaratmaktadır; bu 
konu ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir.5 ECRI, daha önce Irk 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD) tarafından dile getirilen 
kaygıları paylaşmaktadır; etnik grupların tespitinde kısıtlayıcı kriterlerin 
uygulanması ve bazı gruplar resmen tanınırken diğerlerinin reddedilmesi, farklı 
gruplara farklı davranılması sonucunu doğurabilir, bu da temel hak ve 
özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılığa yol açabilir.6 ECRI bu bağlamda, 
resmen kabul edilmeyen azınlık gruplarına etnik, linguistik, kültürel yada dini 
kimliklerini korumalarında yardımcı olacak spesifik haklar tanınmadığına da 
dikkat çekmektedir.  

Anayasal hükümler ve di ğer temel hükümler 

10. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda, Türk yetkilileri Anayasanın (2001’de kabul 
edilen) yeni hükümlerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat hukukuyla 
tam uyumlu olarak uygulamaya ve ifade özgürlüğünün daha geniş biçimde 
kabul görmesine yönelik bu değişikliklerin mevzuatta, tüzüklerde, mahkeme 
içtihatlarında ve idari uygulamada yansıtılmasına özen göstermeye teşvik 
etmiştir. Bunun yanısıra, Türk yetkilileri, yapılması muhtemel Anayasa ve ilgili 
yasa değişikliği sürecinde, ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadelede ulusal 
mevzuata ilişkin ECRI’nin 7 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararını dikkate 
almaya teşvik etmiş; Anayasa’nın, eşit muamele ilkesini, devletin bireylerin 
eşitliğini gözetme ve, “ırk”, renk, dil, din, milliyet yada milli veya etnik köken 
nedeniyle yapılan ayrımcılığa maruz kalmama haklarını geliştirme 
yükümlülüğünü öne çıkarmasının önemini vurgulamıştır. 

11. Anayasanın 10. Maddesine göre: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Milliyet veya milli yada etnik köken bu 
maddenin kapsamında açıkça yer almamaktadır. 

12. Anayasanın 24. Maddesinde, diğerlerinin yanısıra şu hükümler yer alır: “Din ve 
ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.  Din 
kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu 
dersler arasında yer alır.” Bu hükmün uygulamadaki sonuçları aşağıda 
ayrıntılarıyla ele alınmaktadır.7 

13. Anayasanın 42. Maddesine göre “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim 
kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.”  
Kendi çocuklarının anadillerini öğrenebildiği kendi özel eğitim kurumlarını 
kurma yetkisine sahip, kabul edilmiş azınlık mensupları (Lozan Antlaşmasınca 
tanınan Ermeni, Rum Ortodoks ve Yahudi azınlıklar) bu hükmün dışında 
tutulmuştur. Okullarda, eğitim ve öğretim kurumlarında diğer yabancı dillerin 
öğretimi yasalarca düzenlenir. Bu hükmün ortaya çıkardığı sonuçlar aşağıda 
ele alınacaktır.8 

14. Anayasanın 90. Maddesi 2004 yılında değiştirilmiştir. Mevcut haline göre, 
Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 
antlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası antlaşma hükümleri esas alınır. Bu da, 

                                                 
5 Bkz., aşağıda, örneğin, Farklı Alanlarda Ayrımcılık ve Korunmaya Muhtaç Gruplar. 
6 BM CERD: Sözleşmenin 6. Maddesi, Devlet Tarafları Tarafından Sunulan Raporların İncelenmesi:  Irk 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi  sonuç bölümü, CERD/C/TUR/CO/3, 4 Mart 2009, para. 12. 
7 Bkz., aşağıda, Korunmaya Muhtaç/Hedef Gruplar – Aleviler.  
8 Bkz., aşağıda, Farklı Alanlarda Ayrımcılık – Eğitim.  
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örneğin, herhangi bir ihtilaf durumunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
hükümlerinin ulusal yasalara göre öncelik kazanacağı anlamına gelmektedir. 
ECRI, Türk hukukunda diğer antlaşma ve sözleşmelerin yanısıra Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesini doğrudan yürürlüğe girmesini hedefleyen bu gelişmeyi 
olumlu karşılamakta, yargıçların bu bağlamdaki görevlerini yerine getirebilmek 
için tam donanımlı hale getirilmelerinin önemini vurgulamaktadır.9  

15. ECRI, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartları doğrultusunda, 
Türkiye’deki temel hak ve özgürlüklere daha fazla anayasal güvence 
sağlanması yönünde yetkililerin şimdiye kadar göstermiş oldukları gayretleri 
ilgiyle izlemektedir. Anayasada ilave değişikliklerin de gündeme gelebileceğini 
belirtip bunun, Türkiye Anayasası’nın Türkiye’deki etnik çeşitliliğin tanınması ve 
ifade edilmesinin önünde bir engel oluşturmadığının açık ve seçik olarak temin 
edilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.     

16. ECRI, Türk yetkilileri, yapılması muhtemel Anayasa ve ilgili yasa değişikliği 
sürecinde, ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadelede ulusal mevzuata ilişkin 
ECRI’nin 7 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararını dikkate almaya kuvvetle teşvik 
etmektedir. Anayasa’nın, eşit muamele ilkesini, devletin bireylerin eşitliğini 
gözetme ve, yalnızca “ırk”, renk ve din açısından değil, aynı zamanda dil, 
milliyet yada milli veya etnik köken nedeniyle yapılan ayrımcılıktan korunma 
haklarını geliştirilme yükümlülüğünü öne çıkarmasının önemini vurgulamaktadır 

Irkçılı ğa ve ırk ayrımcılı ğına karşı ceza kanunu hükümleri 

17. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda, Türk Ceza Kanununun kin ve nefret 
duygularını kışkırtmayı yasaklayan 312. Maddesinin, bu hükmün lafzı ve ruhu 
uyarınca ırkçı beyanları cezalandırma amacıyla uygulanmasının temini 
yönündeki gayretlerini sürdürmeye Türk yetkilileri davet etmiştir. ECRI, Türk 
yetkilileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ifade özgürlüğüne ilişkin 
içtihadını dikkate alarak 312. Maddenin uygulanacağı durumları tespit 
edebilmeleri için savcılara, hakimlere ve avukatlara eğitim programları 
düzenlemeyi sürdürmeye teşvik etmiştir. ECRI aynı zamanda, yetkilileri ceza 
kanunun ırkçılıkla mücadeleyi amaçlayan hükümlerini, özellikle ırkçı nedenlerin 
tüm adi suçları ağırlaştırıcı koşul oluşturması hükmüne yer vererek 
pekiştirmeye teşvik etmiştir.  

- ırkçılık ve ırk ayrımcılığı yapan fiilleri yasaklayan ceza kanununun içeriği10  

18. 1 Haziran 2005 tarihinde Türkiye’de yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu 
yeni kanunda ırkçılık ve ırk ayrımcılığı yapan fiilleri suç olarak cezalandıran 
bazı hükümler yer almaktadır.  Yeni Ceza Kanunu’nda 76. Madde ile soykırım, 
77. Madde ile insanlığa karşı işlenen suçlar yasaklanmaktadır; 122. Madde ile 
ise, bir şahsa karşı dil, ırk, renk, cinsiyet, fiziksel engel, siyasi görüş, felsefi 
inanç, din, mezhep yada benzer bir nedenle ayrım yaparak bir taşınır yada 
taşınmaz malın satılmasını yada devrini yada bir hizmetin icrasını yada 
hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya bir kişinin işe almasını yada 
alınmamasını yukarıda sayılan nedenlere bağlayan, besin maddelerini 
vermeyen yada kamuya sunulan bir hizmeti yapmayı reddeden veya bir kişinin 
olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse hakkında altı 
aydan bir yıla kadar hapis veya para cezası verilmektedir. 135. Maddeye göre, 
hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar 

                                                 
9 Bkz., aşağıda, ifade özgürlüğüne ilişkin, ırkçılık ve ırk ayrımcığıyla mücadeleyi ilgilendiren Ceza kanunu 
hükümleri.  
10 Irkçılık ve ırk ayrımcılığıyla ilgili mevzuata ilişkin ECRI’nin 7 No.lu  Genel Politika Tavsiye Kararında 
belirtildiğine göre “ırkçılık”, ırk, renk, dil, din, milliyet yada milli ve etnik  kökeni nedeniyle bir kişiyi yada 
kesimi hor görmeyi veya bir kişiyi yada kesimi üstün görmeyi haklı çıkarmak olarak tarif edilmektedir. Bkz., 
Tavsiye Kararı Madde 1 a). 
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hapis cezası verilmekte; kişilerin siyasi, felsefi yada dini görüşlerine yada ırksal 
kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına yada 
sendika bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse de 
yukarıdaki hükme göre cezalandırılmaktadır. Yeni Kanunun 3. Maddesinin 2. 
fıkrası, bizzat Ceza Kanununun uygulamasında, ırk, dil, din, mezhep, milliyet, 
renk ve milli köken dahil olmak üzere bir dizi nedenle ayrım yapılmasını 
yasaklamaktadır.  

19. Yeni Ceza Kanununun, daha önceki 312. Maddeyi değiştiren 216. Maddesinin 
1. fıkrasına göre halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından 
farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa 
alenen kışkırtan kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir 
tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılmaktadır. 216. Maddenin 2. fıkrasına göre, halkın bir kesimini 1. 
fıkrada sıralanan farklılıklara yada cinsiyet farklılığına dayanarak alenen 
aşağılamanın cezası altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. 216. Maddenin 3. 
fıkrasına göre ise, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen 
aşağılamak, fiilin kamu barışını bozmaya yatkın olması halinde, altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.  

20. 2005’te yürürlüğe giren, yeni Ceza Kanununun 301. Maddesinin 1. fıkrası 
“Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan 
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içerir. Bu 
hüküm, özellikle, azınlık mensuplarının ifade özgürlüğünü etkilemesi nedeniyle 
ağır eleştirilere uğramış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesini 
ihlal ettiği tespit edilince 30 Nisan 2008 tarihinde değiştirilmiştir. Değiştirilen 
301. Maddenin 1. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır: “Türk Milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini veya Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”11  30 Nisan 2008’de kabul edilen yeni 
haliyle 301. Maddenin 4. fıkrasına göre, 301. Maddenin ihlali nedeniyle oluşan 
suçlardan dolayı soruşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlanmıştır. 
Yeni Ceza Kanununun başka hükümlerinde yapılan değişikliklerde de 
gözlemlendiği gibi, bu yeni hükmün metni biraz farklı olmasına rağmen, özünde 
daha önceki hükümlerle aynı olduğu görülmektedir.12 216. Maddenin yanısıra 
301. Maddenin var oluşunun normlarda bir hiyerarşi meydana getirdiğine sivil 
toplum unsurları da işaret etmektedir; üstelik toplumun bir kesiminin “ırkı” veya 
dini değerleri nedeniyle alenen aşağılanmasına verilen azami ceza, Devletin 
aşağılanmasına verilen cezadan daha azdır.   

21. ECRI, Ceza Kanununun, ırkçılığa ve ırk ayrımcılığına karşı daha güçlü koruma 
sağlayan yeni hükümlerini ve özellikle, ırk ayrımcılığının en aleni şekillerini 
cezalandıran 122. Maddeyi memnuniyetle karşılamaktadır. Bununla birlikte, 
Türk hukukunda, ırkçı nedenlerin tüm adi suçları ağırlaştırıcı bir koşul 
oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmadığına da dikkat çekmektedir. ECRI, 216. 
Maddede uzunca sıralanan nedenlerin, etnik köken yada dil farkı nedeniyle 
halkın bazı kesimlerine karşı kin ve düşmanlığın alenen kışkırtılmasını veya 
bazı kesimlerin alenen aşağılanmasını açıkça yasaklamadığını da 
gözlemlemektedir; ECRI, kendi görüşüne göre, kişilerin veya bir kesimin 
tahrike, hakaretlere, aşağılanmaya ve tehditlere karşı yasalarca korunmasını 
gerektiren sebepler arasında bu kriterlerin de yer alması gerektiğini yetkililerin 

                                                 
11 Bu hükmün İngilizce karşılığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakan Yardımcıları Bilgilendirme 
Belgesinde yer aldığı gibidir, 23 Mayıs 2008 tarihli CM/Inf/DH(2008)26, Türkiye’de İfade Özgürlüğü: 
Kaydedilen İlerlemeler – Bekleyen Konular  
12 CM/Inf/DH(2008)26 s.5. Avrupa Komisyonu, 2008 Türkiye İlerleme Raporu, 05.11.2008, Bölüm 2.2, s. 
15. 
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dikkatine sunmaktadır.13 216. Maddenin 1. fıkrasına göre bir suçun, sadece 
kamu düzeni açısından “açık ve yakın bir tehlike” oluşturduğu takdirde tahrik 
sayılabildiğine de dikkat çekilmiştir. ECRI, bu yüksek eşiğe sahip olmayan 
suçların 216. Maddenin 2. yada 3. fıkralarınca kapsanmasını ümit etmekte; bu 
durumda bile verilebilecek cezaların yeterli olmayacağını belirtmektedir. Ceza 
Kanununun, 301. Madde gibi, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı yapan fiillere açıkça 
atıfta bulunmayan bu hükümlerinin ve diğer bazı hükümlerinin uygulaması 
aşağıda ayrıntılarıyla ele alınacaktır.14 

22. ECRI, Türk yetkililere, ırkçılıkla mücadeleyi hedefleyen ceza kanunu 
hükümlerinin, ırkçı suç nedenlerinin, işlenen tüm adi suçları ağırlaştırıcı bir 
durum olarak kabul edilerek, ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin 
ulusal mevzuat hakkındaki ECRI’nin 7 No.lu  Genel Politika Tavsiye Kararı 
doğrultusunda desteklenmesini tavsiye etmektedir. 

23. ECRI, 216. Maddedeki şartların, etnik köken veya dil nedeniyle tahrik yada 
aşağılama ifadelerini de kapsamasını tavsiye etmektedir. Bu hükümde yer alan 
şartların sürekli izlenmesini, özellikle de, bir suçun tahrik sayılabilmesi için  
kamu düzenine “açık ve yakın tehlike” oluşturması gerekliliğinin uygulamadaki 
sonuçlarının takibini tavsiye etmektedir. 

- Irkçılık ve ırk ayrımcılığı içeren fiilleri yasaklayan ceza kanunu hükümlerinin 
uygulaması 

24. Ceza Kanununun yeni hükümlerinin uygulamadaki etkileri hakkındaki 
istatistikler oldukça sınırlıdır. Yetkililer, bugüne kadar Ceza Kanununun 122. 
Maddesine dayanan yalnızca iki vakanın - biri 2006 yılında diğeri de 2007 
yılında - dava konusu olduğunu bildirmişlerdir; bu davalara ilişkin kovuşturma 
halen devam etmektedir. Dolayısıyla, bu hükme ilişkin bir içtihat henüz oluşmuş 
değildir.  

25. ECRI’nin Ceza Hukukunun (daha önceki 312. Maddenin biraz değiştirilmiş hali 
olan) 216. Maddesine ilişkin uygulamalar hakkındaki kaygıları sürmektedir; bu 
Madde, gazetecilerin, yazarların, yayıncıların, Her Türlü Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme tarafından güvence altına 
alınan hakları savunan yada azınlıkları ve özellikle Kürtleri ilgilendiren 
konularda barışçı görüş bildiren, insan hakları konusunda faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının üyelerinin ve diğer kimselerin yargılanıp mahkum 
edilmelerinde uygulanmaya devam edilmiştir. Sivil toplum görevlilerinin özellikle 
belirttiğine göre, azınlık grupları mensuplarına karşı ırkçı ifadeler kullanan 
kimseler aleyhine 216. Madde uyarınca dava açılması çok ender görülen bir 
durumdur; ceza kanunun uygulamasında halen hakim olan yaklaşımın hedefi, 
diğer kimseler veya kesimler aleyhine nefreti tahrik etmeyen veya bu kimse ve 
kesimleri aşağılamayan tüm görüşlerin, azınlıkların görüşleri dahil olmak üzere, 
barışçı bir şekilde ifade edilmesini savunmaktan ziyade, kimliklerini dışa 
vurmaları Türk devletinin bütünlüğüne tehdit olarak algılanan azınlık 
mensuplarıdır. Basın Yasası ve Terörle Mücadele Yasasının yanısıra Ceza 
Kanununun diğer hükümleri de benzer kovuşturmalarda uygulanmıştır. Ceza 
kanunun 301. Maddesiyle iligili olarak, bu hükümde Mayıs 2008’de yapılan 
değişikliğin ardından, Adalet Bakanlığının sürmekte olan 914 davayı incelediği, 
toplam 77 davaya devam izni verildiği; 301. Maddenin yürürlüğe girmesinden 
itibaren başlatılan 210 yeni soruşturmanın ise sekizine devam etme izni verildiği 
bildirilmiştir.15  

                                                 
13 Bkz., ECRI Genel Politika Tavsiye Kararı No. 7, paragraf 18 a)-c).  
14 Bkz., ırkçılığı ve ırk ayrımcılığını yasaklayan ceza kanunu hükümleri. 
15 Avrupa Komisyonu, 2008 Türkiye İlerleme Raporu, 14.10.2009, Bölüm 2.2, s. 17. 
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26. Ceza mahkemelerinin hangi davalara bakacağına yürütmenin belirleyici bir rol 
oynadığı bir mekanizmanın sürdürülmesinin, uzun dönemde uygun olup 
olmadığı hakkında şüpheleri bulunan ECRI, Ceza Hukukunun 301. Maddesinde 
değişiklik yapıldığından beri uygulamada Adalet Bakanlığının, bu madde 
gerekçesiyle açılan veya açılması düşünülen çok sayıda ceza davasını 
durdurmuş olmasından memnuniyet duymakta ve bu durdurmalar sayesinde 
nihai olarak şikayetlerin azalacağını – hatta yetkililerin artık bu maddeye gerek 
kalmadığına hükmedecekleri bir noktaya ulaşılacağını - ümit etmektedir. Hala 
çok sayıda kovuşturmanın bu maddenin hükümleri çerçevesinde sürdürülmesi, 
azınlık kimlikleri gibi bazı konularda ifade özgürlüğünü engelleyebilir; oysa, 
karşılıklı anlayış ve hoşgörünün oluşmasında özgürce tartışma ortamı hayati 
önem taşır. Ayrıca, ECRI’nin, Ceza Kanununun bazı hükümlerinin 
uygulamasındaki tutumun genel olarak sonuçlarına ilişkin kaygıları 
bulunmaktadır; mevcut uygulama ile esasen korunması gereken kişilere zarar 
verildiğini, bu Kanunun bazı hükümlerinin, Türkiye’deki azınlık mensupları gibi 
barışçı görüşleri ve meşru gayelerini dile getiren kişilerin cezalandırılması için 
uygulanmaya devam edildiğini düşünmektedir. Bu bağlamda ECRI, uluslararası 
standartların doğru uygulanabilmesi için hakim ve savcılara verilen eğitimin 
sürdürülmesinin önemli olduğunu vurgulamaktadır.16 

27. ECRI, Türk yetkilileri ceza kanununun ırkçılık ve ırk ayrımcılığı yapan fiilleri 
yasaklayan mevcut hükümlerin uygulanışını yakından izlemeye kuvvetle teşvik 
etmektedir. Bunu yaparken, kin ve nefret duygularının tahriki ve benzer 
suçların, ilgili hükümlerin lafzı ve ruhuna uygun bir şekilde yasaklanması 
gerektiği özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yasaklama, azınlıkların 
görüşlerini barışçı bir şekilde ortaya koyan kişileri cezalandırmak için bir 
bahane olarak kullanılmamalı; aksine, toplumda var olan farklı görüşlerin, 
başka şahısları veya kesimleri tehlikeye atmayacak şekilde, açıkça ifade edilip 
özgürce tartışılmasını mümkün kılmalıdır. 

28. ECRI, hakim ve savcıların eğitilmelerine ilişkin aşağıda belirtilen tavsiyelere 
atıfta bulunarak, yetkilileri bu alandaki gayretlerini sürdürmeye; özellikle, 
ırkçılığa ve ırk ayrımcılığına karşı ceza kanunu hükümlerini uluslararası 
standartlara uygun olarak uygulamaya kuvvetle teşvik etmektedir.  

- Irkçılığa ve ırk ayrımcılığına karşı mücadele bağlamında Ceza Kanununun terör 
eylemlerini yasaklayan hükümlerinin içeriği ve uygulaması  

29. Türkiye’de 2006 yılından önce yürürlükte olan terörle mücadele yasaları, 
terörizmi genel ve muğlak bir şekilde tanımladığı için eleştirilmekteydi; bu da adi 
suçların, çok daha ağır cezalara tabi terör eylemleri olarak görülmesine neden 
olan bir boş alan yaratıyor ve polis tarafından gözaltında tutulurken kötü 
muamele görenlere yeterince koruma sağlanamıyordu. Bu son noktaya ilişkin 
olarak ECRI, 2005 yılında değişiklik yapılarak yürürlüğe giren Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununu memnuniyetle karşılamaktadır; bu Kanun ile 
polis nezaretinde olan kimseler için geçerli olan usullere ilişkin mevcut 
teminatlar güçlendirilmiştir. Ancak ECRI, suç isnat etmek konusunda, bir terörist 
örgüt adına hareket ettiği kabul edilen kimseler hakkında, bu örgütün üyesi 
olsunlar yada olmasınlar, üyesi olarak kabul edilip kovuşturma açılmasını 
anlayışla karşılamaktadır; bu hükmün, terörist bir örgüt tarafından düzenlenen 
gösterilere katılanların, sadece bu katılımlarından dolayı terör fiiliyle 
suçlanabilmesine yol açacak şekilde yorumlandığı bildirilmiştir.  

30. Üçüncü ECRI raporundan beri terörle mücadele yasasının 220. ve 314. 
Maddelerinde yapılan değişikliklerle, onbeş ila onsekiz yaşındaki çocuklar 
hakkında yetişkinler gibi kovuşturma yapılması imkanı getirilmiştir. Ceza 

                                                 
16 Bkz., aşağıda ileride, Hakim ve savcıların ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele hakkında eğitilmeleri. 
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Muhakemeleri Usulü Kanununun, Çocukların Korunmasına ilişkin 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanununun ve Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 
Yönetmeliğinin bazı hükümleri çocuklara karşı uygulanan muamelede 
güvenceler getirse de, 2006’da 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile, terörle 
mücadele hükümlerini ihlal etmekle suçlanan çocukların cezalarına ve onları bu 
davalarda yargılamaya yetkili mahkemelere ilişkin bazı istisnalar getirilmiştir. 
Haklarında terörle mücadeleye ilişkin hükümler uyarınca kovuşturma açılan 
çocukların sayısının, hükümlerin değiştirildiği 2006 yılından beri büyük oranda 
artmış olmasından ECRI büyük kaygı duymaktadır. Yüzlerce çocuk bu 
hükümler nedeniyle gözaltında tutulmakta, gözaltına alınırken (her ne kadar bu, 
yukarıda sözü edilen hükümlerin ihlali anlamına gelecekse de) bir avukata 
erişim imkanı çoğu zaman bulamamakta, böylece polis tarafından kötü 
muamele görme riski artmaktadır. Bu raporlar özellikle güneydoğu Türkiye’de 
Kürt yanlısı gösterilere katılan Kürt çocukları ilgilendirmektedir; bu çocuklar 
terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanmakta ve yetişkinler gibi 
muamele görmektedirler.  

31. Daha ağır cezalar içerebilen terörle mücadele hükümlerinin adi suçlar için de 
uygulanabilecek olması ve bu uygulamanın özellikle Kürtler açısında sonuçlar 
doğurabilmesi hakkında raporlar ECRI’yi endişelendirmektedir. ECRI için bir 
başka endişe kaynağı da, gözaltına alındıkları anda bir avukata erişim imkanı 
olmayan çocukların gözaltında tutulmalarının uluslararası insan hakları 
standartları ile çelişme ihtimalidir;17 dahası, ilgili mevzuat tarafsız görünse de 
yürürlükte olan terörle mücadele hükümlerinin uygulanış şekli, bazı kesimlerin, 
özellikle Kürt çocukların haklarının ihlaline neden olabilir. ECRI, terörle 
mücadelenin devletlerin görevi olduğunu kabul etmekle birlikte terörle 
mücadelenin ırk ayrımcılığını, doğrudan yada dolaylı olarak, besleyecek bir 
vasıta haline gelmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. ECRI, Mart 2010’da, 
başka konuların yanısıra, terörle suçlanan 18 yaşından küçük çocuklara verilen 
cezaları azaltacak ve bu tür suçlar isnat edilen tüm çocukların çocuk 
mahkemelerinde yargılanmaları sağlayacak bir Önergenin Hükümet tarafından 
Meclise sunulmasını ilgiyle izlemiştir.18 

32. ECRI, Türk yetkililerin, terörle mücadele yasalarının uluslararası insan hakları 
standartlarına tam uyumlu hale getirilmesi için ve, kişilerin veya grupların 
gerçek ve varsayılan ırkına, rengine, diline, milliyetine veya milli yada etnik 
kökenine dayanarak ayrım yapmaksızın uygulanması için gereken tüm 
önlemleri almalarını kuvvetle tavsiye etmektedir.  Yetkililerin dikkatini, terörle 
mücadelenin yanısıra ırkçılıkla mücadele hakkındaki ECRI’nin 8 No.lu Genel 
Politika Tavsiye Kararına çekmektedir; bu Karar, devletlerin terörle mücadele 
mevzuatlarını ve yönetmeliklerini, kişilere veya gruplara “ırk”, renk, dil, din, 
milliyet yada milli veya etnik kökenleri nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak 
ayrım yapılmamasını sağlayacak şekilde gözden geçirmelerini ve varsa bu tür 
ayrımcı yasaları yürürlükten kaldırmalarını tavsiye etmektedir. 

                                                 
17 Bkz. özellikle, CPT standartları, VI – Özgürlükten yoksun bırakılan çocuklar, madde.23; Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı Rec(2003)20, madde. 15. 
18 Yetkililer tedbir paketinin 22 Temmuz 2010’da kabul edildiğini bildirmişlerdir (mevcut raporun 
denkleştirme döneminden sonra); bu pakette, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda çocuklar için 
öngörülen cezalardaki ve çocukları yargılayacak yetkili mahkemelere ilişkin istisnalar iptal edilmiş; terörle 
mücadele hükümlerine göre hüküm giyen çocukların şartlı salıverme süreleri kısaltılmış; 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 32. ve 33 Maddelerindeki cezalar azaltılmış; çocuklara, polisin 
görevini yapmasına engel olmak üzere mukavemet gösterme suçu ile veya toplantı ve gösteriler sırasında 
propaganda suçu işledikleri için aldıkları cezaya ek olarak yasadışı örgüt üyesi olmaları nedeniyle ceza 
verilmemesi sağlanmıştır. 
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Irk ayrımcılı ğıyla mücadeleye ili şkin medeni kanun hükümleri 

33. ECRI Üçüncü Türkiye raporunda, ırk ayrımcılığı ile mücadele edebilmek için 
Türk yetkililerin medeni ve idari kanunlarını güçlendirmeyi sürdürmelerini 
tavsiye etmiştir. ECRI özellikle, doğrudan ve dolaylı ırk ayrımcılığı yasağının, 
tüm kamu yetkililerine ve, ister kamu sektöründe ister özel sektörde olsun, 
günlük hayatın tüm alanlarında tüm özel ve tüzel kişilere uygulanması gereğinin 
altını çizmiştir.   

34. Yukarıda da söz edildiği gibi,19 yeni Ceza Kanunu ırk ayrımcılığının bazı en 
aleni şekillerini, örneğin derisinin rengi nedeniyle bir kimseyi işe almamayı yada 
bir kimseye taşınır yada taşınmaz bir malın satılmasını engellemeyi, suç 
kapsamına almaktadır. İş Kanunu20 ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanun gibi diğer bazı kanunlarda da ayrımcılığı yasaklayan 
spesifik hükümler yer almaktadır. ECRI, ayrımcılığa karşı mücadelede önemli 
bir rol oynayan bu maddeleri memnuniyetle karşılamaktadır. Bununla birlikte, 
Türk hukukunda ırk ayrımcılığının bir tanımının yer almadığını ve ayrımcılık 
hakkında kapsamlı bir mevzuatın henüz oluşmadığını belirtmektedir. Yukarıda 
açıklanan ceza hukuku, bazı spesifik durumlarda uygulanmak üzere güçlü 
caydırıcı yaptırımlar getirmekle birlikte, mahkumiyet kararı çıkması kolay 
olmayabilmektedir.  

35. ECRI, Türk yetkililerin dikkatini, ECRI açısından ırk ayrımcılığına karşı medeni 
ve idari kanun sistemlerinde bulunması gereken hükümler hakkında ayrıntılı 
tavsiyelerde bulunan, ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadele hakkındaki ulusal 
mevzuata ilişkin 7 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararına çekmektedir. ECRI’nin 
bu tavsiye kararında işaret ettiği gibi, bu tür bir mevzuat hem doğrudan hem de 
dolaylı ayrımcılık için geçerli olmalıdır. Bu Tavsiye Kararı, bu alandaki 
mevzuatın uygulamasını kolaylaştıracak, kanıtlama yükümlülüğünün 
paylaşılması dahil, bir dizi önlem tespit etmiştir. ECRI, alınacak uygun yasal 
tedbirlerin hem spesifik ırk ayrımcılığı vakalarıyla etkili bir şekilde mücadele 
edebilmede hem de daha genelde, caydırıcılık açısından ne kadar önemli rol 
oynadığına yetkililerin dikkatini çekmektedir; ayrıca, ırkçılık ve ırk ayrımcılığına 
karşı kapsamlı yasalar çıkararak, hukukun üstün olduğu bir toplumda ırkçılık ve 
ırk ayrımcılığı niteliğindeki davranışların hiç bir şekilde hoşgörülemeyeceği 
mesajının iletileceği, böylece toplumda eğitici bir rol oynanacağını da 
vurgulamaktadır.   

36. ECRI, Türk yetkililere, ırk ayrımcılığıyla mücadele edebilmek için medeni ve 
idari kanunlarını güçlendirmeye, özellikle ayrımcılığa karşı kapsamlı yasalar 
çıkararak devam etmelerini bir kez daha tavsiye etmektedir. Bu bağlamda, 
ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele hakkındaki ulusal mevzuata ilişkin 
ECRI’nin 7 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararını dikkate almalıdırlar.  

37. ECRI, doğrudan ve dolaylı ırk ayrımcılığı yasağının, tüm kamu yetkililerine ve, 
ister kamu sektöründe ister özel sektörde olsun, tüm özel ve tüzel kişilere 
günlük hayatın şu alanları dahil olmak üzere tüm alanlarında uygulanması 
gereğini yeniden vurgulamaktadır: istihdam; mesleki kuruluş üyelikleri; eğitim; 
öğretim; barınma; sağlık; sosyal güvence; kamuya ve kamusal alanlara yönelik 
mal ve hizmetler; ekonomik faaliyetlerin icrası; ve kamu hizmetleri. 

                                                 
19 Bkz., yukarıda, Irkçılık ve ırk ayrımcılığı ile mücadeleye ilişkin Ceza Kanunu hükümleri – Ceza 
Kanununun, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı yapan fiilleri yasaklayan hükümleri. 
20 2003’te değiştirildiği ve ECRI Üçüncü Türkiye Raporu’nun 24. maddesinde tanımlandığı şekliyle. 
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Irkçılıkla ve ırk ayrımcılı ğıyla mücadeleye ili şkin di ğer yasa hükümleri  

38. ECRI Üçüncü Türkiye raporunda, derneklere daha fazla özgürlük tanınması için 
Türk yetkililerin çabalarını sürdürmelerini tavsiye etmiştir. Dernekler Kanununun 
(2004 tarih ve 5253 sayılı Kanun) 5. Maddesinin metninin gözden geçirilmesini 
tavsiye etmiştir; bu Madde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince güvence 
altına alınan dernek kurma özgürlüğüne aykırı yorumlara yol açmamak için, 
amacı “ırk, din, mezhep, yada bölge farklılığı veya bunlara dayanarak azınlık 
yaratmak ve Türkiye Cumhuriyetinin üniter Devlet yapısını bozmak” olan 
dernekleri yasaklamaktadır. ECRI, bu hükmün halen yürürlükte olduğunu 
belirtmekte ve bu konuda Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri21 ile aynı 
kaygıyı paylaşmaktadır; bu kaygının nedeni bu hükmün, amacı “azınlık 
yaratmak ve Türkiye Cumhuriyetinin üniter Devlet yapısını bozmak” olan 
derneklere yönelik kısmının çok muğlak oluşu ve devlete, Türkiye’de yaşayan 
azınlık gruplarının haklarını korumak yada geliştirmek amacıyla dernek 
kurulmasını yasaklama konusunda sınırları çok geniş bir takdir hakkı 
tanımasıdır. Daha genel olarak ECRI, bu konuyu ve buna ilişkin konuları ele 
alan İnsan Hakları Komiserinin son raporuna, Venedik Komisyonunun 
görüşlerine ve Parlamenter Asamblesinin kararlarına atıfta bulunmaktadır.22   

39. Siyasi Partiler Kanununun 81. Maddesine göre siyasi partiler (a) Türkiye 
Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil 
farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler; yada (b) Türk 
dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya 
yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet 
bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette 
bulunamazlar.  Siyasi partilere verilecek cezaların kriterleri ve bu cezaların 
orantılılığı bu kanunun başka bazı maddelerince düzenlenmektedir.  ECRI, 
üçüncü Türkiye raporunda, anayasada ve diğer mevzuatta, gelecekte parti 
kapatılmasını zorlaştıran ve parti kapatmaktan daha ılımlı yaptırımlar getiren 
değişikliklerin yapılmasını onayladığını belirtmiştir. 2007 yılında Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, bazısı kısmen Siyasi 
Partiler Kanunun 81. Maddesine dayandırılan bir dizi yargılama sürecinin 
denetimini gündeminden düşürmüştür.23 ECRI, bu davaların incelenmesinin 
gündemden düşürülmesine karar verirken Bakanlar Komitesinin, Türkiye 
Anayasasının ve yasalarının yorumlanmasında Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kararlarının doğrudan geçerli olması yönünde Türk yetkililerin 
gösterdikleri sürekli gayretlerin önemini göz önünde bulundurmuş olduğunu 
belirtmiştir. Hala yürürlükte olan 81. Maddenin – her ne kadar Anayasaya aykırı 
olarak uygulanması söz konusu olamazsa da -  azınlıkların korunmasını ve 
azınlık haklarının geliştirilmesini barışçı bir şekilde savunan partilerin 
kurulmasını ve işleyişini engelleyeceği konusunda ECRI’nin kaygıları vardır. 
ECRI, Aralık 2009’da Anayasa Mahkemesinin, terörist bir örgütle bağlantısı 
olduğu iddia edilen bir siyasi parti hakkında kapatma kararı verdiğini belirtmiş; 
dava sürerken bazı parti görevlilerinin tahrik edici beyanlarda bulundukları 
bildirilmişse de STK’ların, ilk iddianamedeki kanıtların çoğunun parti görevlileri 
ve üyeleri tarafından yapılan barışçı açıklamalar olduğunu bildirdiğini de 
belirtmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu davaya ilişkin gerekçeli kararı henüz 
açıklanmamıştır. Aralık 2009’da kapatılan partinin yerine kurulan yeni partiyi de 

                                                 
21 Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Raporu (2009)30. 
22 Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Raporu (2009)30; Venedik Komisyonunun 78. genel kurul 
toplantısında benimsenen, Türkiye’de siyasi partilerin kapatılmasına dair anayasal ve yasal hükümler 
hakkında görüşler (Venedik, 13-14 Mart 2009), CDL-AD(2009)006; Karar 1622 (2008) Türkiye’de 
demokratik kurumların işleyişi: son gelişmeler. 
23 Karar CM/ResDH(2007)100: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Türkiye Birleşik Komünist Partisi 
hakkındaki kararının (Büyük Dairenin 30/01/1998 tarihli kararı) ve Türkiye’ye karşı, parti kapatmalarla ilgili 
olarak 1991 ve 1997 tarihleri arasında açılan diğer 7 davaya ilişkin kararların infazı.  
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kapatmaya ilişkin adli işlemler o tarihten beri başlatılmıştır. ECRI, siyasi 
toplantılarda Türkçeden başka diller, özellikle Kürtçe, kullanan siyasi parti 
üyeleri hakkında kovuşturma açılmaya devam edilmesinden endişe 
duymaktadır. Nisan 2010’da, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanununda, seçim kampanyaları sırasında Türkçeden başka diller 
kullanılabilmesi için değişiklik yapan bir Önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilmesini ECRI olumlu karşılamıştır. 

40. ECRI Üçüncü Türkiye raporunda, Lozan Antlaşması kapsamına giren dini 
azınlık gruplarına mensup kişilerin haklarını koruyarak, nüfus cüzdanlarındaki 
din ibaresinin çıkarılmasını sağlayan bir mekanizmayı en kısa sürede 
düzenleyip uygulamayı Türk yetkililere tavsiye etmiştir. Yeni Nüfus Hizmetleri 
Kanununun (2006 tarihli, 5490 sayılı Kanun) kabulünden beri, bir kişinin nüfus 
cüzdanında dininin belirtilmesi zorunluluğu kalkmıştır: şahıs adına verilecek bir 
yazılı dilekçe ile, nüfus cüzdanındaki ve nüfus kütüğündeki din hanesi 
doldurulabilir, değiştirilebilir, silinebilir yada boş bırakılabilir. Ancak, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin 2 Şubat 2010 tarihindeki tespitine göre, yeni 
hükümler de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesini ihlal eder 
niteliktedir.24  

41. ECRI, Türk yetkililerin, diğer uluslararası kuruluşlar, özellikle Avrupa Konseyi 
İnsan Hakları Komiseri, Venedik Komisyonu ve Parlamenter Asamblesi 
tarafından, dernek kurma özgürlüğü ve siyasi partilerin işleyişi hakkındaki Türk 
yasaları ve uygulamalarının Avrupa Konseyi standartlarına uygunluğunu 
sağlamak üzere alınabilecek tedbirlere ilişkin yapılan tavsiyeleri hızlı bir şekilde 
yerine getirmelerini tavsiye etmektedir. ECRI, azınlık grubu mensuplarının 
dernek kurma özgürlüğünün özel önemini vurgulamaktadır; gruplarının 
kimliklerini ifade edebilmeleri ve geliştirebilmeleri, azınlık mensupları olarak 
haklarını koruyup sahip çıkabilmeleri bu özgürlük sayesinde mümkündür.  

42. ECRI, Türk yetkililere, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin öngördüğü koşullarla uyumlu hale getirebilmek için bu 
kanunun hükümlerini gözden geçirmelerini tavsiye etmektedir.  

Adaletin uygulanması  

43. ECRI Üçüncü Türkiye raporunda, yetkilileri, azınlık mensuplarının, yasaların 
öngördüğü koşullarda bir avukata fiilen erişimlerinin sağlanmasını ve 
belirlenmiş kriterlere uydukları takdirde bedelsiz hukuki danışmanlık 
hizmetinden yararlandırılmalarını temin etmeye kuvvetle teşvik etmiştir. ECRI, 
tüm kovuşturmalarda profesyonel tercümanlık hizmetlerinden bedelsiz olarak 
yararlanılabilmesinin önemini vurgulamıştır.  

44. ECRI, yukarıda sözü edilen terörle mücadele mevzuatına eklenen ve 
gözaltında tutulan kişilerin bir avukata erişimlerini sınırlayan, özellikle 
tutukluluklarının ilk 24 saati içinde bir avukata erişimden yoksun bırakan 
hükümlere ilişkin kaygılarına atıfta bulunarak bu hükümlerin özellikle Kürt 
çocuklara uygulanmış olmasından duyduğu derin endişeyi vurgulamaktadır. 
Terörle mücadele mevzuatının uygulamada ayrımcılığa yol açmamasını 
sağlamanın öneminin bir kez daha altını çizmektedir. 

45. Yetkililer, Türkçe bilmeyen kişilere ifade verirlerken yada sorgulama sırasında 
bedelsiz olarak tercüme hizmeti verildiğini, ancak bu uygulamanın tüm yargı 
sürecini kapsamadığını belirtmişlerdir. Sivil toplum görevlileri, bu durumda 
sanıkların yargı sürecini çoğu zaman tam olarak anlayamadıklarına dikkat 
çekmektedirler; tercümanların, daha geniş anlamda sanıkların adil 

                                                 
24 Sinan Işık -Türkiye davası, Başvuru no. 21924/05. Bu raporun hazırlandığı sırada dava henüz karar 
aşamasına gelmemişti. 
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yargılanmalarını sağlamaktan çok, Türkçe bilmeyenlerin ifadelerinin mahkeme 
tarafından anlaşılabilmesi için görevlendirildikleri izlenimi mevcuttur. ECRI bu 
konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat hukukuna atıfta 
bulunmaktadır; adil yargılanma hakkı bağlamında yorumlandığında 6. 
Maddenin (e) bendine göre, mahkemede kullanılan dili anlamayan yada 
konuşamayan bir sanık, adil yargılanma ilkesinden yararlanabilmesi için 
kendisine karşı yürütülen yargı sürecinde yer alan bütün belgeleri yada sözlü 
ifadeleri anlayabilmesi açısından sözlü yada yazılı çeviri yapacak bir 
tercümandan bedelsiz olarak yararlanma hakkına sahiptir.25 

46. Hukuki destek konusunda ise yetkililer, ceza davalarında hem mağdur hem de 
sanıkların, devlet tarafından sağlanacak bedelsiz hukuki destek almaya hakları 
olduğunu belirtmişlerdir. Hukuk davalarında, taraflardan herhangi birinin avukat 
tutacak maddi imkanı yoksa, hukuki destek sağlamakla baro yükümlüdür. 
ECRI, bu hükümleri olumlu karşılamaktadır. Aynı zamanda, ırkçılık yada ırk 
ayrımcılığı yapan fiillerin mağdurlarının adalete erişimde karşılaşabilecekleri 
güçlüklere, çoğu zaman bu kişilerin sahip oldukları haklardan haberdar 
olmadıklarına yada bu hakları kullanabilmek için nereye başvurmaları 
gerektiğini bilmediklerine dikkat çekmekte; ve, toplumdaki herkesin, 
yararlanabilecekleri bu yöntemler hakkında tam bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
üzere spesifik önlemlerin alınmasının önemini vurgulamaktadır. ECRI, ırkçılığa 
yada ırk ayrımcılığına dair şikayetlerin söz konusu olduğu davaları ele 
alabilmek için avukatların tam donanımlı hale getirilmelerinin de önemini 
belirtmektedir. Avukatların bu alanda eğitilmeleriyle bu tür olayların 
mağdurlarına daha güçlü koruma sağlanacağını da vurgulamaktadır. 

47. ECRI, Türk yetkililere, ilgili ceza mevzuatında değişiklikler yaparak, terör 
eylemiyle suçlananlar dahil, çocukların, uluslararası yasalarca da hakları olan, 
usule ilişkin tüm güvencelerden gerçek hayatta yararlanmalarının teminini 
kuvvetle tavsiye etmektedir.  

48. ECRI, Türkçe bilmeyen kişilere yargı sürecinde bedelsiz profesyonel 
tercümanlık hizmeti sağlanmasının önemini bir kez daha vurgulamaktadır. 
Türkçe bilmeyen sanıkların yargılanmaları sürecine, bu konudaki uluslararası 
standartlara ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Maddesi 3. fıkrası 
(e) bendine uygun olarak, tam olarak katılabilmeleri için gereken tüm önlemlerin 
alınmasını Türk yetkililere tavsiye etmektedir.  

49. ECRI, yetkilileri, ırkçılık yada ırk ayrımcılığı içeren fiillerin tüm mağdurlarının 
kendilerine açık olan tazminat talep etme yolları hakkında tam haberdar 
olmalarını sağlamak üzere önlemler almaya teşvik etmekte; ve buna paralel 
olarak, avukatların da bu alanda eğitilmelerini tavsiye etmektedir. 

Hakim ve savcıların ırkçılı ğa ve ırk ayrımcılı ğına karşı mücadele konusunda 
eğitilmeleri 

50. Yetkililer, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ortaklaşa yürüttüğü bir program 
çerçevesinde 8500 hakim ve savcının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları hakkında eğitim programına 
katıldıklarını belirtmiştir. Bu programa katılanlar, uluslararası antlaşmaların 
Türkiye’ye getirdiği yükümlülükler, bu antlaşmaların iç hukuka etkileri ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin özellikle Türkiyeyi ilgilendiren konulardaki kararları 
hakkında bilgi sahibi edilmişlerdir. Yaklaşık 8500 hakim ve savcı için, yeni Ceza 
Kanununun uygulamasına ilişkin bir eğitim programı da düzenlenmiştir. Kamu 
barışını bozmaya yönelik suçlar, toplumda kin ve düşmanlığı tahrik etmeye 

                                                 
25 Bkz., Luedicke, Belkacem and Koç - Almanya davası, Başvuru numaraları 6210/73; 6877/75; 7132/75; 
28 Kasım 1978 tarihli karar. 
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veya aşağılamaya yönelik olanlar dahil, bu seminerler kapsamında spesifik bir 
kursta ele alınmıştır. Türkiye Adalet Akademisi de ayrımcılığın yasaklanması 
konusunu hizmet öncesi ve hizmet içi insan hakları eğitim programlarına dahil 
etmiştir. Türkiye Adalet Akademisinde, 2007 ve 2009 yılları arasında, yaklaşık 
700 hakim ve savcı adayı için, insan hakları üzerine onbir haftalık seminerler 
düzenlenmiştir; faal hizmetteki hakim ve savcılara yönelik olarak, ayrımcılığın 
önlenmesine ilişkin yeni programlar düzenlenmesi planlanmaktadır. 

51. ECRI, Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerinin, bunları uygulayan kişiler 
olarak hakimler ve savcılar tarafından iyi anlaşılmasını ve yeni Ceza 
Kanununun doğru ve adil bir şekilde uygulanmasını temin etmek üzere yetkililer 
tarafından alınan önlemleri olumlu karşılamaktadır. Bu konuya ilişkin olarak, 
hakim ve savcıların oynadığı önemli rolü vurgulamaktadır; hakim ve savcılar bir 
yandan, bir kişiye yada bir kesime ırkçılık ve ırk ayrımcılığı güden faillerin 
yargılanması ve ona göre cezalandırılmasını sağlarken; diğer yandan, azınlık 
mensubu olarak kimliklerini barışçı yollardan ifade eden veya, Her Türlü Irk 
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme gibi, 
uluslararası enstrümanlarca güvence altına alınan haklarını savunan kimselerin 
hatalı olarak cezai takibata uğramamalarını temin etmektedirler.  

52. ECRI, ceza kanununun ırkçılığa ve ırk ayrımcılığına karşı olan hükümlerinin 
uygulamasının doğru ve adil bir şekilde yapılabilmesi için, ırkçılık ve ırk 
ayrımcılığı güden eylemlerin faillerinin yargılanıp uygun bir şekilde 
cezalandırılmaları için, ve azınlık mensubu olarak kimliklerini barışçı yollardan 
ifade eden veya uluslararası belgelerce güvence altına alınan haklarını 
savunan kimselerin hatalı olarak cezai takibata uğramamaları için yetkilileri, 
hakim ve savcıların eğitimi konusundaki çabalarını sürdürmeye kuvvetle teşvik 
etmektedir. 

Ayrımcılıkla mücadele eden organlar ve di ğer kurumlar 

53. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve 
Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Başkanlığı ve, taşrada ve yerel düzeyde 
görev yapan (işleyiş biçimleri Üçüncü Türkiye raporunda ayrıntılı olarak 
anlatılan) 931 adet kuruluş dahil olmak üzere, Türkiye’de farklı yetkilere sahip 
çeşitli insan hakları organı vardır. Türkiye’de şu anda bir Ombudsmanlık mercii 
yada buna tekabül eden bir kurum mevcut değildir; aynı şekilde, ırkçılıkla ve ırk 
ayrımcılığı ile mücadelede uzmanlaşmış bağımsız ulusal bir birim de yoktur.  
ECRI üçüncü raporunda, mevcut yapıların etkili çalışmasını temin etmeye 
yönelik bir dizi tavsiyede bulunmuş; bir Ombudsmanlık Bürosu ve özel olarak 
ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadele etmekle görevlendirilecek bir birimin acil 
olarak kurulmasını tavsiye etmiştir.  

54. Mevcut kurumlara gelince, İnsan Hakları Başkanlığı giderek daha iyi tanınmaya 
başlamış ve bu merciye yapılan başvurular artmıştır. ECRI’nin edindiği bilgilere 
göre, 2008’de ayrımcılıktan şikayetçi olan 101 başvuru olmuştur; ayrımcılık, 
şikayet nedenleri içinde ondördüncü sıradadır. Azınlık mensuplarından gelen 
diğer başvurular, cezaevlerinde anadilin kullanılmasına getirilen kısıtlamalar 
gibi konular hakkında olmuştur.  Ancak ECRI’ye, yerel düzeydeki insan hakları 
kurullarına bildirilen vakalar arasında ayrımcılığa ilişkin olanların sayıca daha 
fazla olduğuna dair bir bilgi ulaşmamıştır. Bireysel şikayetlere dayanarak yada 
kendiliğinden hareket etme yetkisini kullanarak görev yapan İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu, azınlık mensubu kişileri ilgilendiren bazı vakalarda bizzat 
kendisi de inceleme başlatarak üstüne düşeni yapmıştır. Öte yandan, öyle 
görünüyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulmuş pek çok 
birimden biri olan bu komisyonun, yasa önerilerini insan hakları açısından 
sistematik olarak incelemek gibi bir görevi bulunmamakta; oysa bu olasılığın 
incelenmesi yararlı olabilir. Yetkililer, gayrimüslim azınlıklara mensup 
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vatandaşların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları ele alıp 
çözümlemekle görevli Azınlık Sorunları Değerlendirme Kuruluna da 
başvurmuşlardır. Ancak, azınlık temsilcileri bu Kurulun pek faal olmadığını 
belirtip, kurulduğu tarih olan Mart 2004’ten beri, sonuncusu 2007’de olmak 
üzere, yalnızca dört kez toplandığını bildirmişlerdir.  

55. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2006’da Ombudsmanlık Kanununu kabul etmiştir. 
Ancak bu Kanun Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasanın Meclise böyle bir 
birim oluşturmak üzere yetki vermediği gerekçesiyle, 2008 yılında iptal edilerek 
kanun belgelerinden çıkarılmıştır. ECRI, Hükümetin hala bir Ombudsmanlık 
kurumu oluşturmayı düşünmesini, ve bu çerçevede, ülkede insan haklarına 
ilişkin bireysel şikayetleri incelemek ve insan haklarını izlemek üzere bağımsız 
bir ulusal insan hakları kurumu oluşturulması hakkındaki yasa tasarısı Bakanlar 
Kurulu tarafından onaylanıp Meclise sunulmuş olmasını ilgi ile belirtmektedir.26 
ECRI, bağımsız bir ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonu kurulmasına 
ilişkin bir yasa tasarısı hazırlanmış olmasının, ileride kabul edilmesi muhtemel 
ayrımcılıkla mücadele yasalarına hazırlığın bir parçası olduğunun da 
farkındadır. 

56. ECRI, ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadele etmek ve bu konuda toplumda 
farkındalık yaratmak üzere görevlendirilecek bir birimin uzmanlığının topluma 
ve yetkililere yararlı olacağını tekrar vurgulamaktadır. Sürekli şekil değiştiren, 
çok yönlü bir kavram olan ırkçılıkla etkili bir şekilde mücadele edebilmek için bu 
konuda uzmanlaşmış birikim şarttır. Böyle bir uzmanlık ise, gerekli soruşturma 
yetkileri ile birlikte yetki alanı (dini nedenler dahil olmak üzere) ırkçılık ve ırk 
ayrımcılığı mağdurlarına yardım etmeyi; kovuşturma başlatma ve bu süreçte 
yer alma hakkını; yasamayı izleyip yasama ve yürütme organlarına tavsiyelerde 
bulunmayı; toplumda ırkçılık ve ırk ayrımcılığı sorunlarına ilişkin farkındalık 
yaratmayı ve eşit muameleyi sağlayacak politikaların ve uygulamaların teşvik 
edilmesini kapsayan bağımsız bir kuruluş tarafından sağlanabilir.  ECRI, bu 
özelliklere sahip farklı kuruluş modelleri bulunduğunu ve izlenecek tek bir 
formül olmadığını; bunun, konuya ilişkin yetkinliklerin, sadece ırkçılık ve ırk 
ayrımcılığını ele alan bir kuruluş tarafından mı, yoksa  daha geniş görev ve 
yetki alanı olan bir birim tarafından mı icra edileceğine bağlı olarak 
belirleneceğini belirtmiştir. ECRI’nin görüşüne göre, tüm bu sayılan unsurlar 
ancak uygun insani ve mali kaynaklarla birleştirildiğinde, ırkçılık, ırk ayrımcılığı 
ve bunlara ilişkin hoşgörüsüzlükle mücadeleyi destekleyecek temeli 
oluşturacaktır.  

57. ECRI, yetkililerin bir Ombudsmanlık kurumu oluşturma yönündeki çalışmalarını 
teşvik etmekte ve kurulduğu takdirde böyle bir birimin, etkili bir şekilde 
çalışabilmesi için ihtiyacı olan, tüm yetki ve sorumluluklar ve tüm insani ve mali 
kaynaklarla donatılması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktadır. 

58. ECRI, Türkiye’deki insan haklarının korunmasına ilişkin mekanizmaların genel 
yapısı içinde, ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele etmek üzere 
görevlendirilecek bir kuruluşun en kısa sürede oluşturulmasını yada mevcut 
mekanizmalar arasından belirlenmesini kuvvetle tavsiye etmektedir. Böyle 
kuruluşların oluşturulmasını savunan ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye 
ilişkin ulusal mevzuat hakkındaki ECRI’nin 7 No.lu Genel Politika Tavsiye 
Kararına ve konusu ulusal düzeyde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm 
ve hoşgörüsüzlükle mücadele eden özelleşmiş kuruluşlar olan ve bu tür 
kuruluşların organizasyonu, sorumlulukları ve işleyişi hakkında yol gösteren 2 
No.lu Genel Politika Tavsiye Kararına tekrar dikkat çekmektedir. Ayrımcılık 
mağdurlarının tazminat talep edebilmek için izleyecekleri yolun belirlenmiş 

                                                 
26 Yetkililer, 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa referandumu sonuçlarının (mevcut raporun referans süresi 
dolduktan sonra) Ombudsmanlık kurulmasının önündeki anayasal engelleri kaldırdığını belirtmişlerdir. 
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olmasının önemini vurgularken, eğer ayrı bir ayrımcılıkla mücadele birimi 
oluşturulacaksa, yetkililerin, Türkiye’deki çeşitli insan hakları kurumlarının farklı 
yetkinliklerinin iyi anlaşılmasını sağlamaya davet etmektedir. Farklı kurumlar ve 
bunların görevleriyle sorumlulukları hakkında toplumu bilinçlendirmek üzere 
bilgilendirme kampanyaları yürütülmesini tavsiye etmektedir.   

II. Çeşitli alanlarda ayrımcılık 

Eğitim 

-  Lozan Antlaşmasınca kabul edilmiş olan azınlıkların dışındaki gruplara mensup 
kişilerin Türkçeden başka dillerde öğretim görmeleri ve bu dillerin öğretimi 

59. ECRI Üçüncü Türkiye raporunda, Türkiye’de geleneksel olarak kullanılan 
dillerde ve lehçelerde öğretim ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Resmi 
dilde eğitimin yanısıra bu dillerin de öğretim dili olarak kullanılmasının mümkün 
olabileceğini gözlemleyen ECRI, yetkilileri, okullarda Türkçe’den başka 
anadillerin öğretimini, uluslararası antlaşma hükümlerinin saklı olması kaydı 
dışında, yasaklayan Anayasanın 42. Maddesindeki ifadeyi gözden geçirmeye 
teşvik etmiştir.27 Yetkililere, özel eğitim kurumlarının önündeki bütün idari 
engelleri kaldırmaları dahil, anadilde eğitimden yana gayret göstermelerini 
tavsiye etmiştir.  

60. Ağustos 2002’de kabul edilen ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile 
Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunu 
değiştiren 4771 sayılı kanun, “Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında 
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenimini” sağlayacak 
özel okulların açılmasına zemin hazırlamıştır. Türk vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenimi 
hakkında, 5 Aralık 2003’te yürürlüğe giren Öğrenim Yönetmeliğine uygun 
olarak, Aralık 2003 ile Ekim 2004 arasında yedi şehirde Kürtçe kursları 
açılmıştır.  Ancak, bu kursların hepsi kapanmış, Ankara’da bir Çerkezce dil  
okulu açma girişimleri de, idari şartlar yerine getirilmediğinden sonuçsuz 
kalmıştır. Yetkililerin belirttiğine göre Adigece ve Abhazca özel kursları açmak 
için yapılan başvurular, ilgili valiliklerce Öğrenim Yönetmeliğine uygunluk 
açısından hala incelenme aşamasındadır. Dolayısıyla, Türkiye’de azınlıklar 
tarafından konuşulan dillerin eğitimini veren özel dil okulları şu anda mevcut 
değildir. Kürtçe kurslarının kapanmasına gelince, Türk yetkililer bu durumu 
yeterince talep olmamasına bağlamaktadır. Diğer yandan sivil toplum görevlileri 
bu iş için yeterli kaynak bulunmadığına, kursların ücretli oluşuna ve esas neden 
olarak da gereksiz idari engellerin çıkarılmış olmasına  işaret etmekteler. Dikkat 
çektikleri bir başka nokta da, bu kurslar normal okul müfredatının dışında 
kaldığından çocukların bunlara katılmalarının zor olması ve kurslar için vasıflı 
öğretmen bulunamamasıdır. Ayrıca, bu tür kursların yabancı dil kursu olarak 
verildiğini ve bu haliyle de öğretimi hedeflenen kimselere pek yararlı 
olamayacağını belirtmişlerdir.  

61. ECRI, bu koşullar çerçevesinde, Türk yetkililerin Ekim 2009’da, Mardin’deki 
Artuklu Üniversitesine bağlı olarak, Kürtçe’nin de öğretileceği, bir Yaşayan 
Diller Enstitüsü kurma kararı almalarını memnuniyetle karşılamaktadır; Şubat 
2010’da açılacak olan Enstitüde aynı zamanda Süryanice, Farsça ve Arapça 
programların yer almasının önerileceği bildirilmiştir. ECRI, Yüksek Öğretim 
Kurulunun, üniversite bünyelerinde, farklı dilleri ve lehçeleri kapsayan yeni 
kurumlar ve araştırma merkezleri kurmak için sürdürdüğü çabaları ilgiyle 
izlediklerini belirtmekte ve bu çabaların en kısa sürede meyvelerini vermesini 

                                                 
27 Bkz., yukarıda, Anayasal hükümler ve diğer temel hükümler. Uygulamada bu, yalnızca Lozan 
Antlaşmasınca Türkiye’de kabul edilen azınlıkların, öğretim dili Türkçeden başka bir dil olan okullar 
açabilecekleri anlamına geliyordu. 
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ümit etmektedir. Diğer yandan Kurulun, Eylül 2009’da Diyarbakır 
Üniversitesinde bir Kürdoloji enstitüsü ve Kürt dili ve edebiyatı bölümü açmak 
için yapılan başvuruyu, bu başvurunun terörü destekleyen bir kuruluş – 
Diyarbakır Barosu - tarafından yapılmış olduğu gerekçesiyle reddetmiş olmasını 
ECRI esefle karşılamaktadır. 

62. ECRI, Türk yetkililere, Anayasanın, okullarda Türkçe olmayan anadillerin 
öğretimini yasaklayan 42. Maddesinin metnini, uluslararası antlaşma 
hükümlerinin saklı olması kaydı dışında, gözden geçirmelerini tavsiye 
etmektedir. ECRI, resmi dilde eğitimin yanısıra bu dillerde de eğitimin mümkün 
hale getirilmesinin sağlanmasını bir kez daha vurgulamaktadır. 

63. Ayrıca, ECRI, Türk yetkililere, Türkiye’de halkın geleneksel olarak kullandığı 
diller ve lehçelerde eğitim verilebilmesi için gayret göstermelerini kuvvetle 
tavsiye etmektedir.  Özellikle gereksiz idari engellerin kaldırılarak, özel kurslar 
açılması için mevcut imkanların zorlanmasını tavsiye etmektedir. 

-  Lozan Antlaşmasınca kabul edilen azınlık mensuplarının çocuklarına Türkçe 
dışındaki dillerde eğitim verilmesi ve bu dillerin öğretilmesi 

64. ECRI Üçüncü Türkiye raporunda, Türk yetkilileri gayrimüslim azınlıklara ait 
okulların durumunu incelemeye davet etmiştir. Bu okullara devam eden 
öğrencilerin yararını gözetebilmek açısından, yasalardaki ve uygulamadaki 
mevcut yetersizliklerin ilgili tarafların kuracağı diyalog yoluyla tespit edilmesi ve 
bu okulların düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli adımların atılması 
gerektiğini belirtmiştir.  

65. ECRI, bazı azınlık okullarının eğitimi sürdürmelerinin giderek güçleştiğini; 
bunun sebebinin de, gayrimüslim azınlık mensubu olup Türk vatandaşı olması 
şart koşulan öğrenci sayısının giderek azaldığını belirtmiştir. Dolayısıyla 
Türkiye’de yaşayıp da Türk vatandaşı olmayan Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler 
çocuklarını bu azınlık okullarına gönderememekteler; oysa, azınlık temsilcileri 
böyle bir talebin mevcut olduğuna işaret etmekteler. ECRI, yetkililerin, Lozan 
Antlaşmasının 40. ve 41. Maddelerince belirlenen mütekabiliyet ilkesi 
çerçevesinde, ilgili yasalarda değişiklik yapılarak Türkiye’de yaşayan yabancı 
uyruklu öğrencilerin azınlık okullarına devam edebilmeleri için çalışmaların 
sürdürüldüğü yönündeki beyanlarına dikkat çekmektedir. Bu çalışmaların bir an 
önce sonuç vermesini, yerine getirilmeye çalışılan mütekabiliyet ilkesinin bu 
alandaki ilerlemeleri engellememesini ümit etmektedir. ECRI, bazı azınlıkların, 
ilerleyen bölümlerde de ele alınacağı gibi,28 yeterli derecede eğitimli öğretmen 
bulma ve uygun öğretim araçları temin etme konusunda hala yaşadıkları 
sıkıntılara ilave olarak, gayrimüslim azınlık okullarında görev yapan müdür 
yardımcıları için uygulanan kanuni şartlardan şikayetçi olmaya devam ettiklerini 
belirtmektedir; müdür yardımcılarının – azınlık okullarında çalışan diğer 
öğretmenler gibi29 – Türk vatandaşı olmaları şart koşulmaktadır; hatta daha 
önceki uygulamada “Türk kökenli” olmaları da şart koşulmaktaydı. Bu son şart 
artık kaldırılmış olmakla birlikte azınlık temsilcilerinin bildirdiğine göre 
uygulamada değişen bir şey yoktur.  

66. ECRI, Türk yetkililere, hakkı olan çocukların bu okullara kayıt yaptırabilmeleri 
ve vasıflı personel çalıştırılabilmesi için tüm gereksiz yasal veya idari engellerin 
kaldırılması dahil, gayrimüslim azınlık okullarının işleyişlerini kolaylaştırmak için 
gereken tüm önlemlerin alınmasını tavsiye etmektedir. Azınlık eğitimini 
bugünkü haliyle gerçek hayatta anlamlı kılmanın önemini vurgulamaktadır.  

                                                 
28 Bkz., aşağıda, Korunmaya Muhtaç/ Hedef Gruplar – Lozan Antlaşmasınca kapsanan gayrimüslim azınlık 
grupları.  
29 İkili anlaşma gereği Yunanistan tarafından gönderilenler hariç. 
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-  Anadili Türkçe olmayan çocukların Türkçe öğretim yapan okullara devamı 

67. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda, Türk yetkililere, anadili Türkçe olmayan 
çocukların eğitim dili olan Türkçe’yi düzgün bir şekilde öğrenebilmeleri için 
ellerinden gelen her türlü gayreti göstermelerini tavsiye etmiştir. ECRI, üçüncü 
rapordan beri bu konuda kaydedilmiş olan gelişmelerden, göçmen çocuklarının 
ve Türk vatandaşı olup anadili Türkçe olmayan çocukların durumunu 
ilgilendiren herhangi bir iyileştirmeden haberdar değildir.  

68. Etnik veri toplama konusundaki eksiklikten dolayı, Türkiye’de tanınmayan etnik 
yada dini azınlıklara mensup çocukların okula devamları hakkında istatistiki 
bilgi mevcut değildir. Ancak, genel nüfus sayımı bilgileri, okula devam 
konusunda bölgeler arasında büyük farklılıklar olduğunu göstermektedir. 
Çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı güneydoğu ve orta Anadolu bölgelerinde okula 
devam edenlerin sayısı ülke genelinin altındadır. Erişim sorunları ve maddi 
yetersizliklerden dolayı Roman çocuklarının da okula devam etme oranı 
düşüktür; ailelerin yer değiştirmeye zorlandığı durumlarda bu sorunlar 
katlanmaktadır. Yetkililer, Yüksek Öğretim Kurulunun, Mayıs 2008’de, okula hiç 
kaydolmamış yada okulu terk etmiş 10-14 yaş grubu çocuklara yönelik bir 
eğitime yetiştirme programını onayladığını belirtmişlerdir. Bu girişim esas olarak 
Roman çocuklarını hedeflemektedir. ECRI bu gelişimi olumlu karşılamakta; ve 
bu bağlamda, etnik kökeni ve dili ne olursa olsun tüm çocukların eğitimden eşit 
derecede yararlanmalarının sağlanması gerektiğini; ayrıca bunun, ileride iş 
bulma konusunda da eşit fırsatlar yaratacağını vurgulamaktadır.  

69. ECRI, Türkiye’deki bütün öğrencilerin, özel okullara gidenler dahil, her sabah 
ant içme zorunluluğu bir tartışma konusu olmaya devam ettiğinden dolayı 
kaygılıdır: oysa Türk yetkililer, andın son bölümündeki “ne mutlu Türküm 
diyene” ifadesinin hiç bir etnik, linguistik yada dini anlamı olmadığını, kökeni ne 
olursa olsun çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı algılarını 
güçlendirmek amacında olduğunu vurgulamaktalar;30 bazı azınlık grupları Türk 
hukukunda benimsendiği şekliyle Türklük kavramının belirsizliğine işaret 
etmekte ve bu sorunun okul ortamında, yani çocuklarının söz konusu olduğu 
ortamda, ele alınış şeklinden rahatsızlık duyduklarını belirtmekteler. ECRI, 
azınlık grupları bu andın, çeşitliliğin topluma kattığı değerleri inkar ettiğini 
düşündüklerine göre, bu andın çocuklara bir zorunluluk olarak kabul 
ettirilmesinin olumsuz etkiler yaratma riski taşıdığını, özellikle de çocukların 
ailelerinin yabancılaşmasına neden olabileceğini belirtmektedir. ECRI, bu 
konuda azınlık gruplarıyla devlet arasında diyalog kurulmasının şart olduğunu 
düşünmekte ve böyle bir diyalog yöntemlerinin bulunması gereğine dikkat 
çekmektedir.     

70. ECRI, Türk yetkililere, anadili Türkçe olmayan çocukların durumunu ele almayı 
ve eğitim dili olan Türkçe’yi ek dersler yada Türkçe’nin ikinci dil olarak 
öğretilmesi için geliştirilmiş olan yöntemlerle düzgün olarak öğrenebilmeleri için 
her türlü çabanın gösterilmesini tavsiye etmektedir. Daha genel olarak ECRI, 
yetkililere, azınlık gruplarına mensup çocukların eğitim sisteminin bütünü 
içindeki konumları hakkında araştırma yapılmasını, böylece bu alandaki 
eşitsizliklere çare bulmak üzere hedeflenen önlemlerin alınmasını tavsiye 
etmektedir. 

71. ECRI, Türk yetkililere, azınlık gruplarıyla diyalog kurularak okullarda öğretilen 
şekliyle Türk devleti vatandaşlığı kavramının görüşülmesini, böylece çeşitliliğin 

                                                 
30 Türkiye Cumhuriyeti’nin Rapopra İlişkin Yorumları, Rapor: “Azınlıkların İnsan Hakları” Mr T. 
Hammarberg, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Türkiye Ziyaretini Müteakiben, CommDH(2009)30, 
Ek, s. 41. 
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istenmediği gibi bir izlenime yol açmadan arzu edilen kapsayıcılık mesajının 
verilmesini tavsiye etmektedir. 

-  Zorunlu din eğitimi 

72. Üçüncü Türkiye raporunda okullardaki zorunlu din eğitimini inceleyen ECRI, 
durumun net olmadığını gözlemlemiştir: resmi olarak müfredatın bütün dinleri 
kapsadığı ve öğrencileri tüm dinler hakkında bilgilendirecek şekilde tasarlandığı 
belirtilse de, çeşitli kaynaklar müfredatın esas olarak İslam inancına yer 
verdiğini bildirmiş ve kabul edilmiş gayrimüslim azınlıkların çocuklarının bu 
dersten muaf tutulabileceklerinin altı çizilmiştir. ECRI’nin gözlemlerine göre, 
eğer bu ders gerçekten farklı din kültürlerini kapsıyorsa o zaman yalnızca 
Müslüman öğrenciler için zorunlu olmamalıdır; öte yandan, esas olarak 
Müslümanlığı öğretmek üzere tasarlanmışsa, çocukların ve ebeveynin din 
özgürlüğünü korumak açısından zorunlu olmamalıdır. Dolayısıyla ECRI, Türk 
yetkilileri, yaklaşımlarını yeniden ele almaya ve, ya bu dersi herkes için seçmeli 
yapmaya yada içeriğini gözden geçirip bütün din kültürlerini kapsayacak hale 
getirmeye ve bundan böyle Müslümanlığın öğretildiği bir ders olarak 
algılanmamasını sağlamaya teşvik etmiştir.  

73. ECRI’nin üçüncü raporundan beri, bu konuda değişen pek bir şey yoktur; çeşitli 
kaynaklara göre, Anayasanın 24. Maddesine ve 1739 sayılı Milli Eğitim 
Kanununun 12. Maddesine göre devlet okullarında verilen zorunlu din dersinde 
hala İslam inancının esasları öğretilmektedir. Yetkililer, okullarda verilen din 
kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin amacının, Müslümanlığın esasları üzerinde 
daha fazla durarak bütün dinler hakkında genel bir anlayış ve bilgi vermek 
olduğunu; dini prensiplere ilişkin dersler tarafsız bir yaklaşımla verildiği takdirde 
belirli bir bölgedeki insanların dinine daha fazla yer vermenin meşru olduğunu 
vurgulamışlardır. Bu süre içerisinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
başvuranların Alevi olduğu ve okullarda zorunlu din dersi uygulaması 
hakkındaki bir davayı karara bağlamıştır.31  ECRI, bu kararın infazı için atılacak 
gerekli adımların halen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 
incelendiğini ve bu bağlamda, uzmanların ve Alevi temsilcilerin de dahil olduğu 
bir komisyon kurulduğunu belirtmiştir.  

74. ECRI, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Zengin Hasan ve Eylem32 
davasında verdiği kararın infazı konusunda, bu raporun diğer bölümlerinde 
yaptığı tavsiyelere atıfta bulunmakta ve eğitim sisteminde bütün dini azınlık 
grupları mensuplarının inançlarına, çocuklarının okulda din dersi almasını 
istemeyen kimseler dahil, saygı gösterilmesinin sağlanması gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

Barınma 

75. ECRI, Roman nüfusun olumsuz ve sağlıksız koşullarda yaşadığını ve 
topluluklarının zaman zaman dağıldığını ve yer değiştirmeye zorlandıklarını 
belirtmekte ve bundan kaygı duymaktadır. Bu olayların bir örneği, belediyenin 
yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde İstanbul Sulukule’deki tarihi 
Roman mahallesinin yıkılması ve burada yaşayan 500 kadar Romanın zorla 
başka yerlerde iskan edilmeleridir. ECRI, bu istimlaklerin yaratacağı sonuçlar 
konusunda, hem Romanların düzgün evlerde yaşama imkanı bulabilmeleri hem 
de topluluklarının bütünlüğü açısından, endişelidir; ve Haziran-Temmuz 
2009’daki Türkiye ziyareti sonrasında yayınlanan ve bu konuya ayrıntılarıyla 

                                                 
31 Zengin Hasan ve Eylem, (başvuru no. 1448/04), 9 Ekim 2007 tarihli karar. 
32 Bkz., aşağıda, Korunmaya Muhtaç/Hedef Gruplar – Aleviler. 
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değinen Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin azınlıkların insan haklarına 
ilişkin raporuna atıfta bulunmaktadır.33 

76. ECRI, Türk yetkililere, Roman ailelere yeterli barınma imkanları ve düzgün 
yaşama koşulları sağlanması için gereken tüm önlemlerin alınmasını tavsiye 
etmektedir. Yetkilileri, Romanların yeniden iskanı için yeterli önlemler 
alınmadan ve topluluklarının barınma ihtiyaçları hakkında yeterince araştırma 
yapılmadan tahliye edilmemelerini sağlamaya davet etmektedir.  

Sağlık 

77. Etnik veri toplama sisteminin34 eksikliği nedeniyle, farklı azınlıklara mensup 
kişilerin sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine erişimleri hakkında kapsamlı 
istatistiki bilgi bulunmamaktadır. Ancak, yetkililer, Sağlık Bakanlığının 2005’te 
yayımladığı Hasta Hakları Uygulama Yönergesine göre bütün yataklı 
hastanelerde Hasta Hakları Birimleri kurulduğunu belirtmişlerdir. Bundan başka, 
sağlık hizmetlerinin verilmesinde bölgesel farklılıkların incelenmesi, yetkilileri 
geçtiğimiz beş altı yıl içinde bazı bölgelerdeki, özellikle azınlıkların yoğunlukla 
yaşadığı doğu Anadoluda, tesisleri ve personeli iyileştirme çabasına ve 
önlemler almaya yönlendirmiştir.  Örneğin, kırsal bölgelerde daha fazla ebe 
çalıştırılması ve gezici sağlık hizmetlerinin arttırılması gibi çabalar gösterilmiştir. 
Düşük gelirli olup sosyal güvencesi olmayan ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanma imkanı tanınan “yeşil kart” sahiplerine reçeteli ilaç bedelleri artık 
geri ödenmektedir. ECRI, sağlık hizmetlerindeki fiili eşitsizlikleri azaltan bu 
önlemleri memnuniyetle karşılamaktadır. Ancak, nüfusun çoğunluğunun 
Türkçeden başka bir dil yada lehçe konuştuğu bölgelerde ortaya çıkabilecek dil 
sorunu veya kültürel zorlukları yenmek üzere alınmış herhangi bir önlemden 
haberdar değildir. Yetkililerin, yeni kurulan Hasta Hakları Birimlerine şimdiye 
kadar bu tür zorluklara ilişkin hiç bir şikayet ulaşmadığını bildirdiklerini 
belirterek, şikayet olmamasının bir takım faktörlere bağlı olabileceğini, bunun 
yalnızca her şeyin düzgün gitmesinden değil, vatandaşların bu sorunlara çare 
bulmak için izlenecek mevcut yolları bilmemelerinden yada bu çarelere 
güvenmemelerinden kaynaklanabileceğine işaret etmiştir. Herhangi bir karara 
varmadan önce bu gibi faktörlerin daha etraflıca incelenmesi gerekmektedir.     

78. ECRI Türk yetkilileri, sağlıktaki ve sağlık hizmetlerindeki fiili eşitsizlikleri 
azaltmak üzere çabalarını sürdürmeye teşvik etmektedir. Bu amaçla yetkilileri, 
farklı azınlık gruplarının sağlıklarındaki ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanmalarındaki durumu etraflıca araştırmaya teşvik etmekte ve hastaların 
dil yada kültürel farklılıklar nedeniyle karşılaştıkları engellerin de incelenmesini 
sağlamanın gerekliliğinin altını çizmektedir. 

Kamu hizmetlerine eri şim 

79. ECRI Üçüncü Türkiye raporunda, Türk yetkilileri, kamu hizmetlerine erişimdeki 
tüm engellerin kaldırılması ve Türk vatandaşlarının geleneksel olarak kullandığı 
bir dili yada lehçeyi konuşan nüfusun çoğunlukta olduğu yada sayıca çok 
olduğu bölgelerde, bu kişilerle yetkililer arasındaki iletişimi kolaylaştıracak 
yöntemler bulunması için kapsamlı önlemler almaya teşvik etmiştir.  

80. ECRI’nin, üçüncü rapordan beri, Türkçe dışında bir dil konuşanların kamu 
hizmetlerinden yararlanmalarını kolaylaştıracak herhangi bir önlem alınıp 
alınmadığı konusunda bir bilgisi yoktur. Azınlıkların yerel nüfusun çoğunluğunu 
oluşturduğu bölgelerde iletişimde bazı zorluklar yaşanabileceğini ancak 
azınlıkların devlet görevlileri grubunda çok küçük bir şekilde temsil edildiğini 

                                                 
33 CommDH(2009)30, 133-146. maddeler. 
34 Etnik veri toplanması hakkında, bakınız, aşağıda, Irkçılığın ve Irk Ayrımcılığının İzlenmesi.  
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belirtmektedirler. Tercümanlık hizmetleri verilmesi yasada yer aldığı halde, 
ECRI gerçekte bunun her zaman mümkün olmadığının bilincindedir.  

81. ECRI, yetkilileri, Türk vatandaşlarının geleneksel olarak kullandığı bir dili yada 
lehçeyi konuşan nüfusun çoğunlukta olduğu yada sayıca fazla olduğu 
bölgelerde devlet görevlileriyle bu kişiler arasındaki iletişimi kolaylaştırmanın 
yollarını bulmaya bir kez daha teşvik etmektedir. Bir seçenek, bu kimselerin 
kolayca erişebilecekleri ve hem çocukların35 hem de yetişkinlerin katılacağı, 
resmi dilde öğrenim yapılan takviye kurslar düzenlemek olabilir; yada, görev 
yaptıkları yerin yerel dilini konuşabilen resmi görevlilerin, vatandaşlardan talep 
gelmesi halinde, onlarla bu dilde iletişim kurmaya teşvik edilmeleri için önlemler 
alınabilir. 

III. Korunmaya Muhtaç/Hedef Gruplar 

82. Yukarıda da belirtildiği gibi,36 bugünkü haliyle Türk hukuk sisteminde “azınlık” 
ifadesi yalnızca 1923 tarihli Lozan Antlaşmasınca kapsanan belirli gayrimüslim 
azınlıklar için kullanılmaktadır. Bu Antlaşma Türkiye’de dar anlamda 
yorumlanmış, sadece Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler için geçerli olduğu 
varsayılmıştır (bu gruplara bazen topluca “Lozan azınlıkları” da denmektedir). 
Türkiye, toprakları üzerinde, örneğin, “Kürt kökenli Türk vatandaşları” ve 
“Roman kökenli Türk vatandaşları” bulunduğunu kabul etse de, başka etnik 
kökenlerden gelenler – Süryaniler, Caferiler, Yezidiler, Kürtler, Lazlar ve 
Romanlar gibi –  bir milli yada etnik azınlığın mensupları olarak resmen kabul 
edilmemekte ve Lozan azınlıklarına tanınan haklardan yararlanamamaktadırlar. 
Sünni olmayan müslüman Türk vatandaşları da Türk yasalarınca azınlık 
addedilmektedir.37 Bu raporda ve başka yerlerde de her zaman yaptığı gibi 
ECRI , Türk toplumunda yaşayan ve farklı bir dine, milli yada etnik kökene, dile 
yada renge sahip bütün gruplardan – Lozan Antlaşmasınca azınlık olarak 
tanınsın yada tanınmasın – genel olarak “azınlık grubu” olarak söz etmiştir. 
Ancak, Türk hukukunda Lozan Antlaşmasınca azınlık olarak kabul edilip 
edilmediğine bağlı olarak çeşitli azınlık gruplarına tanınan haklar çok farklılık 
gösterebilmektedir. 

83. Türkiye’de halen yaşamakta olan çeşitli azınlık gruplarının nüfuslarına ilişkin 
tam bir tespit yapabilmek çok güçtür, zira bu konuda açıklanmış olan en son 
resmi tahminler 2000 yılına ait olup, tüm azınlıkları kapsamamaktadır. Sayıları 
hakkında çok farklı tahminler olduğu halde, Türkiye’deki en geniş azınlık 
toplulukların biri Kürtler (yaklaşık 12 ila 15 milyon oldukları sanılıyor38) diğeri 
Aleviler (bu konudaki tahminlere göre nüfusun yüzde 5,7’si ile yüzde 33’ünü 
oluşturuyorlar, yani 4 ila 24 milyonlar39). Diğer büyük azınlık gruplarını 
Romanlar (yaklaşık 2 750 000 kişi), Çerkesler (yaklaşık 3 milyon kişi) ve Lazlar 
(750 000 ila 1,5 milyon kişi) oluşturuyor40. Yukarıda belirtilen ve 2000 yılında 
açıklanmış olan resmi tahminlere göre Türkiye’deki Ermeni nüfusu 50 000 ila 93 
500 kişi ; Rum nüfusun şu anda 3 270 ile 4 000 kişi arasında olduğu tahmin 
ediliyor; Yahudi nüfusu 25 000 ila 26114 kişiden oluşuyor; Süryaniler 17 194 

                                                 
35  
36 Bkz., yukarıda 10. madde. 
37 Diğer kaynakların yanısıra, bkz., Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg 
tarafından, 28 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihindeki Türkiye ziyaretinin ardından hazırlanmış Rapor; Ele 
alınan konu: Azınlıkların insane hakları, CommDH(2009)30, 14. madde ve burada belirtilen kaynaklar. 
38 Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Rapor: Kürtlerin kültürel durumu, 7 Temmuz 2006, Doc. 11006. 
39 Azınlık Hakları Grubu, A Quest for Equality: Minorities in Turkey (Eşitlik için bir Araştırma: Türkiye’deki 
Azınlıklar), 2007, s. 12. 
40 Çeşitli kaynaklar, CommDH(2009)30’da 15. maddede adı geçen. 
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kişi, diğer gayrimüslim azınlık mensuplarının nüfusu ise 5 628 kişi olarak tahmin 
ediliyor.41  

Lozan Antla şmasının kapsadı ğı gayrimüslim azınlık grupları  

84. ECRI Üçüncü Türkiye raporunda, Türk yetkililere, Türkiye’de yaşayan dini 
azınlıkların süregelen yasal ve diğer sorunlarına çözüm bulmaya yönelik 
çabalarını arttırarak sürdürmelerini tavsiye etmiştir. Yetkilileri, bu sorunlara acil 
çözüm getirebilmek için bu toplulukların temsilcileriyle yapıcı bir diyalog içine 
girmeye davet etmiştir. Dini azınlıkların varlığının, Türkiye açısından, bir 
tehditten ziyade çoğulculuğun kabul edilip korunması gereken önemli bir değeri 
olduğunu da belirtmiştir. ECRI, faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırarak ve 
özellikle de idari tıkanıklıklara son vererek, dini vakıflara bazı haklar sağlayacak 
olan gerekli yasal değişikliklerin hızla yapılması gerektiğine dikkat çekmiştir.  
ECRI’nin üçüncü raporundan sonra yapılan çalışmalarda, üçüncü raporun ele 
aldığı yeni yasalar (4771 ve 4778 sayılı Kanunlar) gayrimüslim vakıflar 
açısından daha olumlu hükümler getirdiği halde, söz konusu hükümlerin 
uygulaması sonucunda bu vakıfların güçlüklerle karşılaştıkları belirtilmiştir.42 

85. ECRI, üçüncü rapordan beri yeni bir Vakıflar Kanunun (5737 sayılı Kanun) 
kabul edilmesini ve 27 Şubat 2008’de yürürlüğe girmiş olmasını ilgi ile 
karşılamaktadır.43 Bu Kanun, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yetki alanına giren, 
gayrimüslim azınlıkların (“Lozan azınlıkları”) kurduğu vakıflar dahil, bütün 
vakıflar için uygulanmakta; ve gayrimüslim azınlık vakıflarının Vakıflar 
Meclisinde (Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst düzey organı) temsil 
edilmelerine olanak tanımaktadır. Bu Kanun ayrıca, vakıflar tarafından 
taşınmaz malların tescilini düzenlemektedir; Vakıflar Kanununun 7. Maddesi ile, 
gayrimüslim vakıfların, daha önce el konulmuş ve belirli şartlara sahip taşınmaz 
mallarının, tespit edilen zaman aralığında başvurarak iadesini sağlayabilmeleri 
için bir usul belirlemektedir. Son başvuru tarihi olan Ağustos 2009’a kadar 
yaklaşık 1400 başvuru yapılmıştır; bu rapor hazırlandığı sırada, başvurular hala 
incelenmekte idi. 

86. ECRI, Türkiye’de kabul edilen gayrimüslim azınlıklara (“Lozan azınlıkları”), 
Vakıflar Meclisine birer temsilci gönderme imkanı tanınmasını memnuniyetle 
karşılamakta, bunu, yetkililerle bu azınlıklar arasındaki diyalogun artacağına 
dair önemli bir işaret olarak gördüğünü belirtmektedir. ECRI, gayrimüslim 
azınlıkların sahip olduğu ancak hakiki olmayan yada hayali isimler adına tescil 
edilmiş, yada Hazine adına veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmiş 
olan bazı taşınmazların yeni Kanunun hükümleri sayesinde gayrimüslim 
vakıflara iade edilecek olmasını da memnuniyetle karşılamaktadır. İlgili 
azınlıkların bu konuda güvenini kazanmak açısından bu işlemlerin şeffaflık 
içinde yürütülmesini ümit etmektedir. ECRI, yine de Kanunda hala önemli 
boşluklar olduğunu düşünmekte ve bu boşluklar nedeniyle gayrimüslim 
vakıfların mülkiyet haklarına ilişkin çözüm bekleyen sorunlara çare 
bulunamayacağı konusunda kaygılar taşımaktadır. Yeni hükümlerin, söz 
konusu vakıflara ait, el konulup üçüncü şahıslara satılmış olan, yada yeni yasa 
kabul edilmeden önce birleştirilmiş olan gayrimenkullere ilişkin sorunlara çözüm 
getiremeyeceğinin de farkındadır. Ayrıca, Türk hukukunda dini cemaatlerin 

                                                 
41 Birleşmiş Milletler, din yada inanca dayanan hoşgörüsüzlüğün ve ayrımcılığın her türlüsünün ortadan 
kaldırılmasına ilişkin İnsan Hakları Komisyonu Raportörünün Ara Raporu, Türkiye’de Durum, 11/08/2000, 
UN Doc A/55/280/Add.1, 3-4 maddeler, CommDH(2009)30  s. 5-6. 
42 Bkz., örneğin, D. Kurban ve K. Hatemi, Bir Yabancılaşma Hikayesi: Türkiye’de Gayrimüslim Cemaatlerin 
Vakıf ve Taşınmaz Mülkiyet Sorunu, TESEV, Istanbul, 2009, s. 24-27. 
43 Yetkililer, ilgili resmi kuruluşları gayrimüslim cemaat mensuplarının devlet kurumlarıyla olan resmi 
işlerindeki engelleri kaldırmaya ve haklarının ihlalinin önlenmeye davet eden Başbakanlık Ofisi tarafından 
13 mayıs 2010’de (bu raporun referans süresi bittikten sonra) yayımlanan bir genelgeye de atıfta 
bulunmuşlardır.  
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tüzel kişilikleri yoktur ve bu nedenle, uygun bir vakıf kurmadıkça, cemaatin 
kendisi bir gayrimenkule sahip olamaz. Yeni vakıfların ise, 4. paragrafıyla belli 
bir ırk yada cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulmasını 
yasaklayan Türk Medeni Kanununun 101. Maddesine uygun olarak kurulması 
gerekmektedir. Bu hüküm genellikle, yeni dini vakıfların kurulmasını engellediği 
şeklinde yorumlanmaktadır.44  

87. ECRI’nin belirttiğine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yakın zamanda ele 
aldığı bazı davalarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1. No.lu 
Protokolünün 1. Maddesinin (mülkiyetin korunması) Türkiye tarafından Rum ve 
Ermeni azınlık vakıfları aleyhine ihlal edildiğine hükmetmiştir. Temmuz 2008’de 
karara bağlanan bir davada Mahkeme, Fener Rum Patrikhanesinin 1902’de 
edindiği ve tescil ettirdiği gayrimenkulden tazminat ödenmeksizin mahrum 
bırakılması nedeniyle, 1. Protokolün 1. Maddesini ihlal edecek şekilde büyük bir 
yükün altında bırakıldığına hükmetmiştir; Eylül 2009’da, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi hala, ileride oluşması muhtemel başka ihlalleri önlemek 
amacıyla Türk yetkililerce tedbirler alındığına dair gelişmeler olmasını 
beklemekteydi.45 Diğer davalar, 1936 yılından itibaren dini vakıfların mülk 
edinmelerinin imkansız hale gelmesiyle ilgiliydi; Mahkeme, başvuran vakıflara 
haklarının iadesi için spesifik önlemler alınması kararını vermiştir.46 Aralık 
2008’de, bir Ermeni Vakfına mallarının iadesi hakkındaki bir davada Mahkeme, 
yetkililerin, Şubat 2008 tarihli 5737 sayılı Vakıflar Kanununun yerel hukukta bu 
tür davalara etkili yasal bir yol olduğunu ortaya koyamadıklarına işaret 
etmiştir.47 Yukarıda da belirtildiği gibi, söz konusu Kanuna göre malların iadesi 
için Ağustos 2009’a kadar başvurulması gerekmekteydi, ancak bu rapor 
hazırlandığı sırada yetkililer tarafından incelenmeyi bekleyen pek çok başvuru 
bulunmaktaydı. 

88. Gayrimüslim vakıfların bir başka sorunu da gayrimenkullerin bakımı ve 
onarımıyla ilgilidir. Bu tür onarımları yapma görevi, Lozan Antlaşmasıyla 
devlete yüklenmiştir. Geçmişte, Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerekli 
gördüğüne dair kararı olmaksızın, gayrimüslim vakıf binalarındaki en küçük 
tamir işleri bile yapılamıyordu; Müdürlük ise çoğu zaman bu işlerin gereksiz 
olduğuna karar verdiği için binalar onarılamayacak hale gelmişti. ECRI, son 
zamanlarda yetkililerin gayrimüslim vakıflara ait malların onarımı konusunda 
daha istekli davrandıklarını belirmekte ve bu eğilimin giderek artmasını kuvvetle 
ümit etmektedir. 

89. ECRI’nin yakın tarihli Türkiye’deki Dini Cemaatlerin Hukuki Statüsü Hakkında 
Görüşler ve İstanbul Ortodoks Patrikhanesinin “Ekümenik” ünvanını kullanma 
Hakkına ilişkin yayınlarında hakkında görüş bildiren Hukuk Yoluyla Demokrasi 

                                                 
44 Bkz., örneğin, Hukuk Yoluyla Demokrasi için Avrupa Komisyonu (Venedik Komisyonu), Türkiye’deki Dini 
Cemaatlerin Hukuki Statüsü Hakkında Görüşler ve İstanbul Ortodoks Patrikhanesinin “Ekümenik” ünvanını 
kullanma Hakkı, Venedik Komisyonu 82. Genel Kurulunda  (Venedik, 12-13 Mart 2010) kabul edilen Görüş 
no. 535/2009, CDL-AD(2010)005, 38. madde; 28 Haziran-3 Temmuz 2009’daki Türkiye ziyaretinden sonra 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg’in hazırladığı Rapor; İncelenen konu: 
Azınlıkların İnsan Hakları; Strasbourg, 1 Ekim 2009, CommDH(2009)30, diğer yerlerin yanısıra 86.-87. ve 
102. maddeler.  
45 Fener Rum Patrikliği / Türkiye davası (başvuru no. 14340/05), 8 Temmuz 2008 tarihli karar. Bakınız 
Türkiye’ye ilişkin kararların infaz durumu, şu adreste: 
http://www.coe.int/t/e/human_rights/execution/03_cases/Turkey_en.pdf (bu raporun hazırlandığı sırada en 
son güncelleme tarihi 16/11/2009) ve CM/Del/OJ/DH(2009)1065/4.2. 
46 Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı - Türkiye davası, başvuru no. 34478/97, 9 Ocak 2007 tarihli karar; 
Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı -Türkiye davası, başvuru numaraları 37639/03, 
37655/03, 26736/04 and 42670/04, 3 Mart 2009 tarihli karar; Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks 
Kilisesi Vakfı - Türkiye davası (no 2), başvuru numaraları 37646/03, 37665/03, 37992/03, 37993/03, 
37996/03, 37998/03, 37999/03 et 38000/03, 6 Ekim 2009 tarihli karar. 
47 Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu - Türkiye davası 
(başvuru no. 1480/03), 16 Aralık 2008, 25. madde.  
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için Avrupa Komisyonu dini cemaatler, tüzel kişilik elde etme haklarını 
aramaktan çok vakıf kurmak zorunda bırakıldıkları sürece, 1. Protokolün 
mülkiyet hakkına ilişkin 1. Maddesinin ihlal edilmeye devam edeceği kanısında 
olduğunu belirtmiştir. Komisyon, dini cemaatlerin tüzel kişilik kazanma yolunda 
gösterdikleri çabaların engellenmesi için hiç bir neden görmemektedir. Türk 
yetkililere, bunu mümkün kılacak yasalar çıkarmalarını, ve bu arada, mevcut 
yasaların dini azınlıkların din özgürlüklerini kullanmalarında doğabilecek 
kısıtlamaları en aza indirecek şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını tavsiye 
etmektedir.48  

-  Ermeniler49 

90. Vakıflara mallarının iadesi ile ilgili sorunların yanısıra, Ermeni azınlık, ders 
kitaplarının yetersizliğinden ve Ermenice eğitim görmüş öğretmen 
bulamamalarından dolayı kendi dillerinde eğitim verme konusunda zorluklarla 
karşı karşıya olduklarını bildirmişlerdir.50 Bu durum, çocuklarını Ermeni 
okullarına göndermek isteyen ailelerin sayıca giderek azalmasına neden olmuş; 
kendilerinin yada çocuklarının bu nedenle tehdit edileceklerinden korktukları 
için bazı ailelerin çocuklarını Ermeni okullarına göndermekten kaçındıkları 
bildirilmiştir. ECRI, 2008’de “Sarı Gelin: Ermeni Sorununun İçyüzü” adlı 
propaganda niteliğinde bir belgeselin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 
izletilmesine ilişkin bir genelgeyle bütün ilköğretim okullarına dağıtıldığını 
belirtmektedir; kanlı katliam görüntülerinin yer aldığı bu belgeseli izleyen 
çocuklardan izlenimlerini anlatan bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Milli 
Eğitim Bakanlığı daha sonra bu DVD’nin dağıtımını, ailelerden gelen büyük 
sayıda şikayetlerin sonucunda durdurmuşsa da, bu DVD’ler okullardan geri 
toplanmamış ve filmi gösterip göstermemek her eğitim kuruluşunun kendi 
kararına bırakılmıştır. ECRI’nin görüşüne göre, bu tür malzemelerin okullara 
dağıtımı ve gösterilmesi, daha açık ve hoşgörülü bir toplum yaratma gayesine 
doğrudan ters düşmektedir ve bu malzemenin çocuklara yönelik kullanılması da 
özellikle  üzücüdür.  

91. ECRI, 23 Temmuz 2009’da Milli Eğitim Bakanlığınca Ermeni okullarına 
Ermenice, din bilgisi ve ahlak kültürü öğretmenleri tayin ettiğini belirtmektedir. 
Bu öğretmenlerin Ermeni kökenli Türk vatandaşları olmaları ve Yüksek Öğretim 
Kurulunca tanınan bir fakültede eğitim almış olup gereken öğretmenlik 
vasıflarına sahip olmaları gerekiyor. Bu öğretmenlere hizmet içi eğitim de 
verilebilir.  ECRI, Türkiye ile Ermenistan arasında daha iyi ilişkiler kurularak, 
Ermeni azınlık okulları için öğretmenlerin eğitimi ve ders kitaplarının temini gibi 
yukarıda sözü edilen somut sorunları çözmede ilave çözümler sağlanmasını 
ümit etmektedir. ECRI, en ideal çözüm olmasa da, Ermenice yazılmış yeterli ve 
düzgün ders kitapları açısından Ermenistan’ın tek geçerli kaynak olduğunu 
belirtmektedir.  

-  Rumlar 

92. Türkiye’de şu anda çok küçük bir Rum azınlık mevcuttur; bu da bu topluluğun, 
azınlık okullarında okuyacak öğrencilerin Lozan Antlaşmasının kapsadığı ve 
Türkiye’de tanınan azınlıklara ait olmaları şartını karşılamada güçlüklerle 
karşılaşması anlamına gelmektedir. Bu şartın yanısıra Rumca ders kitapları 

                                                 
48 Hukuk Yoluyla Demokrasi için Avrupa Komisyonu (Venedik Komisyonu), Türkiye’deki Dinin Cemaatlerin 
Hukuki Statüsü Hakkında Görüşler ve İstanbul Ortodoks Patrikhanesinin “Ekümenik” ünvanını kullanma 
Hakkı, Görüş no. 535/2009, CDL-AD(2010)005. 
49 Son yıllarda Ermenilere ve diğer azınlık gruplarına karşı girişilen ırkçı saldırılar, bkz. aşağıda, Irkçı 
Şiddet Olayları. 
50 Bkz., yukarıda, Farklı Alanlarda Ayrımcılık – Eğitim ve Korunmaya Muhtaç/Hedef Gruplar – Lozan 
Antlaşmasınca kapsanan gayrimüslim azınlıklar.  
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konusundaki sıkıntı ve öğretmen bulmadaki zorluklar, bu azınlık çocuklarının 
anadillerinde eğitimden yararlanma konusunda çok ciddi sorunları olduğu 
anlamına gelmektedir. ECRI’nin üçüncü Türkiye raporunda da belirttiği gibi bu 
topluluğun varlığını sürdürebilmesi için acil önlemlere ihtiyaç vardır.  

93. Mülkiyetin korunmasına ilişkin olarak, Rum vakıfları da Ermeni vakıflarının 
yaşadığı zorlukları yaşamıştır. Din adamlarının eğitimi sorunu, Rum Ortodoks 
topluluğu açısından hala temel sorunlardan biri olmaya devam etmektedir; 
bunun nedeni, bütün papazların Türk vatandaşı olmalarının şart koşulmasıdır; 
Rum azınlık nüfusunun az olması nedeniyle zaten ciddiyet kazanan bu sorun, 
1971’de Türk yetkililer tarafından kapatılan Heybeliada ruhban okulunun halen 
kapalı olmasından dolayı daha da ağırlaşmaktadır. ECRI, çıkmaza giren bu 
duruma bir çare bulmak üzere yetkililerin artık daha faal çalışmakta olduğunu 
bilmekte ve bu çabaların en yakın zamanda sonuç vermesini ümit etmektedir.  

94. Rum azınlığa mensup Türk vatandaşlardan miras kalan malların söz konusu 
olduğu durumlarda ise, Yunanistan vatandaşlarının Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 1. No.lu Protokolünün 1. Maddesince tanınan mülkiyet hakları 
da Türk mahkemelerinin mütekabiliyet şartını yanlış yorumlamaları nedeniyle 
ihlal edilmiştir.51 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açanların 
tazminatları ödenmiş olmakla birlikte, ileride olabilecek benzer ihlalleri önlemek 
için ne gibi genel tedbirler öngörüldüğü hala açıklığa kavuşmuş değildir. 

-  Yahudi toplulukları 

95. Mülkiyete ilişkin konular Türkiye’de yaşayan Yahudi topluluklarını da etkilemiştir 
ve bu durumlar yerel mahkemelerde dava konusu olmuştur; ECRI, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinde bu konuyla ilgili bir tek başvuru olduğunu 
bilmektedir. Antisemitizm ve nüfusun çoğunluğunun Yahudi topluluklara karşı 
genel tutumu bu raporun ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır.52 

96. ECRI, Türk yetkilileri, Lozan Antlaşmasınca tanınan gayrimüslim azınlıklarla 
diyalogu iyileştirme yönündeki çabalarını, Vakıflar Meclisinde bu organın 
yetkinlik alanına giren konular için azınlıklardan temsilcilerin tayin edilmesi dahil 
olmak üzere, sürdürmeye ve arttırmaya kuvvetle teşvik etmektedir.  

97. ECRI, malların sahipliği ve iadesine ilişkin çeşitli sorunların ele alınmasını 
sağlayabilmek açısından Türk yetkilileri, gayrimüslim azınlıkları ilgilendiren tüzel 
kişiliğin tanınmasına ve mülkiyet sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını 
sürdürmeye ve arttırmaya davet etmektedir. Bu bağlamda yetkililerin dikkatini, 
Venedik Komisyonunun Türkiye’deki dini cemaatlerin hukuki durumuna ilişkin 
yakın tarihli kararlarına ve tavsiyelerine çekmektedir.  Ayrıca, yetkilileri, malların 
iadesi için yeni Vakıflar Kanunu (5737 sayılı Kanun) uyarınca yapılmış olan tüm 
başvuruların şeffaflık içinde, adilce ve hızlı bir şekilde ele alınması için gereken 
tüm önlemleri almaya davet etmektedir. Yetkililere, sahip oldukları malların 
bakım ve onarımı için dini azınlık vakıflarına karar verme yetkileri tanınmasını 
da tavsiye etmekte ve bu gerçekleşinceye kadar bu malların bakımının 
sağlanması için yetkililerin çabalarını sürdürmelerini ve arttırmalarını tavsiye 
etmektedir. 

98. ECRI, yetkililere, din adamı eksikliğinin, gayrimüslimlerin dini gerekleri yerine 
getirme haklarını kullanabilmelerine engel oluşturmaması için bütün gerekli 
önlemlerin alınmasının sağlanmasını tavsiye etmektedir.  

                                                 
51 Bkz., Apostolidi ve diğerleri - Türkiye davası, başvuru no. 45628/99, 27 Mart 2007 tarihli karar, ve 
Nacaryan ve Deryan –Türkiye davası, başvuru no. 19558/02, 8 Ocak 2008 tarihli karar.  
52  Bkz., aşağıda, Antisemitizm.    
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99. ECRI, bu raporun daha önceki bölümlerinde eğitim alanında atılması gereken 
adımlara ilişkin yaptığı tavsiyelere atıfta bulunarak,53 acilen yapılması gereken - 
özellikle öğretmen yetiştirilmesi ve ders kitaplarının hazırlanıp onaylanması 
konusunda - çalışmalara dikkat çekmektedir; Türkiye’deki küçük azınlıkların 
kimliklerini koruyabilmek yönünde desteklenmemelerinden dolayı varlıklarının 
tehlikeye atılmamasını sağlamak için bu çalışmalar gereklidir 

Aleviler 

100. Alevi toplumunun, nüfusun büyük çoğunluğu ile ilişkileri genelde iyidir. Ancak, 
ilk ve orta okullardaki din dersi (Anayasanın 24. Maddesi ve 1739 sayılı Milli 
Eğitim kanunu uyarınca bu ders zorunlu derstir) Aleviler için kaygı verici  
niteliktedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2007 yılında verdiği bir kararla54 
eğitim sisteminin ve iç hukukun nesnellik ve çoğulculuğun gereklerini 
karşılayamamasının ve ebeveynin inançlarına saygıyı sağlayacak uygun bir 
yöntem sağlayamamasının, Sözleşmenin 1 No.lu Protokolunun 2. Maddesini 
(eğitim hakkı) ihlal ettiğine hükmetmiştir. Söz konusu karardan bu yana 
müfredat programında bir dizi değişiklik için hazırlıklar yapılmışsa da, Alevi 
temsilcileri bu değişikliklerin tarafsız bir eğitim ortamı sağlayacak kadar yeterli 
gözükmediğini belirtmişlerdir. Mahkeme kararının uygulanması konusu Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesine havale edilmiştir. Aleviler daha genel anlamda, 
Alevi toplumunun okullarda okutulan ders kitaplarında hemen hemen hiç yer 
almadığına, bunun da dışlamayan, dahil edici bir toplum oluşturulmasına katkı 
sağlamadığına işaret etmektedirler.  

101. Alevi temsilcileri aynı zamanda devletin bazı inanç gruplarına tahsisat sağlayıp 
– örneğin ibadet yerlerinin elektrik giderlerinin karşılanması gibi55 -- tümüne 
sağlamama gibi, ayrımcı bir davranış sergilediği konusunda şikayetçidirler. 
Özellikle halen cemevleri ibadet yeri sayılmamakta, (camiler, sinagoglar ve 
kiliselerin ibadet yeri olarak sayılmalarına karşın) ve yereldeki bazı istisnalar 
dışında devlet ödeneği alamamaktadırlar. Alevi liselerine de devlet desteği 
sağlanmamaktadır. 2009 yılında bir Alevi erin Sünni adetlerine göre gömülmesi 
de bazı Alevilerde rahatsızlık yaratmıştır.  

102. ECRI hükümetin 2009 yılında, Alevileri ilgilendiren konularda doğrudan doğruya 
Alevilerle görüşmek ve söz konusu sorunları ele almak üzere Alevi topluluğu 
içindeki farklı gruplarla bir dizi çalıştay düzenlemiş olmasını ilgiyle izlemiştir. 
ECRI aynı zamanda, Türk hükümetinin demokratik açılımını Alevileri de 
içerecek şekilde genişletme niyetinde olduğuna dair haberleri de ilgiyle 
izlemektedir.56 

103. ECRI, Türk yasalarını ve hukuki uygulamalarını, din eğitimi konusunda Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin gerekleriyle uyumlu hale getirmek üzere, Türk 
makamlarının, Zengin Hasan ve Eylem davalarında57 Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin  kararının uygulanması için gerekli tüm tedbirleri tam olarak ve 
süratle almasını tavsiye eder. 

104. ECRI, Alevi toplumunun özellikle de ibadet yerleriyle ve bunlara sağlanacak 
tahsisatla ilgili konularda ayrımcı davranışta bulunulduğuna ilişkin kaygılarını 
araştırarak, varsa herhangi bir ayrımcılık konusuyla ilgili tüm gerekli tedbirleri 
almasını tavsiye eder. 

                                                 
53 Bkz., yukarıda, Farklı Alanlarda Ayrımcılık – Eğitim. 
54 Zengin Hasan ve Eylem (başvuru  no. 1448/04), 9 Ekim 2007 tarihli karar.  
55 26 Temmuz 2008’de Kabul edilen bir meclis kararıyla, erişimin serbest olduğu ibadet yerlerine devlet 
ödeneği sağlanması kararlaştırılmıştır.  
56 Aşağıya bak: Demokratik (Kürt) açılımı.  
57 başvuru  no. 1448/04, Ekim 2007 tarihli karar. 
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105. ECRI, yetkilileri Alevi toplumuyla olumlu bir diyalog oluşturarak bu toplumla iyi 
ilişkiler geliştirmeye yönelik gayretlerini sürdürmelerini kuvvetle teşvik eder.  

Romanlar 

106. ECRI, Türkiye ile ilgili bu üçüncü raporunda, Türk makamlarının özellikle de 
Romanların hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık konularında karşı karşıya kaldıkları 
sorunları belirleyebilmek üzere, Türkiye’deki Romanların  durumunu 
araştırmalarına ilişkin tavsiyelerini tekrarlamıştır. ECRI aynı zamanda belirlenen 
sorunların çözümüne yönelik tedbirler alınmasının önemine işaret ederek, 
özellikle İskan Kanununun 4. Maddesinin kaldırılmasını önermiştir. Aynı 
zamanda Romanlara/Çingenelere karşı ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle ilgili 3 No.lu 
Genel Politika Tavsiyesine de dikkat çekmiştir. 

107. ECRI Türkiye’deki Romanların durumunda görünürde büyük ölçüde bir 
değişiklik olmamasından kaygılıdır. Yetkililerin Romanların mevcut durumuna 
ışık tutacak herhangi bir araştırmayı hala yapmadıkları anlaşılmakta olup, bu 
konuda resmi bilgiler de halen mevcut değildir. Ancak sivil toplum grupları 
Romanların marjinalleştirilmiş durumlarının devam ettiğini, eğitim, iş, konut, 
sağlık ve kamu alanlarına erişim gibi konularda ayrımcılığa maruz kaldıklarına 
işaret etmektedirler. Roman çocuklarının okula devam oranları  ve buna tekabül 
eden okuma yazma oranları düşüktür. Sulukule’de gerçekleştirilen türden 
kentsel imar projeleri, Romanların ihtiyaçları göz önüne alınıp yeterli çözümler 
önerilmediğinden, Romanları olumsuz yönde etkilemiştir58;bu da Roman 
çocuklarının okula yazılmalarında ilave sorunlar yaratmaktadır. Romanlar sağlık 
konusunda, işe ve kamu yaşamına erişim konularında dışlanma gibi spesifik 
sorunlara maruzdurlar. Romanlar aynı zamanda, bildirildiğine göre, kendilerine 
açık yasal hak arama yollarından da çok az yararlanmaktadırlar. Bunun nedeni, 
haklarından haberdar olmamaları ve/veya toplumdaki algılanmış yerlerinin 
dışına çıkmada isteksiz olmalarıdır. Türkiye’nin Roman haklarının 
geliştirilmesine ilişkin genel bir stratejisi yoktur ve Romanları Topluma Dahil 
etme On Yılı girişimine katılmamıştır. 

108. Yetkililer Romanların kamu hizmetlerine erişimdeki güçlüklerinin çoğunlukla, 
diğer dezavantajlı grupları da etkileyen yoksulluk ve işsizlikten kaynaklandığını 
belirtmektedirler. Bu tür güçlükler yoksulluğu ve sosyal dışlanmayı azaltmaya 
yönelik genel politikalar içinde ele alınmaktadır. Yetkililer aynı zamanda yeni 
İskan Kanununun 2006 Eylülünde kabul edilip yürürlüğe girdiğini ve bu kanunun 
Romanlara karşı ayrımcı maddeler içermediğini belirtmişlerdir. Bu girişim 
memnunluk vericidir ancak diğer kaynaklara göre,  Yabancıların İkamet ve 
Seyahatleri Hakkındaki Kanun, “Türk Kültürüne bağlı olmayan” “vatansız veya 
Türk olmayan çingenelerin” ülke dışına çıkarılmasına ilişkin maddeler 
içerdiğinden Romanlara ayrımcılığı desteklemektedir.59 Bu maddenin resmi 
kimlik belgesine sahip olmayan Romanlar için özellikle güçlükler yaratacağı 
konusunda kaygılar mevcuttur. Kanunda aynı zamanda muhacir olarak kabul 
edilmeyen dört insan kategorisi arasında “göçebe çingeneler” de yer 
almaktadır.60 

109. ECRI, 2010 Mart ayı ortasında, Başbakanın İstanbul’da birkaç bin Roman 
vatandaşına hitabederek, bazı illerde Romanların yaşadığı konutların 
iyileştirileceğini; eğitim ve iş imkanlarının destekleneceğini açıklamasını 
memnunlukla karşılamıştır. ECRI Kültür ve Turizm Bakanlığının, Roman 
kültürünün korunması ve tanıtımı amacıyla çeşitli kültürel faaliyetleri 

                                                 
58 Bak: yukarıdaki açıklama Çeşitli Alanlarda Ayrımcılık - Konut.  
59 Avrupa Komisyonu, Türkiye 2009 İlerleme Raporu, 14.10.2009, Bölüm 2.2, s. 29. 
60 A.B.D. Dışişleri Bakanlığı 2008 İnsan Hakları Raporu: Türkiye, 25 Şubat 2009, Bölüm 5. 
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desteklemesini ilgiyle izlemiş ve olumsuz, önyargılı klişeleri teşvik etmeme 
amacıyla, sözlükteki “Çingene” sözcüğünün tanımındaki ayrımcı sayılabilecek 
anlamların çıkartılmasını memnunlukla karşılamıştır. ECRI aynı zamanda sivil 
toplumun Romanların haklarını savunma ve yaygınlaştırma kapasitesinin 
giderek arttığı izlenimini almaktan da memnunluk duymuştur. 

110. ECRI bir kez daha Romanların, özellikle de günlük hayatın her alanında 
hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla ilgili olarak karşı karşıya oldukları sorunları net 
bir şekilde belirlemek üzere, Türk yetkililerin Türkiye’deki Romanların 
durumuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma yapmasını önermektedir. Bir kez daha 
belirlenen sorunların çözümüne ilişkin tedbirler almanın önemini vurgularken, 
özellikle de bu raporun diğer bölümlerinde de Romanların eğitim ve konuta 
erişiminin iyileştirilmesine yönelik önerilerine dikkat çeker.61 ECRI ayı zamanda, 
farkındalık arttırmaya yönelik önlemler de dahil olmak üzere, Romanların hukuk 
danışmanlığına ve hukuksal yardıma erişiminin iyileştirilmesine yönelik spesifik 
tedbirler alınmasını tavsiye etmektedir. 

111. ECRI Türk yetkililerin, diğer önerilerin yanı sıra, Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiserinin önerilerileri doğrultusunda, Romanların karşı karşıya oldukları 
ayrımcılığı ele alacak kapsamlı bir strateji oluşturmalarını tavsiye eder.62 Bu 
bağlamda Türkiye’nin, Romanları Topluma Dahil etme On Yılı girişimine 
katılmasını tavsiye eder.  

112. ECRI Türk yetkililerin dikkatini, yukarıda Yabancıların İskanı ve Seyahati 
Hakkındaki kanunla ilgili olarak belirtilen spesifik kaygılara çekerek, Romanlara 
karşı doğrudan doğruya ayrımcılık içeren yasa maddelerini yürürlükten 
kaldırmaya acilen davet eder.  

113. ECRI Türk yetkililerini, Romanların olumsuz, önyargı içeren klişelerle 
konumlandırılmalarıyla mücadeleye ilişkin gayretlerini arttırma ve sürdürme ve 
Roman toplumuyla yapıcı bir diyalog oluşturma konularında kuvvetle teşvik 
eder. 

Kürtler 

114. ECRI üçüncü Türkiye raporunda Türk yetkilileri Kürt toplumunun ifade, 
toplanma ve dernek kurma özgürlüklerine yönelik iyileştirme gayretlerini 
sürdürmeye teşvik etmiştir. Raporda bu özgürlükleri güçlendiren yasal 
değişikliklerin süratle uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. ECRI aynı 
zamanda Türk yetkililerin Kürtlerin maruz kaldığı önyargı ve önyargılı klişelere 
göre konumlandırılmalarıyla mücadele etmelerini tavsiye etmiş ve tespit edilen 
ayrımcılık girişimlerinin cezalandırılması için adımlar atmanın önemini 
vurgulamıştır.  

115. Bu raporun diğer yerlerinde de değinildiği gibi, Türk hükümeti son aylarda 
Kürtlerin durumuyla ilgili olarak, Türk toplumunda mevcut gerginlikleri 
gidermede memnunlukla karşılanan girişimlerde bulunmuştur. 63 ECRI bunların 
yanı sıra, diğer azınlık gruplarıyla da ilgili olarak yapılan girişimlerin, azınlık 
gruplarına mensup insanlar için kaygı yaratan konuların Türk toplumunda daha 
büyük bir isteklilik ve açıklıkla tartışılmasına yardımcı olduğunu görmekten 
memnunluk duymuştur- ortamdaki bu değişiklik, azınlık gruplarının 
temsilcilerince de memnunlukla karşılanmıştır. 2009 yılında bir devlet televizyon 
kanalı olan TRT-6’nın Kürtçe yayına başlaması da önemli bir aşamadır. 

                                                 
61 Yukarıya bak: Çeşitli Alanlarda Ayrımcılık– Eğitim ve – Konut.  
62 CommDH(2009)30, § 190. 
63 Aşağıya bak: Demokratik Açılım. 
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116. Ancak uygulamada, Kürt kimliğinin ifade edilmesi çoğu kimse tarafından, Türk 
devletinin birliğine karşı bir tehdit olarak algılanmaktadır. İfade, toplanma ve 
dernek kurma özgürlüğü konularıyla ilgili olarak ise, ECRI, bu raporun diğer 
bölümlerinde bir süre önce bir Kürt siyasi partisinin kapanmasını incelemiş, söz 
konusu partinin kapanmasından çok önce, partinin birkaç yüz üyesinin göz 
altında tutulduğunu öğrenmiştir. Görevlilerin Kürtçeyi kamu alanında alenen 
kullanması bu görevlilerin kovuşturmaya uğramalarına neden olmakta, 
şahısların Kürt çıkarlarını kamuoyunda alenen savunması bu şahısların sıklıkla 
Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre kovuşturmalarıyla sonuçlanmaktadır. 
Bunun yanı sıra, anlaşıldığı kadarıyla, PKK faaliyetleriyle ilgili gerginlikler, 
çocukları da kapsayacak şekilde,terörle mücadele yasası maddelerinin 
suistimaline yol açmaktadır. 64 Daha genel anlamda, sivil toplum kuruluşu 
yetkilileri, başka davalara yönelik benzer gösterilere bu ölçüde müdahale 
edilmezken, Kürt çıkarlarını savunan halk gösterilerinin aşırı baskıcı tedbirlere 
maruz kaldığını belirtmektedirler. 65   

117. Pekçok Kürt yoğunlukla Türkiye’nin en yoksul ve en ücra illerinde, çoğu kez güç 
ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamaktadırlar. Ülke içinde yerlerinden edilmiş 
Kürtler bu açıdan özellikle hassas konumdadırlar.66 Kürt kız çocuklarının okula 
devam oranlarının, özellikle kırsal bölgelerde düşük olduğu, Kürt kadınlarının 
ise ortalamanın altında istihdam edildikleri bildirilmektedir.  

118. ECRI Türk yetkilileri, Kürt toplumunda ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve 
dernek kurma özgürlüğüne ilişkin durumun iyileştirilmesi için gayretlerini 
sürdürmeye kuvvetle teşvik etmektedir. ECRI aynı zamanda bu raporun diğer 
yerlerinde ırkçı eylemleri ve ırk ayrımını yasaklayan yasa maddelerinin 
uygulanmasına ilişkin önerilerini hatırlatarak, bunların yukarıdaki bağlamda 
özellikle önemli olduğunun altını çizer. 

119. ECRI Türk yetkilileri, Kürtlerin sosyal haklara erişimde yaşadıkları eşitsizliklerin 
giderilmesine ilişkin gayretlerini sürdürmeleri ve bu gayretleri arttırmaları 
konusunda kuvvetle teşvik eder. Bu bağlamda, yetkililerin, tespit edilecek 
eşitsizliklerin giderilmesi için hedeflenen tedbirlerin alınabilmesi için, 
gerektiğinde Türkiye’deki Kürtlerin durumunun daha net bir biçimde ortaya 
konmasını sağlayacak araştırmalar yapmalarını tavsiye eder. 

-  Ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar 

120. ECRI’nin Türkiye ile ilgili üçüncü raporunda belirtildiği gibi, Türkiye’de Kürtler, 
yönetimle PKK arasında cereyan eden uzun mücadele sonucunda pek çoğunun 
bölgeyi terketmiş olmalarına rağmen,  esas olarak ülkenin güneydoğu bölgesinde 
yaşamaktadırlar. ECRI Türk yetkililere,yerlerinden edilmiş Kürtlerin sorunlarına 
çözüm getirmelerini kuvvetle tavsiye etmiş ve yetkililerin özellikle de çok ağır 
ekonomik ve sosyal şartlar altında yaşayanlara yardımcı olmaları konusunda 
tavsiyede bulunmuştur. ECRI aynı zamanda yetkililere, yerlerinden edilmiş 
insanların gönüllü olarak yerlerine dönmelerine yönelik programları 
güçlendirmelerini ve Türkiye’nin güneydoğusundaki köy korucularının varlığını 
sürdürmelerinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmalarını tavsiye etmiştir. ECRI 
aynı zamanda yerlerinden edilmiş insanların en kısa zamanda evlerine 
dönebilme, tazminat alma ve/veya mallarını geri alma ihtiyacını vurgulamıştır. 

                                                 
64 Yukarıya bak: Irkçı eylemleri ve ırk ayrımını yasaklayan ceza kanunu maddelerinin uygulanması. 
65 Yukarıya bak: Ceza yasasının terör eylemlerini yasaklayan maddelerinin, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı ile 
mücadele ile ilgili olan içeriği ve uygulaması. 

 
66Aşağıya bak. 
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121. Uğranan hasar için tazminat konusuna gelince, ECRI Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki 5233 No.lu yasanın 
2004 Temmuzunda yürürlüğe girmesini ilgiyle izlemiştir. Bu yasa terör eylemleri 
veya yetkililerin terörle mücadele esnasında aldıkları tedbirlerden doğan 
zararların karşılanmasına ilişkin kural ve usulleri belirlemektedir. Yasa 2005 
yılında zarar kanıtlarının daha esnek bir şekilde verilebilmesini, ve hak talep 
edenlerin talaplerini herhangi bir  bilgi veya evrakla desteklemelerini sağlayacak 
şekilde değiştirilmiştir. Bu yasa uyarınca 76 ilde Zarar Tespit ve Telafi 
Komisyonları kurulmuştur. 12 Ocak 2006’da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
yasa hükümlerinin “ikamet yerlerindeki mallarına erişimi engellenen insanların 
Sözleşme kapsamındaki mağduriyetleri için yeterli telafi sağlayabildiğine” 
hükmetmiştir.67 ECRI, yetkililerce sağlanan bilgilere göre, yasanın yürürlüğe 
girmesiyle 2008 Kasım ayı arasında yaklaşık 360.000 tazminat başvurusunda 
bulunulmuş olmasını ilgiyle izlemiştir. Söz konusu tarihten bu yana zarar 
karşılama komisyonları 150.000 başvuruyu inceleyerek bunlardan yaklaşık 
97.000’inine zarar ödemesi yapmıştır. 2010 ilkbaharından bu yana, 700 milyon 
Euro’yu aşkın zarar ödemesi yapılmıştır. Ancak ECRI, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin 2006 yılındaki tespitinden sonra yasanın uygulanmasında bir dizi 
noksanlığın ortaya çıktığına veya yeniden başgösterdiğine dair bilgiler nedeniyle 
kaygılıdır. Sivil toplum grupları, örneğin canlı hayvanlarla, veya tapu kayıtlarının 
eksik olduğu yerlerde, araziyle ilgili zarar taleplerinin desteklenmesinde istenen 
belgelerle ilgili olarak yetkililerce aşırı taleplerde bulunulduğu iddialarına, hukuk 
danışmanlığı desteğinin bulunmamasına, verilen tazminatlar açısından iller 
arasında farklılıklar olduğuna, işlemlerin yavaş işlediğine ve etkili bir temyiz 
prosedürünün bulunmayışına işaret etmişlerdir.   

122. Yetkililer yerlerinden edilmiş insanların yerlerine dönüşüyle ilgili olarak 1994 
yılında başlatılan ve ailelerin kendi istekleriyle eski ikametgahlarına veya diğer 
uygun yerlere dönerken aynı zamanda gerekli sosyal ve ekonomik altyapıların 
hazırlanarak, sürdürülebilir yaşam standartlarının sağlanması  esasına göre 
uygulanan Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesine   atıfta bulunmuşlardır. 
Eski yerlerine dönmek istemeyen aileler için projede söz konusu ailelerin 
bulundukları mevcut ikametgahlarındaki ekonomik ve sosyal koşulların 
düzeltilmesine ve bu ailelerin şehir yaşamına uyumunun kolaylaştırılmasına 
çalışılmaktadır. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi 14 doğu ve güneydoğu 
ilinde uygulanmıştır. Yetkililer 1999 ila 2009 yılları arasında proje için özellikle 
de gerekli altyapının yeniden inşası veya güçlendirilmesi amacıyla yaklaşık 50 
milyon Euro harcandığını, 28.384 haneden 187.861 vatandaşın eski 
ikametgahlarına döndüğünü belirtmişlerdir. Bunlara ilaveten 2006 yılında Van 
ilinde spesifik bir eylem planı uygulanmıştır. ECRI atılan bu adımları 
memnunlukla karşılamakta ancak bu alanda yavaş bir ilerleme kaydedildiği 
yönünde sivil toplum kuruluşları ve uluslararası aktörlerce dile getirilen kaygıları 
paylaşmaktadır: Türkiye’deki yurt içinde yerlerinden edilmiş insan sayısı hala 
yaklaşık 1 milyon cıvarında olup bunların bir kısmı 24 yıldır yerlerinden edilmiş 
durumdadır.68 Yurt içinde yerlerinden edilmiş insanların geriye dönüşünün 
önündeki engeller arasında zayıf altyapı, belli bölgelerde kara mayınlarının 
mevcudiyeti, bazı bölgelerde köy korucularının mevcudiyetinin devam etmesi – 
ve bazı durumlarda engelleyici bir tavır sergilemeleri sayılabilir. Konuyla ilgili 
çeşitli gruplar, yurt içinde yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönme 
hakkının korunması ve desteklenmesi için gayretlerin arttırılması veya bu 
insanlara, gönüllü olarak yeni yerlere yerleştirilme veya bulundukları yerel 

                                                 
67 İçyer-Türkiye davası (başvuru no. 18888/02), başvurunun Kabul edilemez olduğuna hükmeden, 12 Ocak 
2006 tarihli karar. 
68 Haceteppe Üniverstesince 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 935.700 ila 1.201.200 
yerlerinden edilmiş insan bulunmaktaydı. (Bu sayılar, IDMC (Yurtiçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi) 
tarafından Avrupada Uzun Süreli Dahili Yerinden Edilme: Mevcut Eğilimler ve Geleceğe Yönelik 
Öngörüler, Mayıs 2009, s.9’da yayınlanmıştır) 
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bölgeyle bütünleşmelerinin sağlanması gibi diğer uygulanabilir, kalıcı 
çözümlerin sağlanması gereğini vurgulamışlardır. Bu çerçevede, yurt içinde 
evlerinden edilmiş insanların sorunlarına kalıcı çözümler bulma amacıyla 2008 
Kasım’dan bu yana il bazında eylem planları geliştirilmiş olmasını ECRI ilgiyle 
izlemekte ve söz konusu planların etkili olmalarının temini için bu eylem 
planlarının uygulamadaki etkilerinin dikkatle değerlendirilmesinin önemli 
olduğuna işaret etmetedir. 

123. ECRI aynı zamanda, yurt içinde evlerinden edilmiş, halen köylerine dönemeyen 
veya dönmek istemeyen insanların, çoğu kez kanunsuz inşa edilmiş, düşük 
standartlı evlerde, yoksulluk içinde ve sosyal olarak dışlanmış bir biçimde 
yaşamalarından ve pek ender olarak düzenli bir işleri olmasından kaygı 
duymaktadır. Okulların kalabalık olması ve yoksulluk gibi nedenlerle çocukların 
eğitime erişimi de baltalanmaktadır. Sonuç olarak Yurtiçinde Evlerinden Edilmiş 
insanlar marjinaleştirilmeye ve çok ağır ekonomik ve sosyal güçlüklere 
maruzdurlar. 

124. ECRI Türk yetkililere, Zarar Tespit ve Telafi Komisyonlarının işleyişini, bu 
komisyonların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin gereklerine daima tam 
olarak uymasını sağlamak ve noksanlıkların süratle giderilmesi için gözden 
geçirmesini ve izlemesini tavsiye etmektedir. 

125. ECRI Türk yetkililerine, yurtiçinde evlerinden edilmiş insanların geriye 
dönüşlerine yardımcı olma ve gerektiğinde bu insanların gönüllü olarak yeni 
yerlere yerleştirilmeleri veya bulundukları yerlere uyum sağlamaları gibi kalıcı 
çözümler sağlama yönündeki gayretlerini arttırmalarını kuvvetle tavsiye 
etmektedir. 

126. ECRI Türk yetkililerin, yurtiçinde evlerinden edilmiş insanların özellikle de 
eğitime, konuta ve düzgün yaşama koşullarına erişim gibi konularda  günlük 
yaşamda ayrımcılıkla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirleri acilen 
almalarını tavsiye etmektedir. 

Mülteciler ve sı ğınmacılar 

127. ECRI Türkiye ile ilgili üçüncü raporunda, Türk yetkililere, sığınmacıların menşe 
ülkeleriyle ilgili coğrafi çekincelerini acilen kaldırmaları çağrısında bulunmuştur. 
ECRI yetkililerin sığınmacılarla temas halindeki tüm personeline, sığınmacıların 
karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili farkındalık arttırıcı eğitim ve insan hakları 
eğitimi sağlamasını tavsiye etmiştir. Sığınmacı başvurularının işleme 
konmasında daha saydam olunması ve sığınmacıları haklarından haberdar 
etme yöntemlerini iyileştirme ihtiyacını vurgulayarak, yetkilileri sığınmacılar 
adına faaliyet gösteren UNHCR ve STK’larla işbirliğini arttırmaya ve 
sürdürmeye acilen davet etmiştir.  

128. Bu yönde, özellikle de 2005 yılında AB’nin göç ve sığınma müktesebatının 
uygulanması için bir ulusal eylem planının kabul edilmesini müteakiben İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde bir Sığınma ve Göç Mevzuatı ve İdari Kapasite Geliştirme 
ve Uygulama Bürosu kanalıyla çalışmalar yapılmasına rağmen, Türkiye’nin 
halen kapsamlı bir sığınmacı yasası yoktur. Yetkililer ayrıca, sığınma yasa 
taslağı konusunda sivil toplumla istişarenin planlandığını belirtmişlerdir. ECRI  
Türkiye’nin sadece Avrupa menşeli sığınmacılara koruma yükümlülüğü deruhte 
ettiği coğrafi kısıtlamayı kaldırmadığına kaygı ile işaret etmektedir.Yetkililer, 
Sığınma ve Göçle ilgili Ulusal Eylem Planı uyarınca, mevzuatta ve altyapıda 
gerekli değişikliklerin yapılması ve AB’nin yük paylaşımına dahil olmayı kabul 
etmesi halinde coğrafi kısıtlamanın kaldırılabileceğini belirtmişlerdir. Yetkililer 
bu bağlamda, sığınmacılara hizmet edecek ve taleplerini karşılayacak şekilde 
mevcut altyapıyı güçlendirecek çeşitli projelerin tamamlanmış veya 
tamamlanmakta olduğuna işaret etmişlerdir. Bu arada, Türk kural ve 
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yönetmelikleri uyarınca, Avrupa menşeli olmayan sığınmacılar Türk 
makamlarına “geçici sığınmacı statüsü” ile başvururken, buna paralel olarak da 
UNHCR sığınmacı statüsü belirleme çalışmalarını sürdürmekte olup, Büroları 
açısından kaygı konusu olduğu belirlenen şahıslar için kalıcı çözüm arayışı 
içindedir. Her yıl yeni yerlere yerleştirilebilecek, kabul edilen mülteci sayısı, 
UNHCR’ın kayıtlarındaki toplam mülteci sayısının oldukça altındadır: ECRI 
bunun sonucunda, UNHCR tarafından tanınan ve Türkiye’de kalan birkaçbin 
mültecinin, Türk yasaları uyarınca sadece geçici sığınmacı statüsünde 
olmalarından endişe duymaktadır. Bu statü uyarınca mülteci çocuklarının 
ilkokula devamı mümkün olmakla birlikte, yasal statüsü olmayanların  okula 
yazılmada veya okul belgeleri almada güçlüklerle karşılaşmaları mümkündür; 
özellikle de birinci kademe tedavinin ötesinde tedavi gerektiren ciddi hastalıkları 
olanların tıbbi tedavi ve bakım almaları her zaman garanti edilememektedir; 
yasal olarak işe girme konusunun ise, çalışma belgesi elde etmede karşılaşılan 
güçlükler nedeniyle, genelde sadece teoride mümkün olduğu bildirilmektedir.  

129. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 22 Eylül 2009’da, UNHCR’ın daha önce 
mülteci olarak kabul ettiği İranlı başvuru sahipleri Abdolkhani ve Karimnia’nın 
Türk yetkililerce gözaltına alınmaları ve İran’a geri gönderilme teşebbüsleriyle 
ilgili Abdolkhani ve Karimnia-Türkiye davasında kararını açıklamıştır. 69 ECRI, 
Mahkemenin davayla ilgili olarak Sözleşmenin 13, 5.1, 5.2 ve 5.4 no.lu 
maddelerinin ihlal edildiğine hükmederek, davacılara uygulanan yasal  
hükümler ve uygulanan usullerle ilgili olarak, davacıların İran’a iade edilmeleri 
durumunda karşı karşıya kalacaklarını öne sürdükleri riskleri göz önüne 
almama, davacılara avukat yardımı sağlamama ve İran’a iade edilmeleriyle ilgili 
bildirimde bulunmama gibi ciddi hatalara işaret ettiğini ve ulusal sistemin 
başvuru sahiplerini keyfi gözaltına almaya karşı koruyamadığını tespit ettiğini 
dikkate almıştır. Yetkililer bu kararın kesinleşmesi ve bağlayıcı hale 
gelmesinden sonra, söz konusu davalarda sadece mevzuatın uygulanma 
yönteminden kaynaklardan sorunlara çözüm bulmak üzere İçişleri Bakanlığınca 
iki genelge yayınladığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda yabancılarla, mültecilerle 
ve sığınmacılarla ilgili iki yeni yasa taslağı da hazırlanmıştır. ECRI bu bilgiyi 
memnunlukla karşılamakta ve tüm bu tedbirlerin, söz konusu kararın Avrupa 
İnsan Hakları Sözlemesinin 46. maddesi uyarınca uygulanmasının 
denetlenmesi görevinin bir parçası olarak Bakanlar Komitesince ayrıntılı bir 
şekilde inceleneceğine dikkat çekmektedir. 

130. Sosyal haklar konusunda ise ECRI sığınmacıların artık, birinci kademe sağlık 
hizmetlerine parasız erişim hakkı veren “yeşil kart” alabildikleri bilgisini 
memnunlukla karşılamaktadır. Ancak iş bulabilmeleri için mültecilerin ve 
sığınmacıların Türkiye’de yasal olarak ikamet etmeyle ilgili yasanın koyduğu 
tüm kıstaslara uymaları gerekmektedir.Bu da, mültecilerin ve sığınmacıların, 
diğer tüm yabancılar gibi, altı ayda bir adam başına 150 Euro ödemelerini 
gerektirmektedir.Gecikmeli ödemelerin %100 oranında bir cezası vardır ve 
ödemelerini tam yapmayanların ülkeden ayrılmasına izin verilmemektedir. ECRI 
bazı mültecilerin, söz konusu ülkelerin izin vermesine rağmen, Türkiye’deki 
ikamet harcı ödemesini yapmadıkları için başka ülkelere yerleşmelerine izin 
verilmediğini öğrenmiştir. ECRI söz konusu gerekliliklerin, mültecilerin ve 
sığınmacıların özel hassas durumlarını göz önünde bulundurmamasından derin 
kaygı duymaktadır. Çünkü söz konusu mülteciler ve sığınmacıların büyük 
bölümü ülkeye yanlarında çok az eşya ile gelmekte ve ayakta durmalarına 
yardımcı olacak bir destek ağından mahrum bulunmaktadırlar.  ECRI mevcut 
yasalara göre kaymakamların zayıf durumdaki şahısları ikamet harcından muaf 
tutabildiğine dikkat çeker. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının 19 Mart 2010 tarih ve 19 
sayılı Genelgesi uyarınca, ilgili il emniyet müdürlüğünün, mülteci/sığınmacının 

                                                 
69 Abdolkhani ve Karimnia- Türkiye davası (başvuru no. 30471/08), 22 Eylül 2009 tarihli karar (ikinci 
bölüm), nihai karar 1 Mart 2010. 
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verdiği bilgilere göre, 15 gün içinde söz konusu mülteci/sığınmacının ikamet 
harcı ödeyecek mali gücü olup olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir. 
Mülteci/sığınmacının ödemeyi yapacak yeterli parasal kaynağının olmadığının 
değerlendirilmesi veya yetkililerin bu konuda bir sonuca varamaması halinde, 
ödeme askıya alınır. ECRI, çok olumlu bir adım olduğu anlaşılan bu adımı 
memnunlukla karşılamakta, ancak bu tedbirin nasıl uygulandığını ve etkisini 
değerlendirmek için henüz çok erken olduğuna dikkat çekmektedir.  

131. Yetkililer, sığınmacılarla temas halindeki görevlilerin eğitimi ile ilgili olarak 2002-
2006 yılları arasında UNHCR ile işbirliği içinde, mülteci ve sığınmacı konularıyla 
ilgili 8 ortak seminer düzenlendiğini, ve İstanbul ve Ankara’da da 84 görevliye 
göç ve mülteci konularında eğitim sağlandığını belirtmişlerdir. Gelecekte Muğla, 
Antalya, Hatay ve İzmir’de de ilave eğitimler planlanmaktadır. Toplam olarak 
1022 görevliye İçişleri Bakanlığınca UNHCR ile işbirliği içinde eğitim sağlanmış 
olup, mülteci statüsünün tespitine ilişkin ileri seviyede eğitim de devam 
etmektedir. Psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti konularında da eğitim 
programları STKlarla müştereken sağlanmaktadır. Sığınmacıların kendilerine 
gelince, bunlara da hak ve görevleri hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmekte, ve 
sınır noktalarında dağıtılan broşürlerde sığınmacılara yönelik temel bilgiler 
verilmekte olup, sığınmacılara ücretsiz olarak çevirmenlik hizmetleri 
sağlanmaktadır. Toplumun mültecilere ve sığınmacılara karşı tavrıyla ilgili 
olaraksa, sivil toplum oyuncularının, Türk toplumunun genelde mültecilere ve 
sığınmacılara karşı hoşgörülü olduğunu belirtmesine rağmen, görünürlüğü olan 
azınlıklar zaman zaman düşmanca ve saldırgan tavırlarla karşılaştıklarını veya 
spesifik ihtiyaçlarının karşılanmadığını bildirmişlerdir. 

132. ECRI, diğer tüm konularla ilgili olarak Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiserinin 2009 Haziran-Temmuz aylarında Türkiye’ye yaptığı geziyi 
müteakiben sığınmacıların insan haklarına ilişkin ayrıntılı raporuna atıfta 
bulunmaktadır.70  

133. ECRI bir kez daha sığınmacıların menşeiyle ilgili coğrafi çekincesini kaldırması 
için Türkiye’ye acilen çağrıda bulunmaktadır ve söz konusu çekince yürürlükte 
kaldığı sürece, Türk yasalarına göre “geçici sığınmacı” statüsünde olan veya bu 
statü için başvuruda bulunan Avrupalı olmayan sığınmacıların aşırı bir şekilde 
tehlikeye atılmaması veya Türkiye’de doğrudan veya dolaylı ayrımcılığa maruz 
bırakılmamasının sağlanması için yetkililere acilen çağrıda bulunmaktadır.  

134. ECRI mültecilerin ve sığınmacıların özellikle hassas bir konumda olduklarını 
hatırda tutarak, Türk makamlarına, gerek ilgili mevzuatta yapılacak 
değişikliklerle, veya bunlar süratle gerçekleştirilemeyeceklerse, mevzuatın 
mevcut kuralları çerçevesinde, tüm mültecileri ve sığınmacıları ikamet 
harcından muaf tutmaya acilen çağrıda bulunmaktadır. ECRI bu bakımdan, 
yetkililerin İçişleri Bakanlığının 19 Mart 2010 tarihli genelgesinin uygulamadaki 
etkisini, bu genelgenin söz konusu sorunların çözümündeki etkililiğini 
değerlendirmek üzere incelemelerini tavsiye etmektedir.   

135. ECRI yetkililere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Abdolkhani ve Karimnia-
Türkiye davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle ilgili ihlallerin meydana 
geldiğine hükmetmesine yol açan Türkiye’deki sığınmacı sistemindeki sistemik 
zaafların giderilmesi için süratle hareket ederek diğer mültecilerin ve 
sığınmacıların gelecekte benzer ihlallere maruz kalmamasını sağlaması için 
acilen çağrıda bulunmaktadır.  

                                                 
70 İnsan Hakları Komiserinin 28 Haziran- 3 Temmuz 2009 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaretini 
müteakiben yayınlanan Rapor; İncelenen Konu: Mültecilerin ve sığınmacıların insan hakları, (2009)31, 1 
Ekim 2009. 
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136. ECRI Türk yetkililere sığınmacılarla temas eden tüm görevliler ve yargı 
üyelerine, sığınmacılarla yaşanan sorunlarla ilgili olarak, sığınmacılara 
atacakları adımlarla ilgili olarak yardımcı olmak üzere, insan hakları eğitimi ve 
farkındalık arttırıcı eğitim sağlamalarını tavsiye etmektedir. 

IV. Irkçı Şiddet Olayları 

137. Türkiye’deki ırkçı nedenlere bağlı şiddet olaylarıyla ilgili kapsamlı istatistikler 
bulunmamakta olup, Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 
istatistiklerin ve etnik kökene göre dağılımı yapılmış ilgili verilerin bulunmayışı 
genel durumun güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini güçleştirmektedir.71 
Ancak, özellikle çok ağır ırkçı nedenlere bağlı şiddet olayları medyada yer almış 
ve sivil toplumun çeşitli aktörlerince dile getirilmiştir. Bunlar arasında, şahıslara 
karşı, göründüğü kadarıyla dini nedenlerle gerçekleştirilen, bazı ciddi saldırılar 
ve ölümle sonuçlanan taarruzlar da yer almaktadır.72 29 Nisan 2006’da Afyon 
ilinde anlaşıldığı kadarıyla iki Roman gencininın kız öğrencileri taciz etmesine 
misilleme olarak,  yüzlerce Roman olmayan şahıs tarafından bir Roman 
ailesine, saldırılarak, Romanlara ait bazı evler yakılmıştır. Aynı zamanda 2006 
yılında Trabzonda bir katolik papaz öldürülmüştür. 2007 Ocak ayında ise iki 
dilde yayınlanan Ermenice-Türkçe haftalık Agos gazetesi yayın yönetmeni 
Hrant Dink bir suikast sonucu öldürülmüştür. Hrant Dink öldürülmeden önce 
ölüm tehditleri alıyordu ve bildirildiğine göre yetkililer bu tehditlerden 
haberdardı. 2007 Nisan ayında Malatya’da Hıristiyanlıkla ilgili kitaplar 
yayınlayan bir yayınevinde çalışan üç kişi öldürülmüştür. Cinayeti 
gerçekleştirenler cinayeti şirketin misyonerlik faaliyetlerine karşı toplumun Türk-
İslam kimliğini korumak için işlediklerini ifade etmişlerdir. 2007 Aralık ayında 
Rumca yayın yapan bir gazetenin genel yayın yönetmeni İstanbul’da gazete 
binasının önünde kimliği belirlenemeyen saldırganlarca dövülmüştür. 2006’dan 
bu yana Türkiye’nin batısında çoğunlukla Kürt olmayanların yaşadığı şehirlerde 
Kürtlere karşı kitlesel saldırılarda bulunulmuştur, bunlara 2009 yılı sonlarında 
meydana gelen saldırılar da dahildir. 2009 yılında ikisi İstanbul’da biri İzmir’de 
bulunan Rum mezarlıklarına vandallarca saldırılar düzenlenmiştir. ECRI’nin 
elindeki bilgilere göre bu raporun yazıldığı sırada bu olayların çoğunda ceza 
soruşturması henüz sonuçlandırılmamıştı. Ancak ECRI, yukarıda geçen 
Trabzon cinayetini gerçekleştirenin yargılanarak 17 yıl hapse mahküm 
edilmesini öğrendiğinde cesaretlenmiştir. Yukarıda belirtilen türden çok dikkat 
çeken şiddet olaylarının yanı sıra, azınlık okulları, iş adamları ve dini kurumların 
da e-posta, mektup ve telefon yoluyla tehdit edildiği bildirilmektedir.   

138. ECRI bireylerin azınlık gruplarına mensup olmaları nedeniyle hedef alınarak,  
bazıları mağdurların ölümüyle sonuçlanan şiddet içeren ırkçı saldırılara maruz 
kalmalarından derin bir endişe duymaktadır. Aynı zamanda bu konuda 
görünürde sadece yüzeysel ve söylentilere dayalı kanıtların mevcut olduğuna 
kaygıyla işaret etmektedir. ECRI ırkçı şiddet olaylarının yaygın olup olmadığına 
ilişkin resmi tam olarak görebilmek, bu konudaki genel eğilimleri belirlemek, bu 
tür şiddet olaylarına karşı etkin önleyici tedbirleri almak ve böyle olaylar 
meydana geldiğinde de yeterli bir biçimde mücadele etmek için, kanıtlanmış 
veya gerçekleştiği iddia edilen ırkçı nedenlerden kaynaklanan suçlarla ilgili 
sistematik veri toplamanın önemini vurgulamaktadır. 

139. ECRI Türk yetkilileri, ırkçı nedenlerden kaynaklanan şiddet olaylarıyla 
mücadele gayretlerini yoğunlaştırmaya ve özellikle de polisin, tüm ırkçı şiddet 
olayı iddialarını titizlikle soruşturmasını sağlamaya ve bunu yaparken, bu tür 

                                                 
71 Daha sonraki konularla ilgili olarak aşağıya bak: Irkçılığın ve Irk Ayrımcılığının İzlenmesi. 

72 Ayrıca aşağıya bak, Kolluk Kuvvetleri Görevlilerinin Davranışları. 
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olayların her ortaya çıkışında, ardındaki ırkçı nedenleri tam olarak göz önüne 
almaya acilen davet etmektedir.  

140. ECRI Türk yetkilileri ırkçı nedenlerden kaynaklanabilecek tüm olayların 
sistematik ve kapsamlı bir biçimde izlenmesini sağlayacak tedbirler almasını 
tavsiye etmekte ve bu bakımdan yetkililerin dikkatini, polis görevinin icrası 
esnasında ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin ECRI’nin 11 No.lu 
Genel Politika Tavsiye Kararına, ve özellikle de Tavsiye Kararının III. 
Bölümünde yer alan, polisin ırkçı suçlarla mücadeledeki ve ırkçı olayların 
izlenmesindeki rolüne çekmektedir. Bu bağlamda aynı zamanda, bu raporun 
diğer bölümlerinde yer alan, gerek ceza kanunun ırkçılık karşıtı73 ve ırkçılığın ve 
ırk ayrımcılığının izlenmesine ilişkin74 hükümlerinin uygulanması konusundaki 
tavsiyelerine atıfta bulunur. 

V. Kamu Söyleminde Irkçılık 

Siyasi söylemde mevcut dü şünce ortamı ve ırkçılık 

141. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda, Türk yetkililerin ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe 
karşı kamuoyu farkındalığını arttıracak faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye etmiş 
ve çok kültürlü bir toplumun Türkiye’ye getireceği yararların genel kamuoyuna 
anlatılmasının önemli bir çıkış noktası olacağına dikkat çekmiştir. 

142. ECRI, yetkililerin son zamanlardaki bazı önemli girişimlerinin, kültürel ve 
linguistik çoğulculukla ilgili daha açık bir tartışma ortamı için uygun bir iklim 
oluşturulmasına yardımcı olduğu izlenimini edinmiş olmaktan memnunluk 
duymakla birlikte, bu konuda hala katedilmesi gereken mesafe mevcuttur. 75 
Hükümetin bazı önemli noktalarla ilgili tavır ve yaklaşımlarındaki temel 
değişikliklerin, örneğin Ceza Kanununun değişik 301. Maddesi kapsamında 
hala çok sayıda kovuşturma girişiminin de göstediği gibi, henüz tüm alt 
kademelere nüfuz etmediği görülmektedir. Konuyla ilgili çeşitli unsurların da 
vurguladığı gibi, bu alandaki temel sorun, azınlık gruplarının esas itibarıyla bir 
güvenlik konusu olarak algılanması ve azınlık haklarının ileri sürülmesinin 
devlete hakaret veya devlete karşı bir tehdit olarak görülmesidir. Hükümetin son 
zamanlardaki girişimlerinin bu düşünce akımını reddeden tavrı ortada olmakla 
birlikte, bu tavır ve yaklaşımlar, yargının bazı bölümleri, savcılık hizmetleri ve 
devletin icra erki kanadında ve de toplumun bazı kesimlerinde çok derin bir 
biçimde yerleşiktir. Bu tavır ve yaklaşımların,bazı ana akım muhalefet 
partilerince de kullanıldığı, ancak bu partilerin, toplumun büyük kesimiyle azınlık 
grupları arasındaki kökü geçmişe uzanan gerginlik kaynaklarına olumlu 
çözümler bulmaya çalışarak, zaman zaman pozisyonlarını iktidar partisinin 
pozisyonundan ayrıştırmaya öncelik verdiği anlaşılmaktadır. Önde gelen 
siyasilerin, özellikle de Ermeni soykırımı iddiaları konusunda yaptıkları 
açıklamalar, siyasi söylemde hassas konulara değinirken büyük dikkat 
gösterilmemesi halinde karşılıklı kıgınlık ve güvensizliklerin ortaya 
çıkabileceğini göstermiştir. 

143. Dini inanç ve uygulamalardaki farklılıkların Türk toplumunda kuşku kaynağı 
olabileceği anlaşılmaktadır. Son zamanlarda yapılan iki araştırma, 
vatandaşların çoğunun, gayrimüslim komşusu olmasından rahatsızlık 
duyduğunu ve gayrimüslimlerin fikirlerini tartıştıkları toplantılar düzenleyip 
inançlarını anlatan yayınlar yayınlamalarına izin verilmemesi gerektiğini 

                                                 
73 Yukarıya bak: ırkçı eylemleri ve ırk ayrımcılığını yasaklayan ceza kanunu hükümlerinin uygulaması. 

74 Aşağıya bak: Irkçılığın ve Irk Ayrımcılığının İzlenmesi. 
75 Aşağıya bak: Demokratik Açılım; ayrıca yukarıya bak, Hassas/Hedef Grupları – Aleviler ve – Kürtler. 
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düşündüğünü ortaya koymuştur. 76   Gözlemciler bu tür davranışların en iyi 
değerlendirmeyle öteki inançlarla ilgili cehaletten en kötü değerlendirmeyle ise, 
yerleşik hoşgörüsüzlükten kaynaklandığına, Türk devlet eğitim sisteminde din 
dersinin zorunlu olduğuna ve münhasıran yada hemen hemen münhasıran 
Sünni inancını kapsadığına, diğer dinlerden olanların “öteki” olarak 
tanımlandığına işaret etmektedirler. ECRI ana akım partileri de dahil olmak 
üzere, siyasilerin yaptığı, özellikle de Gazzedeki son olaylarla ilgili olarak 
yapılan ve antisemit olarak algılanan açıklamaların, zaman zaman bu eğilime 
katkıda bulunduğuna dikkat çekmektedir. 

144. ECRI Türk yetkililerin ırkçılık ve ırk ayrımcılığı ile mücadelenin gerekliliği 
konusunda kamu oyunun bilincini arttırmaya yönelik gayretlerini arttırmasını 
tavsiye etmekte ve bir kez daha kamuoyunu çok kültürlülüğünün Türkiye’ye 
sağlayacağı yararlardan haberdar etmenin önemli bir çıkış noktası olduğunu 
vurgulamaktadır.ECRI aynı zamanda bu raporun öteki bölümlerindeyetkililerin 
demokratik açılımı konusundaki tavsiyelerine de atıfta bulunmakta ve genel 
kamuoyuna yönelik olan ve çeşitliliğin yararlarını tanıtmaya çalışan bir 
kampanyanın bu alandaki gayretleri güçlendireceğine dikkat çekmektedir. 

Medya 

145. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda Türk yetkililerin profesyonel medya 
mensuplarını ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün tehlikeleri konusunda uyarmalarını 
tavsiye etmiş ve medyada ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün tehlikelerini öne 
çıkaran bir etik kurallar yönetmeliğinin yürürlüğe sokulmasının memnunluk 
verici bir girişim olacağını belirtmiştir. ECRI, ırkçı makalelerin yayınlanması 
durumunda Türk yetkilileri, haklarında kovuşturma başlatarak sorumluları 
cezalandırmak için her türlü gayreti sarfetmeye kuvvetle teşvik etmektedir. 

146. ECRI’nin daha önceki raporlarında da dikkat çekildiği gibi, Türk yasaları gerek 
yazılı gerekse elektronik medyada ırk düşmanlığını körükleyen ve ırk ayrımcılığı 
yapan aşıklamaların basım ve yayınını yasaklamaktadır. Yetkililer aynı 
zamanda, TRT Radyo Televizyonunun 2006 Genel Yayın Planında program 
konuları ve oyun karakterlerini oluştururken dil, din ve tarihi geçmişe bağlı 
olarak alaycı ifadelerden kaçınılması gerektiğinin yer aldığını belirtmişlerdir. 
Ancak sivil toplum unsurları, ilgili yönetmelik kurallarının ihlaliyle ilgili olarak bir 
ulusal televizyon kanalına veya radyo istasyonuna karşı herhangi bir cezai 
yaptırım uygulanmadığını, ancak hedef kitleleri ağırlıklı olarak azınlık grupları 
olan radyo istasyonlarının, söz konusu kurallara istinaden geçici olarak veya 
temelli kapatıldıklarını ve çok sayıda gazetecinin devletin bütünlüğünü tehdit 
eden beyanları yasaklayan mevzuat nedeniyle kovuşturmaya uğradıklarını 
belirtmişlerdir. 77 

147. ECRI çeşitli kurum ve kuruluşun medyada çalışan profesyonel medya 
mensuplarına sürekli eğitim sağladığını gözlemlemiştir. Yetkililer on yıllık bir 
süre içinde, çeşitli illerde, yerel medyanın insan hakları açısından hassas 
konularda habercilik yapmaları maksadıyla profesyonel gazetecilik ve medya 
etiğini göze alan 14 çalıştay düzenlendiğini belirtmiştir.Ancak ECRI, söz konusu 
çalıştayların, medyada ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün tehlikeleri konusunda 
medya üyelerinin bilinç düzeyini arttırmayla ilgili etkisinin değerlendirilmesine 
ilişkin bir bilgi almamıştır. ECRI aynı zamanda, TRT’nin 2006 Genel Yayın Planı 
çerçevesinde herhangi bir kişisel şikayet mekanizmasının veya yollarının 

                                                 
76 Frekans, Farklı Kimlikler ve Yahudiler Üzerine Araştırma, Eylül 2009; Uluslararası Sosyal Araştırma 
Programı, 2008 Din III araştırması, Will Morris’in, “Türkiye’nin yarıdan fazlası gayrimüslimlerin dini 
toplantılarına karşı” adlı yazısında yer aldığı gibi, Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları, 6 Aralık 
2009. ,  
77 Yukarıya bak: ırkçı eylemleri ve ırk ayrımcılığını yasaklayan ceza kanunu hükümlerinin uygulanması, ve 
aşağıya bak: Antisemitizm.  
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bulunup bulunmadığı veya yazılı ve internet basını için geçerli olan bir etik 
kurallar yönergesinin yürürlüğe sokulması için herhangi bir girişimde bulunulup 
bulunulmadığı konusunda bir bilgiye sahip değildir.  

148. ECRI bir kez daha, Türk yetkililerin medya profesyonellerini ve kuruluşlarını 
ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün tehlikeleri hakkında uyarmasını tavsiye etmektedir. 
Medyada ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün tehlikelerini öne çıkaracak bilinç arttırıcı 
tedbirlerin alınmasını, ve tüm medyanın bu bakımdan etkili bir etik kurallar 
yönetmeliğine bağlı olarak hareket etmesinin sağlanmasını tavsiye etmektedir. 

149. ECRI bu raporun öteki yerlerinde de yer alan, ceza kanununun, ırkçılıkla ve ırk 
ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili tavsiyelerine 
dikkat çeker. Türk yetkilileri, ırkçı içerik basımı ve yayınından sorumlu olanların 
ilgili hükümlerin lafzına ve ruhuna uygun olarak kovuşturulmaları ve 
cezalandırılmaları için kuvvetle teşvik eder. 

VI. Antisemitizm (Yahudi Kar şıtlığı)  

150. ECRI üçüncü Türkiye Raporunda, Türk yetkililerin Türkiye’de antisemitizmle 
mücadele etmek ve Yahudi cemaati üyelerini fiziksel saldırılara karşı korumak 
için, antisemit açıklamalarda ve eylemlerde bulunanların gereken biçimde cezai 
kovuşturmaya tabi tutulmaları dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirleri 
almalarını tavsiye etmiştir. 

151. Yahudi cemaati temsilcileri Türk yetkililerin genelde cemaatin, özellikle de 
fiziksel saldırılara, mala ve mülke karşı saldırılara karşı korunması için yeterli 
korumayı sağladığını belirtmektedirler. Ancak, genel akım yayınlarda, genellikle 
dengeli bir habercilik gözlenirken, gerek yazılı, gerek elektronik medyada ve 
internette, aşırı milliyetçi ve aşırı sağ yayın organlarında, aşırı antisemit ifadeler 
genelde herhangi bir ceza görmeden yer almaktadır. Şahıslar tehditlere maruz 
kalmamak için yasal işlem başlatmada isteksiz davranmakta ve yetkililer de 
Ceza Kanununun 216. Maddesinde zımnen yer alan sınırlar nedeniyle nadiren 
dava açmaktadırlar. 78  Filistin sorunuyla ilgili söyleme ilişkin haberlerdeyse, İsrail 
devletinin eylemleri ve pozisyonlarının eleştirilmesi ile Yahudi cemaatinin veya 
inanışının olumsuz bir açıdan yorumlanması arasındaki çizgi sık sık netliğini 
kaybetmektedir. Bazı yüksek düzeyde siyasiler, kamuya açıklamalarında 
yahudi düşmanlığının suç olduğunu açıklamalarına rağmen, zaman zaman söz 
konusu çizgilerin flulaşmasına neden olmuşlardır. Bu olaylar özellikle de 
İsrail’de ve İsrail cıvarında gerginliğin arttığı dönemlerde, örneğin 2008 
sonları/2009 başındaki Gazze krizinde özellikle öne çıkmıştır. O dönemde 
Yahudi işletmelerine karşı boykotlar düzenlenmiş, ve Eskişehir’de bazı 
işletmelerin dışına Yahudilerin, Ermenilerin ve köpeklerin içeri giremeyeceğini 
ifade eden yazılar asılmıştır. Ancak bir gazetede söz konusu yazıların resmi 
yayınlanıp, İçişleri Bakanlığının daha neyi beklediği sorulduğunda bakanlık 
işlem yapmıştır. 

152. Yahudi cemaati üyeleri genelde Türkiye’de fiziksel saldırılara karşı kendilerini 
emniyette hissettiklerini belirtmelerine rağmen, Yahudilere ve diğer azınlık 
gruplarına karşı genel havanın olumlu olmadığının da altını çizmektedirler.  
2009’da Türkiye çapında yapılan bir araştırmaya göre mülakata katılanların 
%42’si Yahudi dinine mensup bir ailenin komşuları olmasını istemediklerini 
belirtmiş, %48’i ise Yahudilerin Türkiye Cumhuriyetine sadık olmadığını ifade 
etmiştir. Aynı zamanda ankete katılanların %90’ı Yahudilerle hiçbir temaslarının 
olmadığını belirtmişlerdir.79 

                                                 
78 Yukarıya bak: Irkçı eylemleri ve ırk ayrımcılığını yasaklayan ceza kanununun içeriği. 
79 Frekans, Farklı Kimlikler ve Yahudilerle ilgili Algılama üzerine Araştırma, Eylül 2009. 
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153. ECRI Türk yetkililerin Türkiye’de antisemitizmle (yahudi düşmanlığı) mücadele 
için gerekli tüm tedbirleri almalarına ilişkin tavsiyesini yinelemektedir. ECRI aynı 
zamanda antisemit açıklamalar ve eylemlerde bulunanlarla ilgili gereken cezai 
kovuşturmayı yaparak kamuoyuna bu tür davranışlara hoşgörü 
gösterilmeyeceği yolunda açık bir mesaj vermenin önemini bir kez daha 
vurgular. ECRI bu bakımdan Türk yetkililerin dikkatini, antisemitizmle 
mücadeleye ilişkin 9 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararına çekmektedir. 

VII. Demokratik Açılım 

154. Hükümet 2009 yılında Türkiye’de yaşayan Kürtlerle ilgili henüz çözüme 
kavuşturulmamış sorunların barışçı yollardan çözümüne yönelik yeni bir 
“demokratik açılım”ı ilan etmiştir. 80 Sözkonusu açılımın ayrıntılarının bu rapor 
kaleme alınırken henüz açıklık kazanmamış olmasına rağmen, açılım bazı 
çevrelerce çok ciddi bir şekilde eleştirilmiştir.ECRI pekçok sivil toplum 
oyuncusunun açılımı en azından dikkatli bir iyimserlikle karşıladığına dikkat 
çekmekte ve Türk toplumunda azınlıklarla ilgili sorunların yeni bir özgürlük 
duygusuyla ele alınmakta olduğunun altını çizmektedir.Ayrıca, açılımın 
açıklanmasından bu yana,  bu raporun öteki bölümlerinde ele alınan –Kürtçenin 
üniversitede öğretilmesi gibi--bazı sorunlu alanlarda ilerleme kaydedilmiştir. 
Yeni adımlar atılabilecek, örneğin Kürtçenin siyasi yaşamda kullanılması gibi 
diğer alanlarda da sivil toplumda tartışma başlamıştır. 

155. ECRI Türk yetkililerin bu sorunları Kürt temsilcilerle ve genel olarak toplumla 
açıkça tartışmaya açmış olmasını övgüyle karşılamaktadır. Ancak bununla 
birlikte, girişimin halen çok hassas bir noktada olduğuna dikkat çekmektedir: 
yetkililer önemli yeni bir vizyona doğru ve Türk toplumunun çeşitliliğini ve 
toplumun tüm üyelerinin kültürleri, dilleri veya etnik kökenleri ne olursa olsun 
topluma katılımının sağlaması için atılması gerekli adımları anlama yönünde 
ilerlemeye başlamışlardır.  Bununla birlikte bu anlayışın siyasi iktidarın çeşitli 
parçalarının tüm katmanlarına ve genelde toplumun tümüne tam olarak nüfuz 
etmediği anlaşılmaktadır. Bu sorunların zaman zaman hala şiddet olaylarıyla 
patlak veren, çok uzun süren mücadelelerin tam da merkezinde olması, sakin 
ve barışçı bir diyalog için ortak zemin bulunmasını daha da 
güçleştirmektedir.ECRI bu bağlamda, herkesin kabul edeceği çözümlere doğru 
ilerlenebilmesi için çeşitli sorunları açıklıkla ve kararlılıkla ele alma gerekliliğini 
vurgulamaktadır.  

156. ECRI Türk yetkilileri Türk toplumundaki Kürtlerin durumuyla ilgili sorunların 
barışçı yollardan çözümü için gayretlerini sürdürmeleri için kuvvetle teşvik eder. 
Tüm siyasi partilerin, her türlü ırk ayrımcılığından ve hoşgörüsüzlükten arınmış 
bir toplum oluşturma adına tartışmaların yapıcı ve ileriye dönük olmasındaki 
öncü rolünü vurgulamaktadır. 

VIII. Eğitim ve Bilinç Düzeyinin Arttırılması 

157. ECRI üçüncü Türkiye raporunda, Türk yetkilileri karşılıklı saygı, ırkçılık ve ırk 
ayrımcılığı konusunun okul müfredatında yer alması ve öğretmenlerin insan 
hakları konusunda eğitilmeleri; ders kitaplarında herhangi bir azınlık grubuyla 
ilgili aşağılayıcı veya hakaret içeren ifadelerin bulunmaması ve tarih kitapları 
dahil olmak üzere okulda okutulan ders kitaplarının sivil toplumla işbirliği içinde 
öğrencilerin, çok kültürlü bir toplumun avantajları konusunda bilinç düzeyini 
arttıracak şekilde gözden geçirilmesinin sağlanması konularında kuvvetle teşvik 
etmiştir. 

                                                 
80 Aynı zamanda “demokratik açılım” veya “Kürt açılımı” olarak da anılmaktadır.  
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158. ECRI, 2009-2010 ders yılı bşında, Milli Eğitim Bakanlığının dağıtımını yaptığı 
bir genelge uyarınca, okul gününün ilk dersinde zorunlu bir ayrımcılık karşıtlığı 
dersinin tüm öğrencilere verildiğini ilgiyle izlemiştir. 31 Aralık 2009’da yürürlüğe 
giren, ders kitaplarıyla ilgili yeni bir yönetmeliğin 6. Maddesine göre, ders 
kitaplarının içeriği hoşgörü, farklılıklara saygı, eşitlik ve çoğulculuk gibi 
değerlerin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmalıdır. ECRI aynı zamanda, 
Türkiye’nin ayrımcı içeriği ayıklama maksadıyla 2007 yılında okul ders 
kitaplarında bir tarama yapıldığı bilgisini de memnunlukla karşılamaktadır. 
Ancak 2008 yılında 139 ders kitabında yapılan bir araştırma81, incelen kitapların 
çoğunda hala milliyetçi, ırkçı, militarist veya cinsiyet ayrımcı bölümler olduğunu 
ve bunun da eleştirel bakış açıları yaratılmasına yardımcı olmadığını ve barışçı 
bir birlikte varoluş yerine “onlar ve biz” zihniyetini yaygınlaştırdığını ortaya 
koymuştur. Öğretmenlere yönelik ayrımcılık karşıtı eğitimin de yetersiz olduğu 
bildirilmektedir. Aynı zamanda sivil toplum oyuncuları da, okul müfredatında 
askeri personel tarafından okutulan bir “milli güvenlik dersi”nin varlığının devam 
etmesini eleştirmektedirler. 

159. ECRI okul eğitiminin, çocukların yetişkin yaşamdaki görüşlerini etkilemedeki 
çok etkili rolünü vurgulamaktadır. ECRI aynı zamanda, çocuklara okulda verilen 
eğitimin, önyargılı klişelerden ve olayları aşırı ölçüde basite indirgeyen 
yaklaşımlardan uzaklaştırılarak, hoşgörüye ve çeşitliliğe açık olmasının 
yaygınlaştırılmasının uzun dönemde devlet için önemini vurgulamaktadır. 

160. ECRI Türk yetkililerin okul müfredatının ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı 
mücadeleyi ve hoşgörü ve ayrımcılık karşıtı yaklaşımların yerleşmesini 
sağlaması yönündeki gayretlerini sürdürüp güçlendirmelerini tavsiye eder. 
Yetkililerin aynı zamanda, öğretmenleri ilgili insan hakları ve ayrımcılık karşıtı 
konularda eğitme gayretlerini arttırmalarını tavsiye eder.  

161. ECRI Türk yetkililerin okul ders kitaplarından tüm ayrılıkçı içeriği çıkarma 
gayretlerini arttırarak sürdürmelerini ve bu amaca ulaşmak için sivil toplumla 
birlikte çalışmalarını tavsiye eder. 

IX. Kolluk kuvveti görevlilerinin davranı şları 

162. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda, azınlık gruplarına yönelik kötü muamele ve 
işkence de dahil olmak üzere, polisin yanlış davranışlarına son vermek üzere 
daha fazla tedbir alınmasını tavsiye etmiştir. ECRI özellikle de polisin yanlış 
muamelesiyle ilgili iddiaları soruşturacak, ve gereğinde söz konusu yanlış 
davranışı gerçekleştirdiği iddia edilenlerin adalete teslim edilmesini temin 
edecek şekilde, bağımsız bir soruşturma mekanizmasının kurulmasının önemini 
vurgulamıştır.  ECRI aynı zamanda mahkemelere intikal eden, polisin rol aldığı 
şiddet olaylarının topluma polisin bu tür davranışlarının kabul edilemeyeceği ve 
cezalandırılacağı mesajını vermek üzere mümkün olduğunca süratle 
sonuçlandırılmasının önemini de vurgulamıştır. 

163. ECRI, bu konuda görüşme yaptığı kimselerin, kolluk kuvvetleri mensuplarının 
davranışlarıyla ilgili genel durumun son on-onbeş yıl içinde önemli ölçüde 
iyileştiğini belirtmelerine rağmen, gözaltı merkezlerinde halen insan hakları 
ihlalleri konusunda mevcut kaygılara işaret etmektedir. ECRI’nin üçüncü 
raporundan bu yana, azınlık grubu mensupları arasında polis nezaretindeyken 
ölümler meydana gelmiştir. Şüphelilerin, gözaltı merkezlerinin dışındayken kötü 
muameleye maruz bırakıldıklarına dair iddialar son yıllarda artmıştır. Aynı 
zamanda, özellikle de azınlık gruplarına mensup insanların yoğunlukla yaşadığı 
yerlerde, gösteriler sırasında polisin aşırı güç kullandığına ilişkin kaygılar dile 
getirilmiştir. ECRI, 2009’daki bir davada, Siirtte, göstericilerin taş attıkları  Kürt 

                                                 
81 Tarih Vakfı ve Türk İnsan Hakları Vakfı, Ders Kitaplarında İnsan Hakları, İstanbul, 2008. 
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yanlısı bir gösteride, Yargıtayın, havaya ateş edeceğine, kalabalığa ateş ederek 
bir kişinin ölümüne neden olan bir polis memurunun beraat kararını kabul etmiş 
olduğuna dair haberlerden özellikle kaygı duymuştur. Mahkeme, polisin 
tepkisinin, bölgenin özel şartları göz önünde tutulduğunda yasal sınırlar içinde 
olduğuna karar verdiğini vurgulamıştır.Bu karar genelde suçun cezasız kalması 
açısından tehlikeli bir örnek oluşturduğu şeklinde algılanmış olup aynı zamanda 
Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde yaşayanları da-özellikle Kürtleri—diğer Türk 
vatandaşlarına nazaran, polisin aşırılıklarına karşı daha büyük bir risk altına 
sokmuştur. 

164. ECRI aynı zamanda, faillerinin güvenlik kuvvetleri mensubu olduğu iddia edilen 
kötü muameleler ile ilgili soruşturma ve kovuşturmaların yetersizliğine ilişkin 
sürekli haberlere de kaygıyla dikkat çekmektedir. 2009 Ocak ayında, Meclis 
İnsan Hakları Komisyonu 2003 ila 2008 yılları arasında görülen bu tür 35 
davada, bir dizi beraat kararı olduğuna bazı davaların düştüğüne ve bazı 
davalarda da soruşturma ve duruşmaların halen devam ettiğine dikkat 
çekmiştir. Ancak sonuçlanan davaların hiçbirinde herhangi bir mahkumiyet 
gerçekleşmemiştir. Yetkililerin, hakkında tehditler olduğu yetkililerce bilinmesine 
rağmen, Ermeni camiasının tanınmış bir üyesi olan Hrant Dinki korumak için 
tedbir almaması da polise olan güveni zedelemiştir. 82 

165. ECRI 2004 yılında kabul edilen 5237 No.lu Ceza Kanununun 256. Maddesi 
uyarınca kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin 
gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama 
suçuna ilişkin hükümlerin uygulanmasını ilgiyle izlemiştir.ECRI’nin üçüncü 
raporundan bu yana, özellikle de güvenlik kuvvetleri mensuplarına insan hakları 
eğitimi verilmesine yönelik yaygın gayretler gibi, bazı ilave önleyici tedbirler de 
alınmıştır.Mülakatlarda, ifade alınması esnasında, polis ve jandarma 
karakollarında gözaltı odalarına ses ve video kayıt cihazları yerleştirilmesi ve tıp 
personeli, hakim ve savcıların işkence ve kötü muamele olaylarını en iyi şekilde 
soruşturmaları ve belgelemeleri konusunda eğitilmeleri maksadıyla kayda 
değer gayretler gösterilmiştir. Yetkililer aynı zamanda polis memurları ve 
jandarma aleyhinde şikayetleri ele almakla görevlendirilmiş bağımsız bir şikayet 
komisyonunun kurulması için bir yasa taslağının hazırlandığını da 
belirtmişlerdir. Yasa taslağı 2009 Ekim ayı itibarıyla Bakanlar Kuruluna 
sunulmuştur. Ancak azınlık grubu mensuplarının güvenlik kuvvetlerinin elinde 
kötü muameleye veya işkenceye maruz kaldıkları olayları önlemek, bu tür 
eylemleri gerçekleştirenlerin etkin bir şekilde soruşturulup, kovuşturulup 
cezalandırılmalarını temin etmek ve güvenlik kuvvetleriyle azınlık grupları 
mensupları arasında güven duygusu oluşturabilmek için daha fazla ilerleme 
kaydedilmesinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. İkinci husus açısından 
bakıldığında, ECRI, azınlık gruplarının, ülkenin azınlık gruplarının yoğun olduğu 
bölgelerde bile, polis kuvveti mensuplarının hemen hemen tüm üyelerinin 
nüfusun çoğunluğunu oluşturan grubun üyeleri olduklarını belirttiklerine işaret 
etmektedir. ECRI 2006 yılında başlatılan,10 şehri kapsayan, ve güvenlik 
hizmetlerinin herkese eşit bir biçimde sağlanmasını amaçlayan,  toplumun 
kolluk kuvvetlerini desteklemesiyle ilgili bir projenin 1 Nisan 2009 tarihi itibarıyla 
30 şehirde daha uygulanacak şekilde genişletilmesini ilgiyle izlemiştir. 

166. ECRI Türk yetkililerin, güvenlik kuvvetleri mensuplarının, kötü muamele ve 
işkence de dahil olmak üzere, azınlık gruplarının üyelerine karşı kötü 
muamelenin önlenmesine yönelik gayretlerine, bu gayretleri güçlendirerek 
devam etmelerini tavsiye etmektedir. Alınan tedbirler arasında, insan hakları 
eğitiminin, gözaltı merkezlerinde kötü muamelenin yanı sıra, bu merkezlerin 
dışında da kötü muamelenin tespit edilmeden yapılmasını önleyecek tedbirlerin 
sürdürülmesi de yer almalıdır. 

                                                 
82 Yukarıya bak: Irkçı Şiddet. 
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167. ECRI Türk yetkililerin azınlık gruplarının üyelerine yönelik kötü muamele de 
dahil olmak üzere, polis veya diğer güvenlik kuvvetleri üyelerinin yanlış 
muamele iddialarını araştırmakla görevli, polis ve diğer güvenlik kuvvetleri ve 
savcılık makamından bağımsız bir kurumun kurulmasını sağlayacak yasal 
düzenlemeyi en kısa zamanda kabul edip uygulamasını tavsiye etmektedir. 
ECRI mahkemelerin önüne gelen polis şiddetiyle ilgili davaların, bu tür 
davranışların kabul edilemeyeceği ve cezalandırılacağı mesajının topluma 
verilmesi için, mümkün olan en kısa sürede ele alınması gerektiğini bir kez 
daha vurgulamaktadır. 

168. ECRI Türk yetkililere, emniyet kuvvetlerinin çeşitliliğini ve toplum kesimlerini 
temsil etme niteliğini iyileştirecek tedbirler almasını tavsiye etmektedir. 
Yukarıdaki hususlarda olduğu gibi bu konuyla ilgili olarak da ECRI polis 
hizmetlerinin sağlanmasında, hükümetlerin bu konularda alabileceği bir dizi 
tedbiri içeren 11 No.lu Genel Politika Önerisine atıfta bulunmaktadır 

X. Irkçılı ğın ve Irk Ayrımcılı ğının İzlenmesi 

169. ECRI, üçüncü Türkiye raporunda, Türk yetkilileriTürkiyede yaşayan çeşitli 
azınlık gruplarının durumunu ve ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının yaygınlığını 
değerlendirmek üzere, kapsamlı ve anlamlı bir veri toplama sistemini yürürlüğe 
sokmanın yollarını araştırmak için teşvik etmiştir. ECRI böyle bir sistemin henüz 
mevcut olmadığına işaret etmekted.r. Bu raporda birkaç kez ifade edildiği gibi, 
bu verilerin bulunmaması çeşitli azınlık gruplarının durumuyla ilgili net bir 
tablonun ortaya çıkmasını ve varsa eşitsizliklerin giderilmesine yönelik 
tedbirlerin alınmasını güçleştirmektedir. ECRI verilerin etnik kökene göre 
ayrılmış bir biçimde toplanıp yayınlanmasının doğrudan veya dolaylı ırk 
ayrımcılığına ilişkin sorunların belirlenmesinde ve uygun çözümlerin 
geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguamaktadır. Bu girişim, 
bilgi toplanırken, bilgilerin isim belirtilmeden, gizlilik ve gönüllük esasına göre 
toplanması ve sadece toplanma amacı için kullanılması gibi bazı temel 
gereklere uyulması halinde, ayrımcılıkla mücadelede kilit öneme sahip olabilir. 

170. ECRI azınlık gruplarının durumunun hayatın farklı alanlarında ölçmeye yönelik 
yöntemlerin belirlenmesini tavsiye ederek, böyle bir izlemenin durumu 
iyileştirme amacıyla uygulanan politikaların etki ve başarısını değerlendirmede 
çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Veri toplama sistemi, iç 
hukuka ve ECRI’nin ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve 
hoşgörüsüzlükle mücadeleye ilişkin 1 No.lu Genel Politika Tavsiye kararında 
belirtilen, veri koruma ve özel hayatın korunmasına ilişkin Avrupa yönetmelikleri 
ve tavsiyelerine uygun olmalıdır. Sistem özellikle gizlilik, haberli rıza ve 
şahısların belirli bir gruba ait olmalarının gönüllü olarak belirtilmesi prensiplerine 
gereken saygı gösterilerek uygulanmalıdır.Irkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücade 
ile ilgili olarak veri toplama sisteminde çifte veya çoklu ayrımcılık durumlarının 
mevcut olma ihtimali de göz önüne alınmalıdır. 
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ARA  İZLEME TAVSİYELERİ 

ECRI’nin Türk yetkililerden öncelikle uygulama talebinde bulunduğu üç spesifik tavsiye 
aşağıda yer almaktadır: 

• ECRI Türk yetkililere, ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ilişkin ulusal 
mevzuatla ilgili 7 No.lu Genel Politika Tavsiyesi doğrulturunda, özellikle de ırkçı 
suç nedenlerinin, tüm adi suçları ağırlaştıran bir etkisi olduğunu kabul ederek, 
ırkçılıkla mücadeleye yönelik ceza yasası hükümlerini güçlendirmelerini tavsiye 
etmektedir. 

• ECRI Türk yetkilileri, mültecilerin ve sığınmacıların özellikle hassas konumda 
olduklarını hatırda tutarak, tüm mültecileri ve sığınmacıları ikamet harcından 
muaf tutmak üzere, gerek mevcut mevzuatta yapılacak değişikliklerle, ya da, 
bunların süratle gerçekleştirilememesi halinde, mevcut kurallar çerçevesinde, 
süratle bir çözüm bulmaya acilen davet etmektedir. Bu konuya ilişkin olarak 
ECRI, yetkililere, İçişleri Bakanlığının 19 Mart 2010 tarihli, Mülteciler ve 
Sığınmacılara ilişkin 19 No.lu Genelgesinin söz konusu sorunları 
çözümlemedeki etkililiğini değerlendirebilmeleri için uygulamadaki sonuçlarını 
yakından izlemelerini tavsiye etmektedir 

• ECRI, Türk yetkililerin polis ve diğer kolluk kuvvetlerinden ve savcılık 
makamından bağımsız, polisin yada diğer kolluk kuvvetlerinin görevlerini kötüye 
kullandıklarının iddia edildiği vakaları, azınlık mensuplarına yönelik kötü 
muamele dahil, soruşturmakla görevli olacak bir kurumu oluşturmaya yönelik 
yasaları mümkün olan en kısa sürede çıkarmalarını ve yürürlüğe koymalarını 
tavsiye etmektedir 

Bu üç tavsiyenin ara izleme süreci ECRI tarafından bu raporun yayınlanmasını izleyen 
en geç iki yıl içinde uygulanacaktır. 
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EK:  HÜKÜMETİN GÖRÜŞÜ 

Aşağıdaki Ek, ECRI’nin  Türkiye’deki durumla ilgili incelemesinin ve 
tekliflerinin bir parçasını oluşturmamaktadır 

ECRI, ülkeler bazında uyguladığı usul uyarınca, raporun ilk taslağı üzerinde 
Türkiye yetkilileriyle gizli bir diyalog gerçekleştirmiştir. Yetkililerin bir dizi 
görüş ve mütalaası alınmış ve bunlar nihai rapora dahil edilmiştir (rapor, 
aksi belirtilmedikçe, sadece, raporun ilk taslağının incelendiği 30 Nisan 
2010’a kadar olan gelişmeleri dikkate almaktadır). 

Yetkililer aynı zamanda, aşağıdaki görüşün de rapora ek olarak ilave 
edilmesini talep etmişlerdir. 
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3 December 2010 

 

 

OBSERVATIONS OF THE TURKISH GOVERNMENT  
ON ECRI’S FOURTH REPORT ON TURKEY 

 

 

 

The Government of the Republic of Turkey would like to first and foremost applaud 
the work that the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) has 
been undertaking and wishes to express its full support in this respect. Turkey feels 
that rising intolerance and the emergence of a communitarian approach has a 
deteriorating effect on the ties that binds our societies. ECRI and the mission it has 
been mandated with has become all the more relevant and even more important in 
this respect.  
 
Not all findings, assessments and recommendations of ECRI are in line with how the 
Turkish Government evaluates the situation and they do not always concur with its 
longstanding principles, policies. However, rest assured that the Government will 
always take into consideration ECRI’s work and try to implement its 
recommendations to the extent possible. Turkey believes that the gist of ECRI’s work 
depends on constructive dialogue and it will do its utmost to preserve this spirit. 
 

In this context, please find here-below a series of observations that ECRI may want to 
consider: 
 
ECRI’s fourth monitoring cycle report on Turkey covers the situation as of 30 April 
2010 and developments subsequent to this date are not taken into consideration. 
However, a number of important developments have taken place in the following 
period and will probably continue to take place even after the submission of this 
observation. In this respect the Government deems it necessary to put the following 
developments on record: 
 
On 13 May 2010, the Prime Ministry has issued a circular that confirmed that all 
Turkish citizens from different religious communities constitute an inseparable part 
of Turkey, urging all related government institutions and offices to act with utmost 
diligence for the absolute elimination of problems encountered by the non-Muslim 
minorities. A translation of this circular is appended herewith. 
 
This Circular of the Prime Ministry was published on the same date in the Official 
Gazette and was hailed as a major development by all non-Muslim religious 
communities in Turkey. It reminds public officials that non-Muslim citizens of the 
Republic must be protected from needless impediments in their official dealings and 
transactions with the Government institutions and their fundamental rights must be 
protected not only because it is so required by law, but also in order to make these 
communities feel that they are part of the Turkish nation and State. 
 
On 27 July 2010, the Counterterrorism Law was amended with a reform package. It 
basically remedied the situation of minors who were dubbed as “the stone-throwing 
children” in the Turkish media by taking minors out of the remit of the 
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Counterterrorism Law. It effectively deals with the concerns expressed in paragraphs 
30 and 31 of ECRI’s report on Turkey.  
 
With this package, all children will henceforth stand trial in juvenile courts, or adult 
courts acting as juvenile courts. Child demonstrators who commit propaganda crimes 
or resist dispersal by the police will not be charged with committing crimes on behalf 
of a terrorist organization and hence membership in a terrorist organization. Minors 
will not face aggravated penalties, and may benefit from sentence postponements 
and similar measures for public order offenses.  
 
The amendments also reduce penalties for both minors and adults for forcibly 
resisting police dispersal and offering “armed resistance,” including with stones, 
during demonstrations under the Law on Demonstrations and Public Meetings. After 
the law entered into force, courts in Adana, Diyarbakir, and Van, among other 
places, immediately released minors who were serving prison sentences or being held 
in pretrial detention on terrorism-related charges. Further details on this issue are 
provided further down. 
 
On 12 September 2010, a Constitutional Reform Package was adopted as a result of a 
referendum. This is an extensive reform package that covered many issues that has 
been raised by ECRI. A detailed note explaining the extent of the package is 
appended to this observation. 
 
The adoption of the constitutional reform package in the referendum of September 
12 introduced the following changes: 

• New rights are granted; 
• The scope of the existing constitutional rights is expanded; 
• New mechanisms are introduced for the protection of constitutional rights; 
• The rule of law is strengthened; 
• The Constitutional Court and the HSYK are restructured to align them with 

their counterparts in the democratic world; and 
• Military jurisdiction is restricted. 

 
As a result of the provisions contained in the constitutional amendment package, 
human rights and fundamental freedoms have been expanded and the Turkish 
constitutional system is brought in line with its international obligations. The 
amendments eliminated several shortcomings referred to in the judgments of the 
European Court of Human Rights (ECtHR), and  the fulfilment of a series of findings 
and recommendations put forward by the Council of Europe (CoE) Commissioner for 
Human Rights, the Venice Commission, the European Commission against Racism and 
Intolerance (ECRI), the Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly of the 
CoE, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 
the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) and several 
other international supervisory bodies as well as those indicated in progress reports 
and on other occasions. 
 
Please find here-below further comments of the Turkish Government with regard to 
the ECRI report of Turkey produced as part of its fourth monitoring cycle:  
 

1. Regarding the observations and recommendations on minority schools 
brought up in the draft ECRI report, the Government of Turkey would like to 
emphasize that: 
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There exists no universally recognized and legally binding definition of the term 
“minority”. It remains the prerogative of the state to confer minority status to 
persons.  
 
As concluded in the CSCE Meeting of Experts on National Minorities in Geneva in 
1991, “not all ethnic, cultural, linguistic or religious differences necessarily lead to 
the creation of national minorities”. 
 
In addition to the OSCE commitments related to the protection and promotion of 
the rights of persons belonging to national minorities, certain international 
instruments, inter alia, the International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR, Article 27), refer to the rights of persons belonging to minorities. 
 
Turkey is party to almost all the core instruments pertaining to fundamental rights 
and freedoms, including the ICCPR. 
 
The Government, fully aware of its obligations, maintains its resolve towards 
further aligning its legislation with international standards and improving 
implementation. 
 
Under the Turkish constitutional system, the word “minorities” encompasses only 
groups of persons defined and recognized as such on the basis of multilateral or 
bilateral instruments to which Turkey is a party.  
 
Turkish constitutional system is based on the equality of citizens before the law, 
whose fundamental rights and freedoms are enjoyed and exercised individually in 
accordance with the relevant law. Turkish nation is not a juxtaposition of 
communities or groups. It is composed of citizens who are equal before the law 
regardless of their origin. 
 
In this context, “minority rights” in Turkey are regulated in accordance with the 
Lausanne Peace Treaty of 1923. According to this Treaty, Turkish citizens belonging 
to non-Muslim minorities fall within the scope of the term “minority”. Turkish 
legislation which is based on the Lausanne Peace Treaty contains the term “non-
Muslim minority” only. The term “minority” cannot be used for Muslim Turkish 
citizens.  
 
In line with the state philosophy based on the equality of citizens without 
discrimination, Turkish citizens belonging to non-Muslim minorities enjoy and 
exercise the same rights and freedoms as the rest of the population. These rights 
and freedoms are guaranteed in Article 10 of the Constitution. Additionally, they 
benefit from the exclusive assurances accorded to them deriving from their 
minority status under Articles 37-45 of the Lausanne Peace Treaty.  
 
Turkish citizens belonging to non-Muslim minorities have their own places of 
worship, schools, foundations, hospitals, as well as printed media.  
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2. Courses on Turkish and Turkish culture are taught in Turkish at private 
minority schools by teachers who are appointed by the Governorship among the 
staff of public schools. The remaining courses taught at those schools are given in 
the language of that minority group. 
      
Greek language and science courses are given by teachers appointed by the 
Government of Greece at Greek minority schools in Turkey. On the other hand, 
Turkish language and science courses are given by the teachers assigned by the 
Government of Turkey at Turkish minority schools in Western Thrace/Greece. 
 
Pursuant to the agreement reached through exchange of letters between the 
Governments of Turkey and Greece in 1952-1955, each government appointed 35 
teachers in Western Thrace and Istanbul. In 1990, due to Greek Government’s 
unilateral decision to appoint 16 teachers in Turkey, Turkey reduced the number of 
Turkish teachers in Greece to 16 as well. At present 16 teachers are being assigned 
by each country. 
 
In accordance with Articles 40, 41 and 45 of the Treaty of Lausanne, all 
transactions and procedures in Turkish minority schools in Western Thrace as well 
as private minority schools in Turkey are conducted on the basis of reciprocity. 
 
Teachers to be employed at minority schools, like every Turkish citizen, have the 
right to access to and study at the faculties of education in Turkey.      
    
Courses on Turkish language and culture at minority schools are taught by teachers 
who are assigned and paid by the state. Their employment thus does not become a 
burden to minority schools. There is no limitation to the appointment of qualified 
staff to these schools provided that their assignment is in compliance with the 
decisions of the Board of Education. 
 
3. In Turkey, Law No. 5580 regulates the conditions of opening private 
international schools by foreign nationals where foreign students can have 
education. Article 5 (a) of the said Law is as follows; 
 
a) International private education institutions, except higher education institutions, 
which only students of foreign nationality may attend, can be opened by real and 
legal persons of foreign nationality or through partnerships with Turkish nationals, 
within the scope of Law No 4875 on Direct Foreign Investments and with the 
permission of the Council of Ministers. Turkish nationals who are real persons, legal 
persons subject to or administered by private law provisions may also open 
international private education institutions in their own name for the same 
purpose. 
 
b) Education cannot be carried out at these institutions in violation of the 
indivisible integrity of the state in terms of its territory and nation, against its 
security and interests as well as the  national, ethical, humane, moral and cultural 
values of the Turkish Nation.  
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c) Curriculum programs, education and training activities and transactions related 
to other issues are conducted in accordance with the principles drawn up by the 
administration of the institution and approved by the Ministry. 
 
d) The Ministry of National Education has the right to inspect these institutions on 
these matters. 
 
Accordingly, international private education institutions where only foreign 
students may enrol can be opened by foreigners with the approval of Council of 
Ministers. 
 
The private schools operating under the Law on Private Education Institutions (No. 
5580) comprise of private Turkish schools, private foreign schools, private minority 
schools and private international schools. 
 

i. Private Turkish Schools: Apart from the curriculum of public schools, upon 
the application of the school and approval of the Board of Education, 
different programmes can be carried out at such schools which are founded 
by real or legal persons of Turkish nationality. 

ii. Private Foreign Schools: These are the schools established by foreigners and 
recognized through exchange of letters on the basis of the Treaty of 
Lausanne. Education is held in foreign language at the private foreign 
secondary schools. 

iii. Private Minority Schools: These are the schools established by Greek, 
Armenian and Jewish minorities and covered by the Treaty of Lausanne. 
Turkish nationals belonging to Greek, Armenian and Jewish minority groups 
attend these schools which exist at preschool, primary and high-school level. 
At the minority schools, the mother tongue of the Turkish citizens belonging 
to non-Muslim minorities are taught as a compulsory course for the same 
duration devoted to Turkish course. In these schools, the courses except 
Turkish and Turkish culture are taught in their own languages. Curriculum 
and weekly class schedules approved by the Ministry of Education are 
implemented at such schools. The curriculum includes courses not only on 
mother tongue but the religion that they belong to as well.  

iv. International private education institutions: These institutions operate in 
compliance with Article 5 of the Law No. 5580. Only foreign nationals can 
attend to these schools.  
 

In accordance with the Law on Private Education Institutions, there exists no other 
institution apart from the abovementioned ones in formal education.  
 
The Ministry of National Education has not received any report of threat against 
minority schools. 
 
4.  Regarding paragraph 65, the obligation to appoint a Deputy Director of 
Turkish nationality is only valid for private foreign schools.  According to the Law 
No. 5580, any teacher of Turkish nationality irrespective of his/her origin can be 
appointed as Deputy Director. 
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Since the whole staff at minority schools are of Turkish nationality (irrespective of 
his/her origin), the obligation of appointing a Deputy Director of Turkish nationality 
does not create a concern in these institutions. 
 
With the new amendments on “Guidelines on nomination procedures; performance 
and disciplinary evaluation of the education personnel appointed to private 
education institutions”, Directors of minority schools have become responsible from 
rating the performance of all personnel at these schools.   
 
5.  As stated above, a circular of the Prime Ministry published in 13 May 2010 
underscored that Turkish citizens belonging to non-Muslim minorities in the country, 
like all Turkish citizens, have the right to enjoy and to maintain their own identities 
and cultures. The Circular of the Prime Ministry also emphasized that these citizens 
should be protected from needless impediments in their official dealings and 
transactions with any government institutions.  
 
6.  Regarding paragraphs 59, 60 and 63 on Kurdish language courses, it should be 
taken into consideration that Article 7 of the Regulation on “Learning of different 
languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives” (5 
December 2003) describes the qualifications and requirements of the personnel of 
private Kurdish language courses as follows; 

“A director, a deputy director, a teacher or a master trainer and other 

personnel are assigned to these courses. If new classes are created by 

additional programmes at the existing courses, a teacher or a master trainer is 

assigned for these new courses.  

The administrator, teacher, expert instructor, master trainer or other staff 

who will be issued working permit for teaching different languages and dialects 

at the courses shall possess the general qualifications and conditions set out at 

the Law on Private Education Institutions (No. 5580); regulation of the Ministry 

of National Education on Private Education Institutions as well as the said 

Ministry’s regulation on private courses.”  

 

The Board of Education, in its letter dated 27 August 2004 and no. 8255, states that 
master trainers of Kurdish language can be appointed primarily among primary 
school, Turkish language and literature and foreign language teachers who declare 
that they know Kurdish, if it is not possible to assign teachers of these branches, 
teachers of other branches or graduates of other faculties whose diplomas are 
recognized by the High Education Board can be entrusted.  
 
Private Kurdish language courses which do not have “school” status, aim to educate 
persons and operate in the context of mass education.  
 
Private courses pursuing commercial activity and launched in accordance with the 
Law No. 5580 do not receive financial assistance from the state. The number of 
private courses operating under the Ministry of National Education is 2001. In these 
courses 999 different programmes are being carried out. 
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7. Regarding compulsory religious education, the Government would like to 
underline the fact that courses on Religious Culture and Morals in schools are not 
aimed to give religious education but to provide a general insight about all religions 
while focusing more on the principles of the Muslim faith, since the great majority of 
the population in Turkey is Muslim. This practice is in accordance with the principles 
of Toledo Report of the OSCE which says that education on religions and beliefs 
conducted in schools may focus more on the religion practiced in that area. Had 
these were courses been solely based on religious education, then the syllabus would 
have covered how to practise the Muslim faith by teaching the Quran as well as 
visiting and praying in mosques. 
 
Courses on Religious Culture and Morals are compulsory in Turkey due to several 
factors such as the historical and contemporary experience that the country went 
through, the demands of the society and the responsibility of the state to provide 
accurate information and knowledge to students on religious culture. The Toledo 
principles consider compulsory courses on religious principles compatible with the 
freedom of religion, provided that they are given in an objective way. 
 
Regarding the second sentence of paragraph 73, the Government would like to state 
that Alevis are not defined as a non-Muslim minority since they bring a different 
interpretation to the principles of Islam faith, but identify themselves within the 
Islam religion. The syllabus which covers different religions and sects is still 
undergoing revision in the light of the ECtHR’s judgment in the case of Hasan and 
Eylem Zengin v. Turkey. A commission has been set up upon the demands of Alevi 
citizens and with the participation of their representatives and experts in order to 
adjust the syllabus to the requirements of the Court’s judgment. Nonetheless, the 
judgment on Zengin case did not assess the compulsory nature of these courses but 
its content. 
   
The wording in paragraph 101 about the “Sunni-Muslim religious high schools” does 
not reflect the reality.   In the Turkish education system, there exist no such schools. 
Education based on or promoting specific beliefs or sects is not allowed in schools. 
Pupils from all segments of the society belonging to different beliefs and sects come 
together in public schools and are taught the same syllabus.  
 
8.  Regarding the complaints  made to the Human Rights Presidency about 
restrictions on the use of one’s mother tongue in prisons (para.54), the Government 
would like to bring to the attention of ECRI that the Article 41 of the “Regulation 
on Visits to Convicts and Detainees” which entered into force on 17 June 2005 and 
published at the official gazette no. 25848, while requires the use of Turkish during 
prison visits, it also allows the use of another language if prisoner or visitor does 
not speak Turkish.  
 
9.  Regarding paragraph 77, the Government would like to highlight that the 
provision of health care services are guaranteed by Article 56 of the Constitution. 
The right to live a healthy life is considered as a fundamental human right and all 
Turkish citizens have the right to benefit from health services irrespective of their 
language, religion, race and sex. Therefore statistics on health issues in Turkey are 
not based on ethnic data.  
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10.   Following the preparation of this report by ECRI, 14th High Penal Court of 
Bakırköy has issued a judgment on 1 June 2010 concerning the case of Engin Çeber 
who died on 10 October 2008 due to cerebral haemorrhage in post-custody period. 
The court convicted four personnel including three prison guards and the director 
on duty of Metris T-type Closed Prison to aggravated life imprisonment for causing 
death by torture in accordance with the Article 95 (4) of Turkish Penal Code. Art 95 
(4) states that if death occurs as a result of torture a sentence of aggravated life 
imprisonment be imposed. The aggravated life imprisonments in that case were 
mitigated to life sentences in accordance with the discretionary discount stipulated 
in Article 62 of the Penal Code. 
 
Three police officers and two guardians also received prison sentences of seven 
years and six months each in accordance with the Article 94 (1) of Turkish Penal 
Code which provides that “Any civil servant who carries out actions against a 
person that lead to bodily or mental pain incompatible with human dignity, that 
influences their ability to perceive or their will or is degrading, will be punished by 
imprisonment of between three and twelve years.” The prison doctor is also 
convicted for having issued forged medical reports to three years, one and a half 
months imprisonment. 
 
 A total of 60 public servants who are believed to have been involved in the acts 
that led to Çeber's death, were tried in this case. Among the suspects there were 
police officers and prison officers of different ranks. At the end of the trial, 
responsible officers received prison sentences from 5 months to life sentence with 
the charges of negligence, misconduct, failure to report the crime, causing 
malicious injury due to disproportionate use of force, torture and aggravated 
torture. 
 
This case sets an example that impunity does not exist and all forms of ill-
treatment and torture are subject to severe criminal sanctions.  
 
11.  As was duly stated above, a package that amends 14 articles of the 
Constitution was approved by the Turkish Grand National Assembly on 7 May 2010 
and was submitted to referendum on 12 September 2010. 
 

12.  Despite the legal framework and the inherited tradition of religious 
tolerance, Turkey, like other multi-faith societies, is not totally immune to isolated 
incidents. Such incidents receive prompt and diligent response from relevant 
authorities and all possible measures are taken to bring those responsible to 
justice. Perpetrators of these crimes were swiftly captured, judicial investigations 
were launched and the legal process is either concluded or ongoing. 
 
13.  Government continues its efforts to ensure compliance with legal safeguards 
in the prevention of torture and ill-treatment. Trainings on effective investigation 
and documentation of cases of torture and ill-treatment have been given to health 
care personnel as well as to prosecutors and judges since 2008 for better 
implementation of the İstanbul Protocol. Efforts on equipping the statement taking 
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rooms with audio and video recording systems at the police and gendarmerie 
stations are still ongoing. 
 
14.  Regarding paragraph 127, Turkey is party to the 1951 Geneva Convention 
relating to the Status of Refugees and 1967 Additional Protocol with “geographic 
limitation”. Due to this limitation, Turkey grants those who enter from “non-
European countries” and lodge asylum application in its territories, “asylum 
seeker” status, allowing them to reside in Turkey until they are settled in a third 
country by the UNHCR. The provisions of the Convention apply only to asylum 
seekers entering Turkey from “European countries”. 
 
Turkey, however strictly complies with the principle of “non-refoulement” as laid 
out in the Geneva Convention. 
 
Asylum-seekers who are not granted the refugee status but are assessed to be 
under risk of persecution in their countries of origin, are not deported, and are 
allowed to temporarily stay in Turkey within the concept of ‘‘Subsidiary Protection 
and Protection with Humanitarian Considerations’’. 
 
Turkey is a country extensively affected by mass population movements. Lifting the 
geographic limitation is an issue which should be overcome without damaging the 
economic, social and cultural fabric of Turkey.  
 
Lifting the geographic limitation is envisaged to take place in line with the 
completion of the EU accession negotiations according to the National Action Plan 
on Asylum and Migration of Turkey, along with the two criteria to be met: 
 

(i) Necessary amendments to the legislation and improvements to 
infrastructure should be realized. 

 (ii) EU should engage in burden-sharing. 
 
Following the finalization of the above-mentioned projects, a proposal for lifting 
the geographic limitation might be submitted to the Turkish Grand National 
Assembly in line with the progress of Turkey’s negotiations for accession to the EU. 
 
15.  Regarding paragraph 129, relevant authorities are instructed with the 
letter of the Ministry of the Interior dated 9 March 2010 to take necessary steps to 
ensure that the deficiencies which are also addressed by the European Court of 
Human Rights in the judgment of Abdolkhani and Karimnia v. Turkey are 
remedied.  
 
Consequently, two circulars have been issued by the Ministry of the Interior to fix 
the problems emanating from the implementation of the current legislation and 
regulations (see Annex). In the meantime, the Ministry of the Interior has 
prepared two new draft laws on foreigners, refugees and asylum-seekers that will 
address all existing problems in this area. 
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16.   Regarding paragraph 136, Turkey continues its efforts to harmonise its 
practice and legislation with the EU acquis in the area of asylum. Especially, within 
the last seven years significant improvements have been achieved in Turkish Asylum 
system. Asylum and Migration Action Plan, prepared in the framework of an EU 
Twinning Project realized in 2003-2005 was approved by the Prime Ministry and 
came into effect in 2005. In the framework of the Action Plan, a specialized civil 
unit, “Development and Implementation Office for Asylum and Migration Legislation 
and Administrative Capacity” was established within the Ministry of the Interior. As 
it is envisaged in the Action Plan, special attention has been given to the projects 
to strengthen the physical infrastructure. 
 
In the framework of the 2006 Instrument for pre-Accession Assistance (IPA), 12 
million 51 thousand Euro budget twinning project on the “Support to set up an 
Asylum and Country of Origin Information (COI) System” was initiated in 
cooperation with Germany on 28 February 2008 and concluded at the end of May 
2010. 
  
As part of the investment projects implemented in cooperation with the European 
Union, another twinning project on “The Establishment of a Reception, Screening 
and Accommodation System (Centres) for Asylum-Seekers and Refugees” started on 
29 February 2010. 62 million 400 thousand Euro budget project which is conducted 
in partnership with the Netherlands and the United Kingdom, aims to strengthen 
the institutional capacity to deal with refugees and asylum seekers in a well 
structured, modern asylum system, including a network of reception centres 
managed by specialised staff. In this regard, construction of new reception centres 
in Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Erzurum and Van, each with a capacity of 750 
persons, are scheduled to be completed in the last quarter of 2012.  
 
17.  Regarding paragraphs 31 and 44, statement taking procedures for minors 
subject to criminal investigation are stipulated under Article 15 and 16 of the Law 
No. 5395 on Juvenile Protection; Article 236 of the Code of Criminal Procedure and 
Section 19 of the Regulation on Apprehension, Detention and the Taking of 
Statements. Accordingly; 
 

a) Law No. 5395 on Juvenile Protection  
Article 15  

1. Investigations related to juveniles pushed to crime shall be carried out 

personally by the public prosecutor assigned at the juvenile bureau. 

2. During interrogation and other procedures related to the juvenile, the 
juvenile may be accompanied by a social worker. 

 

Article 16 

1. Detained juveniles shall be kept at their juvenile unit of the law 
enforcement. 

2. In cases where the law enforcement does not have a juvenile unit, the 

juveniles shall be kept separate from detained adults.  
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b) Code of Criminal Procedure 
Article 236 

2. The child or the victim whose psychology has been disturbed as a result of 

the crime committed can only be listened once as a witness during the 

investigation or the proceeding being carried out with regard to that crime. 

Cases whereby this is necessary in order to reveal the concrete truth 

constitute an exception. 

 

Article 236 

3. While witnesses of juvenile victims or other victims whose psychologies 

have been disturbed as a result of the criminal act are being heard, a 

person who is an expert in psychology, psychiatry, medicine or pedagogy 

shall be kept present. These psychiatric/medical experts are subject to the 

same provisions as experts.  

 
c) For children, authority to detain and taking of statements are limited. 

(Section 19 of the Regulation on Apprehension, Detention and the Taking of 
Statements) Children from 12 to 18 years old may be apprehended because of a 
crime. These children are referred immediately to the public prosecutor while the 
child’s parents/relatives as well as child’s lawyer are promptly notified; the 
investigation regarding these children are conducted personally by the chief public 
prosecutor or by a public prosecutor he/she entrusted. In this process, 

• A lawyer is summoned in all cases regardless of the request of the child. The 
child’s parents or guardian can employ the lawyer. 

• The statement of the child suspect is taken only in the presence of a lawyer. 

• Unless it is determined that it is against the law or in the best interest of 
the child, the child’s parents or guardian can be present during the taking of 
the child’s statement. 

• If the crimes stated in the Law on the Establishment, Duties and Trial 
Procedures of Juvenile Courts are committed with the adults, the 
documents of the child are separated during the investigation stage and 
investigations are carried out separately. 

 
Article 150 of the Criminal Procedure Code provides that if the accused is not in a 
position to appoint a lawyer, he/she may receive legal counsel free of charge from 
a lawyer appointed by the bar association. Instruction of a lawyer is mandatory if 
the suspect is a minor, deaf, mute, person with a disability to an extent that 
prevents that person from defending himself/herself, or the suspect is accused of 
an offence carrying a sentence that requires a minimum of five years’ 
imprisonment. 
 
18.  The amendments made by Law No. 5532 to the Law on the Prevention of 
Terrorism (Law No. 3713) are in compliance with the following sections of the 
“Guidelines on human rights and the fight against terrorism” adopted on 11 July 
2002 at the 804th meeting of the Ministers’ Deputies.  
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• Section I on “States’ obligation to protect everyone against terrorism”:  
States are under the obligation to take necessary measures to protect the 
fundamental rights of every person within their jurisdiction against terrorist acts, 
especially the right to life. 

• Section IX, paragraph 3 on “Legal proceedings”: 
The imperatives of the fight against terrorism may nevertheless justify certain 
restrictions to the right of defence, in particular with regard to: 

(i)       the arrangements for access to and contacts with counsel; 
(ii)       the arrangements for access to the case-file; 
(iii)the use of anonymous testimony. 

 

• Section XI, paragraph 2 on “Detention”: 
The imperatives of the fight against terrorism may nevertheless require that a 
person deprived of his/her liberty for terrorist activities be submitted to more 
severe restrictions than those applied to other prisoners, in particular with regard 
to: 

(i)        the regulations concerning communications and surveillance of 
correspondence, including that between counsel and his/her client; 

(ii)        placing persons deprived of their liberty for terrorist activities in 
specially secured quarters; 

 
According to Article 10 (b) of the Law on the Prevention of Terrorism (Law No. 
3713), a detainee’s access to legal counsel can be delayed by 24 hours upon the 
request of the prosecutor and the decision of the judge; the suspect in detention 
may not be interrogated during those 24 hours. Moreover, there are no negative 
implications of the amendments introduced to Law No. 3713 for the Government’s 
“zero tolerance policy” against ill-treatment and torture which is still being 
implemented with determination.  
 
19.  Recently, an important reform package was enacted which includes major 
changes basically putting minors outside the remit of the Anti-terror Law. 
 

 I. Legal arrangements are made that are in favor of children which repeal 

exceptions regarding sentences in the Anti-Terror Law, No. 3713 

imposed on children and also regarding the courts competent to 

prosecute these children.  
 
Law No. 5395 on the Protection of Children, which entered into force on July 15 
2005, defines in detail the principles and procedures regarding precautions to be 
taken for children in need of protection and the safety measures to be implemented 
for children who have been pushed into crime as well as the establishment, duties 
and competences of Children’s Courts.  Accordingly, children who have committed 
crimes must, without exception, be prosecuted in Children’s Courts. 
 
However, with the amendment to Law No. 3713 on Anti-Terror, enacted with Law 
No. 5532 in 2006, some exceptions have been made regarding sentences imposed on 
children and the competent courts. 
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With the Law No. 6008 adopted on 22 July 2010, the exceptions in Law on Anti-Terror 
are abolished. In this regard;  
 
1) Sentences will not be increased by half in accordance with the provisions of Article 
5 of Law No. 3713 for crimes related to terrorism committed by children, 
 
2) Children suspected of having committed crimes related to terrorism will be 
prosecuted at Children’s Courts. 
 
3) It will be possible to deliver a ruling for the postponement of the announcement of 
judgments, to convert the sentence to alternative sanctions and for the suspension of 
the sentence by the court. 
 

II. The time period for conditional release from prison of children who 

have committed a crime related to terrorism is reduced from 3/4 to 2/3. 
 
Since the severity of the circumstances of execution of the sentence affects the re-
socialization of children negatively, aggravating the circumstances of execution of 
sentences for children on the grounds that a relationship with the child and the 
criminal organization exists should be prevented. 
 
In that regard, the time period for conditional release from prison of children who 
have committed a crime related to terrorism is reduced from 3/4 to 2/3. 
 

III. The penalties in Article 32 and 33 of the Law No. 2911 on Meetings and 

Demonstration Marches are reduced. 

 
Article 32 and Article 33 of Law No. 2911 are being amended to ensure consistency 
among criminal laws and has introduced appropriate arrangements in line with the 
new system of sanctions provided in the Penal Code, No. 5237. 
 
With the amendments to Articles 32 and 33 of the Law No. 2911 on Meetings and 
Demonstration Marches, the penalties are reduced in general for certain offences 
regulated in the aforementioned articles and the elements of the offences and their 
sanctions are brought in line with the basic criminal legislation in Turkey.  
 

IV. Children will not be sentenced for being members of an organization in 

addition to the crime of resistance to prevent police officers from 

carrying out their duties or for propaganda crimes committed during 

meetings and demonstrations   

 
In order to prevent severe penalties on children, a new Article 34 (A) to the Law on 
Meetings and Demonstration Marches has been introduced. This is done to ensure 
that the children are not sentenced for membership to an illegal organization, in 
addition to their sentencing for resistance to prevent public officers from performing 
their duties or propaganda crimes that they commit during a meeting or 
demonstration. Thus, the five year sentence for membership of a terrorist 
organization will not be imposed on children. 
 



73 

V. It is ensured that the enforcement judge delivers a judgment on an 

application for complaint against disciplinary actions following taking 

the statement of defense of the accused or the convicted 

 
Taking into consideration the scope and nature of the right to a fair trial provided for 
in Article 6 of European Convention on Human Rights (ECHR) and by inserting the 
relevant provision into the second paragraph of Article 6 of the Law No 4675 on 
Enforcement Judges, it is envisaged that the enforcement judge delivers his 
judgment on an application for complaint against disciplinary actions after the 
statement of defense of the accused or the convicted. Furthermore, the accused or 
the convicted may plead in company of his lawyer or by means of his lawyer provided 
that he appears at the court or submits his proxy. 

 
The enforcement judge, when he deems it necessary, may also take the statement of 
defense of the accused or the convicted in the penal institution. Thus, in case where 
accused or convicted persons whose existence in the courthouse would be 
inconvenient, or where there are several applications of complaint, the enforcement 
judge will be able to take the statement of the accused or convicted in the penal 
institution.  
 
Moreover, in line with the provisions inserted into Article 6 of Law No. 4675, the 
introduction of a provisional article is envisaged with a view to grant equal rights in 
terms of disciplinary actions which have been previously imposed and examined by 
enforcement judges. This right shall be applicable for the pending applications 
before the ECtHR. Thus, the 567 applications currently pending before the ECtHR on 
this ground shall be dismissed.  
 
On the other hand, owing to the fact that enforcement judges, as a matter of their 
duty, are in close contact with penal institutions, and with a view to enable those 
judges to carry out their duty in courthouses and penal institutions, the provision 
regarding the performance of their duty in the courthouse where they are 
established shall be abolished.  
 
20.  Regarding paragraphs 163 and 164, if the apprehended person is to be taken 
into custody or if he/she has been apprehended by use of force, his/her health at 
the time of the apprehension is examined through a medical examination. His/her 
state of health is also examined by medical authorities in cases of location change, 
period of custody extension, hand over to judicial authorities or release. It is an 
obligation to inform the public prosecutor if any evidence of torture or ill-
treatment detected during the medical examination. Public prosecutor has the 
authority to initiate investigation ex officio on the crimes related with torture and 
ill-treatment. 
 
The positive effect of the zero tolerance policy against torture and ill-treatment 
has been confirmed in the CPT report of 2006 as well as in the EU Progress Reports 
of 2007 and 2008. These reports reflected the continued downward trend in 
allegations of torture and ill-treatment especially in the anti-terror departments of 
police stations. 
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There exists no one belonging to a minority group (covered by Lausanne Peace 
Treaty) who have died in police custody. Further information can be provided on 
the cause of death and ongoing judicial and administrative proceedings if any 
factual information about the death of the member of minority group is 
transmitted. 

 
21.  “Law on the Compensation of Losses Resulting from Terrorist Acts and 

the Measures Taken against Terrorism (No: 5233)” entered into force on 27 July 
2004. It aims to compensate losses of people suffered from terrorist acts as well as 
the measures taken against terrorism in a prompt, efficient and just manner and 
displays the Government’s political will to provide an effective remedy to this 
problem. 
 
As of end of May 2010, a total sum of 731 million Euros was awarded as 
compensation to applicants. 
 
Furthermore, a mechanism has been put in place by the Ministry of the Interior to 
organise seminars and round tables with persons who take part in the Damage 
Assessment Commissions to constantly review the working methods and decisions of 
the Commissions and further train their members to keep these Commissions as an 
effective domestic remedy as was declared by the European Court of Human Rights 
in its inadmissibility decision on İçyer application. 
 
22.  As all forms of discrimination are prohibited and heavily penalized by law in 
accordance with the Constitution, acts of discrimination against Turkish citizens of 
Roma origin are also dealt with under general provisions of non-discrimination in 
relevant laws.  
 
The constitutional system of Turkey is based on the equality of all individuals without 
discrimination before the law, irrespective of their descents in terms of language, 
race, colour, ethnicity, religion or any other such particularity. 
 
In this context, within the ongoing reform process in Turkey, progress has also been 
achieved as regards the situation of Turkish citizens of Roma origin.  
 
As to the measures against discrimination, for example, negative connotations in 
Turkish dictionaries with regard to the term “gypsies” were eliminated. Moreover, 
reference to the Roma people was removed from the new Law on Settlement which 
was adopted in September 2006.   
 
Difficulties experienced in access to services are mostly related with poverty and 
unemployment as is the case for other vulnerable groups.  These difficulties can be 
addressed within the general policy of the Government directed at alleviating 
poverty and social exclusion in the country.  
  
Some observations are stated occasionally that urban transformation projects, 
initiated after 2005 resulted in the destruction and dislocation of “Roma 
communities” throughout the country. In this regard Sulukule neighbourhood is 
specifically mentioned.  
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Turkey disagrees with any comment on the ongoing urban renewal projects implying 
that they specifically target certain ethnic group. Sulukule is only a small part of 
Neslişah District where the urban renewal project has been launched in 2006. 
Sulukule corresponds to only 20 percent of the whole of the renewal project area. All 
the right holders in the project area are treated in a fair, transparent and equal 
manner. 
 
The purpose of the urban renewal project in Neslişah District of Fatih Municipality, is 
to clear the slum areas formed due to the prevalence of ruined, broken-down and 
squatter settlements with low urban standards with a view to establishing an urban 
area with modern standards, while preserving its historical formation. The project 
envisages a consensual settlement of possible conflicts which may arise with the right 
holders in the renewal area. 
 
Consultations with local people continued during the development phase of the 
project, thereby, allowing necessary adjustments and revisions. All the owners and 
tenants are entitled to housing within the framework of the project.  
 
 
 

- - - 0 - - - 
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         Unofficial 
Translation 
Official Gazette, No: 27580 

Subject: Non-Muslim Minorities 

          13 May 2010 

CIRCULAR OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER 

2010/13  

 In line with the principle of equality enshrined in the Constitution, the Turkish 
citizens belonging to non-Muslim minorities in the country, like all Turkish citizens, 
have the right to enjoy and to maintain their own identities and cultures in parallel 
to the national identity and culture of Turkey of which they constitute an indivisible 
part.  

 Protecting these citizens from needless impediments in their official dealings 
and transactions with any government institutions and preventing any infringement 
of their rights are not only a legal requirement but also of great importance in order 
to make them feel that they are part of the Turkish nation and the State. 

 In spite of the measures taken in recent years in addressing matters related to 
the non-Muslim minorities in the country within the framework of democratization 
efforts, it seems that some issues could not have been completely resolved due to 
problems in implementation.   

It is therefore essential to act on the basis of the above-mentioned principles 
in all official transactions involving the non-Muslim minorities such as  paying utmost 
care in the protection and maintenance of the non-Muslim cemeteries which have 
been put under municipalities’ control,  to ensure the strict implementation of court 
rulings in favor of non-Muslim community foundations by land registry offices (and) to 
prevent of any injustices in the collection of concession fees, to accord to non-
Muslim community leaders who are citizens of the Republic of Turkey their rightful 
place in order of  protocol and to initiate in a timely manner legal action against 
publications inciting hatred and enmity against non-Muslim communities.   

 Within this framework, I urge all related government institutions and offices 
to act with utmost diligence on this matter for the absolute elimination of problems 
in implementation.  

 

        Recep Tayyip Erdoğan  

                 Prime Minister of Turkey  
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13 September 2010 
 
 

The Constitutional Reform Package 
 
 

The Constitutional reform package has been adopted with a majority of 58 percent of 
votes cast at a referendum where 77 percent of all eligible voters participated. 
 
The constitutional reform package had been presented to a referendum pursuant to 
the provisions of the Constitution, due to the failure to achieve the required majority 
(336 votes instead of 376) at the Turkish Grand National Assembly (TGNA) on 6 May 
2010. 
 
While the Constitutional Court rejected an application which requested the 
annulment of the package as a whole claiming unconstitutionality of the structural 
changes that would be brought to the Constitutional Court and the Supreme Council 
of Judges and Public Prosecutors (HSYK), it partially annulled certain articles 
regarding the system of member-selection to the HSYK and the Constitutional Court. 
 
The adoption of the constitutional reform package in the referendum of September 
12 introduced the following changes: 

• New rights are granted; 
• The scope of the existing constitutional rights is expanded; 
• New mechanisms are introduced for the protection of constitutional rights; 
• The rule of law is strengthened; 
• The Constitutional Court and the HSYK are restructured to align them with 

their counterparts in the democratic world; and 
• Military jurisdiction is restricted. 

 
As a result of the provisions contained in the constitutional amendment package, 
human rights and fundamental freedoms have been expanded and the Turkish 
constitutional system is brought in line with its international obligations. The 
amendments eliminated several shortcomings referred to in the judgments of the 
European Court of Human Rights (ECtHR), and  the fulfillment of a series of findings 
and recommendations put forward by the Council of Europe (CoE) Commissioner for 
Human Rights, the Venice Commission, the European Commission against Racism and 
Intolerance, the Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly of the CoE, 
the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the UN 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination and several other 
international supervisory bodies as well as those indicated in progress reports and on 
other occasions. 
 
Significant improvements made in this context are summarised as follows: 
 
Positive Discrimination 
With the amendment to Article 10 of the Constitution entitled “Equality Before the 
Law”, positive discrimination gains a constitutional basis for persons who require 
social protection, such as women, children, the elderly and the disabled. The 
inclusion of positive discrimination in the Constitution is a significant improvement to 
strengthen the protection of constitutional rights. 
 
With this amendment, it is guaranteed under the constitutional framework that 
special measures to be taken by the administration in respect of those who require 
protection shall not be construed to be “contrary to the principle of equality”. As 



78 

such, the State will be free to take special measures for those in need of protection 
to ensure equality among all sectors of the society. 
 
This amendment will enable Turkey to better fulfill of its obligations stemming from 
basic conventions on human rights, primarily the UN Convention on the Elimination of 
all Forms of Discrimination against Women, the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, Convention on the Rights of the Child, the European 
Revised Social Charter and the Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee 
of Ministers on Gender Equality Standards and Mechanisms. 
 
This amendment will better ensure the implementation of the general measures 
aimed at preventing possible future violations found in the framework of the Nahide 
Opuz judgment of the ECtHR (In the case of Opuz vs Turkey lodged by Nahide Opuz, 
the daughter of a murdered woman, who had complained to the Turkish authorities 
that both she and her mother were facing domestic violence, the ECtHR ruled that 
Turkish authorities failed to exercise due diligence in protecting them from violence 
and held that there had been violations of Articles 2, 3 and 14).   
 
Protection of Personal Data 
With this amendment to Article 20 of the Constitution entitled “Privacy of Individual 
Life”, protection of personal data now enjoys constitutional guarantees. Everyone 
shall have the right to the protection of their personal data. This right entitles the 
individual to be informed of personal data, to access such data, to request their 
correction or deletion and to learn whether these are being used with the intended 
purpose. 
 
This amendment comes at a time when improvements in the field of information 
technology magnified the difficulties and concerns that have emerged in the field of 
personal data protection. The amendment, which has been prepared in the light of 
Article 8 of the European Convention on Human Rights and the case-law of the ECtHR 
(Marper v. United Kingdom, decision of 4 December 2008), will align national 
legislation with international standards concerning the protection of personal data. 
 
There also exists caselaw of the ECtHR (Ahmet Dağtekin judgment) which found that 
limiting a person’s right to access to personal data collected by the Government also 
limits the right to defend oneself. This amendment will provide an important 
development in preventing such violations in the future. 
 
Rights of the Child 
With the amendment to Article 41 of the Constitution entitled “Protection of the 
Family” (which now reads “Protection of the Family and Children’s Rights”), 
protection of the rights of the child is provided a constitutional basis, in accordance 
with universal principles and international conventions to which Turkey is a party. 
The amendment adds “rights of the child” to the heading of the Article and 
guarantees children the right to access “adequate protection and care” and to 
“establish and maintain a personal and direct relationship with his/her parents”.  
 
The principle of the best interest of the child, which is considered an umbrella right 
of the Convention on the Rights of the Child, has been granted a constitutional 
safeguard for the first time. This concept requires the protection of the rights of the 
child and that the child will be heard when deemed necessary, in all decision-making 
processes involving children, including administrative and legal proceedings as well 
as legislative and policy-making processes. 
 
It is now a constitutional duty of the State to take the necessary measures for the 
protection of children against all sorts of child abuse. Hence, certain rights contained 
in the UN Convention on the Rights of the Child, the Council of Europe Convention on 
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the Exercise of Children’s Rights and similar international instruments have become 
an integral part of the Constitution.  
 
Freedom of Organization 
While the amendment made to Article 51 of the Constitution entitled “Right to 
Organize Labour Unions”, Article 53 of the Constitution entitled “Collective 
Bargaining and Right of Collective Bargaining”, Article 54 of the Constitution entitled 
“Right to Strike and Lockout” and Article 128 of the Constitution entitled “Provisions 
Relating to Public Servants” restrict the freedom to establish trade unions by 
business lines, the scope and extent of freedom of organization and especially union 
rights are broadened by the amendments made such as the abolition of the provision 
which prohibited becoming a member of more than one union in the same business 
line; granting of collective bargaining right to civil servants and other public officials 
in the manner retired civil servants could also enjoy; abolition of unnecessary 
restrictions imposed on the right to strike and lockout and the ruling that collective 
bargaining provisions regarding the economic and social rights granted to public 
servants are reserved. 
 
The provision in Article 51 of the Constitution entitled “Right to Organize Labour 
Unions”, which prohibited holding concurrent memberships in more than one labour 
union in the same business line, was abolished, and steps are taken so that the 
principle of “union plurality” could be put into practice. By these amendments, 
especially the third paragraph of Article 53 relating to collective bargaining is 
abolished; collective bargaining right of which procedure and substance would be 
guaranteed by legal arrangements was granted to civil servants and other public 
officials by the provisions added to this provision. 
 
With a view to guaranteeing civil servants’’ and other public officials’ enjoyment of 
the outcomes of the right to collective bargaining that has been granted to them, it 
is guaranteed by the amendment made to the second paragraph of Article 128 of the 
Constitution that collective bargaining provisions relating to economic and social 
rights be reserved in addition to the rule that personal rights of civil servants and 
other public officials shall be prescribed by law. 
 
The third paragraph of Article 54 of the Constitution entitled “Right to Strike and 
Lockout” which provided that “the labour union is liable for any material damage 
caused in a work-place where the strike is being held” is also abolished. By the 
revocation of the seventh paragraph of Article 54, the prohibitions relating to 
politically-motivated strike and lockout; sympathetic strike and lockout; general 
strike and lockout; business place invasion; slowdown; reduction of the output and 
other resistance are also abolished. Therefore, a considerable restriction regarding 
the enjoyment of right to strike is abolished. Accordingly, the opportunities for the 
right to legal remedies in business life on the basis of universal principles required in 
contemporary democratic societies are increased and a significant step is taken for 
the development of civil society. 
 
The amendments made in this context have been prepared within the framework of 
the conventions of ILO (International Labour Organization) regarding the Freedom of 
Unionization and Protection of the Right to Association and Right to Association and 
Collective Bargaining and European Social Charter (revised). 
 
Furthermore, the decisions issued by the ECtHR regarding Turkey in 2008 and 2009 
(Demir and Baykara, Enerji Yapı Yol Sen judgments) required the extensive usage of 
the right to organize labour unions and collective bargaining right to be guaranteed.  
Significant progress is achieved regarding the implementation of said decisions by 
this amendment. 
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Freedom of Movement 
By the amendment made to Article 23 of the Constitution entitled Freedom of 
Residence and Movement, the reason of restriction for the provision “A citizen’s 
freedom to leave the country may be restricted on account of civic obligations, or 
criminal investigation or prosecution.” was narrowed down and it was amended as “A 
citizen’s freedom to leave the country may only be restricted on account of criminal 
investigation or prosecution depending on judicial decision”. Therefore, the ban 
placed on leaving the country on account of civic duties was removed and freedom of 
movement was extended. The obligation to obtain a judicial decision in order to 
restrict the freedom of movement is another positive improvement. It aims to 
prohibit arbitrary restrictions. 
 
 
Right of Petition 
Due to the amendment made to Article 74 of the Constitution, the right of petition 
is, for the first time, expressly defined as a constitutional right. Therefore, a right 
granted and protected by the standards of European Convention on Human Rights, 
case-law of the ECtHR and United Nations Covenant on Civil and Political Rights 
(Article 19) gains a constitutional ground. 
 
The Ombudsman Institution 
The amendment made to Article 74 of the Constitution entitled “Right of Petition” 
(which now reads “the right of petition, the right of knowledge acquisition and 
appeal to public auditor”) forms constitutional basis for Public Auditing system. The 
unconstitutionality problem that had caused the attempts to form an association of 
ombudsmen to fail is now overcome with this regulation. 
 
The institution of public auditors which is foreseen to be established contingent to 
the TGNA will provide a more effective judicial and administrative framework for the 
preservation of the human rights by investigating the complaints regarding the 
management of the administration. It is thus enabled to make the administrations 
acts and actions subject to independent scrutiny. 
 
When considered in conjunction with the entitlement of individual right to appeal to 
Constitutional Court, this regulation provides an additional means of resolving the 
matters between an individual and the authorities without having to apply to the 
European Court of Human Rights. 
 
This amendment conforms to the Committee of Ministers of the Council of Europe 
decree regarding the “public auditors institution” (R(85)13), dated 23 September 
1985. 
 
Establishing an institution of ombudsman was one of the recommendations put 
forward when Turkey was in the process of being dispensed from the monitoring of 
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 2004. Thus, a major step is 
taken in the way of fulfilling the aforementioned obligation. 
 
Political Parties 
By the amendment made to Article 84 of the Constitution, the right to vote and to 
stand for election is reinforced. The article in question provided that “the 
membership of a deputy whose statements and acts are cited in a final judgment by 
the Constitutional Court as having caused the permanent dissolution of his party shall 
terminate”. The amendment to this provision, which was incompatible with the case-
law of the ECtHR, eliminates one of the legal consequences of dissolution of political 
parties. Thereby, the right to vote and to stand for election has been guaranteed in a 
stronger way. 
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Judicial Review of Supreme Military Council Decisions  
By the amendment made to Article 125 of the Constitution entitled “Recourse to 
Judicial Review”, all decisions by the Supreme Military Council concerning exemption 
from the Turkish Armed Forces became subject to judicial review. 
 
This amendment goes beyond the Court’s case-law and provides the right to an 
effective remedy. Further, it expands the limits on the scope of the judicial review. 
This amendment also emphasizes that reviewing the lawfulness of the acts and 
actions of the administration cannot be exercised by reviewing their expediency. This 
amendment clearly states that judicial authorities may not exercise the review of 
expediency and this further puts the emphasis on the separation of powers, which is 
one of the fundamental elements of the rule of law. 
 
Judicial Review of Disciplinary Decisions 
With the amendment introduced to Article 129 of the Constitution, disciplinary 
decisions against civil servants and other public officials have been subject to 
judicial review and the exceptions have been lifted. Thus, the legitimacy check for 
all disciplinary measures has been provided. This constitutional change is important 
as a requirement of the rule of law principle and in terms of ensuring the right to 
effective remedy. 
 
Right to Individual Application to the Constitutional Court 
The amendment to Article 148 of the Constitution, introduces the right to individual 
application to the Constitutional Court with regard to the fundamental rights and 
freedoms enshrined in the Constitution that fall within the scope of the European 
Convention on Human Rights. The introduction of the individual’s right to apply to 
the Constitutional Court following the exhaustion of usual domestic remedies is one 
of the most important changes enacted within the Constitutional reform package. 
 
It is not possible to talk about a uniform practice within the European states in this 
field. However, this right has been introduced taking into consideration the practices 
of various developed countries particularly many European Union member states. The 
aforementioned right not only gives the State another chance to remedy the injustice 
that arise prior to the application to the European Court of Human Rights - which is 
considered as the last resort against human rights violations - , but also creates 
another mechanism for the citizens to claim their rights.  
 
This new mechanism, which was devised within the scope of the opinions (CDL-
AD(2004)024 & 034) issued by the Venice Commission upon the Constitutional Court’s 
request, is in compliance with the international standards. 
 
Establishment and Membership of the Constitutional Court 
The amendments to Articles 146, 147, 148 and 149 of the Constitution regarding the 
organization of the Constitutional Court, termination of membership, its functions 
and powers and functioning and trial procedure are of great importance for the 
objectives of judicial reform strategy and especially for strengthening the effective 
and impartial functioning of the judiciary.  
  
With these amendments, the organization of the Constitutional Court, election of its 
members and its functioning are improved in the light of the applications in various 
countries and in accordance with the needs of our country.  
  
The structure of the Constitutional Court and the method of election are changed 
and the number of its members is increased. Besides, the TGNA is granted the 
opportunity to elect members for the Constitutional Court. The sections which 
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members belong to are diversified, their experiences and qualifications are enhanced 
and it is ensured that the legislative organ also has a role in the election of members 
and the membership is limited to a certain period of time. The representation of 
especially different elements of the justice mechanism and different segments of the 
society in the Constitutional Court is strengthened. 
  
This amendment is in conformity with the observations of the Venice Commission 
dated December 1997 headed "The Composition of Constitutional Courts" (CDL-
STD(1997)020). 
  
Supreme Council of Judges and Public Prosecutors (HSYK) 
By the amendment made to Article 159 of the Constitution entitled "Supreme Council 
of Judges and Public Prosecutors", the organization of the Supreme Council of Judges 
and Public Prosecutors and the authorization to arrange its working procedures and 
principles, and supervise judges and public prosecutors within the body of the 
Ministry of Justice is handed over to the Supreme Council of Judges and Public 
Prosecutors. 
  
The structure of the Supreme Council of Judges and Public Prosecutors is rearranged 
in a manner which enables a wider participation for an effective functioning of the 
judiciary and strengthens its independence and tenure of judges. The sources from 
which the members of the Supreme Council of Judges and Public Prosecutors come 
from are diversified and a wider and more effective operation and control 
mechanism is organized. The permanent members of the Supreme Council of Judges 
and Public Prosecutors shall not be assigned in other positions than the ones provided 
by law during their term of office. In this way, it is aimed that the members are fully 
independent while taking decisions. With the Constitutional amendment, the 
Secretariat General of the Supreme Council of Judges and Public Prosecutors is 
established. In this way, the criticisms that the Council's using the Ministry of Justice 
as its secretariat is an application which undermines the independence and 
impartiality of the judges are set aside. 
  
Supervision of Judges and Public Prosecutors 
Article 144 of the Constitution entitled "Supervision of Judges and Public Prosecutors" 
(it is amended as "Supervision of Judicial Services") provides that the supervision of 
judges and public prosecutors and inquiry and investigations concerning them shall 
be made by inspectors of the Council. It is provided that the supervision of 
authorities lying beyond the scope of judicial activities such as execution, notary and 
prisons and the supervision of administrative acts and procedures of the public 
prosecutors shall be carried out by the judicial inspectors with the permission of the 
Ministry of Justice and internal auditors employed as judges or public prosecutors. 
  
In this way, the supervision of judges and public prosecutors which is still under the 
authority of the Ministry of Justice is handed over to the Supreme Council of Judges 
and Public Prosecutors and a progress is made with the regard to independence and 
assurance and the principle of separation of powers is strengthened. Moreover, The 
Council decisions regarding dismissals from profession shall be subjected to judicial 
control and an effective appeal mechanism before domestic courts is provided. 
  
Military Jurisdiction 
By the amendments made to Articles 145 and 156 of the Constitution regarding 
military justice, the scope of authority of the military justice is rearranged. Within 
this framework, the scope of authority of the military justice is limited to the trial of 
military offences. It is provided that the offences against the state security, 
constitutional order and its functioning shall be dealt with by the courts of justice. It 
is also guaranteed by the Constitution that non-military persons, in other words 
civilians, shall not be tried by military courts except for time of war. 
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Provisional Article 15 
The Provisional Article 15 of the Constitution which prevented prosecution of the 
members of the Council of National Security during the "12 September period", the 
governments formed during this period and members of the Consultative Assembly is 
repealed. 
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Republic of Turkey 
MINISTRY OF THE INTERIOR 

 
 

Number : B.050.ÖKM.0000.11-12/     
 19/03/2010 
Subject : Combating Illegal Migration 
 
 

CIRCULAR (2010/18) 
 

Ref:   
 

a. Approval of the Ministry of the Interior dated 07.10.2005 concerning “The 
Establishment of Guesthouses for Foreigners to be Deported”. 

b. The letter no. B.05.1.EGM.0.13.07.01.İllegal/7-4619-37508 from the General 
Directorate of Security dated 19.02.2008, concerning “The meeting of a board 
under the coordination of Governorships concerning illegal migration and the 
establishment of refoulement centers in each province to accommodate a 
minimum of 50 people”. 

c. Approval of the Ministry of the Interior dated 24.02.2010, relating to the 
“Coordination Board on Combating Illegal Migration”. 

 
In the process of accession negotiations with the European Union, the subject of 
“Asylum and Migration” holds an important place within the scope of Chapter 24 
entitled “Justice, Freedom and Security”. In this framework, the enactment of new 
legislation concerning asylum and migration has been guaranteed in the 2008 
National Programme of Turkey for the Adoption of the EU Acquis, in Turkey’s 
Programme for Alignment with the Acquis adopted in 2007, in the 2003 Strategy 
Papers on Asylum and Migration and in the 2005 Asylum and Migration National Action 
Plan.  
 
Although the work for new legal arrangements is underway, the measures which are 
deemed to raise the effectiveness of the successful struggle against illegal migration 
and to prevent Turkey from becoming a transit route for illegal migration are listed 
below. 
 
1 – Measures to Be Taken in Combating Illegal Migration: 
 
Illegal migration is considered to be one of the most important trans-border problems 
today.  The geographical location of Turkey, the persistence of war and instability in 
neighboring countries and factors such as the physical vulnerability of its borders has 
pushed Turkey into a position of a transit and/or destination country in terms of 
illegal migration and human trafficking. 
 
Taking into consideration this vulnerable nature of our borders with regard to illegal 
migration, the entry and exit points and routes frequently used by illegal migrants as 
well as the techniques used by them and traffickers are to be diligently analyzed by 
the security forces, and coordination with the relevant bodies shall be achieved. 
 
The personnel working in this field are to receive vocational training. Indications of 
instances of illegal migration (such as a large amount of purchase of bread from 
bakeries, leftovers and dense smell emanating from vehicles, an increase in the 
number of unknown persons in villages, etc.) shall be evaluated. Moreover, bus and 
other transport companies as well as accommodation facilities shall be continuously 
warned about illegal migration and human trafficking. 
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Measures shall focus on intelligence as regards human trafficking and intelligence and 
data shall be shared between relevant bodies. 
 
Measures such as electronic surveillance, continuous patrol and controls shall be 
taken at the highest level at borders, border gates, transit routes within the country, 
and exit points. Thus the entry, movement and exit of illegal migrants in and from 
our country shall be avoided as best as possible, preventing the country from 
becoming a transit route for illegal migration. 
 
2 – The Procedure to Be Applied Following the Apprehension of Illegal Immigrants: 
 
Concerning the procedure to be applied following the apprehension of illegal 
immigrants who have managed to enter Turkey, certain additional measures have 
been regarded necessary until the adoption of new legislation relating to migration 
and asylum. 
 
Accordingly: 
 
a – The Procedure to Be Applied Following the Apprehension of Illegal Immigrants: 
 
It is essential that following the legal proceedings concerning them, illegal 
immigrants are accommodated in refoulement centers pending the completion of the 
deportation procedure. 
 
Illegal immigrants arrested by units of provincial Security Directorates, the 
Gendarmerie and the Coast Guard and whose legal procedures are competed shall 
continue to be handed over to the Foreigners/Passport-Foreigners Departments at 
Provincial Security Directorates.  
 
It is essential that the legal procedure in respect of arrested illegal immigrants is 
carried out by the unit that made the arrest. However, taking into consideration the 
inadequacy of the Coast Guard Command’s territorial organization as well as the fact 
that combating illegal migration requires a concerted struggle by all enforcement 
units, illegal immigrants apprehended by Coast Guard units, together with the arrest 
report, a list containing information of the identities of the illegal immigrants that 
could be identified, as well as photographs and records of private belongings 
retained, shall be officially handed over to an enforcement unit designated by the 
public prosecutor in the district where legal procedures will be carried out. Local 
governors will ensure the highest degree of coordination and cooperation to facilitate 
the work of the police and gendarmerie related to legal procedures and the transfer 
of illegal immigrants to judicial authorities, including providing personnel 
reinforcement, health services, transportation, place and translator. 
 
Illegal immigrants, in respect of whom legal procedures have been completed, 
 

- Shall be immediately taken into refoulement centers provided that there is 
available space. 

- In case there is no space in refoulement centers, illegal immigrants shall, 
within shortest time possible, be transferred to alternative locations 
designated beforehand by provincial governors. 

- Illegal immigrants shall not be placed in detention facilities. 
- Concerning illegal immigrants who suffer from contagious diseases but whose 

treatment does not require hospitalization, necessary measures shall be taken 
to accommodate them separately from other immigrants in refoulement 
centers. 
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B – Procedure Relating to Illegal Immigrants and Refoulement Centers: 
 
b1- Premises which have been established as “Guesthouses for Foreigners to be 
Deported” with the relevant approval (ref. a) with a view to accommodating illegal 
immigrants pending deportation shall hereinafter called “Refoulement Centers”. 
 
b2- By the letter from the General Directorate of Security (ref. b), the establishment 
of centers with at least 50-people capacity in each province has been ordered. 
However, despite the large number of illegal immigrants arrested in certain 
provinces, sufficient capacity to accommodate all illegal immigrants pending 
deportation has not yet been created. 
 
In this respect; 
 
Urgent measures shall be taken to increase the capacity of refoulement centers in 
the provinces of Ağrı, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, Hatay, Muğla, Batman and 
Gaziantep, which receive an influx of illegal immigrants and fall short of providing 
space for them. Relevant actions shall be followed in person by provincial governors. 
 
Studies to evaluate the flow of illegal immigrants over time shall be carried out 
concerning the provinces of Şırnak, Şanlıurfa, Konya, Tekirdağ, Iğdır and Düzce, 
which do not currently include such facilities. Following these studies, refoulement 
centers shall be established within six months to shelter at least 100 persons. In 
other provinces which also lack facilities, at least 50 person capacity refoulement 
centers shall be established. 
 
Unused public buildings shall be primarily used in the establishment of these centers, 
employing resources including central budget, local resources and other resources 
obtained in return for projects. Governorships shall submit periodical reports once 
every six months concerning the building of refoulement centers and the creation of 
additional capacity to the Bureau on Development and Implementation of the 
Legislation on Asylum and Migration and Administrative Capacity. The work carried 
out in the provinces shall be monitored by the bureau, and evaluated on site if 
necessary. The results shall be submitted to the Ministry of Interior in the form of 
annual reports. 
 
b3- In case a province does not contain a refoulement center or the center is fully 
occupied, illegal immigrants shall be transferred by the Foreigners’ Border and 
Asylum Department of the Directorate General of Security to the closest provinces 
that have the capacity to shelter them. Thus, the present capacity of refoulement 
centers throughout Turkey will be used more efficiently. 
 
b4- The Directorate General of Security shall prepare a regulation in accordance with 
the provisions set out in the “Fundamental Principles Concerning the Physical 
Conditions of Refoulement Centers and Practices in These Centers” annexed to this 
Circular, within two months following the publishing of this Circular, and send it to 
Governorships.  
 
This regulation will include issues such as the establishment of refoulement centers, 
their management, the regulation of the financial aid or aid in kind made to these 
centers by public institutions and civil society organizations, relationship with these 
institutions, records to be kept for illegal immigrants that are to be accommodated 
in these centers (obligatory records, how immigrants’ valuable belongings and 
belongings that cannot be used in these centers will be kept), other rules and the 
operation of the system that will be established to transfer illegal immigrants from 
one province to another for reasons of available capacity. 
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The regulation shall also include rules governing the collection of statistical data 
such as the number of illegal immigrants apprehended by the police, the 
Gendarmerie, and the Coast Guard (by each enforcement unit), the number of illegal 
immigrants accommodated in refoulement centers, the number of illegal immigrants 
deported, and their period of stay in these centers. 
 
The refoulement centers shall be inspected, at least once every six months by the 
Governor (or by a Deputy Governor appointed by the Governor); District Governor 
and the Provincial Security Director, and at least twice every year by the General 
Directorate of Security, with or without prior notice. The results of these inspections 
shall be filed in reports, and be taken into consideration in the inspection of the 
units.  
 
b5- Fundamental principles concerning the physical conditions of and practices in 
refoulement centers are annexed to this Circular. The procedures in the centers shall 
be in accordance with this document until the entry into force of the regulation 
prepared by the General Directorate of Security. 
 
b6- Allegations of any treatment in the refoulement centers which is contrary to 
human dignity and honor shall be promptly investigated and upon finding of such 
violations, the necessary judicial and administrative actions shall be taken. 
 
c – The Deportation Procedure Concerning Illegal Immigrants 
 
One of the most important stages of combating illegal migration efficiently is to 
ensure the speedy deportation of illegal immigrants. Such efficiency will have a 
deterrent effect towards possible future waves of illegal migration and will lessen 
the burden of illegal immigrants on Turkey. 
 
Therefore, the deportation of illegal immigrants by the police following their 
apprehension shall be carried out with diligence and necessary measures shall be 
taken. At this stage Governors and other related units shall supervise and ensure the 
prompt and accurate performance of actions, the facilitating of the related officials’ 
tasks and the provision of resources. 
 
3- Coordination Board to Combat Illegal Migration: 
 
A “Coordination Board to Combat Illegal Migration” has been established with the 
Approval of the Ministry of Interior (ref c). The Board, under the coordination of the 
relevant Undersecretary convenes with the participation of representatives of the 
Turkish General Staff, Land Forces Command, Ministry of Foreign Affairs, General 
Directorate of Security (Head of the Department Against Smuggling and Organized 
Crime and the Head of the Department of Foreigners, Borders and Asylum), the 
General Command of the Gendarmerie (Head of the Department Against Smuggling 
and Organized Crime), the Coast Guard Command (Head of Intelligence) and 
representatives of central and/or provincial units of public institutions and related 
Ministries when necessary. 
 
Decisions taken in meetings by the “Coordination Board to Combat Illegal Migration” 
established in order to monitor the measures taken, to develop new measures and to 
monitor the implementation of decisions taken in the fight against illegal migration, 
shall be announced. The said decisions shall be strictly implemented by relevant 
units.  
 
4- Among the illegal immigrants accommodated in refoulement centers, those who 
may wish to contact the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
office shall be given the opportunity to do so.  
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Moreover, at their request, illegal immigrants shall be allowed to receive assistance 
from a lawyer, provided that they meet any relevant fees themselves.  
 
5- The letter by the Directorate General of Security dated 15.10.2004 (no. 
B.05.1.EGM.0.13.05.05.İllegal-2-1995-28400-186254) entitled “Illegal Migration”, the 
approval by the Ministry of the Interior dated 07.10.2005 concerning “The 
Establishment of Guesthouses for Foreigners to be Deported”, the letter by the 
General Directorate of Security dated 19.02.2008 (no. 
B.05.1.EGM.0.13.07.01.İllegal/7-4619-37508) entitled “With regard to illegal 
migration, the meeting of a board under the coordination of our Governorships and 
the establishment of refoulement centers with a minimum capacity to hold 50 people 
in each province”, and the letter by the Coast Guard Command dated 26.11.2009 and 
(no. 9050-559-09) entitled “The Handing Over of Illegal Immigrants” are hereby 
abrogated. 
 
6- The issues mentioned above shall be strictly followed by governorships and other 
relevant units. Governorships shall fill out the Form-1 (Annex 2) once every three 
months starting from 01.06.2010 and submit it to the Bureau on Development and 
Implementation of the Legislation on Asylum and Migration and Administrative 
Capacity. 
 
The activities carried out shall be inspected by inspectors of the Ministry of the 
Interior and inspection units of related institutions.  
 
I kindly request that the necessary sensitivity is shown towards this issue by 
Provincial Governors and heads of the related enforcement units and that any 
obstacles toward implementing this Circular are avoided.  
 
 
 
 
             ( s i g n e d ) 

Beşir ATALAY 
           MINISTER OF THE INTERIOR 
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Annexes: 
1-Fundamental Principles Concerning Refoulement Centers 
2-Table of the Number of Illegal Immigrants (Form-1) 
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ANNEX (1) 
 

FUNDAMENTAL PRINCIPLES CONCERNING THE PHYSICAL CONDITIONS OF 
REFOULEMENT CENTERS AND THE PRACTICES IN THESE CENTERS 

 
  
The fundamental principles concerning the physical conditions of refoulement 
centers in which illegal immigrants are held until their deportation and the practices 
in these centers are stated below. 
 
In this framework, with regard to the Refoulement Centers: 
 

1- A detailed official record will be kept of illegal immigrants in accordance with 
the principles set out in the regulation to be published by the Directorate 
General of Security. The records shall be kept for five years. 

2- The opening of the centers is subject to the approval of provincial 
governorships. 

3- Prior to approval, the issue of whether the newly established center meets 
the conditions set out by the Ministry of the Interior shall be investigated by a 
commission to be established within the governorship. 

4- In case more than one center is in service in a province, each center shall 
obtain a separate approval, and the approvals shall be communicated to the 
Ministry of the Interior as soon as possible. 

5- A plan containing emergency measures in case illegal immigrants exceeding a 
center’s capacity are received shall be communicated to the Ministry of 
Interior. 

6- Illegal immigrants to be sheltered in the centers shall be notified in writing, 
in a language they can understand, of their legal status and the legal 
remedies they are entitled to. A copy of this notification signed by the 
immigrant shall be kept in his/her file. 

7- With regard to women and families; 
a. Separate sections shall be formed for men, women and families. 
b. Necessary physical measures shall be taken to prevent crossings 

between the men, women, and family sections. 
c. A healthy environment shall be made available where minors can stay 

with their mothers.  
8- Necessary facilitating precautions shall be taken for disabled illegal 

immigrants. 
9- Access to hot water shall be made available 24 hours a day. 
10- Each section of the removal center shall include sufficient number of toilets, 

separately for men and women. 
11- A sufficient number of washing machines shall be made available for the use 

of immigrants. Bed linens, sheets, blankets, etc. used by illegal immigrants 
shall be washed at regular intervals to provide cleanliness and hygiene. 

12- In case tap water is not appropriate for drinking, illegal immigrants shall be 
provided with drinking water. 

13- Regarding food served to illegal immigrants: 
a. Three meals a day shall be given according to a calculation of calories 

necessary for a healthy diet. Lunch and dinner shall include hot food. 
In case general budget resources are unable to cover the costs of three 
meals a day, the resources of the Social Assistance and Solidarity 
Funds can be used. 

b. Menus shall be determined monthly. Food that is preferred and not 
preferred shall be identified, and measures shall be taken concerning 
food that is not preferred.  
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c. Meals shall be eaten in the dining section of the centers where 
possible, or in designated areas in the rooms used by illegal 
immigrants. 

14- A sufficient number of public phones shall be made available for the use of 
illegal immigrants. 

15- Regarding health services, 
a. The centers shall be well-kept and in hygienic conditions. 
b. A medical check-up shall be provided for illegal immigrants when they 

enter and exit the centers. 
c. Medical check-up reports shall be kept for five years. 
d. Immediate measures shall be taken in the event of an epidemic 

outbreak and the Ministry of the Interior shall be notified of the 
situation. 

e. Illegal immigrants with urgent health problems shall be transferred to 
the closest medical institutions without delay. 

f. The medication costs of illegal immigrants staying in the centers shall 
be primarily met from general budget. It has been observed that 
provinces have different practices on this matter. Therefore, a 
uniformity of practice shall be achieved in all provinces. With a view 
to use general budget resources for medication costs, the General 
Directorate of Security shall allocate sufficient funds to provinces. In 
case these funds remain insufficient, medication costs shall be covered 
through local Social Assistance and Solidarity Funds.  

g. Requests by illegal immigrants to be examined by a doctor shall by all 
means be taken into account. The medical treatment of those in 
respect of whom deportation orders have been issued shall be 
provided on the basis of a medical decision taken for each specific 
event. Such a decision requires that the related person is seen and 
examined by a doctor. Except for exceptional circumstances that are 
clearly and precisely defined, medical treatment shall only be 
provided following the informed consent of the person. Moreover, 
every stage of the medical treatment made within the deportation 
procedure shall be duly recorded by relevant bodies.  

16- Regarding the personnel: 
a. A sufficient number of male and female personnel shall be employed. 

The personnel working in the centers shall not (to the extent possible) 
be assigned tasks in sports matches, public meetings and similar 
events.  

b. The personnel employed in the centers shall, at regular intervals, go 
through health checks and necessary health measures shall be taken in 
consideration of the risks faced by them. 

17- A camera surveillance system shall be set up to allow the monitoring of 
common areas or rooms of the centers, the records of which can be kept for 
six months. 

18- Measures shall be taken to keep safe the personal belongings of the illegal 
immigrants staying in the centers. 

19- Regarding the centers: 
a. An “intervention plan” shall be prepared against undesirable events 

that may arise in the centers. 
b. Notes informing illegal immigrants of their rights shall be prepared in 

various languages and placed in the centers where they can easily 
read. 

c. The rules applicable in the centers shall be translated into several 
languages and placed in areas where illegal immigrants can read. 

d. The measures that are to be taken against those who violate the rules 
shall be stated to illegal immigrants when they enter the centers. 

e. Measures shall be taken for providing sufficient exposure to sunlight. 
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f. Illegal immigrants who are held for periods exceeding 24 hours shall be 
given the opportunity to make outdoor exercises. 

g. Measures shall be taken to provide illegal immigrants with more and 
various activities in the centers.  

h. TV sets shall be made available for the use of illegal immigrants.  
20- The services provided to illegal immigrants (food, cleaning, etc.) shall be 

primarily provided through service contracts.              
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ANNEX (2) 

 
 STATISTICS ON ILLEGAL IMMIGRANTS  

 (ACCORDING TO UNITS) 
 
 

PROVINCE  :………………… 
PERIOD  :………………… 

 
Land Army 

Units 

Coast 
Guard 
Units 

Gendarmerie 
Units 

Police Units 
Province 

Total 
Explanation 

 
Apprehended 

 

      

Handed Over to 
Gendarmerie Units 

   
X 

 
X 

  

Received by 
Gendarmerie Units 

 
X 

 
X 

  
X 

  

Those who have gone 
to an unidentified 
province without 

being handed over to 
Police or 

Gendarmerie units  

    
X 

  

Handed over to Police 
units 

    
X 

  

Received by Police 
units 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Resettled in another 
location under Article 

23 of Law no. 5683  

 
X 

 
X 

 
X 

   

Those who have gone 
to an unidentified 

province 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Those sent to another 
refoulement center 

 
X 

 
X 

 
X 

   

 
Those deported 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Those staying in 
refoulement centers 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Those staying outside 
refoulement centers 

(hospitals, etc.) 

      

 
Those remaining 

      

 
Total 

 

      

Not: At the end of the year separate forms will be filled out for the whole year as 
well as the last quarter and this situation will be indicated as “…year 4th quarter” or 
“....year” in front of the “Period” Section. This form will be filled in the first week 
of every January, April, July and October.  

 
(The name, surname, and title of the official who has filled out the form, date and 
signature) 
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96 
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