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BAŞLIK

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak, 2023 hedeflerine hazırlık 
sürecinde il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte temel haklar hususunda 
politikalar üretmek adına “81 İl 7 Bölge Eğitim ve İstişare Toplantıları” 
programı düzenledik.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Leyla Şahin Usta’nın öncülüğünde 19 Ekim 2018 tarihinde Konya’da 
başlatılan eğitimlerimiz; İnsan Hakları Başkan Yardımcıları; AK Parti 
Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz 
Gözgeç, İHB Başkan Yardımcıları Yasemin Atasever ile Onur Alp 
Başayar, Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Nihan Turna Sakaltaş ve 
Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Tarık Hatipler’in katılımlarıyla 27 
Ocak 2019 tarihinde Antalya’da tamamlandı.

Yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda insan haklarına dair 
farkındalığın arttırılması amacıyla başlatılan eğitim programlarına; 
AK Parti Ana Kademe İl İnsan Hakları Başkanları, Başkan Yardımcıları, 
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İl İnsan Hakları Başkanları ve Başkan 
Yardımcıları katıldı.

Eğitimlerimiz 50 kişilik gruplar halinde 7 bölge 81 il şeklinde 
bölgesel olarak planlandı. Üç gün süren eğitimler boyunca uzman 
eğitmenler tarafından interaktif ve modüler eğitim metotlarıyla 
gruplar halinde katılımcılara insan hakları temel kavramları üzerinde 
deneyimsel öğrenme çalışmaları ve bilgilendirme yapıldı. Her gün 
farklı oturumların gerçekleştirildiği eğitimler, bilgilendirici ve öğretici 
biçimde uygulandı. AK Parti yönetiminde temel haklar alanında 
gerçekleştirilen reformların anlatılması ve görünürlüğünün sağlanması 
amacıyla yerel, bölgesel ve ulusal kampanyalar hakkında katılımcılarla 
fikir alış-verişinde bulunuldu. Eğitim programlarımız, farklı ana başlıklar 
halinde her katılımcının görüş ve sunumlarıyla tamamlandı.

İnsan hakları başta olmak üzere çevre ve hayvan haklarını 
önceleyen yeni Türkiye yolunda, bizler de üzerimize düşen 
sorumluluğun bilinciyle eğitim programımızı tamamlamış olmanın 
haklı mutluluğunu yaşıyoruz.

Bizlere dünyanın beşten büyük olduğunu öğreten 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünya 
üzerinde insan hakları ihlaline uğramış tek bir mazlum kalmayıncaya 
dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Adalet ve Kalkınma Partisi
İnsan Hakları Başkanlığı
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde insana ve insanlığa 
hizmet etmek için her zaman daha iyisini 
yapmanın gayretinde olduk.

AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden 
itibaren insan odaklı bir hizmet anlayışıyla 
hayal dahi edilemeyen reformlara imza atarak 
gerçekleştirdiğimiz ‘Sessiz Devrimler’ ile eski 
Türkiye’den kalma sorunlara kalıcı çözümler 
ürettik.

Bu doğrultuda “81 İl 7 Bölge Eğitim  ve 
İstişare Toplantıları” programımızı “İşimiz 
İnsana Hizmet” şiarıyla başlattık. Teşkilat 
mensuplarımıza yönelik eğitimlerimizde insan 
hakları temelli hak anlayışına dair bilgilendirme 
yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladık.

Her bir katılımcının aktif bir şekilde 
fikir ve görüşlerini dile getirdiği eğitim 
programlarımızda dava kardeşlerimizle, insan 
haklarının temel kavramları başta olmak 
üzere ülkemizde insan hakları alanında sık 
karşılaşılan durumlar, ulusal ve uluslararası 
alanda yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında 
değerlendirmelerde bulunduk.

Çalışmalarımız açısından bizlere önemli 
bir yol haritası çizen eğitimlerimize katılan 
teşkilat mensubu her bir dava kardeşime 
teşekkür ediyorum.

Milletimize hizmet yolunda temel haklar 
bağlamında bugüne kadar yaptıklarımızı bir 
lütuf olarak değil hakkın teslimi düşüncesiyle 
hareket ederek yaptık. Hakkı ve hukuku 
korumak için bugüne kadar elimizden gelen 
gayreti gösterdik bundan sonra da göstermeye 
devam edeceğiz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 
ülkemiz için, dünya  mazlumları için, insanlık için 
daha da güzel işleri hep beraber başaracağız 
inşallah.

SUNUŞ

Dr. Leyla ŞAHİN USTA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

İnsan Hakları Başkanı
Konya Milletvekili

Dr. Leyla ŞAHİN USTA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

İnsan Hakları Başkanı
Konya Milletvekili

Av. Emine YAVUZ GÖZGEÇ
İnsan Hakları Başkan Yardımcısı
Bursa Milletvekili

Atay USLU
İnsan Hakları Başkan Yardımcısı

Antalya Milletvekili

Onur Alp BAŞAYAR
İnsan Hakları Başkan
Yardımcısı

Yasemin ATASEVER
İnsan Hakları Başkan

Yardımcısı

Av. Tarık HATİPLER
İnsan Hakları Başkan Yardımcısı
Gençlik Kolları İnsan Hakları 
Başkanı

Av. Nihan TURNA SAKALTAŞ
İnsan Hakları Başkan Yardımcısı

Kadın Kolları İnsan Hakları 
Başkanı

iNSAN HAKLARI
BAŞKAN ve BAŞKAN 

YARDIMCILARI
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iNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI      81 iL 7 BÖLGE EĞiTiM HARiTASI

19-21 Ekim 2018 - Konya 
Katılımcı İller
. Ankara,
. Eskişehir, 
. Çankırı, 
. Kırıkkale, 
. Kırşehir, 
. Yozgat, 

9-11 Kasım 2018 - Bursa 
Katılımcı İller 
. İstanbul,
. Edirne, 
. Kırklareli, 
. Tekirdağ, 
. Çanakkale

. Bilecik, 

. Sakarya, 

. Kocaeli,

. Yalova,

. Balıkesir

23-25 Kasım 2018 - Malatya
Katılımcı İller
. Elazığ, 
. Tunceli, 
. Erzincan,
. Bingöl, 
. Muş, 
. Erzurum, 

14-16 Aralık 2018 - Samsun 
Katılımcı İller
. Artvin, 
. Rize,
. Trabzon, 
. Bayburt, 
. Gümüşhane, 
. Giresun, 

4-6 Ocak 2019 - Gaziantep
Katılımcı İller
. Kilis,
. Şanlıurfa, 
. Adıyaman, 
. Diyarbakır,
. Mardin, 

25-27 Ocak 2019 - Antalya
Katılımcı İller
. Burdur,
. Isparta, 
. Mersin, 
. Adana, 

11-13 Ocak 2019
Afyonkarahisar 
Katılımcı İller
. Manisa, 
. İzmir, 
. Aydın, 
. Denizli, 
. Kütahya, 
. Uşak, 
. Muğla

. Ordu, 

. Tokat, 

. Amasya, 

. Çorum, 

. Sinop, 

. Kastamonu,

. Bartın, 

. Karabük, 

. Zonguldak, 

. Bolu, 

. Düzce

. Osmaniye, 

. Kahramanmaraş, 

. Hatay

. Sivas, 

. Kayseri,

. Nevşehir, 

. Aksaray, 

. Niğde, 

. Karaman

. Batman, 

. Siirt,

. Şırnak, 

. Hakkari, 

. Van

. Kars, 

. Ağrı,

. Iğdır, 

. Bitlis, 

. Ardahan

MALATYA

SAMSUN

KONYA

ANTALYA GAZİANTEP

AFYON
KARAHİSAR

BURSA
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BAŞLIK GİRİŞ

1. Giriş

Bu rapor; partimiz Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, düzenlenen 
“81 İl İnsan Hakları Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantıları”nın raporudur.

2018 yılı Ekim ayında başlayıp 2019 yılı Ocak ayı içerisinde tamamlanan 
eğitimler coğrafi bölgeler temel alınarak yürütülmüş ve illerin katılımı sağlanmıştır. 

Eğitimler  planlanırken teşkilat temsilcilerimizin kendi iş, aile yaşantıları da 
göz önünde bulundurularak Cuma günleri akşam yemeği ile  eğitim başlatılmış ve 
Pazar günü öğleden sonra saatlerinde son bulmuştur.
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EĞİTİM İÇERİĞİ KATILIMCILAR
Katılımcılar ve Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

2. Eğitim İçeriği

Bu eğitim, partimiz tüm il teşkilatlarında faaliyet gösteren İnsan Hakları birimleri 
il teşkilatı temsilcilerinin;

• insan hakları kavramlarına ilişkin bilgilerini güncellemek,

• kapasitelerini geliştirmek,

• ortak bir terminoloji etrafında birleşmesini sağlamak,

• karşılaştıkları  sorunları  doğrudan  ilgili  Genel  Başkan  Yardımcılığı   düzeyinde 
dinlemek ve çözüm önerilerini tartışmak,

• etkili bir kampanya planlamasına ilişkin adımları öğrenmelerini sağlamak,

• şehirlerin birbirlerini tanıması ve kültürlerarası kaynaşmalarını sağlamak 
amacıyla planlanmıştır.

3. Katılımcılar

3.1 Katılımcılar

Katılım sağlayan her ilin 3 birim; ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları  
olarak temsil sağlamaları beklenmiştir.

3.2 Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Eğitimlere katılan katılımcıların cinsiyet dağılımlarının orantılı bir şekilde olduğu 
görülmüştür. Bölgeler farkı olmaksızın, tüm bölgelerde kadın erkek katılımcıların 
dengeli bir şekilde olması hem eğitimin verimliliğini arttırmış, hem de yerelde 
teşkilatlardaki görev dağılımlarına ilişkin de bir fikir vermiştir. 

Bu aynı zamanda insan hakları ile ilgili konu başlıklarında her iki taraf açısından 
da konuların yorumlanma kapasitesini de arttırmıştır. Katılımcılar ve bölgeleri 
tablolar ile detaylı olarak verilmiştir:
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KATILIMCILAR
Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

KATILIMCILAR
Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

7 Bölge Geneli

TO

PLAM

 
KATILIM

17%

20% 17% 17%

TOPLAM

 

KATILI M

Bursa - Marmara Bölgesi

17% 21% 20%

19%
TOPLAM

 

KATILI M

12% 16% 13%

14%
TOPLAM

 

KATILI M
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KATILIMCILAR
Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

KATILIMCILAR
Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Samsun - Karadeniz Bölgesi

19% 14% 13%

15%
TOPLAM

 

KATILI M

11% 13% 14%

13%
TOPLAM

 

KATILI M

Afyonkarahisar - Ege Bölgesi

5% 11% 11%

10%
TOPLAM

 

KATILI M

Antalya - Akdeniz Bölgesi

16% 9% 12%

12%
TOPLAM

 

KATILI M
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PROGRAMLAR
Programlara Genel Bakış

OTURUMLAR
Açılış, Tanışma, Katılımcıların Eğitime Dair Beklentileri ve Program Tanıtımı

4. Programlar

Tüm bölgelerde standart bir eğitim programı tasarlanmış olup, bu sayede 
aynı başlıklarda konuşulanların farklı bölgeler ve kültürlerdeki yansımalarını da 
görmek mümkün olmuştur.

I. Gün
• Varışlar
• Tanışma
• Beklentilerin Alınması
• Program Tanıtımı
• Yemek Arası
• AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının  
  Tanıtımı

II. Gün
• Kahvaltı
• AK Parti İnsan Hakları Programının  
  Değerlendirilmesi
• Çay & Kahve Arası
• Genel İnsan Hakları Temel Kavramları    
   Bilgi Ölçülmesi ve Netleştirilmesi
• Yemek Arası
• Medeniyetimizde İnsan Hakları
• Çay & Kahve Arası
• Yerel, Ulusal ve Uluslararası Sorunlar,  
  Çözümleri ve Sunumları

• Yemek Arası
• Serbest Zaman

III. Gün
• Kahvaltı
• Haklar Simulasyonu
• Apartman Yönetimi (Simulasyonu)
• Çay & Kahve Arası
• Kampanya Yönetimi Temel Araçları
• Projelendirme
• Yemek Arası
• İllerin Kampanya Fikirleri Sunumu
• Çay & Kahve Arası
• Neler Öğrendik?
• Genel Değerlendirme ve Kapanış
• Ayrılışlar

5. Oturumlar

5.1 Cuma - 1. Gün

5.1.1 Açılış, Tanışma, Katılımcıların Eğitime Dair Beklentileri ve      
Program Tanıtımı

Bu oturumda farklı illerden gelen katılımcılar ilk kez bir araya gelerek 
birbirlerini tanıdılar, teşkilatta aldıkları görevleri belirttiler. Akabinde katılımcılara 
3 ana başlık (Genel Merkez, İnsan Hakları Başkanlığı, Program) renkli kartonlarda 
verilerek, ilgili başlıklara dair beklentilerini yazmaları  istendi. Sonrasında yazılan 
beklentiler eğitmen tarafından tüm grup ile paylaşıldı. Oturumun sonunda ise 3 
günlük program tanıtımı katılımcılara sunularak görüşleri alındı. Lojistik bilgilere de 
yer verilerek, 1. gün tamamlandı.

Bu oturumda özellikle ilk tanışma anı olmasından dolayı eğitim sürecini 
kolaylaştırması amacıyla grup dinamiği çalışması yapıldı. Farklı illerden gelen 
katılımcıların karışık gruplarda görev almaları suretiyle motivasyonlarını arttıracak 
ve informal iletişim kurmalarına destek olacak bir çalışma eğitmenler tarafından 
tasarlandı.
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OTURUMLAR
Açılış, Tanışma, Katılımcıların Eğitime Dair Beklentileri ve Program Tanıtımı

OTURUMLAR
Katılımcıların İnsan Hakları Başkanlığından Beklentileri:

2,5 günlük bir etkinlik için tanışma oturumlarının bu şekilde                      
tasarlanmasının tüm bölgelerde oldukça verimli olduğu ve diğer 2 gün için iletişimi 
yükseltecek bir metot tasarlandığı gözlendi.

Bütün bu süreçlerin beraberinde katılımcılar İnsan Hakları Başkanlığı’nın 
teşkilat içerisinde yeterince tanınmadığı ve özellikle pasif bir Başkanlık olarak 
düşünüldüğünü ve o anlayışla yaklaşıldığı ve hatta bazı toplantılarda katılımcıların 
bahsettiği üzere İl Başkanlığı tarafından; “sen seçimde çok yoruldun biraz İnsan 
Hakları Başkanlığı görevi yap ve dinlen”, “madem askere gideceksin İnsan Hakları 
Başkanlığı görevini al” yaklaşımı ile yaklaşıldığı ve bu durumdan duyulan rahatsızlık 
açık bir şekilde dile getirilmiştir. Bu durum diğer illerden gelen temsilciler tarafından 
da benzer örneklerle desteklenmiştir.

Katılımcıların beklentileri 3(üç) farklı başlıkta toplanmış olup, her bir talep 
kategoriler halinde toplanmış ve genel olarak şu başlıklarda katılımcılar tarafından 
belirtilmiştir:

5.1.1.1 Katılımcıların İnsan Hakları Başkanlığından Beklentileri:

• Taşra teşkilatlarında daha aktif bir yapılanma

• İlçelerde birim başkanlıklarının kurulması

• İl yönetimlerinin insan hakları başkanlıklarına bakış açısının değiştirilmesi                 
  için destek

• Sosyal medyada insan hakları politikalarının anlatılması

• Sahada daha fazla görünürlük faaliyetleri için teşkilatların harekete geçirilmesi

• Bütçe desteği sağlanması

• Başkanlık bünyesinde yapılacak daha sosyal projeler

• Eğitimlerin aktif ve interaktif olarak devamı

• Proje becerilerini artıracak çalışmalar
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OTURUMLAR
Katılımcıların Programdan Beklentileri

OTURUMLAR
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Tanıtımı

5.1.1.3 AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Tanıtımı

Bu oturumda Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından başkanlık 
çalışmaları ve İnsan Hakları kavramları üzerine genel bir bilgilendirme yapılmış ve 
katılımcıların farkındalıklarının sağlanması hedeflenmiştir.

5.1.1.2 Katılımcıların Programdan Beklentileri

• İnsan haklarına ilişkin temel bilgiyi öğrenmek

• Aktif katılımlı bir program

• Diğer illerden gelen katılımcılarla tanışmak

• Sorularımızı ve sorunlarımızı Genel Merkeze aktarabilmek

• Sadece anlatan kişinin olduğu diğer programlara benzememesi

• Herkesin dahil olabileceği bir eğitim

• Sahada bir çalışma yapmak istediğimizde nasıl başlayacağımızı da öğrenmek

• Bu tarz eğitimlerin her ilde ayrı ayrı yapılması ve sayısının artırılması
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 İnsan Hakları ve Özellikleri

 Tarihsel Gelişimi

 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

 Osmanlı Devleti’nde İnsan Hakları

 Türkiye’de İnsan Hakları

 Türkiye’de İnsan Hakları Kurumları

 AK Parti ve İnsan Hakları

 İnsan Haklari Başkanliği Görev Tanimlari
 Teşkilat İç Yönetmeliğindeki Görev Ve Yetkilerimiz

 İnsan Hakları Başkanlığı Yönetim Şeması

 Teşkilat Yapımız ve İşbirliklerimiz

 Kısa Vadede Planlanan Faaliyetlerimiz

 İnsan Hakları; ahlaki, siyasi, hukuki, dini, kültürel ve
toplumsal boyutları olan disiplinlerarası bir
kavramdır. Tüm insanların hak ve saygınlık açısından
eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır.

 İnsan Hakları;
Bireyseldir,
Evrenseldir,
Dokunulmazdır,
Vazgeçilmez ve devredilemez özelliklere sahiptir.

“Bu ülkede hiçbir ferdin kendisini yalnız, 
ötelenmiş, itilmiş hissetmesine ve ayrımcılığa 

maruz kalmasına rıza göstermedik, 
göstermemiz de söz konusu olamaz.”

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

AK Parti Genel Başkanı
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İnsan Hakları; din, kültür, ahlak, felsefe ve hukuki 
gelişmeleri içerir.

 Hammurabi Kanunları (M.Ö 1760)
 Medine  Vesikası (M.S 622)
 Veda Hutbesi (632)
 Magna Carta Sözleşmesi (1215)
 Virginia İnsan Hakları Bildirisi (1776)
 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789)
 Mecelle-i Ahkam-i Adliye (1876)
 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)
 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1953)

 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair 
Sözleşme (1948)

 Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme (1951)
 Her Tür Irksal Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair 

Sözleşme (1966)
 Kadınlara Yönelik Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair 

Sözleşme (1979)
 İşkence ve diğer İnsanlık dışı ya da Aşağılayıcı Muamele veya 

Cezaya karşı Sözleşme (1984)
 Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989)
 Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına dair 

Uluslararası Sözleşme (1990)
 Engelli Hakları Sözleşmesi (2006)

 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler şartının ilk maddesi,
Birleşmiş Milletlerin dört görevi arasında insan haklarını
geliştirmeyi de vurgulamaktadır. Daha sonra kurulan
İnsan Hakları Komisyonu, Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesini hazırlamış ve İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi 10 Aralık 1948 tarih ve 217 sayılı Birleşmiş
Milletler Genel Kurul kararıyla kabul edilmiştir. Türkiye
ise 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu ile
kabul etmiştir.

 Başlangıç Kısmında İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin
doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez
haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın
temeli olduğunu belirtir.

 AİHS, 1950 yılında Avrupa Konseyine üye devletler tarafından
kabul edilerek 1953’te yürürlüğe girmiştir.

 Sözleşme insan haklarını uluslararası düzeyde güvence
altına alır. Sözleşmeyle birlikte bölgesel bir koruma sistemi
yaratılmıştır. Sözleşme insan haklarını ulus devletlerin içişleri
olmaktan çıkarmakta ve devletlerin işledikleri insan hakları
ihlallerinin uluslararası alana taşınmasına imkan tanımaktadır.

 Sözleşmenin getirdiği “devletler arası başvuru” ve “ bireysel
başvuru” yoluyla sözleşmeye taraf devletler ve bireysel
başvuru hakkına sahip olanlar (şahıslar, şahıs toplulukları,
STK’lar) sözleşmeye taraf olan bir devlete karşı, sözleşmede
bulunan hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesi ile AİHM’de
dava açma hakkına sahiptirler.
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Sözleşme metnine işlenen haklar ve özgürlükler şunlardır:
1. Yaşam hakkı (madde 2)
2.İşkence yasağı (madde 3)
3.Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı (madde 4)
4.Özgürlük ve güvenlik hakkı (madde 5)
5.Adil yargılanma hakkı (madde 6)
6. Kanunsuz ceza olmaz (madde 7)
7.Özel ve aile hayatına saygı hakkı (madde 8)
8.Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü (madde 9)
9.İfade özgürlüğü (madde 10)
10.Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü (madde 11)
11.Evlenme hakkı (madde 12)
12.Etkili başvuru hakkı (madde 13)
13.Ayrımcılık yasağı (madde 14)

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Uluslararası bir teşkilat olan Avrupa
Konseyi’ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir.

• Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına
alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda; bireylerin, birey gruplarının,
tüzel kişilerin, diğer devletlerin, belirli usulü kurallar dahilinde başvurabileceği bir
yargı kurumudur.

• Bir kişinin AİHM’ye başvurabilmesi için öncelikle kendi ülkesinden hakkını araması,
yani iç hukuk yollarını tüketmesi gerekmektedir.

• Mahkeme, ön koşullar açısından kabul edilebilirlik kararı verdikten sonra esas
hakkında karar vermeden önce, taraflara ‘dostane çözüm’ önerebilir.

• Türkiye’de 4771, 4793 ve 4926 sayılı Kanunlara göre, bir Türk mahkemesi kararının
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kararıyla tespit edilmiş ise, ilgili kişi, AİHM’nin kararının
kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde, bu sebepten dolayı AİHS’ne aykırı karar
veren Türk mahkemesinden “Yargılamanın Yenilenmesi”ni isteyebilir.

 Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanuni Esasi ile
birlikte imparatorluk sınırlarında yaşayan tüm insanların
hak ve eşitlikleri konusunda güvenlik, din ve vicdan
özgürlüğü, eşit haklar, kişi dokunulmazlığı, eğitim hakkı,
işkence ve angarya yasağı gibi çeşitli konularda
düzenlemeler yapılmış, haklar tanınmıştır.

 İslâm dünyasının ilk medeni kanunu olarak kabul edilen
ve asıl adı Mecelle-i Ahkam-i Adliye ile;
• Berâet-i Zimmet Asıldır,
• Kişi ikrarı İle Muahaze Olunur,
• Izdırar Gayrin Hakkını İptal Etmez,
• Zarar ve Mukabele Bi'z-zarar Yoktur.

Türkiye, BM insan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni 6
Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu ile kabul
etmiştir.
BM çerçevesindeki temel insan hakları sözleşmelerinin
hemen hepsine (18 BM insan hakları
Sözleşmesi/Protokolü’nün 17’sine) taraftır. BM
sözleşmelerinin, taraf ülkelerin sözleşmelere uyumu, ilgili
komiteler (sözleşme mekanizmaları) tarafından
denetlenmektedir.
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında bakıldığında
ise;
Türkiye’nin Sözleşmeyi, 04.11.1950 tarihinde imzalayıp
10.03.1954 tarih ve 6366 sayılı Kanun ile onayladığı
görülmektedir. Kanunun ve Sözleşmenin Resmi Gazete’de
yayım tarihi, 19.03.1954’tür.
Ayrıca ülkemizde 4771, 4793 ve 4926 sayılı Kanunlara
göre, bir Türk mahkemesi kararının Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesine aykırı olduğu Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kararıyla tespit edilmiş ise, ilgili kişi,
AİHM’nin kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde,
bu sebepten dolayı AİHS’ne aykırı karar veren Türk
mahkemesinden “Yargılamanın Yenilenmesi”ni isteyebilir.

Türkiye’de İnsan Hakları - II

TBMM’de Bulunan Komisyonlar
 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
 TBMM Dilekçe Komisyonu
 TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Diğer Kurumlar
 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
 Anayasa Mahkemesi
 Kamu Denetçiliği Kurumu
 İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
 Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu
 Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı
 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcılığı
 Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnsan Hakları İhlallerini 

İnceleme Bürosu

2001 yılından bu yana insan haklarını gözeterek Anayasa dört kez değiştirilmiştir (2001, 2002, 2004 ve 2010’da).
Anayasanın 90. maddesi, temel haklar ve özgürlüklere ilişkin olarak yürürlüğe sokulan uluslararası anlaşmalarla
ülkedeki yasa hükümleri arasında uyuşmazlık olması durumunda uluslararası anlaşmaların geçerlilik taşımasını
öngörmektedir. 2001 yılında yapılan değişiklikle Anayasanın 36. maddesinde herkesin adil yargılanma hakkına sahip
olduğu belirtilmiştir. Yapılan değişikliklerin başlıca amacı, insan hakları ile ilgili çerçeveyi uluslararası standartlarla,
özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yetkileriyle uyumlu hale
getirmekti. Yapılan değişikliklerle kişinin;
 güvenlik,
 düşünce,
 ifade özgürlüğü,
 özel yaşamın gizliliği, (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
 örgütlenme hakkı,
 kadın-erkek fırsat eşitliği,
 çocuk hakları,
 kadın hakları,
 engelli hakları,
 hak arama hürriyeti,
 ayrım gözetmeme,
 çalışma hakkı,
 azınlık hakları,
 sığınma hakkı,
 kültürel ve siyasal yaşama katılım hakları
kapsam olarak genişletilmiştir.

 Kadın, çocuk, engelli, yaşlı gibi hassas gruplara pozitif ayrımcılık ilkesi getirilmiştir.
 Mazlumun kimliğine bakılmadan; işkence, kötü muamele gibi eylemlere karşı sıfır tolerans ilkesi benimsenmiş ve

tavizsiz uygulanmıştır. Yapılan yasal düzenlemeye göre işkence suçu sabit görülenler aftan yararlanamazlar,
zamanaşımı hükümleri işlemez.

 TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna yasama yetkisi verilmiştir.
 Farklı dil ve lehçelerin kullanımına yasal düzenlemelerle serbestlik getirilmiştir.
 Hak arama yolları çeşitlendirilmiştir.
 İnsan hakları alanında mevzuatın yenilenmesi çalışmaları yapılmıştır.

 Türk Ceza Kanunu’nun değiştirilmesi (Özellikle nefret ve ayrımcılık başlığı altında nefret suçu ayrıca
düzenlenmiştir. Yine soykırım ve insanlığa karşı işlenen fiiller uluslararası belgeler doğrultusunda suç
sayılmıştır.)

 Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması
 MGK’nın sivilleştirilmesi
 EMASYA protokolünün kaldırılması

 İnsan hakları konusunda çalışan kurumsal yapılar oluşturulmuştur.
 Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık Kurumu)
 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı
 TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (İstanbul Sözleşmesi)

 Son yapılan Anayasa Değişikliği ile;
 Askeri Yargıya ilişkin olarak, Askeri Mahkemeler, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılmakta ve

disiplin mahkemeleri dışında, savaş hali hariç askeri mahkeme kurulamayacağı öngörülmüştür.
 Sıkıyönetim uygulaması Anayasadan çıkarılmıştır.
 OHAL ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.
 Mevcut Anayasa’da yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura kararlar

yargı denetimi dışındadır” hükmü kaldırılmıştır.

AK Parti İle Birlikte İnsan Hakları Alanında Öncelikli Olarak;
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İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 2015 yılı Eylül Ayında
gerçekleştirilen Partimizin 5. Olağan Kongresinde ihdas edilmiştir.
Başkanlık;
Parti tüzüğünde yer alan “Adalet ve Kalkınma Partisi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
başta “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi”
olmak üzere TBMM tarafından onaylanmış uluslararası belgeler, Siyasi Partiler Kanunu,
seçim kanunları, diğer ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, Tüzüğü ve Programına
göre teşkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir teşekküldür.”
şeklinde düzenlenen madde ve Parti Programında belirlenen ilkeler doğrultusunda;
 insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve

dokümanlar oluşturmak,
 insan hakları ile ilgili konularda sivil toplum kuruluşları ile yakın diyalog kurmak ve bu

kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,
 insan hakları ihlallerinin tespiti ve önlenmesine ilişkin politikalar geliştirmek ve

önerilerde bulunmak
amacıyla oluşturulmuştur.

 İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri izlemek, izleme sonuçlarını
değerlendirmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi
konusunda projeler üreterek bu amaçla toplantı ve etkinlikler
düzenlemek,

 Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte, insan
haklarının geliştirilmesini teşvik eden ve hak ihlallerinin giderilmesini
hedefleyen kampanya ve programlara destek vermek,

 İnsan hakları bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmak; bu amaçla ilgili
kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, görüş bildirmek ve
tavsiyelerde bulunmak,

 İnsan hakları ihlalleri konusunda yapılan çalışmaları ve elde edilen
sonuçları kapsayan raporlar, materyaller hazırlamak, bu konularda
iyileştirmeler, çözümler önermek, Parti adına alınabilecek önlemleri
belirlemek,

 İşkencenin ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele
ve cezaların önlenmesi bağlamında, insan onuru ve haysiyetine ilişkin
temel hak ve özgürlükleri korumaya ve bunların önündeki engelleri
kaldırmaya yönelik çözüm önerileri üretmek,

 Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini inceleyerek Parti adına
farkındalık yaratmak ve söylem oluşturmak, yerel ve uluslararası hak ihlallerin
kamuoyunda gerçekçi bir biçimde ortaya konulması, yürütülen ihlal
göstergelerini belirleme çalışmaları kapsamında raporlama ve inceleme gibi
süreçlere katkı sağlayarak bu çerçevede diğer insan hakları örgütlerinin bu
konuda izleyecekleri yola ışık tutmak ve hak ihlallerine uğrayan mağdurlara da
destek ziyaretleri gerçekleştirmek,

 İnsan hakları alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve komisyonlarla insan
haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik olarak
Parti adına istişarede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,

 İnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek,
sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların
giderilmesi ve Türkiye’nin ulusal mevzuatının insan hakları alanında taraf olduğu
uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılacak
çalışmalara katkı sağlamak ve bu doğrultuda öneriler geliştirmek,

faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak temel 
anlayışımız;
“İnsanı yaşatmak” ilkesinin ürünü,
“Yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevme”nin mahsulü,
“İnsan varsa millet, millet varsa devlet vardır’’ın
tezahürüdür.
Biz, Güçlü Türkiye ideali için ortaya koyduğumuz yol 
haritasında, “insan”ı merkez alıyor, insan merkezli 
politikalar üretiyoruz.

İNSAN HAKLARI ANLAYIŞIMIZ
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Teşkilat Yapımız

 Genel Merkez

 İl Teşkilatları

 İlçe Teşkilatları

İşbirliklerimiz

 Kamu Kurumları

 Sivil Toplum Kuruluşları

 Uluslararası Kuruluşlar

Teşkilat Yapımız ve İşbirliklerimiz

 81 İl Teşkilatı İnsan Hakları Bölge Eğitimleri
 İnsan Hakları Strateji Eylem Planı Oluşturulması
 Literatür Çalışması
 Uluslararası Komisyonlarla işbirliği içinde ülkemizi temsilen

uluslararası kuruluşlarla yapılan programlara katılacak olan
katılımcılara bilgi aktarımı yapmak

 Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı yurtdışı ziyaretlerde
başta olmak üzere gerçekleştirilecek uluslararası ziyaretlerde
ilgili sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek

 İnsan haklarını konu kısa film, hikaye ve fotoğraf yarışması
 Gençlerin ve çocukların insan hakları konusunda eğitimine

yönelik kitler

Kısa Vadede Planlanan Faaliyetlerimiz

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünyada
insan hakları ihlaline uğramış tek bir mazlum 
kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

“ Türkiye, dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, 
tacize, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlumların 
yanında olmaya, onların acılarını dindirmek için her türlü 

girişimde bulunmaya devam edecektir.”

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

AK Parti Genel Başkanı
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OTURUMLAR
AK Parti’ye ait Parti Programı İnsan Hakları Başlığının Değerlendirilmesi

5.2 Cumartesi - 2. Gün

5.2.1 AK Parti’ye ait Parti 
Programı İnsan Hakları Başlığının 
Değerlendirilmesi

Sabah kahvaltı sonrasında 
katılımcıların isimlerini hatırlatmak 
üzere küçük bir isim tanıtıcı oyunu 
oynandı. Aralarındaki buzu kıran 
katılımcılar daha istekli bir şekilde 
programa dahil oldular. Bu sayede 
eğitim programının farklı bir içeriğe 
ve farklı yöntemlerle yürütüleceği 
konusunda önyargılarını kırmış 
olarak oturumlara daha istekli 
gelmeye başladılar

Altı farklı gruba ayrılan 
katılımcılara Adalet ve Kalkınma 
Parti Programı içerisinde İnsan 
Hakları Başkanlığını doğrudan 

ilgilendiren ve çalışma alanına giren 
II-Temel Haklar ve Siyasi İlkeler 
başlığı altında bulunan 2.1 Temel 
Hak ve Özgürlüklere ait 14 madde 
katılımcılar ile tekrar interaktif bir 
metot kullanılarak paylaşıldı.

II-Temel Haklar ve Siyasi İlkeler – 
2.1 Temel Hak ve Özgürlükler

•Başta İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, Avrupa İnsan                                     
Hakları Sözleşmesi, Paris Şartı ve Helsinki 
Nihai Senedi olmak üzere  Türkiye’nin 
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin 
insan hakları alanında getirdiği 
standartlar uygulamaya geçirilecektir.

•İnsan hakları alanında faaliyet gösteren 
gönüllü kuruluşların, sivil toplum 
örgütlerinin görüş ve         önerileri dikkate 
alınacak, devlet organları ile bu kuruluşlar 

OTURUMLAR
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arasında sıkı bir işbirliği oluşturulacaktır. 
İnsan hakları ihlallerinin tespiti, çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi, insan hakları 
eğitimi ve kolluk güçlerinin denetimi 
konularında bu kuruluşların katılımına 
ağırlık verilecektir.

•Düşünce ve ifade özgürlükleri 
uluslararası standartlar temelinde 
inşa edilecek, düşünceler özgürce 
açıklanabilecek, farklılıklar birer       
zenginlik olarak görülecektir.

•Partimiz, dini insanlığın en önemli 
kurumlarından biri, laikliği ise 
demokrasinin vazgeçilmez şartı, din 
ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak 
görür. Laikliğin, din düşmanlığı şeklinde 
yorumlanmasına ve örselenmesine 
karşıdır.

•Esasen laiklik her türlü din ve inanç 
mensuplarının ibadetlerini rahatça icra 
etmelerini, dini kanaatlerini açıklayıp 
bu doğrultuda yaşamalarını ancak 
inançsız insanların da hayatlarını tanzim 
etmelerini sağlar. Bu bakımdan laiklik, 
özgürlük ve toplumsal barış ilkesidir.

•Partimiz kutsal dini değerlerin ve 
etnisitenin istismar edilerek siyaset 
malzemesi yapılmasını reddeder. 
Dindar insanları rencide eden  tavır ve 
uygulamaları ve onların, dini yaşayış ve 
tercihlerinden dolayı farklı muameleye 
tabi tutulmalarını anti-demokratik, insan 
hak ve özgürlüklerine aykırı bulur. Öte 
yandan dini, siyasi, ekonomik veya başka 

çıkarlara alet etmek veya dini kullanarak 
farklı düşünen ve yaşayan insanlar 
üzerinde baskı kurmak da kabul 
edilemez.

•Partimiz bütün vatandaşlarımızın 
özgür haber alma ve düşüncelerini 
yansıtma hakkını esas kabul eder. 
Çağımız demokrasilerinin vazgeçilmez 
koşullarından biri özgür medyanın 
varlığıdır. Başta anayasa olmak üzere 
medyaya     ilişkin tüm yasal çerçeve ele 
alınarak, medyanın ifade özgürlüğüne 
getirilen ve demokratik toplum 
düzeninin gerekleri ile bağdaşmayan 
yasak ve cezalar kaldırılacaktır. Yazılı ve 
görsel medyanın özgürlükleri, titizlikle 
korunacak ve tekelleşmeye fırsat 
tanınmayacaktır.
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•İnsan hak ve özgürlüklerini bir davranış 
biçimi haline getirmek ve bu sayede 
insan hakları ihlallerini ortadan 
kaldırmak için ilköğretim okullarından 
ve kamu kuruluşlarından başlamak üzere 
eğitim programları düzenlenecektir.

•Hak arama özgürlüğü ve adil 
yargılanma hakkı bütün unsurlarıyla 
gerçekleştirilecektir. Tüm bireylerin hak 
arama yolları kolaylaştırılacaktır.

•Kadın, çocuk ve çalışma hayatına ilişkin 
hak ve özgürlük alanlarında uluslararası 
standartlar ülkemizde de eksiksiz 
uygulanacaktır.

•İşkence, gözaltında ölüm, kayıp, faili 
meçhul cinayetler gibi demokratik hukuk 
devletinde kabul edilemez uygulamaların 
üstüne ciddiyetle gidilecek ve şeffaflık 
sağlanacaktır. Bu konuda her vatandaşın 
şikâyeti değerlendirilecek, caydırıcılığı 
sağlayan gerekli düzenlemeler 
yapılacak, sorumlular cezasız 
kalmayacaktır.

•İnsan hakları ihlalleriyle ilgili şikâyetlerin 
mahkemelerde harçsız ve bizzat temsil 
yolu   açık tutularak öncelik ve ivedilikle 
sonuçlandırılabilmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılacaktır.

•Vatandaşların şikâyetlerini kamu 
adına izleyecek kurum ve kuruluşlar 
oluşturulacaktır.

•Partimiz tüm yurttaşların kamu 
hizmetlerinden hiçbir ayırım 
gözetilmeksizin faydalanması için 
gereken düzenlemelerin yapılmasını 
öngörür. Bu bağlamda, devlet ve 
kurumlarıyla yurttaşlar arasında gittikçe 
artan güven bunalımı giderilecek ve 
yurttaşın devlete ve devletin tüm 
kurumlarına güvenini sağlayacak bir 
yönetim anlayışı tesis edilecektir.

OTURUMLAR
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Katılımcılar farklı illerden                 
gelen diğer katılımcılar ile yine iletişimi 
arttırmaları ve beraber çalışmalarını 
teşvik etmek amacıyla 6 farklı gruba 
bölünerek kaynaştırılmış ve sonrasında 
her bir gruba 2-3 madde verilmek 
suretiyle grup içerisinde bu maddeleri 
tartışmaları ve mevcut durumu analiz 
etmeleri istenilmiştir. Çalışma süresince 
her grupta yer alan her katılımcının 
söz hakkı alması konusunda hassasiyet 
gösterilmesi katılımcılara iletilmiş, 
eğitmenler tarafından kontrolü sağlanmış 
aynı zamanda Genel Merkez İnsan Hakları 
Başkanlığı yetkilileri (Başkan ve Başkan 
Yardımcıları) her grubun çalışmalarına 
katılmışlar ve yorumları doğrudan 
dinleme şansına da sahip olmuşlardır.

Aynı zamanda bu maddeleri analiz 
ederken, 2 temel soruya da cevap 
bulmaya çalışmışlardır:

•AK Parti olarak kurulduğu günden bu 
tarafa kadar ilgili madde konusunda 
neler yaptık, neleri başardık?

•İlgili madde konusunda yapılanlar daha 
farklı nasıl yapılabilirdi?

Katılımcılar grup çalışması 
içerisinde bu soruları ilgili madde 
çerçevesinde değerlendirmiş ve 
eğitmenlerin moderatörlüğünde belirli 
bir süre içerisinde cevap aramışlar ve aynı 
zamanda tartışmışlardır. Bu sayede aynı 
maddeye ilişkin, aynı coğrafi bölgedeki 
aynı parti teşkilatı içerisinden bile olunsa 
farklı uygulamalar ile karşılaşıldığı 

gözlemlenmiştir. Bu duruma ilişkin hangi 
coğrafi bölge olursa olsun bölgenin 
kültürel yapısı, değerleri ve ekonomik 
göstergeleri çerçevesinde programların 
uygulamalarında farklılıklar olduğu tespit 
edilmiştir.

Genel olarak bütün illerdeki 
katılımcılar AK Parti’nin yapmış     
olduğu icraatlardan oldukça memnun 
ve desteklemekte olduklarını belirtmiş 
ancak bazı temel kanunların veya 
yönetmeliklerin uygulanması noktasında 

OTURUMLAR
AK Parti’ye ait Parti Programı İnsan Hakları Başlığının Değerlendirilmesi



4342

AK PARTi iNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI 81 İL 7 BÖLGE EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTILARI RAPORU

(örneğin KHK ile açığa alınan/görevine 
son verilen kamu personelinin komisyon 
maharetiyle göreve iade edilmesine 
karşın göreve başlayamaması gibi) çok 
fazla şikâyet aldıklarını ve bu durumları 
savunma konusunda yetersiz kaldıklarını 
ifade etmişlerdir.

Özellikle teşkilat içerisinde 
yaşanılan sıkıntılar noktasında geçmişte 
yaşanan olaylara takılı kalınmaması 
gerektiği ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği 
yolda çalışmaların aksatılmadan devam 
ettirilmesi gerekliliği katılımcıların 
sıklıkla dile getirdiği hususlar arasında 
bulunmaktadır. 

Katılımcılar parti programının 
incelenmesi noktasında her bir 
madde için parti politikalarından taviz 
verilmeden uygulandığını örnekleri ile 
dile getirmişler, eşit hak ve hürriyetler 
konusunda Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin İnsan Haklarına dikkat eden ve 

bu manada partinin kuruluş ilkelerinden 
ve çıktığı yoldaki ısrarcılığını devam 
ettirdiğini de belirtmişlerdir. 

Verilen örnekler, anlatılan olaylar, 
Türkiye’nin en doğusundan en batısına 
kadar eşit imkanların sağlanması 
noktasında hizmete sokulan kanunlar ve 
ilgili yönetmelikler parti politikalarının 
yerelde uygulanması için yapılan 
kalıcı çözümler olduğu özellikle dile 
getirilmiş ve iktidara gelindiği günden 
günümüze kadar özellikle ve öncelikle 
temel insan hakları ve eşitlikler 
konusunda vatandaşların çözümlere 
kavuşturulduğu belirtilmiştir. Artık 
gelinen noktada başörtüsü konusu 
gibi temel problemlerin çözüldüğü 
ve diğer haklar konusunda çeşitli 
çözümlerin de bulunmaya başlanıldığı 
ve halen de 3. kuşak haklar konusunda 
ısrarlı çalışmaların devam ettiği tüm 
bölgelerde dile getirilmiştir. 

OTURUMLAR
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Tüm bölgelerde katılımcılar 
Cumhurbaşkanımıza karşı olan 
sevgilerini sürekli dile getirmişler ve 
kadın katılımcılarda bu sevginin çok daha 
farklı olduğu gözlemlenmiştir. 

Bazı oturumlarda bu katılımcılar 
tarafından da dile getirilmiş ve 
başörtüsü konusu, laiklik konusundaki 
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, 
toplumda başörtülü kadınlara da verilen 
sosyal hakların uygulamaya geçirilmesi, 
28 Şubat mağduru olmuş kişilerin artık 
sosyal yaşamda, iş yaşamında, eğitim 
alanlarında hak sahibi olmalarından 
dolayı bu sevginin özellikle kadın teşkilat 
çalışanları ve kadın seçmenlerde farklı 
olduğu da dile getirilmiştir. 

AK Parti’nin laikliğin asıl 
savunucusu olduğu, AK Parti zamanında 
herkesin özgürce fikrini ifade edebildiği 
ve dini inançlarını yaşayabildiği de 
katılımcıların ısrarla tüm bölgelerde 
vurguladıkları bir husustur.

Pek tabii ki, katılımcılar 
uygulamalarda problem olduğunu, 
yasama ve yürütme organları tarafından 
yapılan düzenlemelerin aslında yeterli 
olduğu sadece güncelleme ihtiyacı 
bulunduğunu, ancak yerel yönetimlerde 
uygulayıcıların ilgili kanunları 
uygulamada problem yaşattıklarını 
belirtmişlerdir. 

Bu uygulamadaki problemlerin de 
diğer partilerin eline koz verdiğini ve bu 
anlamda yapılan faaliyetlerin teşkilatlar 
tarafından topyekun bir kampanya ile 
seçim olmayan zaman aralıklarında 
halka tanıtılmasının daha etkili olacağı, 
seçim zamanında anlatılanların “seçim 
yatırımı” gözüyle bakıldığı da ayrıca dile 
getirmişlerdir. Bu konular yine bölgesel 
gerçekliklere göre farklılık göstermiştir.

OTURUMLAR
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4544

AK PARTi iNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI 81 İL 7 BÖLGE EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTILARI RAPORU

OTURUMLAR
İnsan Hakları Temel Kavramlar

5.2.2 İnsan Hakları Temel Kavramlar

Bu oturumda katılımcıların bir önceki oturumda konuştukları, tartıştıkları parti 
politikalarının aslında nasıl şekillendiği, temel kavramların nasıl oluştuğu, insan 
hakları kavramlarının şekillenmesinin tarih süresince nasıl ilerlediği incelenmiş 
ve katılımcılar ile özellikle aynı terminolojiyi kullanma ve gerek eğitim boyunca ve 
gerekse eğitim sonrasında bu kavramların anlamları üzerine hem fikir olunması 
yolunda bir oturum planlanmıştır. Oturum sunum şeklinde ve katılımcıların aktif 
katılımı üzerine yoğunlaşan bir oturum olması sebebiyle ilgilerini çekmiş bu sayede 
katılımcıların sunum sırasında da aktif katılım göstermelerine ilişkin bir çalışma 
tamamlanmıştır.

Yapılmış olan sunum aşağıdaki şekildedir:

Bu sunum kapsamında katılımcıların birbirleri ile tartışmaları için bazı kışkırtıcı 
sorular sorulmuş ve kavramlar ve algılar üzerine düşünmeleri sağlanmıştır. İnsan 
hakları kavramlarının sadece toplumun bir kesimini veya bir olayı ilgilendiren 
kavramlar olmadığı aksine toplumdaki tüm bireyleri farklı farklı olaylar çerçevesinde 
ilgilendirebilecek bir yapı taşı olduğu belirtilmiştir.

Bu sunumda yine katılımcıların beraber düşünebilme, en temel insan haklarının 
hayatımıza ne gibi faydalar sağladıklarını gözlemleyebilmeleri amaçlanmış ve 
katılımcıların aktif katılımları sağlanmıştır.

OTURUMLAR
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İnsan haklarının tarih içerisinde 
gelişiminde en önemli iki noktanın “onur” 
ve “eşitlik” ilkelerinden yola çıkması 
ve şekillenmesi üzerine giriş basamağı 
olan bu sunumda  katılımcıların aktif 
düşünmeleri ve birbirleri ile tartışmaları 
sağlanmıştır.

İnsan Haklarının en temel 3 özelliği 
bu sunumda vurgulanmış özellikle OHAL, 
suç-ceza gibi durumlarının insan hakları 
kavramları ile ilişkisi vurgulanmıştır. 
Özellikle ülkemizde son dönemde 
yaşanan OHAL sürecine ilişkin teşkilatlar 
zaman zaman savunma yapmaları 
gereken durumlar ile karşılaştıklarını 
ve OHAL sürecinin insan hakları ile 
ilişkisini bilmelerinin savunmalarını 
daha da güçlü kılacağını belirtmişlerdir.

İnsan hakları konusuna ilişkin 
en güzel örnek şüphesiz ki Kuran-ı 
Kerim’dir. Yüce Allah(CC)’ın bizlere 
Bakara Suresi’nde (190.) emrettiği 
şekliyle insan haklarına her türlü savaş 
ortamında bile ne kadar dikkat edilmesi 
katılımcılar ile paylaşılmış, aslında insan 
hakları gibi kavramların zaten kendi 
inancımızda, kendi medeniyetimizde 
en naif haliyle olduğu konusunda görüş 
birliğine varılmıştır.

İnsan hakları kavramlarının 
tarih boyunca gelişimi konusunda 
katılımcılara fikir vermesi amacıyla 
genel bir bilgilendirme yapılmış ve süreç 
içerisinde fikir verecek, gelişim sürecini 
görebilecekleri şekilde anlatılmıştır. 
Bu sayede aslında bugün konuşulan 

insan hakları kavramlarına bakışlarının 
ne şekilde olması gerektiği, teşkilat 
çalışmalarında farkındalık yaratacak 
şekilde belirtilmiştir. 

Bu sunumlar bazen katılımcıların 
öz-eleştiri yapmalarını da sağlamış ve 
kendi eksikliklerini görmek, bu eksiklikleri 
giderici neler yapabileceklerini 
gözlemleyebilmek açısından da verimli 
olmuştur. Bu sadece kişisel değil teşkilat 
bazında da  İnsan Hakları Birimi olarak         
yapabilecekleri faaliyetlerin genişliği 
açısından önemlidir.
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Bu 3 sunum insan hakları 
konusunun tarih sürecinde gelişimi 
konusunda daha spesifik örneklerle bir 
önceki bölümü destekleyici nitelikte 
yapılandırılmıştır. Bu sayede hak 
kavramının tarih içerisindeki anlamını ve 
çalışmalarının şekillenmesindeki etkisini 
de belirtmişlerdir. Özellikle 3. kuşak 
haklar konusunda teşkilatlar kendi 
eksikliklerinin farkına varmışlar ve bunu 
da dile getirmişlerdir.

Sunumun bu bölümünde özellikle 
teşkilatların bir sivil toplum kuruluşu 
olduğuna dikkat çekilmiş, bu anlamda 
yapabilecekleri maddeler üzerine yoğun 
konuşmalar geçirilmiştir.

Bazı teşkilat temsilcilerinin bu 
anlamda kendilerini bir sivil toplum 
kuruluşundan farklı görüyor olmaları 
da dikkat çekmiş, “hakları kullanmak” 
başlığı altındaki farkındalık maddesinin 
önemine dikkat çekilmesi katılımcılar 
için ayrı bir önem ve öncelikli kısım haline 
gelmiştir.

Sunum katılımcıların sorularının 
cevaplanması ve geri bildirimler ardından 
soru-cevap kısmı ile tamamlanmıştır.

OTURUMLAR
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5.2.3 Medeniyetimizde İnsan Hakları

İnsan hakları, demokrasi vb. kavramlar genelde Batı medeniyetlerine aitmiş 
gibi dile getirilen ve topluma o şekilde yansıtılan kavramlar olmuştur. Bu nedenle 
katılımcıların başta varsa bu algılarını değiştirmek adına katılımcılar ile oturumun 
en başında kendi kültürümüzde insan hakları üzerine bir beyin fırtınası yapılmış 
ve tüm bölgelerde tüm katılımcıların bu konuda yeterli farkındalığa sahip olduğu 
görülmüştür. 

Oturumun sonrasındaki kısımda ise tüm gruplar katılımcı genel sayısına bağlı 
olarak 5-6 eşit gruba ayrılmış ve her grup bir çalışma masası etrafında toplanmıştır. 
Grupların iller karışık ve cinsiyet dengesine dikkat edilerek oluşturulmasının ardından 
katılımcı gruplara grup içi tanışma ve kaynaşmaları için kısa bir süre verilmiştir. Bu 
sürenin de tamamlanmasından sonra tüm gruplara önceden hazırlanmış 14 söz ve o 
sözü söylemiş kişilerden oluşan karışık bir liste dağıtılmıştır.

 Her grubun ayrı ayrı 20 - 25 dakikalık süre içerisinde söz ve sözün ait olduğu 
kişiyi doğru eşleştirmeleri beklenen bu aktivitede hem grupların yine kaynaşmaları 
aynı zamanda küçük bir tarihi entelektüel bilgi kontrolü ve beraberinde gruplar 
arası bir yarışma ortamının gerçekleşmesi sağlanmıştır. 

Her grubun kendisine bulduğu bir  grup adı sonrasında ekrana doğru cevaplar 
sırasıyla yansıtılarak grupların kendilerini değerlendirmeleri ve aynı zamanda 
yarışmaları sağlanmıştır.
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Gruplara dağıtılan sözler ve 
sahipleri şu şekildedir:

1-Hz. Muhammed (SAV): “Arabın Arap 
olmayana, Arap olmayanın da Arap 
üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı 
tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı 
tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.”

2-Mevlana: “Ey onda bunda kusur 
arayan kişi. Hiç bir insanı hor görme, 
hangi millette, hangi dinde olursa olsun, 
insanda, onun bir emaneti vardır. İnsan 
onun aynasıdır”

3-Yunus Emre: “Yaradılanı hoş gör 
yaradandan ötürü”

4-Lokman Hekim: “Beklentilerinin esiri 
olma. Herkesi olduğu gibi kabul et ve 
kimseyi değiştirmek için çabalama.
Hak eden yanında olsun,etmeyen uzak 
dursun.”

5-Hz.Ömer: “Dicle kenarında bir kurt 
bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu 
benden sorar.”

6-Fatih Sultan Mehmet: “Buyurdum ki, 
kendülerin malları ve rızıkları ve mülkleri 
ve mahzenleri ve bağları ve değirmenleri 
ve gemileri ve sandalları ve bilcümle 
meta’aları ve avretleri ve oğlancıkları ve 
kulları ve cariyeleri kendülerin ellerinde 
mukarre ola, müte’arızolmayam ve 
üşendirmeyem.”

OTURUMLAR
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7-Hacı Bayram-ı Veli: ”Dili, dini, rengi ne 
olursa olsun, iyiler iyidir.”

8-Hacı Bektaş-ı Veli: “Yolumuz;ilim, irfan 
ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.”

9-Mehmet Akif Ersoy: “Yumuşak huylu 
isem kim demiş uysal koyunum, kesilir 
belki ama çekmeye gelmez boynum.”

10-Şeyh-Şaban-ı Veli: “Gelişiniz güle 
güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle 
güle olsun.”

11-Neşet Ertaş: “İnsanları birbirinden 
ayıran mezhepçilere karşıyım, 
mezheplere değil.”

12-Recep Tayyip Erdoğan: “Dünya 5’ten 
büyüktür.”

13-Pir Sultan Abdal: “Demiri demir ile 
dövdüler. Biri sıcak, biri soğuktu.insanı 
insana kırdırdılar. Biri aç, biri toktu.”

14-Fatih Sultan Mehmet: “Biz toprakları 
değil, gönülleri    fethetmeye gidiyoruz.”

15-Aşık Veysel: “itimat edersen benim 
sözüme gel, birlik kavline girelim kardaş, 
birlik çok tatlıdır. Benzer üzüme. İçip 
şerbetini duralım kardaş.”

16-Ömer Hayyam: “Ya sırtımıza alıp 
taşıyoruz, ya ayağımızın altına alıp 
çiğniyoruz., öğrenemedik bir türlü yan 
yana yürümeyi.”

17-Yusuf Has Hacib: “İnsan nadir değil, 
insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk 
azdır.”

Oturumun sonunda katılımcı  
lar ile birlikte sözler ve ilişkili olduğu 
insan hakları kavramları konuşulmuş 
ve kavramlar arasındaki ilişkiye dikkat 
çekilmiştir. 

Bu sayede aslında insan hakları 
kavramlarının ne kadar geniş bir 
yelpazeye sahip olduğu ve   sadece 
Batı Medeniyetlerine ait bir kavram 
olmadığını fark etmişlerdir.
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5.2.4 Yerelde Yaşanılan 
Sorunlar ve Değerlendirme

Hiç şüphesiz ki ülke genelinde 
oluşturulan problemlerin uygulama 
aşamasındaki sıkıntılarını yaşayan 
ve fark edip ilk tepkileri karşılamak 
durumunda olanlar taşra teşkilatlarıdır. 
Bu anlamda teşkilatların yaşadıkları 
sıkıntıların Genel Merkez tarafından 
dinlenmesi veya uygulama örneklerinin 
yaygınlaştırılması, olası problemlere 
karşı önceden gerekli tedbirleri 
almak suretiyle problem oluşmadan 
bitirilmesinin sağlanması oldukça 
önemlidir. 

Bu durumların taşra teşkilatı 
tarafından dile getiriliyor olması ve 
doğrudan Genel Merkez temsilcilerine 
iletiyor olmaları ve beraberinde 
sorumlu oldukları alana ilişkin sorunları 
konuşuyor olmaları motivasyonlarını 
yükseltmekte ve yapılan çalışmalara 
olan inançlarını da desteklemektedir.

Çalışmanın bu oturumunda 
tüm katılımcılar kendi illeri bazında 
çalışmışlar ve öncelikle karşılaştıkları 
sorunları düşünmeleri istenmiştir. 
Belirledikleri konulara ilişkin varsa 
çözüm önerileri veya çözülmüş bir 
sorun ise nasıl çözüldüğüne ilişkin 
fikir paylaşımları üzerine verilen süre 
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zarfında sunumlarını hazırlamışlar ve 
tüm katılımcı iller sırasıyla sunumlarını 
yapmışlardır. 

Yapılan sunum sonrasında 
diğer katılımcı illerin katkıları, kendi 
illerinde yaşanmış bir problem ise 
nasıl çözüldüğü, benzer veya farklı 
neler olduğu gibi farklı geribildirimler 
alınması ve tüm illerin sunumlarını 
hazırlamalarının ardından oturum son 
bulmuştur.

Pek tabii ki, farklı bölgelerde 
konuşulan konular farklılık göstermiş, 
bölgelerin kültürel, sosyal, ekonomik 
gibi birçok göstergesine göre de 
sorunlar farklı    olmuştur. Bu da Adalet 
ve Kalkınma Partisinin tüm bölgelerde 
Belediye ve Milletvekiline sahip 
olmasından dolayı ülke genelinden 
gelecek farklı beklentileri nasıl 
karşılaması gerektiğini ve politikalar 
üretirken de nasıl yaklaşılması 
gerektiğini önemle gösteren bir çalışma 
olmuştur. Oturum aynı zamanda üretilen 
politikaların yereldeki yansımalarını da 
görmek açısından oldukça verimli bir 
oturum haline gelmiştir.

Örnek olarak İç Anadolu (Konya) 
toplantısında ağırlıklı olarak mülteciler 
konusunda teşkilatlara gelen şikâyet ve 
öneriler üzerine konular odaklanırken, 
Marmara Bölgesi (Bursa) toplantısında 
işsizlik ve AK Parti’nin ekonomik istikrar 
konusunda yapmış olduğu faaliyetler 
üzerine odaklanan sorunlar gündeme 
gelmiştir. 

Doğu Anadolu (Malatya) 
toplantısında ise en ön plana      yatırımlar, 
iş imkânlarının oluşturulması, 
altyapı çözümleri veya bu alandaki 
çözülmeyen sorunlar, sağlık konusunda 
eksik kalınan hizmetler ve özellikle AK 
Partili olmayan belediyelerin hizmet 
yapmamaları konusunda şikâyetler 
alınması konusu dikkat çekmiştir. 

Karadeniz toplantısında (Samsun) 
Arap turistler ve mal varlığı edinmeleri, 
doğa turizmi konusundaki yatırımlar, 
hidroelektrik santralleri ve betonlaşma 
konusunda alınan şikayetler dikkat 
çeken başlıklar olmuştur. 

Bununla beraber Güneydoğu 
Bölge Toplantısında (Gaziantep) 
Suriyeli mülteciler konusu neredeyse 
hiç dile getirilmemiş olması özellikle 
dikkat çekmiştir. Bu durum sadece 
kendi nüfusunun yaklaşık %200 
oranında mülteciye ev sahipliği 
yapmasından dolayı Kilis ili özelinde 
dile getirilmiş diğer illerde neredeyse 
hiç dile getirilmemiştir. 

Bunun dışında Güneydoğu 
toplantısında öncelikli olarak dile 
getirilen konu başlıkları kadın 
cinayetleri, erken  evlenmeler, istihdam 
başlıklarında yoğunlaşmıştır. 
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Ege toplantısında (İzmir) turizm 
yatırımları ve turizm dışı faaliyetlere 
ilişkin konular önem arz etmiş, 
Suriyeliler konusu zaman zaman 
katılımcılar tarafından dile getirilmiş 
ancak öncelikli ve en büyük problem 
olarak AK Parti’ye oy vermeyen kişiler 
tarafından uğranılan fiziksel saldırılar 
ön plana çıkmıştır. 

Teşkilatların yerelde çalışmaları 
sırasında yaşadıkları problemlerin 
önüne geçebilecek örneklerin daha ön 
plana çıktığı Ege bölgesinde olup bu 
problemleri daha az yaşayan AK Partili 
Belediyelerin çalıştığı illerdeki teşkilat 
mensubu katılımcılar deneyimlerini 
aktarmışlardır.  

Akdeniz toplantısı (Antalya) da 
ise mülteciler konusu ve yoğunluğu 
sebebiyle yaşanılan sıkıntılar, turizm 
yatırımları, muhalif belediyeler ile 
yaşanılan problemler daha öncelikli 
konulardır.

Bu noktada özellikle kamu 
kurumları ile yapılan işbirlikleri, diğer 
illerdeki teşkilat birimlerinin çözüm 
önerileri, yaklaşan Mart 2019 Yerel 
Yönetimler Seçimlerine ilişkin olası 
problem tespitleri ve nasıl çözüm 
oluşturacakları konuları her bölge 
toplantısında yine eğitmenlerin 
rehberliğinde katılımcılar istişare 
etmişler ve birbirlerinin öneri ve 
çözümlerinden faydalanmışlardır.

OTURUMLAR
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Dile getirilen sorunlar aşağıdaki başlıklar şeklinde sıralanabilir:

• Ataması yapılamayan öğretmenler
• Bazı bölgelerde sürgün yeri olarak görülen illerin cazip hale getirilip sosyal 
   dengenin sağlanması
• Belediyeler ile MEB ortaklığının arttırılması ve sosyal faaliyetlerin çoğaltılması
• Belediyelerin engelli vatandaşlara hizmetleri
• Bürokrasi-siyaset çekişmesi
• Cezaevlerindeki fiziksel şartlar
• Çalışanların çalışma sürelerinin iyileştirilmesi
• Engellilere sunulan hizmetlerdeki eksiklikler
• Erken yaşta evlilikler
• Evden uzaklaştırma cezasının yarattığı diğer sıkıntılar
• Evde yaşlı bakım hizmetlerindeki aksaklıklar
• FETÖ mağduriyetleri (geri iade edilenlerin başlayamaması vb.)
• Halk otobüslerinin engellilere yönelik hizmetleri
• İŞKUR işe alınma süreçlerindeki haksızlıklar ve sonuca ulaşmaması (liste-kur’a)
• İş kazaları ve sonrasındaki süreçler
• Kadın cinayetleri
• Kıdem Tazminatı konusu
• Mülteciler
• Mültecilerle ilgili “doğru bilinen yanlışlar”
• Madde bağımlılığı ve AMATEM lerin yaygınlaştırılma(ma)sı
• Oldukça uzun süren ve sonuç çıkmayan güvenlik soruşturmaları
• Trafik ışıklarında dilenen çocuklar
• Temize çıkan suçluların topluma kazandırılması
• Tefecilik ve kaçakçılığın etkileri
• Uyuşturucu tekelinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki     
  hâkimiyeti
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5.3 Pazar - 3. Gün

5.3.1 Kampanya Yönetimi 
ve Simülasyon

Açılış anından eğitimin bu 
oturumuna kadar sürekli insan haklarına 
ilişkin hem fikir olan katılımcıların aslında 
gerçek hayatta uygulama sırasında farklı 
yaklaşımları olabileceğine, katılımcıların 
da farklı davranabileceğine ve insan 
fıtratı gereği çıkar ilişkisi başladığında 
bireylerin savundukları ve inandıkları 
ilkelerden de ödün verebileceği ve hatta 
vazgeçebileceğine ilişkin yapılan bu 
oturumda katılımcılara bir simülasyon 
uygulaması yapılmıştır. Simülasyonlar 
doğası gereği her katılımcının  bir rolü 
olduğu ve rolün gerektirdiği şekilde 
davranmaları gereken oturumlardır.

Yetişkin olmaları sebebiyle her 
katılımcının yaşadığına veya çok 
iyi bildiğine inanılan bir apartman 
simülasyonu ile katılımcıların hak 
temelli yaklaşımlarını günlük yaşamda 
sergilemede karşılaşılan sorunlar 
ve çözümler üzerine odaklanmaları 
sağlanmıştır.

Eğitim salonunun tam bir 
apartman yönetim kurulu salonu 
şeklinde tasarlandığı salonda 
eğitmenler gözlem becerilerini 
kullanarak katılımcılara aşağıda 
detayları gösterilen rolleri vermişlerdir. 
Benzer şekilde yönetim kurulu seçimi 
de eğitmenler tarafından yapılmış ve 
tüm katılımcılara sahip oldukları roller 
ve görev tanımları gizlilik esasıyla 
dağıtılmıştır.

OTURUMLAR
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Gerekli açıklamaların yapılmasının 
ardından eğitmenler sadece gözlemci 
olarak oturumu izlemişler ve katılımcıların 
oturum sırasında söyledikleri cümleler, 
alt mesajları not almışlardır. Oturumun 
tamamlanmasının ardından sırasıyla 
tüm katılımcıların öncelikle simülasyon 
etkinliklerinin önemli aşamasından birisi 
olan katılımcıları rolden çıkarma aşaması        
gerçekleştirilmiş ve ardından katılımcılar 
ile birlikte simülasyonun incelenmesine 
geçilmiştir.

Tüm bölgelerdeki tüm katılımcılar 
ne kadar insan hakları ve demokrasi 
kavramlarını biliyor ve inanıyor 
olsalar da gündelik hayatlarına ilişkin 
uygulamalarda bu kavramlardan nasıl 
taviz verdiklerini kendileri yaşamışlar 
ve toplumda bu kavramların neden bir 
türlü tam oturmadığını, uygulamalarda 
neden sürekli problem yaşandığına 
ilişkin fikirleri olmuştur. Aynı zamanda 
temel hak ve özgürlükler noktasında, 
eğitim hakkı, çocuk hakları, mülteci 
hakları gibi birbiri ile sıkı ilişkisi bulunan 
ancak birbirinden uygulama alanlarında 
farklılıkları olabilecek başlıklara ilişkin de 
fikir birliğine varmışlardır. Diğer taraftan 
bölgesel olarak konuşulan konular, 
kararsızlık aşamalarında bölgelerdeki 
katılımcıların gösterdikleri farklı 
tepkiler de bölgesel  karakteristikleri 
ortaya çıkarabilmektedir.
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5.3.2 Kampanya Yönetimi ve Temel Araçlar

Yaklaşan Yerel Yönetimler Seçimleri öncesinde tüm teşkilatların yoğun bir 
mesaiye girecekleri ve teşkilat birimlerinin de kendi çalışma alanları dahilinde 
çalışmalarını sürdürecekleri muhakkaktır. Bu sebeple katılımcıların beklentileri 
arasında da bulunan seçimlere yönelik hazırlık aşamalarından birisi olan bu 
oturumda kampanya neden yapılır, kampanya hazırlamak ve yürütmek için gerekli 
basamaklar ve yürütme sırasında karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin bir oturum 
planlanmıştır.

Oturum kapsamında projeci düşünme yöntem ve basamakları kapsamında 
katılımcılara interaktif ve uygulamalı bir sunum yapılmış, katılımcıların fikirlerine göre 
şekillenen bir demo uygulama ile katılımcıların bir proje fikrinin veya bir kampanya 
fikrinin nasıl şekillenmesi konusunda görüş birliğine varmaları hedeflenmiştir.

Bu aşamada aynı zamanda katılımcılara kampanya yönetiminde en önemli 
unsur olan iletişimin temel araçları konusunda da bilgi verilmiş ve dikkat edilmesi 
gereken unsurlar gözden geçirilmiştir.

OTURUMLAR
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Kampanya oluşturma basamakları:

Durum Analizi;

Strateji Belirleme Süreci;

Eylem Planlama Süreci;

Ayrıca katılımcılara kampanya planlarken dikkat etmeleri gereken basamaklar 
kadar göze almaları gereken araçlar konusunda da bilgi akışı sağlanmıştır.

Dahili

Güçlü Yanlar

Harici

Olanaklar

Tehditler

Konu Problem Strateji Eylem Etki

Harici 
Analizler

Dahili
Yetenekler

Eylem Amaç Ne Zaman? Nerede? Kiminle Maliyet Sorumlu
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KAMPANYA ARAÇLARI

A-TEMEL ARAÇLAR

1-LOGO
• Kuruma uygun olmalı
• Okunabilir olmalı
• Sade olmalı akılda kalıcı olmalı
• Özgün olmalı
• Uygulanabilir olmalı

2-SLOGAN
• Basit olmalı
• Konunun değerini belirtmeli
• Duygu içermeli / olumlu duygular
• Kısa olmalı
• Kelime odaklı olmalı
• Orijinal olmalı
• Hatırlanabilir olmalı
• İnanılır olmalı
• Kampanyanın kişiliğini yansıtmalı
• Bilinçaltına hitap etmeli
• Yabancı dile uyumlu olmalı

3-TANITIM İÇERİĞİ
• Sorun belirtmeli
• Çözüm önerisi sunulmalı
• Vurgu yapılmalı
• Sloganı destekleyici olmalı

B-İŞİTSEL ARAÇLAR

1-SES BANDI
• Diksiyona dikkat edilmeli
• Duygu içermeli
• Temiz bir kayıt olmalı
• Sade olmalı
• İletişim bilgileri belirtilmeli

C-BASILI ARAÇLAR

1-DÜZENLİ BÜLTEN
• Bilgilendirici olmalı
• Dikkat çekici olmalı
• Metin kalabalığına boğulmamalı
• Devamlılığı olmalı
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2-POSTER
• Sade olmalı
• Okunabilir olmalı
• Kolay anlaşılmalı
• Dikkat çekmeli

3-BROŞÜR
• Posterden daha ayrıntılı bilg  içermeli
• Kendisini okuyan bir kişinin  kafasında  
oluşabilecek bütün temel sorulara yanıt 
vermeli
• Uzun ve kalabalık metinlerden 
  kaçınılmalı
• Saldırgan, suçlayıcı ifadelerden 
  kaçınılmalı
• Bilgi yalın ve anlaşılır olmalı
• Eleştiriler duruma ve sürece karşı
  yapılmalı
• Duygusal değil, mantıksal ve 
  nesnel bir bakış açısı kullanılmalı
• Kanıtsız iddialardan kaçınılmalı

4-İMZA TOPLAMA
• İlk bölümüne kampanya gerekçesi 
  detaylı olarak açıklanmalı
• Kurum bilgileri belirtilmeli
• Ulaşılmak istenen rakam ve amaç 
  yazılmalı
• İmza atacak kişilerin isimleri açık 
  ve net okunmalı

5-BASIN DUYURUSU
• 1 sayfayı geçmemeli
• Konuya en uzak okuyucunun 
  anlayacağı derecede anlaşılır  olmalı
• Başına mutlaka “Basın Duyurusu” 
  yazılmalı
• Tarih konulmalı
• Duyuru konusu ayrı bir başlıkta 
  verilmeli
• Bütün temel bilgiler ilk paragrafta 
  belirtilmeli
• Duyuru metni TV için 10 sn, radyo için      
  20-30 sn’de okunabilir olmalı
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OTURUMLAR
Kampanya Yönetimi ve Temel Araçlar

6-DEKLARASYON
• Ne için yapıldığı belirtilmeli
• Deklarasyonun ulaşmak istenildiği
  aktör belirtilmeli
• Madde halinde yazılmalı
• Kategorilere ayrılmalı
• “malıdır/melidir” cümleleri ile 
  hazırlanmalı

7-AFİŞ
• Dikkat çekici olmalı
• Diğer görsel malzemelerden hemen  
  ayırt edilmeli
• Mesajı çarpıcı olarak vermeli
• Doğru yerlere asılmalı
• Takibi yapılmalı

8-PROMOSYON ÜRÜNLERİ
• Yaratıcı olmalı
• Kampanya konusuna uyumlu olmalı
• Çevre dostu olmalı
• Günlük kullanıma uygun olmalı
• Uzun ömürlü olmalı

D-YÜZYÜZE İLETİŞİM ARAÇLARI

1-SEMPOZYUM, KONFERANS, 
SEMİNER VB.
• Tanınır kişiler programa dahil edilmeli
• Kampanya eksiksiz aktarılmalı
• Kampanya aktörleri yer almalı
• Ulaşılmak istenilen sonuçlar 
  belirtilmeli

E-KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

1-SOSYAL MEDYA
• Farklı hedef kitleler için farklı 
  portallar kullanılmalı
• Kısa ve açıklayıcı olmalı
• Devamlılığı olmalı

2-İNTERNET SAYFASI
• İçerik doyurucu olmalı
• Sade ve kullanıcı dostu olmalı
• İnteraktif olmalı

F-GÖRSEL ARAÇLAR

1-FOTOGRAF
• Fotoğraf dizini olmalı
• Kampanyanın slogan ve logosu yer  
  almalı
• Önce/sonra
• Profesyonel araçlar kullanılmalı

2-VİDEO
• Min. 3/ max. 5-6 dk olmalı
• Duygu içermeli
• Samimi bir dil kullanılmalı
• Ses&müzik yer almalı
• İçeriği destekleyici açıklama  yazıları  
  olmalı
• Vurgu yapılmalı
• Slogan yer almalı

OTURUMLAR
Kampanya Fikirleri Sunumu

5.3.3 Kampanya Fikirleri 
Sunumu

Programın bu bölümünde 
katılımcıların bir önceki oturumda 
öğrendikleri sorun belirleme, 
projelendirme, analiz etme 
kabiliyetlerini geliştirmelerine ve 
oturumlarda konuşulan teorik bilgilerin 
pratiğe dökülmesine yardımcı olması 
amacıyla uygulama çalışması yapılmıştır. 

Eğitimin başından itibaren karışık 
gruplar halinde çalışarak bu oturumda 
artık kendi il teşkilatları ile çalışma 
şansı buldular. Verilen süre zarfında 
önce illerinde yaklaşan seçim sürecine 
ilişkin olası kampanya fikirlerini tespit 
eden teşkilat temsilcileri, ardından 
bu kampanya fikirlerine ilişkin neler                 
yapabileceklerini tartışma ortamı 
buldular ve kendi içlerinde bu fikirleri 
faaliyetlere bölme şansına sahip oldular.

Çalışmanın ilk aşamasında 
illerden gelen katılımcıların konu          
belirleme üzerine kampanya konusunu 
belirlemeleri için açık ve anlaşılır bir 
örnek üzerinden çalışmaları için fikir 
birliğine varmaları sağlanmıştır. Bu 
konuda İnsan Hakları Başkanlığı’nın 
çalışma alanı kapsamında olması 
nedeniyle “insan hakları ve ayrımcılığın 
önlenmesi” üzerine çalışmaları 
sağlanmıştır. 

Bu konu kapsamında özellikle 
“son yıllarda ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığının hızla artması” sorunu 
üzerine çalışma alanı belirlenirmiş ve 
amaç olarak da “ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığının önlenmesi” amacında 
kampanya çalışması hazırlanması 
sağlanmıştır.
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OTURUMLAR
Kampanya Fikirleri Sunumu

Tüm katılımcılar kendi illeri ile 
birlikte küçük gruplar halinde farklı 
konular belirlenerek bu konuların 
altında yer alan sorunlar ve problemleri 
belirlemeleri ve bu belirlenen sorunları 
analiz etmek adına sorun ağacı 
yapılması şeklinde ilerlenmiştir. Bu 
şekilde sorun ağacı üzerinden yapılmış 
bir çalışma ile sorunlar arasındaki                                    
ilişkiler de belirlenmiş olmaktadır ve 
katılımcıların proje döngüsü yönetimi 
prensipleri kapsamında düşünebilmeleri 
sağlanmıştır.

Bu basamağın ardından analiz 
aşamasına geçilmiş, iç ve dış      analizler 
yapabilme becerilerinin geliştirilmesi 
tarafından eğitmen analiz yapma 
basamakları hakkında bilgi vermiştir. 

Bu katılımcıların teşkilat ve 
çalışma alanlarına dışardan bir göz 
olarak bakmalarına ve daha sağlıklı 
düşünebilmelerine imkan veren bir 
aşama olmasından  dolayı katılımcıların 
daha eleştirel bakabilme yeteneklerine 
de katkıda bulunmaktadır. 

Özellikle SWOT analizi yöntemi 
mantığında teşkilat birimi, çalışma 
alanları, il ve çevrelerindeki kültürel yapı 
gibi birçok etmeni düşünerek küçük 
aşamalı bir SWOT çalışması yapmışlar ve 
bu sayede yürütecekleri kampanya fikri 
ve amaçları doğrultusunda kendilerinin 
de farkına varmaları sağlanmıştır. Bu 
çalışmanın en büyük aşamalarından 
birisi teşkilat yapılanmasına yine teşkilat 

çalışanı olarak kendilerinin dışardan bir 
göz olarak bakabilmeleridir.

SWOT çalışmasının ardından 
strateji aşamasında bir kampanyanın 
tüm unsurlarına ilişkin adımların 
planlanması boyutuna geçilmiştir. 
Özellikle artık somut olarak SWOT 
çalışmasından gelen bilgilerin 
rehberliğinde ve kampanyanın 
amaçlarına ilişkin hangi eylemlerin 
gerçekleşeceği, bu eylemlerin ne zaman, 
nerede, kiminle gerçekleşeceği ve bu 
gerçekleşme esnasında bütçenin nasıl 
olacağına ilişkin bir çalışma yapılmış 
ve katılımcıların bu kapsamda ne 
kadar başarılı olabileceklerini önceden 
kendilerinin görebilmelerine imkân 
verilmiştir.

Çalışmanın tamamlanmasının 
ardından tüm gruplar sırayla sunum 
yapma ve kampanya fikirlerini hem 
bölgedeki diğer illerle hem de Genel 
Merkezden gelen temsilcilerle 
paylaşma şansına sahip olmuştur. 

Bu sayede hem eğitmenler 
tarafından proje döngüsü mantığı 
çerçevesinde bir hata varsa geribildirim 
de bulunulmuş, aynı zamanda diğer 
illerden gelen teşkilat temsilcileri 
geribildirimde bulunarak kampanya 
fikirlerine ilişkin fikirlerini beyan 
etmişlerdir. 

OTURUMLAR
Kampanya Fikirleri Sunumu

Zaman zaman A ilinde 
uygulanması düşünülen bir 
kampanya fikri B ili tarafından da 
ilgi çekici bulunmuş ve B ilinde de 
uygulanabileceği belirtilmiş ve/veya 
aynı kampanya B ilinde önceden 
uygulanmış olduğu durumlarda ise 
ilgili il temsilcileri tarafından dile 
getirilmiş riskleri, avantajları gibi ön 
bilgilendirmelerde de bulunulmuştur. 

Bu sayede iller arasında bilgi 
alışverişi artmış ve yapılan çalışmalar 
için istişare imkânı da doğmuştur. 
Benzer şekilde kampanya fikirleri Genel 
Merkezden gelen temsilciler tarafından 
da değerlendirilmiş ve katılımcılara 

bu kampanya fikirlerine ilişkin parti 
politikaları, Genel Merkezin bakış açısı 
gibi konular hakkında da geri bildirim 
verme şansı olmuştur.

Bu çalışma da katılımcıların fikir, 
hayal, plan vb. şekildeki kampanyalarını 
doğrudan projelendirdikleri ve en 
tepeye sundukları bir oturum olmuştur.
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OTURUMLAR
Neler Öğrendik?

5.3.4 Neler Öğrendik?

Programın bu oturumu genel bir değerlendirme şeklinde planlanmıştır. Bu 
oturumda eğitmenler tarafından hazırlanan bir yarışma formatıyla katılımcıların 
eğlenirken öğrenmelerini tekrar etmelerine fırsat verilmiş ve bir taraftan da tüm 
katılımcıların birbirleri ile eğlenceli bir şekilde yarışmaları sağlanmıştır. Yarışma 
içerisinde 15 soru ile eğitim sürecinde konuşulmuş konu başlıklarına ilişkin sorular 
sorulmuştur.

Sorular derlenirken gerek Parti bilgisi, gerek genel kültür bilgisi gerekse eğitimde 
bahsi geçen konuların tekrar edilebilecek düzeyde olmasına özen gösterilmiştir.

OTURUMLAR
Neler Öğrendik?

Değerlendirme oturumundaki 
sorular şu şekildedir;

1-Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi 
üzerine kurulmuştur.» kimin sözüdür? 
(Hacı Bektaş-ı Veli)

2-Dünya İnsan Hakları günü hangi 
yıldan beri 10 Aralık ta kutlanmaktadır? 
(1948)

3-Türkiye’ye ilk Suriye’li göçü kaç yılında 
başlamıştır? (2011)

4-İnsan Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcılığı partinin kaçıncı 
olağan kongresinde ihdas           edilmiştir? 
(5.)

5-Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, 
her işiniz güle güle olsun.sözü kime 
aittir? (Şeyh Şaban-ı Veli)

6-Genel Merkez Merkez Yürütme 
Kurulunda kaç üye bulunmaktadır? (25)

7-Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak 
haklar arasına girmez? (Emeklilik 
Hakkı)

8-Uluslararası hukuka göre, göç ettiği 
ülkeye o ülkenin yasalarını ihlal ederek 
giriş yapan, ülkede kalmak için yasal 
hakkı bulunmayan, ülkenin yasalarını 
ihlal ederek çıkış yapan kişiler için 
aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
(Düzensiz Göçmen)

9-Bir ülkede yaşayan, bir devlete 
vatandaşlık bağıyla bağlı, kendini o 
ülkenin kaderine bağlamış insanlardan 
oluşan bütüne ne ad verilir? (Halk)

10-Bir kampanya yönetirken sahaya 
çıkmadan önceki son basamağın adı 
nedir? (Strateji)

11-Türkiye İnsan Hakları Sözleşmesi’ni 
kaç yılında imzalamıştır? (1950)

12-İnsan Hakları Başkanlığınca 
düzenlenen 81 il / 7 Bölge eğitim 
programı Konya ilinde başladı. 
Konya’dan sonraki toplantımız nerede 
yapılmıştır? (Bursa)

13-Mecelle hangi padişah zamanında 
tamamlanmıştır? (Abdulhamid)

14-İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü 11 Ekim 2018 verilerine 
göre, ülkemizde kaç Suriyeli mülteci 
bulunmaktadır? (3 milyon 585 bin 738 
kişi)

15-Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluş 
günü hangisidir? (14 Ağustos 2001)
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OTURUMLAR
Genel Değerlendirme

5.3.5 Genel Değerlendirme

Programın son oturumu olan genel değerlendirme oturumu sırasıyla online 
değerlendirme,  sözlü değerlendirme ve yazılı değerlendirme şeklinde 3 aşamalı 
olarak planlanmıştır. Katılımcılar ilk olarak tüm oturumları tek tek online portalda 
cep telefonlarından değerlendirerek görüşlerini bildirmişlerdir. Bölge toplantılarının 
genel değerlendirme dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Online değerlendirme oturumundan sonra tüm katılımcılara istisnasız söz 
hakkı verilmiş ve eğitim ile ilgili istedikleri süreç ile alakalı sözlü geri bildirim 
yapma şansı verilmiştir. Bu sayede katılımcılar diğer katılımcıların düşüncelerini 
de duyma şansına sahip olmuşlardır. Sözlü değerlendirmeden sonra da tüm bölge 
toplantılarında aynı formatta kullanılacak olan daha açık uçlu yorumların bulunduğu 
yazılı değerlendirme oturumuna geçilmiş ve katılımcıların değerlendirme formunu 
doldurmaları istenmiştir. Yazılı değerlendirme formları bölgeler bazında EK olarak 
sunulmuştur.

BAŞLIK
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DEĞERLENDİRMELER
Eğitmen Değerlendirmesi

6. Değerlendirmeler

6.1 Eğitmen Değerlendirmesi

Eğitimler süresince 2(iki) 
eğitmen görev almışlardır. Eğitmenler 
programın ihtiyaçlarından yola çıkıp, 
uygulanması ve raporlamasına kadar 
eğitimin tüm basamaklarından sorumlu 
olmuşlardır. 

Eğitmenlerin teorik bilgilerinin 
yanı sıra eğitimin interaktif 
uygulanmasındaki pratik becerileri 
de eğitimin başarıya ulaşmasında 
önemlidir. Eğitim süresince gerek 
değerlendirme formları gerekse 
katılımcılarla yapılan informal 
görüşmelerde katılımcıların oturumlarda 
dile getirdikleri bakış açıları ve konular 
eğitmenlerde de bir “dış göz” olarak 
bazı konularda fikirler oluşturmuşlardır.

Özellikle sahada sürekli çalışan 
ve vatandaş ile sürekli iletişim halinde 
olan, AK Partinin politika belgelerinin 
saha çalışmalarıyla “vitrini” olan yerel 
teşkilatların insan hakları konusunda 
eksik yanlarının oldukça fazla olduğu 
düşünülmektedir. 

Her ne kadar İnsan Hakları Genel 
Başkanlığı yeni kurulmuş olsa da AK 
Parti’nin hakları savunmak felsefesiyle 
kurulması ve iktidara gelmesi sebebiyle 
katılımcıların yani teşkilat mensuplarının 
bu konuda bazı temel kavramlara daha 
sahip olacakları beklenilmiştir. Birimlerde 
Hukuk Fakültesi mezunu olup avukatlık 
mesleğini icra eden kişilerin olması 
saha çalışmalarını kuvvetlendirecektir. 
Ancak diğer taraftan farklı meslek 
grubu veya herhangi bir işte çalışmayan                                          
kişilerin de teşkilat mensubu oldukları 

DEĞERLENDİRMELER
Eğitmen Değerlendirmesi

düşünüldüğünde bu çalışmaların önem 
arz ettiği muhakkaktır.

Günümüzde artık özel şirketler, sivil 
toplum kuruluşları ve hatta çok az 
sayıda olsa da zaman zaman kamu 
kurum ve kuruluşları artık eğitim 
metotlarını değiştirmişler ve yeni nesil 
eğitimleri kullanmaya başlamışlardır. 
Siyasi dünyada ise Türkiye’de ilk defa 
AK Parti tarafından bu eğitimlerin 
uygulandığı bilinmektedir. 

Oturumlar halinde yapılmış 
olsa da ilk defa tüm eğitimin yaygın 
eğitim metodolojisi ile hazırlandığı 
eğitimin ise İnsan Hakları Başkanlığı 
tarafından olduğu da ayrıca 
bilinmektedir. Bu da göstermiştir ki, 
saha artık Genel Merkez’den eğitim 
içeriklerini değiştirmek bölgesel, il 
bazında veya ulusal düzeyde farklı 
eğitim metotlarının kullanıldığı 
organizasyonlar talep etmektedirler. 
Bu sayede katılımcılar daha çok söz 
hakkına sahip olmakta, sorunlarını dile 
getirmekte, kişisel bilgi ve     becerilerini 
de kullanabilmektedirler.

Bütün bunların beraberinde bazı il 
teşkilatlarında İnsan Hakları Birimlerinin 
“dinlenme” yeri olarak görüldüğü ve 
katılımcıların bu durumu sık sık dile 
getirdikleri de görülmüştür. Bu da 
ayrıca dikkat edilmesi gereken ve Genel 
Merkez tarafından illere bilgi verilmesi    
gereken teşkilat içi bir konudur.

Eğitmenler tarafından sahanın 
ihtiyacı olabilecek konu başlıkları da 
düşünülmüş ve rapora eklenilmesi uygun 
görülmüştür. Sahada uygulanabilecek 
farklı eğitim başlıkları;

• Aynı eğitimin iller bazında 
  uygulanması (iller talep edebilir)

• Sahada daha aktif çalışmalar    
  yapabilmek adına 3.kuşak haklar

• Takım çalışması

• Aktif dinleme ve ikna yöntemleri

• Sahada karşılaşılan sorunlar ve 
  iletişim odaklı çözümlemeler

• Kampanya yönetimi eğitimi

• Projeci düşünme ve proje yönetimi    
  eğitimi
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Oturumların Çevrim İçi Ortamda Değerlendirilmesi

6.2 Oturumların Çevrimiçi Ortamda Değerlendirilmesi

DEĞERLENDİRMELER
Oturumların Çevrim İçi Ortamda Değerlendirilmesi

10%
Kötü

7%
Kötü
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DEĞERLENDİRMELER
Oturumların Çevrim İçi Ortamda Değerlendirilmesi

4%
Kötü

3%
Kötü

DEĞERLENDİRMELER
Oturumların Çevrim İçi Ortamda Değerlendirilmesi

2%
Kötü

1%
Kötü
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DEĞERLENDİRMELER
Oturumların Çevrim İçi Ortamda Değerlendirilmesi

2%
Kötü

2%
Kötü

DEĞERLENDİRMELER
Oturumların Çevrim İçi Ortamda Değerlendirilmesi

1%
Kötü

1%
Kötü
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AK PARTi iNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI 81 İL 7 BÖLGE EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTILARI RAPORU

Dünya 5’ten Büyüktür !

“Türkiye, dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, tacize, insan hakları 
ihlallerine maruz kalan mazlumların yanında olmaya, onların acılarını dindirmek 

için her türlü girişimde bulunmaya devam edecektir.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

AK Parti Genel Başkanı
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