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2000’li yıllar dünyada özgürlük 
alanlarının daraldığı ve devletlerin 
içe kapandığı yıllardı. Türkiye ise 
tam aksi bir istikamet izlemekteydi. 
Çünkü milletimiz demokratikleşmeyi, 
sivilleşmeyi, normalleşmeyi parti 
programının merkezine koyan AK 
Parti’yi iktidara getirmişti. AK Parti, 
güven tazeleyerek ve programını 
yenileyerek her seçimde oylarını 
arttırdı.

AK Parti’yle birlikte artık 
demokratikleşme sürecini 
hızlandıran, insan haklarıçıtasını 
yükselten ve geçmişin korkularıyla 
yüzleşen bir Türkiye vardı.

Ülkemizin her ferdinin; daha iyi 
şartlarda yaşamaya, hayat kalitesini 
yükseltmeye, refahını arttırmaya ve 
AB standartlarında insan haklarına 
hakkı vardı.

Anayasal, yasal, idari ve kurumsal 
düzeyde toplumsal hayatı ilgilendiren 
adımlar hızla atıldı; bir anlamda 
demokratikleşme yolunda sessiz bir 
devrim gerçekleştiriliyordu.

En önemli adımlardan biri, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesiydi. Bu sayede 
terör örgütünün istismar alanları 
daraltıldı. Kuşkusuz bu süreçte 
adımlar atılırken risk de alındı. Ancak 
uzun vadeli düşünülerek istikrar, 
huzur ve refah hedeflendi.

Bu çalışma, AK Parti’nin 2001 yılında 
koyduğu vizyon doğrultusunda 
gerçekleştirdiği adımların ortaya 
konulması amacıyla yapıldı.

Demokratikleşme ve insan hakları 
çerçevesinde atılan bu adımlara 
bakıldığında, son on yılda ne büyük 
mesafeler alındığı, aşılamaz görülen 
ve çözümü hayal bile edilemeyen 
sorunların geride bırakıldığı net bir 
biçimde görülüyor. Bu, bir başka 
açıdan da milletimizin AK Parti’yi 
neden umudun ve değişimin partisi 
olarak benimsediğini de gösteriyor.

AK Parti olarak toplumun her 
kesiminin; Türk, Kürt, Arap, Alevi, 
Sünni, Laz, Çerkez demeden tüm 
vatandaşlarımızın eşit, saygın, onurlu 
bireyler olarak demokratik haklarını 
en iyi şekilde kullanabildikleri güçlü 
ve müreffeh bir ülkede yaşaması 
temel önceliğimizdi. Bu öncelik 
doğrultusunda adımlar atmaya ve 
güçlü ve lider ülke Türkiye hedefine 
emin adımlarla ilerlemeye devam 
edeceğiz.

Daha güçlü; daha kararlı…

Değişen Türkiye



2001
AK PARTİ

PROGRAMI VE 
VİZYONU



Yıl: 2001
Sorunlar Büyüktü;

AK PARTi ise Kararlı...
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İNSAN HAKLARI, 
DEMOKRATİKLEŞME 
VE SİVİLLEŞME, 
AK PARTi 
PROGRAMININ 
ÖNCELİĞİYDİ
14 Ağustos 2001 tarihinde Başbakanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın 

liderliğinde kurulan AK Parti’nin Programında insan hakları, demok-

ratikleşme, sivilleşme ağırlıklı ve önemli yer tuttu. Son 10 yılda bu 

doğrultuda AK Parti hükümetleri, Türkiye’nin demokratik bir hukuk 

devletine dönüşümünü sağlayan çok önemli reformlar gerçekleştirdi.

Parti programında yer alan hedefler ile AK Parti hükümetlerince 

gerçekleştirilen anayasal, yasal, idari ve kurumsal düzenleme ve uy-

gulamalar, geçmişte hiçbir partiye nasip olmayan şekilde AK Parti’nin 

söylemi ile icraatları arasındaki büyük uyumu ortaya koyuyordu. 

Program; tüm renkliliği, benzerlikleri, farklılıkları ile Türkiye’nin eşsiz 

zenginliğine, kendi içinde, bölgesinde ve dünyada yeniliğin, kalkın-

manın, barışın, huzurun ve refahın öncüsü olma potansiyeline vurgu 

yapıyordu. AK Parti, siyaset sahnesindeki varlık nedenini bu büyük 

potansiyeli harekete geçirmek olarak görüyordu.



Hedefler Büyüktü...
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TEMEL HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER 
KORUNMALI VE 
GELİŞTİRİLMELİYDİ

HUKUKUN
ÜSTÜNLÜĞÜ
TAM OLARAK
HAYATA 
GEÇİRİLMELİYDİ

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

● 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, şeffaflık 
sağlanacaktır. Bu konuda her vatandaşın şikayeti değerlendirilecek, caydırıcılığı 
sağlayan gerekli düzenlemeler yapılacak, sorumlular cezasız kalmayacaktır. 

● Vatandaşların şikayetlerini kamu adına izleyecek kurum ve kuruluşlar 
oluşturulacaktır.

●  Anayasanın ve kanunların herkesi bağlayıcılığına dair ilke titizlikle 
uygulanacaktır.

●  Yüksek mahkeme üyelerinin belirlenmesi usulü mahkemelerin bağımsızlığı, 
mesleki ölçütler, seçim yapacak organlar ve demokratik ülke deneyimleri 
dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir.

●  Yargının etkinliğini ve işleyişini hızlandırmak için “Usûl Kanunları” gözden 
geçirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır.
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DEMOKRATİKLEŞME
VE SİVİL TOPLUMUN
GÜÇLENDİRİLMESİNDE
DAHA HIZLI YOL 
ALINMALIYDI
● Vatandaşların siyasete katılımlarında asli işlevi gören ve demokrasinin 

vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin hareket ve faaliyet alanları 
genişletilecektir. 

● Merkezi yönetimin taşra teşkilatına; yerel yönetimlerin, yerel sivil oluşumların 
ve vatandaşların isteklerini karşılayacak, diyaloga dayalı bir yönetim anlayışı 
kazandırılacaktır. 

● Vatandaşlar ile yönetim arasında günlük hayattaki bağı kuracak olan yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi için gerekli tüm anayasal ve yasal düzenlemeler 
gerçekleştirilecek ve işlevsel yeni yerel yönetim birimleri oluşturulacaktır. 

● Seçilme yaşının 25’e indirilmesiyle gençlerin demokratik süreçlere aktif 
katılımı sağlanacak ve genç nüfusun ülke yönetiminde sorumluluk alması 
teşvik edilecektir. 

● Demokrasilerin temel niteliklerinden biri olan toplantı ve gösteri 
özgürlüğünün daha etkili kullanılabilmesi için gerekli hukuki düzenlemeler 
gerçekleştirilecektir.

En Yakıcı Soruna 
Çözümler...
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TERÖR SORUNU İLE
VATANTAŞLARIMIZIN
DEMOKRATİK HAK VE
TALEPLERİ 
BİRBİRİNDEN
AYRILMALIYDI
Red, İnkar ve Asimilasyon  
Politikalarına Son Verilmesi

OHAL Uygulamasına
Son VerilmesiFarklılıkların, Zenginlik Olarak Kabülü

● Kimimizin “Güneydoğu”, kimimizin “Kürt”, kimimizin de “terör” sorunu 
dediğimiz olay maalesef Türkiye’nin bir gerçeğidir. AK Parti bu sorunun 
toplum hayatımızda neden olduğu olumsuzlukların bilinciyle bölge halkının 
mutluluğu, refahı, hak ve özgürlüklerini gözeten, Türkiye’nin bütünlüğünü ve 
üniter devlet yapısıyla birlikte bölgeyi tehdit eden terörün önlenmesinde zaaf 
yaratmayacak bir şekilde; gerçeğin tespitinin ötesinde kalıcı, tüm toplumun 
duyarlılıklarına saygılı, etkili ve sorunları kökünden çözmeye yönelik bir 
politika izleyecektir.

● AK Parti, teröre tepki olarak maksadını aşan ve bölge halkını rahatsız 
eden bazı uygulamaların terk edilmesi ve uzun yıllardır devam eden OHAL 
uygulamasının tamamen kaldırılmasını hedeflemektedir. Suçlu insanlar 
karşısında caydırıcı ve masumları koruyucu bir tavır sergilemesi gereken 
devletimizin, suçsuz insanlara şefkatle muamele etmesi gerektiğine 
inanmaktadır.

● Bu bölgemizdeki kültürel farklılıklar, AK Parti tarafından zenginlik kabul 
edilmektedir. Resmi dil ve eğitim dili Türkçe olmak şartıyla, Türkçe dışındaki 
dillerde yayın dahil kültürel faaliyetlerin yapılabilmesini, AK Parti ülkemizdeki 
birlik ve bütünlüğü zedeleyen değil, güçlendiren ve pekiştiren bir zenginlik 
olarak görmektedir. Bölgenin geri kalmışlığından kaynaklanan kimi 
olumsuzlukların giderilmesini, bölgeye dönük özel düzenlemeler yoluyla 
değil, genel demokratikleşme projesi bağlamında düşünmektedir.
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Sosyo-Ekonomik 
Boyutun Gözetilmesi

Otoriter Devlet 
Anlayışından 
Demokratik Devlete

Etkili ve Çok Boyutlu 
Çözüm Politikası

Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşlığı

● Yoğun terör sonrası dönemde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde, 
bölgelerarası kalkınmışlık farkını yok edecek, en azından asgariye indirecek 
önemli bir adım atılmamıştır. Partimiz yöreye yönelik istihdamı artırıcı ciddi 
ekonomik projeleri ve terör ortamından şu veya bu şekilde zarar gören 
vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek uygulamaları devreye sokarak 
ihtiyaç duyulan rehabilitasyonu sağlayacaktır. 

● Bölgenin ticari ve ekonomik faaliyetler açısından cazip hale gelebilmesi için, 
bölgenin bir çıkmaz sokak konumundan çıkartılıp, komşu ülkelerle sınır ticareti 
dahil dinamik bir ticaret ortamı oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla 
Partimiz, bölgedeki ticaretin arttırılması için her türlü tedbiri alacaktır.

● Bürokratik, otoriter devlet anlayışına yaslanan çözümler, sadece asayiş 
mantığına dayandığı için, uzun vadede sorunları daha da derinleştirmektedir. 
Buna karşılık demokratik devlet anlayışı çerçevesindeki yaklaşımlar, ilk anda 
endişeyle karşılansa bile, uzun vadede milletimizin birlik ve bütünlüğünü 
pekiştiren sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle bölgedeki sorunların sadece 
ekonomik kalkınma politikaları ile tam bir çözüme kavuşturulamayacağı, 
bütün bunların üstünde kültürel farklılıkları demokratik hukuk devleti 
ilkesi çerçevesinde tanıyan yaklaşımların etkili olması gerektiği, sorunun 
çözümünde gerekli bir adımdır.

● Hizmetlerin yetersiz olması, işsizlik, fakirlik ve baskı, terörün beslenmesine 
en müsait ortamlardır. Terör ve baskı karşılıklı olarak birbirini besler. Terörün 
sonuç olduğunu unutan her yaklaşım sadece baskı ile çözüm üretmeye 
yönelir. Oysa bu terörü daha çok güçlendirir. Bu nedenle terörü sona 
erdirmenin yolu, temel hak ve hürriyetlere saygılı bir devlet yaklaşımı 
ile ekonomik kalkınmayı ve güvenliği aynı bütünün parçaları olarak 
düşünmekten geçer.

● Kültürel farklılıklar bölge halkıyla olan müştereklikleri arka plana atmayı 
gerektirmez. Aksine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı toplumumuzun 
çimentosudur.



VE YAPILANLAR...
AK PARTi

HÜKÜMETLERİNCE
ATILAN ADIMLAR



Sessiz Devrim ve 
Tarihi Reformlar
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KRONİK 
SORUNLARA
NEŞTER
46 Kez Uzatılan Olağanüstü 
Hale Son!

Sivilleşme: Bürokratik Vesayete Son

Fail-i Meçhul Cinayetler 
Dönemine Son!

İşkenceye Sıfır Tolerans

AK Parti Kasım 2002’de iktidara gelmeden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde işkence, faili meçhuller, siyasi cinayetler gündemden düşmüyor; köy 
boşaltmalar, zorla göç ettirme, dernek ve vakıfların kapatılması, gazete, dergi ve 
yayın yasakları ile toplumumuzda ağır yaralar açan olağanüstü hal uygulaması 
eleştiri konusu yapılıyordu. 

19 Temmuz 1987 tarihinde geçici olarak başlayan ancak 46 kez uzatılan 
olağanüstü hal uygulamasına, AK Parti’nin demokratikleşme adımlarının ilk 
büyük hamlesi olarak – AK Parti hükümetinin kurulmasından sadece 12 gün 
sonra – 30 Kasım 2002’de son verildi. Bölge rahat bir nefes aldı, ikili yönetim 
sisteminden kurtuldu, normalleşti ve vatandaşın günlük yaşamı kolaylaştı.

12 Eylül darbe Anayasası ve izleyen yasal düzenlemelerle oluşan vesayetçi 
anlayış, vatandaşın demokratik iradesini hiçe sayıyor; yürütmenin en etkili 
kurumları, kurulları, halka hesap verme sorumluluğu taşımayan atanmışların 
yönlendirmesi altında kalıyordu. 

Bu konuda en önemli adımları AK Parti iktidarı attı. Milli Güvenlik Kurulu ve MGK 
Genel Sekreterliğine ilişkin yasal değişiklikler, askeri mahkemelerin yetkilerinin 
daraltılması, askeri harcamalara Sayıştay denetimi getirilmesi, çeşitli kurullara 
(YÖK, RTÜK, Sinema, Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulu vb.) MGK Genel 
Sekreterliği veya Genelkurmay Başkanlığı’nca üye seçilmesinin kaldırılması gibi 
adımlarla sivilleşme alanında büyük mesafe alındı.

Ülkemizde siyasi karakterli fail-i meçhuller, toplumda kaos ve güvensizlik ortamı 
oluşturmak isteyen kirli odakların demokrasi karşıtı hedeflerine ulaşmak için 
kullandığı en önemli silah oldu on yıllarca… 

Halkın iradesi dışında güç odağı tanımayan AK Parti, yargısız infaz ve fail-i 
meçhul cinayetler gibi yaşam hakkı ihlallerini, Türkiye’nin gündeminden çıkardı. 
Bu tür gayrımeşru işlere kalkışan kamu görevlileri hakkında da adli makamlarca 
gerekli yasal süreçler başlatıldı. Geçmişin üzerindeki sis perdesinin kaldırılması, 
karanlık olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasında büyük ilerleme 
kaydedildi.

Türkiye, 2000’li yılların başında en ağır insan hakkı ihlalleri arasında yer alan ve 
bir insanlık ayıbı olan işkence ile gündeme gelen bir ülkeydi. 

Yasal düzenlemelerle işkence ve kötü muamelenin tanımı genişletildi, cezalar 
artırıldı, bu cezaların tecili ve paraya çevrilme imkânı kaldırıldı. Güvenlik 
personelinin eğitimi ile zihniyetler de değişti. Amaçlanan, “İşkenceye sıfır 
tolerans”tı ve bu ayıp, hem yasal altyapı hem uygulama olarak gündemden 
çıkarıldı ve bu hedef de aşıldı.



Neler Değişti?
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DAHA ETKİN VE  
GÜÇLÜ BİR SİVİL TOPLUM
AVRUPA İNSAN  
HAKLARISÖZLEŞMESİ’NE
UYGUN BİR 
ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLANDI

HERKESİN TOPLANTI 
VE GÖSTERİ HAKKINI
KULLANABİLMESİNE 
İMKAN SAĞLANDI

12 Eylül ideolojisinin bir ürünü olan eski Dernekler Kanununda örgütlü toplum 
kontrol altında tutulması gereken, potansiyel bir “tehlike” olarak görülmekteydi. 
Sivil toplumun devletten bağımsız bir yapısının olması gerektiği anlayışından 
uzak bir biçimde, kamunun dernekler üzerindeki sıkı denetimleri ve vesayet 
sistemi ile sivil toplumun inisiyatifi elinden alınmıştı. Dernek kurucusu ve üyesi 
olmak zorlaştırılmış, derneklerin kuruluşları ve işleyişlerine ilişkin prosedürlere 
aşırı ölçüde kamu makamlarının müdahalesi öngörülmüştü. Yabancı dernekler, 
Türkiye’de faaliyet gösteremiyor, şube açamıyorlardı. Türkiye’deki derneklerin 
yurt dışında ve yurt dışındaki derneklerin de Türkiye’de faaliyette bulunmaları 
yasaktı. 

Yapılan değişikliklerle, derneklerin faaliyet alanları genişletildi. Derneklerin 
resmi olmayan yazışmalarında herhangi bir dili kullanabilmelerine, tüzel kişilerin 
(gerçek kişilere ilaveten) dernek üyesi olabilmelerine  imkân tanındı, ayrıca 
derneklerin yurt dışında şube açabilmelerinin de yolu açıldı. Bildiri ve yayın 
yapma üzerindeki kısıtlamalar hafifletildi. 

Dernekler Kanunu’nda yer alan mülk edinme, gerekli izin prosedürü ve denetime 
ilişkin hükümlere uymama durumunda uygulanan hapis cezası ise para cezasına 
çevrildi. 

Dernek kurabilme ve üye olma şartları esnek hale getirildi. Belli bazı suçlardan 
dolayı hüküm giymiş olanların dernek kurucusu olabilmelerine yönelik 
kısıtlamalar ile mahkeme kararıyla kapatılmış olan dernek veya partilere üye 
olmuş olanlar hakkındaki sınırlamalar azaltıldı. Yükseköğretim öğrencilerinin 
yalnızca eğitim, öğretim, moral ve dinlenme konularında değil, aynı zamanda 
sanat, kültür ve bilim konularında da dernek kurabilmelerine imkân tanındı. 

Son olarak, 2004 yılında yeni bir “Dernekler Kanunu” yürürlüğe konuldu ve bu 
suretle dernek kurma hakkına getirilen kısıtlamalar kaldırılarak, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir örgütlenme özgürlüğü sağlandı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde toplantı ve gösteriler kolay 
ve keyfi bir biçimde yasaklanabiliyordu. 

Bu durum, kanunda yapılan değişiklikle “suç işleneceğine dair açık ve yakın 
tehlike”nin mevcut olması durumuyla sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin ertelenme süreleri kısaltıldı. Yasak fiillerle ilgili cezalar yeniden 
düzenlendi, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanımı daha 
demokratik temele dayandırıldı.
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VAKIFLARIN 
KURULUŞU VE 
MÜLK EDİNMELERİ 
KOLAYLAŞTIRILDI

SİYASİ PARTİLERİN 
KAPATILMASI 
ZORLAŞTIRILDI

Önemli ve tarihi bir sivil toplum örgütü olan vakıfların işlevlerini gerektiği şekilde 
yerine getirebilmelerinin önünde çeşitli yasal engeller mevcuttu. 

Farklı din, mezhep ve inanç gruplarına ait cemaat vakıflarının taşınmaz mal 
edinmeleri, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmaları ve taşınmaz malların vakıf 
adına tescili için Bakanlar Kurulundan izin alınması şartı kaldırıldı. Böylece 
cemaat vakıflarının mülk edinmesi kolaylaştırıldı.

Bilahare, cemaat vakıflarının tasarrufları altında bulunan taşınmaz malların vakıf 
adına tescili için yapılacak başvurular bakımından öngörülen 6 aylık süre 18 aya 
çıkarıldı. 

2008 yılında ise sivil toplumun güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım daha 
atılarak yeni bir “Vakıflar Kanunu” çıkarıldı.

Türkiye sadece 90’lı yıllarda demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan yirmi 
kadar siyasi partinin Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatıldığı ve adeta bir siyasi 
parti mezarlığı görünümü veren bir ülkeydi. 

Siyasi partilerin bu kadar kolay bir şekilde kapatılmasının bir demokrasi ayıbı 
olduğu düşüncesinden hareketle siyasi partilere üyelik ve partilerin işleyişi 
konularında daha demokratik kurallar getirilerek, siyasi partilerin kapatılması 
zorlaştırıldı. Anayasa Mahkemesi’nin siyasi partilerin kapatılmasına karar vermesi 
için beşte üç çoğunluk şartı aranması zorunluluğu getirildi.

BASIN DAHA ÖZGÜR

Eski Basın Kanununda, yayınevlerinin kapatılması, baskı makinelerinin 
dağıtımının durdurulması ve müsaderesi gibi basın özgürlüğünü sınırlandıran 
yaptırımlar uygulanıyordu. Ayrıca para cezaları yerine hapis cezaları 
öngörülüyordu. 

Basın özgürlüğünün, onu kullananlar açısından bir özgürlük olduğu kadar birey 
ve kitleler açısından da temel bir hak niteliğinde olduğu bilinciyle yeni bir “Basın 
Kanunu” çıkarıldı.

Basının kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilmesi açısından büyük 
önem taşıyan haber kaynaklarının korunması konusunda sorunlar vardı. 

Basın Kanununda yapılan değişiklikle mevkute (süreli yayın) sahibi, mesul 
müdür ve yazı sahibinin haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamamasına ve bu 
suretle korunmalarına ilişkin hükümler getirildi.

Daha Özgürlükçü Bir  
“Basın Kanunu” Çıkarıldı

Gazetecilerin Haber 
Kaynaklarının Korunması 
Sağlandı
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İŞKENCEYE KARŞI
ETKİN MÜCADELE

FARKLILIKLARI 
ZENGİNLİK OLARAK 
GÖREN KÜLTÜREL 
HAKLAR

Türkiye AK Parti iktidarından önce işkence ve kötü muamele iddiaları ile birlikte 
anılan, soruşturulmayan ve cezasız kalan işkence olayları nedeniyle Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nce mahkum edilen bir ülke görünümündeydi.

“İşkence” ve “kötü muamele” konularına ilişkin mahkûmiyet kararlarının 
tecil edilmesini ve para cezasına çevrilmesini önlemek amacıyla, TCK’nın 243 
(işkence) ve 245’inci (kötü muamele) maddeleri değiştirildi. Bu çerçevede; 
işkence ve kötü muamele suçunun tanımı genişletilerek, cezaları artırıldı. Bu 
cezaların tecili ve paraya çevrilmesi önlendi.

90’lı yıllar insanımızın kolluk merkezlerine mağdur ve şikâyetçi olarak bile 
gitmeye çekindiği bir dönemdi. 

Vatandaşın güvenlik birimleri ile ilk temas noktası olan polis merkezleri ve 
karakollar kamera sistemi ile modernleştirilerek yenilendi. Artık nezarethaneler 
ve ifade alma odaları insan hakları normlarına uygun.

Ülkemizin kültürel zenginliğinin bir göstergesi olan farklı dil ve lehçeler, uzun 
yıllar tam bir inkar ve ret politikasınına tabi tutulmuşlardı. 

Farklı dil ve lehçelerin öğretilmesi amacıyla kurs açılması serbest bırakıldı. 
Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılarak yönetmelik ve müfredat hazırlandı. 
Bu çerçevede, Kürtçe öğrenim kursları yasal hale getirildi ve ‘Kürtçe’ öğrenimi 
için özel kursların açılması ile ilgili engel kalmadı.

“Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı 
Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik” 
hazırlanarak yürürlüğe konuldu. 

Türkiye’deki birçok işkence davası zamanaşımı nedeniyle düşmüş, sorumlu kamu 
görevlileri cezalandırılamamıştı. 

Yapılan değişiklikle; davaların “acele” ve “öncelikli” olarak görülmesi, davaların 
30 günden daha uzun bir süre ertelenmemesi ve davalara adli tatilde de devam 
edilmesi sağlandı.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 
Türkiye’nin de tanıdığı, alanında uzman ve önemli bir kuruluştur. Türkiye, bu 
kuruluşun raporlarında sıkça eleştirilmekteydi. 

Gözaltı koşulları ve cezaevlerindeki koşullar AİÖK’ün standartlarına uygun şekilde 
iyileştirildi. Bu alanlarda Türkiye’ye yönelik eleştiriler uluslararası kamuoyunun 
gündeminden düşürüldü.

“İşkence”ye Karşı Yasal 
Mücadele Güçlendirildi

Özel Kurslarda Farklı Dil ve 
Lehçelerin Öğretilmesinin Yolu Açıldı

Farklı Dil ve Lehçelerde Radyo ve Televizyon 
Yayını Yapılmasına İmkân Tanındı

Kolluk Merkezleri Modernleşti

İşkence Davalarının 
Zamanaşımına 
Uğramasının Önüne Geçildi

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi 
ile Etkin Bir İş Birliğine Gidildi
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Vatandaşlarımzın günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve 
lehçelerde yayın yapma imkânının, hem kamu hem de özel radyo ve televizyon 
kuruluşları aracılığıyla sağlanması yasal güvenceye kavuşturuldu. Böylece özel 
televizyonlarla birlikte TRT’nin de bu alanda yayın yapmasının önündeki yasal 
engeller kaldırılarak, yayın hakkı güvence altına alındı.

Farklı Dil ve Lehçelerde Yayın Hakkı 
Yasal Güvence Altına Alındı

“BİLİNMEYEN DİL”
AYIBINI ORTADAN 
KALDIRDIK

SİVİLLEŞME  
ANLAMINDA 
ÖNEMLİ ADIMLAR

Günümüz demokrasi ve insan hakları anlayışıyla bağdaşmayacak şekilde 
vatandaşlarımızın çocuklarına Türkçe olmayan isimleri koymaları yasaktı. 

Nüfus Kanununun ilgili maddesi değiştirilerek vatandaşlarımızın çocuklarına 
diledikleri adı koyabilmeleri sağlandı.

Kamuoyunda, sivil yönetim üzerinde askeri bir vesayet kurumu olarak algılanan 
MGK’nın sivilleşmesi, ülkemizdeki sivilleşme ve demokratikleşme açısından çok 
kritik bir anlam taşıyordu. 

Bu doğrultuda önemli bir adım atılarak, Genel Sekreterin atanması usulü 
değiştirildi ve Genelkurmay Başkanının olumlu görüşü aranmaksızın sadece 
Başbakanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile Genel Sekreterin atanması 
düzenlemesi getirildi. 

MGK Genel Sekreteri’nin görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek, MGK Genel 
Sekreteri’nin sivil olmasının yolu açıldı. Ayrıca MGK’nın iki ayda bir toplanması 
kararlaştırıldı. Bu değişikliklerden sonra 1938’den bu yana askerlerin atandığı 
MGK Genel Sekreterliği’ne siviller atanmaya başlandı.

Bu kurullara Genelkurmay Başkanlığı ve MGK Genel Sekreterliği’nce aday 
gösterilmesine ilişkin hükümler mevzuattan çıkarıldı.

28 Şubat sürecinde hukuk dışı ve anti-demokratik çalışmalarla özdeşleşen 
Batı Çalışma Grubu’nun devamı niteliğindeki Başbakanlık Takip Kurulu’nun 
faaliyetlerine son verildi.

Ülkemizde kültür ve sanatın gelişmesinin önündeki en önemli engellerden biri 
de sanat eserlerine yönelik kolay ve keyfi yasaklamalardı. 

İlgili kanunda yapılan değişiklikle bu alandaki eserlerin yasaklanmasının 
kapsamı, yalnızca Cumhuriyetin temel niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne aykırılık suçlarıyla sınırlandırıldı. İdari mercilerce bu 
alanda verilen yasaklama kararlarının 24 saat içinde hakim onayına sunulması 
koşulu getirildi. Sinema, Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulundan Milli 
Güvenlik Kurulu temsilcisi çıkartıldı.

Herkesin Çocuğuna İstediği İsmi  
Verebilmesinin Önü Açıldı

MGK Genel Sekreterliği Sivileştirildi

YÖK, RTÜK ve Haberleşme Yüksek
Kurulu’nun Yapısı Sivil Perspektiften
Yeniden Düzenlendi

Başbakanlık Takip Kurulu’na Son Verildi

Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin 
Üzerindeki Yasakçı Anlayış Değişti
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“Halkı askerlikten soğutma” suçlamasıyla çok sayıda gazeteci askeri 
mahkemelerde soruşturma ve kovuşturmalara maruz kalıyordu. 

Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklik 
ile Askeri Ceza Kanununun sivil şahıslara uygulanma alanı daraltıldı.

Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve sivilleşmesinin önündeki birçok engel 
1982 Anayasasından kaynaklanmaktaydı. 2004, 2006 ve 2007 yıllarında yapılan 
anayasa değişiklikleri ile söz konusu engellerin kaldırılması yönünde önemli bir 
mesafe alındı. Bu çerçevede; 
●	 Ülke içerisindeki demokratik değişim ve dönüşümü güçlendirmek için temel 

haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka üstünlüğü ilkesi Anayasa’da 
yerini aldı. 

●	 Kadın - erkek eşitliği anayasal güvenceye bağlandı. 
●	 Ölüm cezaları ile ilgili hükümler ilgili maddelerden çıkarıldı. 
●	 Basın araçlarının korunması ve basın özgürlüğüne ilişkin madde yeniden 

düzenlendi. 
●	 Silahlı Kuvvetlerin ellerinde bulunan devlet mallarının TBMM adına 

denetlenmesinde gizlilik esası ortadan kaldırıldı. 
●	 Milletvekili seçilme yaşı 30’dan 25’e indirildi. 
●	 Ülkedeki vesayet sistemini zayıflatmak ve milli iradeyi güçlendirmek amacıyla 

Cumhurbaşkanının halkın oyuyla seçilmesinin önü açıldı.

Askeri Mahkemelerin Yetkilerine 
Sınırlama Getirildi

Anayasa Artık Daha Demokratik

12 EYLÜL’E 
MİLLET DARBESİ: 
2010 REFERANDUMU  
İLE BİREYSEL HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER, SİVİLLEŞME 
VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI 
GÜÇLENDİRİLDİ

Anayasa, eşitlik ilkesi nedeniyle pozitif ayrımcılığa imkân tanımıyordu. 

Yapılan değişikliklerle kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve 
vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler, pozitif ayrımcılık 
uygulanabilecek kesimler olarak benimsendi.

Pozitif Ayrımcılık Tanındı

Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın, idari bir kararla da vatandaşlara yurt 
dışına çıkış yasağı getirilebiliyordu.

Seyahat özgürlüğünün genişletilmesi kapsamında yapılan değişiklikle, yurt dışına 
çıkış yasağının kapsamı daraltıldı ve bu konuda idarenin yetkisi kaldırılarak, yurt 
dışına çıkışların “ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim 
kararına bağlı olarak” sınırlanabileceği düzenlemesi getirildi.

Seyahat Özgürlüğü Genişletildi
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Çocuk hakları ile ilgili uluslararası temel ilkeler, anayasal güvence altına alındı.  
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41’inci maddesinin kenar başlığı “Ailenin 
korunması” iken “Ailenin korunması ve çocuk hakları” şeklinde değiştirilerek, 
her çocuğun, korunma ve bakımdan yararlanma, ana ve babasıyla kişisel ve 
doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olacağı ve devletin, her 
türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alacağı şeklinde 
düzenlemeler getirildi.

Çalışanlar arasında sendikal haklar ve toplu sözleşmeler konusunda eşitsizlikler 
vardı.

Kamu görevlilerine toplu sözleşme imkânı getirildi ve bu konudaki uygulama 
kanunu yürürlüğe konuldu.

Vatandaşlar, hızlı ve etkin bir şekilde kamudan hakkını arayamıyordu.

Vatandaşların kamu kurumları ile olan sorunlarının hızlı ve etkin bir 
şekilde çözümüne yönelik etkili bir idari yol olan Kamu Denetçiliği Kurumu 
(Ombudsmanlık) anayasal dayanağa kavuşturuldu. 14 Haziran 2012 tarihinde  
ise Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu çıkarıldı.

Çocuk Hakları Güvence Altına Alındı

Sivillerin, askeri mahkemelerde yargılanmasına son verildi. Askerlerin, askeri 
suçlar dışındaki suçlarla ilgili olarak sivil mahkemelerde yargılanması sağlandı.

Askeri Mahkemelerin Yargı Yetkisi 
Sınırlandırıldı

Sendikal Haklar Güçlendirildi

Kamu Denetçiliği Kurumu 
Anayasa’da Yerini Aldı

Herhangi bir siyasi parti kapatıldığında, o siyasi parti bünyesinde bulunan 
miletvekillerinin vekillikleri de kendiliğinden düşüyordu. 

Yapılan değişiklikle, siyasi partilerin kapatılması durumunda milletvekillerinin 

Siyasi Partilerin Kapatılması Durumunda 
Vekilliğin Düşmesi Önlendi

YAŞ kararı ile ordudan uzaklaştırılanlar, yargı yoluyla haklarını arayamıyorlardı.

Yapılan düzenlemeyle, YAŞ kararı ile ordudan uzaklaştırılanlara yargı yolu açıldı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarına  
Yargı Yolu Açıldı
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HSYK daha demokratik bir yapıya kavuşturuldu. Bu bağlamda 2010 yılında 
konuya ilişkin uygulama kanunu olan “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanunu” (HSYK) yürürlüğe konuldu. HSYK’nın hâkim ve savcılara yönelik 
meslekten ihraç kararları yargı denetimine açıldı.

Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açıldı.

İnsan haklarına saygılı bir “hukuk devleti” olmanın bir gereği olarak, insan 
hakları ihlallerinden dolayı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı 
getirildi. Vatandaşlarımızın 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla faydalanmaya 
başlayacakları Anayasa Mahkemesi’ne “bireysel başvuru” imkânı yasal 
dayanağa kavuşmuş oldu. Artık vatandaşlarımız insan haklarına ilişkin 
şikayetlerini kendi ülkemiz yargı sistemi içinde çözebilecekleri yeni bir 
hukuki yola kavuşmuş oldu. Bundan böyle, ülkemizden Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların sayısında azalma bekleniyor.

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSYK)  
Yapısı Demokratikleştirildi

Devlet Memurlarının Yargıya Başvuru  
Hakları Genişletildi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
İmkânı Getirildi

Askeri yargı ile ilgili en büyük eleştiri, yargılamalarda emir - komuta zinciri 
içerisinde hareket edildiği yönündeydi.

Yapılan değişiklikle askeri, adli ve idari yargıda yer alan bütün hakim ve 
savcıların bağımsız karar verebilmeleri anayasal güvence altına alındı.

Askeri Yargının Bağımsızlığı  
Güvenceye Alındı

Anayasa Mahkemesi çoğulcu ve demokratik bir yapıya sahip değildi.

Yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesi demokratik ve çoğulcu bir yapıya 
kavuşturuldu ve üyelerin çalışma süreleri 12 yılla sınırlandırıldı.

Anayasa Mahkemesi Daha Demokratik  
Bir Yapıya Kavuşturuldu

Anayasa Mahkemesi’ne TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvet 
Komutanlarını “Yüce Divan” sıfatıyla yargılama yetkisi verildi.

Anayasa Mahkemesi’nin Yetki Sınırları 
Genişletildi

Kişilerin özel hayatlarına ilişkin bilgiler yeterince korunamıyordu.

Anayasa’nın ilgili maddesine eklenen fıkra ile demokratik ve insan haklarına 
dayanan bir hukuk devleti olmanın bir gereği olarak kişisel veriler koruma 
altına alındı.

Kişisel Verilerin Korunması Anayasal  
Güvenceye Alındı

2001 yılında kurulan Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal 
politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve iş birliğini sağlama, 
sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirleme ve 
hükümete bildirme işlevi gören önemli bir platformdur. Bu kurum anayasal bir 
dayanağa kavuşturuldu ve işler hale getirildi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey  
Anayasa’ya Girdi
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Yargı hizmetlerinde etkinlik sağlanabilmesi amacıyla kabul edilen 6110 
sayılı Kanunla, Yargıtay ve Danıştay’ın üye ve daire sayısı artırıldı, yargılama 
süresinin kısaltılmasını sağlayacak önemli değişiklikler hayata geçirildi. 6217 
sayılı Kanunla adaletin hızlandırılması, mahkemelerin iş yükünün azaltılması 
amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı.

Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesini amaçlayan yasa paketlerinin 
üçüncüsünü oluşturan 2 Temmuz 2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun, insan 
haklarını derinleştiren ve geliştiren önemli düzenlemeler getirdi. Bu 
kapsamda;
●	 Yargılamaların hızlandırılmasını sağlayarak uzun yargılama şikâyetine son 

verecek önemli değişiklikler getirildi.

●	 Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı güçlendirildi ve terör suçlarından verilen 
cezalarda indirim imkânı getirildi.

●	 Adil yargılamanın güçlendirilmesi amacıyla, yargı görevi yapanı etkileme 
suçunun unsurları yeniden düzenlendi.

●	 Basın ve yayın özgürlüğünün genişletilmesi amacıyla, soruşturmanın gizliliğini 
ihlâl ve âdil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçları yeniden düzenlendi.

●	 Tutuklama konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılması amacıyla tutukluluk 
yasağı sınırı iki yıla çıkarıldı.

●	 Tutuklama kararlarının somut olgularla gerekçelendirilmesi zorunluluğu 
getirildi.

●	 Adli kontrol uygulamasının kapsamı genişletildi.
●	 Kamuoyunda eleştiri konusu yapılan Özel Yetkili Mahkemeler kaldırıldı.
●	 Özgürlükler hâkimi düzenlemesi getirildi.
●	 Gözaltı süresi kısaltıldı.
●	 Sanık hakları ve savunma hakkı güçlendirildi.
●	 Basit terör suçlarının ertelenmesi ve adli para cezasına çevrilebilmesi imkanı 

sağlandı.
●	 İfade hürriyeti ve basın ve yayın özgürlüğünün güçlendirilmesi çerçevesinde 

ileriye  yönelik yayın durdurma cezası kaldırıldı.
●	 31 Aralık 2011 tarihine kadar basılı yayınlar hakkında verilen toplatma 

kararları hükümsüz kılındı.
●	 31 Aralık 2011 tarihine kadar basın ve yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin 

dava ve cezalar ertelendi.

Demokratikleşme ve İnsan Hakları 
Derinleştirildi, Genişletildi

Türkiye’nin demokratikleşme sürecini büyük ölçüde sekteye uğratan  
12 Eylül Askeri Darbesinin baş sorumlularına yargı yolu açıldı. Böylece  
darbenin mağdurları, darbeyi yapanlardan kanun önünde hesap 
sorabilme hakkına kavuştu. Bu konudaki yargılama süreci devam  
ediyor.

12 Eylül Darbecilerini Yargılamanın  
Yolu Açıldı
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BİREYLERİN TEMEL 
HAKLARINA DAHA 
FAZLA SAYGI

ÇAĞDAŞ BİR CEZA 
ADELETİ SİSTEMİ

Kamu yönetiminde geleneksel gizlilik ve devlet sırrı anlayışının yoğun yaşandığı 
bir ülkeydi Türkiye…

“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ile hesap veren yönetim anlayışının gereği olarak 
vatandaşın kendisine ve devlete ait bilgilere erişimi sağlandı. Bu yasa, gizliliğin, 
kapalılığın hâkim olduğu geleneksel yönetim anlayışından; şeffaflığın, hesap 
verebilirliğin, katılımcılığın sağlandığı yeni yönetim anlayışına geçişin de temsili 
oldu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkartılan Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu gibi temel kanunlar aradan geçen uzun sürede yapılan değişikliklerle 
adeta yamalı bohça haline gelmişlerdi. Bu kanunlar özellikle uluslararası ve 
mukayeseli hukuktaki insan hakları alanındaki gelişmelerin gerisine düşmüştü.

İnsan onuruna saygı esasına dayanan ve özgürlükçü karakteri ön planda bir ceza 
hukuku düzeni kurulması amacıyla Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, 
Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu çıkarılarak 
yeni ve insan haklarına saygılı bir ceza adaleti anlayışına geçildi.

Yeni Ceza Muhakemesi Kanununa paralel olarak hazırlanan “Yakalama, 
Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği” ile adli soruşturma sırasında kolluk 
görevlilerinin yakalama, gözaltına alma ve ifade alma işlemlerini yürütürken 
uyacakları esas ve usuller insan hakları ihlallerine izin vermeyecek şekilde 
ayrıntılı bir şekilde düzenlendi.

Aleyhlerindeki bir mahkeme kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
aykırılığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile sabit olan vatandaşlarımız 
için en iyi tatmin yolu, davalarının yeniden görülmesi iken bu yol mevzuatımızda 
mevcut değildi.

Bu sebeple AİHM’nin verdiği ihlal kararları, hukuk ve ceza yargılamasında 
“yargılamanın yenilenmesi” sebebi sayıldı.

İkiz sözleşmeler olarak bilinen ve insan hakları alanında evrensel nitelikte 
en önemli düzenlemeler olan Birleşmiş Milletler “Medeni ve Siyasi Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşme” ile “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşme” 2003 yılında onaylandı. Ayrıca, Ölüm Cezasının 
Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’ye ek Birinci İhtiyari Protokol Kasım 2006’da, İkinci İhtiyari Protokol ise 
Mart 2006’da onaylandı.

Olağanüstü dönemleri çağrıştıran Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), 
ülkemizde adil yargılanma hakkı yönünden sürekli tartışma ve eleştiri 
konusuydu. 

Bu mahkemeler, 2004 yılında kaldırıldı. Olağanüstü Hal uygulamasına son 
verilmesi ve DGM’lerin kaldırılması; Türkiye’de bir dönemin kapandığının ve 
demokratikleşme adına yeni bir dönemin başladığının en somut göstergesi oldu.

Şeffaf Bir Yönetim İçin Bilgi Edinme 
Hakkı Getirildi

Temel Kanunlar Yenilendi

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 
İşlemleri İnsan Haklarına Uygun  
Hale Getirildi

AİHM Kararlarına Dayalı,
Yargılamanın Yenilenme Yolu Açıldı

İnsan Haklarına İlişkin Evrensel 
Sözleşmeler Onaylandı

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kaldırıldı
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Yapılan değişiklikle “Adalet Bakanı’nın kamu davası açılması için Cumhuriyet 
Savcılarına talimat verme yetkisi” kaldırıldı.

Uluslararası platformlarda ülkemizin adı töre ve namus cinayetleri ile anılır 
olmuştu. Ülkemiz hala bu insanlık ayıbıyla yaşayan diğer bazı az gelişmiş 
ülkelerle birlikte aynı kategoride değerlendiriliyordu. Eski ceza kanunumuz 
çerçevesinde, bu cinayetleri işleyenlere verilenlere cezalarda haksız tahrik 
gerekçesiyle indirime gidilmesi toplumun vicdanını yaralıyordu.
Yapılan değişiklikle Ceza Kanunu’nda “Haksız Tahrik” durumlarını düzenleyen 
madde sadece “haksız fiilleri” içerecek şekilde değiştirildi. Maddenin 
gerekçesinde bu düzeltmenin, söz konusu maddenin namus cinayeti vakalarında 
kullanılmasını engellemek amacıyla yapıldığı belirtildi. Buna ek olarak töre 
saikiyle işlenen cinayetler, ağırlaştırıcı neden olarak yeniden tanımlandı.

15 yaşını bitirmiş olan küçükler tarafından işlenen suçlara da genel 
mahkemelerde bakılıyordu.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda 18 yaşını bitirmemiş 
herkesin çocuk sayılması düzenlemesi getirildi ve Çocuk Mahkemelerinin görev 
alanı ile ilgili istisna kaldırıldı. Çocuk Mahkemelerindeki yargılanma yaşı 15’ten 
18’e çıkarıldı ve çağdaş bir çocuk adalet sistemi oluşturuldu.

Adalet Bakanının Dava Açma Konusunda  
Talimat Verme Yetkisi Kaldırıldı

Töre ve Namus Cinayetlerinde İndirim 
Öngören Düzenleme Kaldırıldı

Çocuk Hakları Güçlendirildi

YEREL YÖNETİMLERİN 
İDARİ VE MALİ 
ÖZERKLİĞİ ARTIK 
DAHA GÜÇLÜ
Demokratikleşmenin ve yerelleşmenin bir gereği olarak, belediyeler ve il özel 
idareleri, Anayasamızda yer alan “yerinden yönetim” ilkesi ve “Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı” çerçevesinde yeniden ele alındı. 

Bu çerçevede önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerde getirilen çok 
sayıda yenilik içerisinde öne çıkanlardan bazıları şöyle;

Belediye Kanunu:
●	 Belediyeler üzerinde merkezi idarenin sahip olduğu idari vesayet alanları 

daraltılarak, vesayet yerine daha çok iş birliğine dayalı bir merkez - yerel ilişkisi 
oluşturuldu.

●	 Belediyelerin personel istihdamı kolaylaştırıldı.
●	 Daha etkin ve katılımcı meclis yapısı öngörüldü.
●	 Kent konseylerinin çalışma usûl ve esasları hukuki çerçeveye oturtuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu
●	 Büyükşehir belediyelerinin kuruluş şartları belirlendi.
●	 Büyükşehir belediyelerinin sınırları da nüfuslarına bağlı olarak genişletildi.
●	 Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında yaşanan görev 

ve yetki kargaşasına son verildi.
●	 Büyükşehir belediyeleri dâhilinde yapılacak olan yatırımların tek bir merkezden 

koordine edilmesine imkân sağlandı.
●	 Çarpık ve düzensiz kentleşme, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın ön-

lenmesi için Büyükşehir Belediyelerine ilçe belediyelerin imar planları ve imar 
uygulamaları üzerinde denetim yapma imkânı getirildi.

Yeni ve Çağdaş Bir Yerel Yönetim Mevzuatı
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İl Özel İdaresi Kanunu
●	 İl Özel İdarelerinde stratejik plan yapma ve performans esaslı bütçe hazırlama 

zorunlu hale getirildi.
●	 İl Özel İdarelerinin görev alanları genişletildi.
●	 İl Özel İdarelerinin malları devlet malı statüsüne kavuşturuldu.
●	 İl Genel Meclislerine kendi başkanlarını seçme imkânı getirildi.
●	 İl Özel İdarelerinin personel istihdâmı kolaylaştırıldı.
●	 İl Özel İdarelerine kadro karşılığı sözleşmeli ve kısmi zamanlı sözleşmeli perso-

nel çalıştırma imkânı sağlandı.
●	 İl Özel İdarelerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan yazışma imkânı 

verildi.
●	 İl Özel İdarelerinin yurt dışı ilişki kurmaları hususunda Belediye Kanununda yapı-

lan düzenlemeye paralel olarak kolaylıklar sağlandı.

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
●	 Mahalli idarelerin kendi başlarına yapamayacakları ya da yüksek maliyetle ya-

pabilecekleri bazı hizmetleri birlik kurarak, daha düşük maliyetle yürütmelerine 
imkân sağlandı.

●	 İl Özel İdarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde birer birlik 
kurulmasına izin verildi.

●	 Köylere hizmet götürme birlikleriyle ilgili olarak özel düzenlemeler yapıldı. Birlik 
üye aidatlarının keyfi olarak ödenmemesi sorunu ortadan kaldırıldı.

Bu kanunla hem merkezi bütçeden yerel yönetimlere aktarılan toplam kaynak 
arttırıldı, hem de bu kaynağın yerel yönetimlere dağıtım sistemi değiştirildi. Bu 
çerçevede reform sonrası dönemde Genel Bütçe Vergi Gelirleri’nden yerel yöne-
timlere 2002 yılında 4,7 milyar TL aktarılmışken 2010 yılında bu rakam 20,5 milyar 
TL’ye ulaştı; bu % 330 oranında bir artış demek.
Tüm bu Kanunlarla, yerel yönetimler görev, yetki ve kaynak bakımından güçlendi-
rildi. Demokrasilerde esas olan yerinde yönetim anlayışı yerleşmeye başladı.

2003 yılından itibaren başlayan reformlarla yerel yönetimlerin görev ve yetkileri-
nin yanı sıra mali bakımdan da güçlendirilmesi hedeflendi.
5779 sayılı Kanunla yerel yönetimlerin gelirlerinin güvenceye alınması bakımından 
çeşitli muafiyetler getirildi.
2008 ekonomik krizi öncesinde yapılan düzenlemelere ilave olarak kriz sonrası 
dönemde de yerel yönetimlerin gelirlerini arttırıcı ya da olası giderlerini azaltıcı 
düzenlemeler yapıldı, bu düzenlemelerin 2008 krizinin yerel yönetimler üzerindeki 
etkisinin hafifletilmesine olumlu katkıları oldu.
6111 sayılı Kanunla kamuya ait bazı alacakların yeniden yapılandırılması kapsa-
mında yerel yönetimlerin gerek merkezi yönetim kuruluşlarına borçları gerekse 
kişi ve kuruluşlardan alacakları için ödeme kolaylığı getirildi.

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden (GBVG) Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun

Mali Açıdan Güçlü Yerel Yönetimler

BÖLGELER ARASINDAKİ 
GELİŞMİŞLİK FARKINI 
ASGARİYE İNDİRME  
ÇABALARI

AK Parti iktidarları döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerine 
yapılan yatırımlar toplamı, 32 milyar TL’ye ulaştı.

2011 fiyatları dikkate alınarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik 
kamu yatırımlarının Kalkınma Bakanlığı verileri kapsamında incelenmesi 2002 - 
2012 döneminde bölgeye yapılan kamu yatırımlarında büyük bir artış olduğunu 
gösteriyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
2002-2011 Döneminde Kamu Yatırımları Arttı



42
İleri

Demokrasi
Yolculuğu

43
İleri

Demokrasi
Yolculuğu

Buna göre;
●	 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toplam yatırım programından aldığı 

pay 2002 yılında % 7 iken bu rakam 2011 yılına kadar % 15,2’ye yükseldi.
●	 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplam program ödeneği 2002 yılında 

2.198.065.000 TL iken, 2011 yılında bu rakam % 191 artarak 6.405.195.000 
TL’ye ulaştı.

●	 Program bazında 2002-2011 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesi’nin aldığı 
pay % 3,3’ten % 5,7’ye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin aldığı pay ise % 
3,7’den % 11,9’a yükseldi.

●	 Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye geneliyatırımlardan aldığı payda 2008 
yılından itibaren belirgin bir artış oldu. Bu dönemde yatırım tutarı bir önceki 
yıla göre % 46 artış gösterdi. Sonraki yıllarda da bu durum artarak devam etti.

●	 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplam yatırım harcaması 2002 yılında 
2.625.631.000 TL iken 2011 yılında tahmini olarak bu rakam % 134 artışla 
6.148.987.000 TL olarak gerçekleşti.

●	 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yatırımlardan en çok pay alan 
iller Mardin ve Şanlıurfa oldu. Bu iki ilde 2011 yılı içinde toplamda Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin % 19’u kadar yatırım harcaması 
gerçekleştirildi.

Olağanüstü Hal Döneminin vatandaşlarımızı en fazla mağdur eden 
uygulamalarından olan güvenlik gerekçesiyle köylerinden göç ettirilmesi 
uygulamasına maruz kalan vatandaşlarımızdan başta güvenlik olmak üzere, 
çeşitli nedenlerle köylerinden ayrılan ailelerden geri dönmek isteyenlerin iskân 
edilmeleri amacıyla başlatılan KDRP on dört ilimizde (Adıyaman, Ağrı, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van) 
uygulanıyor.

Güvenlik gerekçesiyle toplam 62.448 haneden 386.360 vatandaşımız yaşadıkları 
köylerinden göç etti; bunlardan 28.384 haneden 187.861 vatandaşımızın 
eskiden yaşadıkları köylerine geri dönmeleri sağlandı ve bu konuyla ilgili bugüne 
kadar toplam 111.860.000 milyon TL harcama yapıldı. 2009 yılından itibaren bu 
vatandaşlarımıza proje karşılığı ödeme yapıldı, 2009 yılında desteklenen  
34 proje için 16.578 milyon TL, 2010 yılı için desteklenen 31 proje için ise, 
16.159 milyon TL  harcandı. 2011 yılında desteklenen 27 proje için  
16.500.000 TL harcandı. 

2012 yılı genel bütçesinden KDRP için ayrılan ödenek miktarı ise  
17.655.000 TL….

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki iç ve dış hat uçak sefer sayısı 
toplamı 2002’de 16.724 iken, 2011 yılı itibariyle bu rakam 71.904’e ulaştı. Sefer 
sayılarındaki bu artışa paralel olarak, 2002’de 883.675 olan bölge illerindeki iç 
hat gelen ve giden yolcu sayısı toplamı 2011 yılı itibariyle 7.308.139’a, 2002’de 
66.392 olan dış hat gelen ve giden yolcu sayısı toplamı ise 242.538’e yükseldi.

2002 yılından bu yana Ağrı, Elazığ ve Van illerimizdeki havalimanları yenilenerek 
daha modern bir hale getirildi. Iğdır Havalimanı hizmete açıldı. İnşaat çalışmaları 
devam eden Bingöl, Hakkari ve Şırnak Havalimanlarının ise kısa sürede hizmete 
açılması planlanıyor. Bölgedeki birçok havaalanında ihtiyacı karşılamayan 
apronlar ve terminal binaları yenilendi.

Bölge İlleri, Türkiye’ye ve Dünyaya Açıldı

Köye Dönüş ve Rehabilatasyon Projesi 
(KDRP) Uygulamalaya Konuldu
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Bölgesel Kalkınma Eylem Planı kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimizde önemli yatırımlara imza atıldı. 26,7 milyar TL’lik bu eylem planı 
içerisinde, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizin topyekûn 
kalkınması için ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa, altyapıdan 
enerjiye bir dizi yatırım ve çalışma yürütülüyor.

BELDES kapsamında,
●	 773 yeni tesis, 398 tesis geliştirme, 165 bakım ve onarım olmak üzere toplam 

1.336 belediyede içme suyu çalışması yapıldı, 3.243.865 vatandaşımıza 
hizmet götürüldü.

●	 Atık su sektöründe 165 yeni tesis, 52 tesis geliştirme, 38 bakım ve onarım 
olmak üzere 255 belediyede atık su çalışması yapıldı, 685.090 vatandaşımıza 
hizmet götürüldü.

●	 2007 yılında nüfusu 10.000’in altında olan 2507 belediyeye 300 milyon TL 
kaynak aktarıldı.

Ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran son derece önemli ve kapsamlı bir proje 
olan GAP’ın kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 9 ilimiz bulunuyor.

2008 yılında 1 milyar TL’lik ek ödenekle bölgedeki yatırımların toplam kamu 
yatırımları içindeki payı yüzde 7’den yüzde 12’ye yükseltilti. 2009 yılında ise bu 
oran 3,1 milyar TL artırılarak % 14,4 seviyesine çıkarıldı.

GAP Eylem Planında, dört başlıkta toplanan 73 ana eylem yer alıyor. Bunların 
başında ise istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, iş gücünün kalitesinin 
yükseltilmesi ile sosyal entegrasyon sağlanması ve özellikle kadınların ve gençlerin 
istihdâma katılması geliyor. Bu kapsamda ulaştırma, konut, eğitim, sağlık, kültür 
ve turizm, organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda da yatırımlar başlatıldı.

2005 yılında uygulamaya konulan KÖYDES Projesi ile kırsal alanlara Cumhuriyet 
tarihinin en büyük kaynak aktarımı yapıldı. Bu proje Türkiye’nin en büyük kırsal 
kalkınma projesi olarak tarihe geçti. 2005 - 2010 döneminde ülke genelinde 
tahsis edilen toplam 6,7 milyar TL ödenekle yapılan çalışmalar sonucu, sağlıklı 
içme suyu ve yolu olmayan köy kalmadı.

KÖYDES projesi çerçevesinde köylerin altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 

2005 – 2012 döneminde toplam 7,850 milyar TL kaynak, il ve ilçe köylere 
hizmet birliklerine tahsis edildi.

Bölgesel Kalkınma Eylem Planı Bölgeyi 
Kalkındırdı, Sosyal Hayatı Renklendirdi  
(Sosyal Restorasyon ve Kardeşlik Projesi)

BELDES ile 3 Milyonu Aşkın Vatandaşımıza 
Hizmet Götürüldü

Yeni GAP Eylem Planı ile Bölgedeki Refah 
Arttırıldı

KÖYDES’e 7,850 Milyar TL Kaynak Ayrıldı

Terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar 
gören vatandaşlarımızın bu zararlarının hızlı, etkin ve âdil bir şekilde karşılanması 
amacıyla 5233 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun” 2004 yılında yürürlüğe konuldu.

Bu kanun ile vatandaşlarımızın ölüm, yaralanma ve sakatlanma, taşınır ve 
taşınmazlarında oluşan zararlar ile mal varlıklarına ulaşamamaları nedeniyle 
uğradıkları zararlar karşılandı. Bu kapsamda şimdiye kadar 3 milyar TL’ye yakın 
bir ödeme yapıldı.

Terör Mağdurlarının Zararlarını Tazmin 
Etmeleri Sağlandı
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Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi:
Türkiye Sorunlarını 
Tartışıyor, Çözüyor, 

Normalleşiyor

2008 yılında sadece GAP illeri ile başlayan ve daha sonra kapsamı genişletilerek 
halihazırda toplam 30 ilde uygulaması sürdürülen SODES kapsamında bugüne 
kadar istihdam, sosyal ve kültür - sanat - spor alanlarına yönelik, yaklaşık 500 
milyon TL’lik proje gerçekleştirildi.

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 5449 
sayılı Kanunla, il kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında iş 
birliğini geliştirmek ve yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla bölgeler 
arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltan Kalkınma Ajansları kuruldu.

“Şartlı Nakit Transferi” ile Çocuklarımızın Okullaşma Oranı Artırıldı

2003 yılında uygulamaya başlanılan ve halen “Şartlı Eğitim Yardımı” adı altında 
sürdürülen uygulama kapsamında, 1.080.311’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1.640.611 aileye, 2 milyar 
TL’yi bulan eğitim yardımı yapıldı. Okula devam eden öğrencilerin annelerine 
nakit ödeme şeklinde yapılan bu yardımlarla çocuklarımızın okullulaşma oranı 
artırıldı.

SODES Kapsamında 500 Milyon TL’lik  
Proje Gerçekleştirildi

Bölge Kalkınma Ajanslarıyla Değişim Başladı
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TÜRKİYE’DE 
NORMALLEŞME, 
DEMOKRATİK AÇILIM 
SÜRECİ İLE HIZLANDI
Terörü sona erdirmek ve toplumsal barış ve kardeşliği sağlamak amacıyla İçişleri 
Bakanlığı koordinasyonunda Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi başlatıldı. Atılan 
anayasal, yasal ve idari adımlarla demokratikleşme daha ileri boyutlara taşındı.

DEMOKRATİKLEŞMEYE 
YÖNELİK HUKUKİ  
ADIMLAR İVME  
KAZANDI
28 Şubat sürecinin bir ürünü olan Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü 
(EMASYA), valilikler talep etmese bile, askere toplumsal olaylara müdahale etme 
yetkisi veriyordu.

Yeni güvenlik anlayışının bir yansıması olarak “EMASYA Protokolü” olarak bilinen, 
‘Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu 11/D maddesi gereğince Alınması Gereken Müşterek Tedbirlere İlişkin 
Protokol’, yeni bir Protokol ile yürürlükten kaldırıldı. Böylece demokratik hukuk 
devletinin kökleşmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

EMASYA Protokolü Kaldırıldı

Sivil toplumun teşvik edilmesi amacıyla “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden 
Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” yürürlüğe konuldu. Bu 
doğrultuda İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle derneklere proje 
karşılığı hibe desteği verilmeye başlandı.

Sivil Toplum Desteklendi

Terörle mücadele alanında bilimsel metot ve verileri kullanarak, daha fazla 
analizler yapmak, çözüm önerileri politika ve stratejileri geliştirmek, bu konuda 
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Kamu Düzeni 
ve Güvenliği Müsteşarlığı kuruldu.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 
(KDGM) Kuruldu

Terörle mücadelede özgürlük ve güvenlik dengesinin kurulmasına yönelik ilkeleri 
içeren Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “İnsan Hakları ve Terörle Mücadele 
İlkeleri” adlı rehberi KDGM tarafından Türkçe ve İngilizce olarak 5.000 adet 
bastırılarak, ilgili birimlere dağıtıldı.

Yapılan Her Çalışmayla Daha Demokratik, 
Daha Özgür ve Daha Çoğulcu Bir Türkiye 
Amaçlandı
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Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen ve terör örgütü tarafından suça 
itilen, ellerine taş tutuşturulan çocuklar Terörle Mücadele Kanununa göre ve özel 
yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanıyordu.

Yapılan değişiklikle, işledikleri fiil ne olursa olsun, 18 yaşın altındaki suça itilmiş 
tüm çocukların Çocuk Mahkemeleri’nde yargılanmaları sağlandı.

18 Yaş Altındaki Tüm Çocukların Çocuk 
Mahkemeleri’nde Yargılanması Sağlandı

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin, yakınlarıyla kendi anadillerinde 
telefonla ya da yüzyüze konuşabilmeleri yasaktı.
Önce “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Tüzük”te yapılan değişiklikle hükümlünün, kendisinin veya 
görüşeceğini bildirdiği kişinin Türkçe bilmediğini beyan etmesi hâlinde, telefonla, 
Türkçe dışındaki dillerde de konuşma yapabilmesine izin verildi.
Daha sonra çıkartılan yönetmelik ile de cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere, 
ziyaretçileriyle Türkçe dışındaki dillerde de yüz yüze görüşme imkânı tanındı.

Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin 
Yakınlarıyla Anadilde Görüşme İmkânı  
Getirildi

Özel televizyon ve radyo kuruluşlarının farklı dil ve lehçelerde yaptıkları 
yayınlarda süre kısıtlaması söz konusuydu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında 
Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo 
ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmeliği” ile özel televizyon ve radyo 
kuruluşlarının da farklı dil ve lehçelerde yirmi dört saat yayın yapmasına imkân 
tanındı.

Farklı Dil ve Lehçelerde 24 Saat Yayın  
İmkânı Sağlandı

28 Şubat sürecinin getirdiği anti-demokratik, tek tip ve bireysel tercih ve ihtiyaçları 
hiçe sayan eğitim sistemi, büyük Türkiye’yi daha fazla taşıyamazdı.

• İlk ve ortaöğretimde köklü bir müfredat değişikliği yapıldı.

• Derslerdeki anti-demokratik uygulamaları meşrulaştıran ifadeler ders 
kitaplarından çıkarıldı.

• Ezberci değil, tartışmayı mümkün kılan bir eğitim yönetimi benimsendi. 

30.03.2012 tarihli ve 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile getirilen 4+4+4 sistemi ile eğitim sisteminde 
demokratikleşmenin ve esnekliğin sağlanması için eğitim kademelere bölündü. 
Birinci kademe dört yıl süreli ilkokul, ikinci kademe dört yıl süreli ortaokul ve 
üçüncü kademe dört yıl süreli lise olarak yeniden yapılandırıldı. Böylece kademeler 
arası yatay ve dikey geçişlere imkân verecek olan bu esnek yapı sayesinde bireye 
yeteneğine ve gelişimine göre erken yaşlarda tercih hakkı tanındı.

Eğitim Sistemi Demokratikleştirildi

Değişik kademelerde oluşturulacak seçmeli derslerle her kesimden öğrencinin 
eğitimden beklentilerinin, sosyal ve kültürel taleplerinin karşılanması 
amaçlandı. Bu çerçevede talep halinde farklı dil ve lehçelerin seçmeli ders 
olarak öğrenilebilmesinin önü açıldı. Ayrıca bu düzenleme kapsamında 
vatandaşlarımızın eğitim kurumlarında çocuklarına “Kuran-ı Kerim” ve “Hz. 
Peygamberin hayatı” derslerini aldırabilmelerine imkân sağlandı.

Farklı Dil - Lehçelerde ve Dini Konularda 
Seçmeli Derslere İmkan Tanındı
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Üniversitelerde farklı dil ve lehçelerde enstitü, bölüm ya da anabilim dalı 
başkanlığı açılabilmesi mümkün değildi.

Yapılan düzenlemelerle, vatandaşlarımızın kullandığı farklı dil ve lehçelerle 
ilgili üniversitelerimizde akademik araştırma yapılması için enstitü ve bölümler 
kurulması gibi uygulamalar mümkün hale getirildi.

Bu kapsamda 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü” kuruldu. Enstitü 
bünyesinde Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Süryani Dili ve Kültürü Anabilim 
Dalı ile Arap Dili ve Kültür Anabilim Dalı oluşturuldu.

Bingöl Üniversitesi bünyesinde ‘‘Yaşayan Diller Enstitüsü’’ kuruldu.

Muş Alparslan Üniversitesi’nde dört yıllık lisans programı olarak Kürt Dili ve 
Edebiyatı Bölümü açıldı ve seçmeli olarak Kürtçe dersi verilmeye başlandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde de Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın 
açılması ve Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde Kürtçenin seçmeli ders olarak 
okutulması kararı alındı.

Farklı Dil ve Lehçelerle İlgili 
Üniversitelerimizde Enstitü ve 
Bölüm Kurabilme Mümkün Hale Geldi

Türkçe bilmeyen vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve 
işlemlerini takipte büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşıyorlardı.

Türkçe bilmeyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere, ilk defa, Valiliklerce 
gerekli idari tedbirler alındı ve Valilikler bünyesinde “çağrı merkezleri” vb. 
birimler oluşturuldu.

Türkçe Bilmeyen Vatandaşlarımıza Kamu 
Kurumlarında Kolaylık Sağlandı

28 Şubat döneminin bir dayatması olan ve yıllardır meslek liselilerin 
mağduriyetine neden olan farklı katsayı uygulamasına son verildi.

Farklı Katsayı Uygulamasına Son Verildi

Siyasilerin, seçmenlerine farklı dil ve lehçelerde seslenebilmeleri yasaktı.

Siyasi partiler hukukunun alanı genişletilerek, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün 
bir gereği olan siyasi propaganda hakkının önündeki yasal engeller kaldırıldı. 
Bu sayede, siyasi partilerin seçim çalışmalarında vatandaşlarımızın kullandıkları 
farklı dil ve lehçelerde de onlara seslenebilmesi sağlandı.

Kürtçe eserlerin devlet tarafından çevirisi ve yayımlanması, daha önce 
düşünülemeyecek bir konuydu. 

Bu konuda da ileri bir adım atılarak, Kürt Dili ve Edebiyatının önemli bazı eserleri 
Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başlandı.

Farklı Dil ve Lehçelerde de Siyasi Propaganda 
Yapılabilmesinin Önü Açıldı

Kültür Bakanlığı’nca Kürtçe Önemli  
Eserler Çevrildi ve Yayınlandı;  
Mem-u Zin Artık Özgürce Okunabiliyor
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Vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlere kendi yerel dilleri ve kültürleri çerçevesinde 
isimler verebilmeleri mümkün değildi.

Bu hususun insanların en doğal hakkı olduğu düşüncesiyle, yerleşim birimlerine 
yerel kültür ve dil doğrultusunda isimler verilebilmesinin önü açıldı.

Türkiye, okullardaki Milli Güvenlik derslerinden milli gün ve bayram 
kutlamalarına, geçmişten gelen ve sivil bir demokrasiye yakışmayan 
uygulamalara sahipti. 

Liselerde okutulan Milli Güvenlik Dersleri kaldırıldı.

Vatandaşlarımızın tepkisini çeken “Mustafa Muğlalı” vb. kişilerin isimlerini 
taşıyan kışla adlarının değiştirilme süreci başlatıldı.

Milli gün ve bayramlarla ilgili törenlerin formatları değiştirildi. Bayramlar artık 
daha az resmi, daha sivil, renkli ve daha özgür…

Yerleşim Yerlerine Yerel İsimler  
Verilebilmesinin Önü Açıldı

Sivilleşme Alanındaki Adımlar Hızlandı

VATANTAŞLARIN 
GÜNLÜK HAYATLARI 
KOLAYLAŞTIRILDI
Gereğinden fazla sayıda ve sıklıkta rutin olarak uygulanan ve bazen 
kilometrelerce araç kuyruğuna neden olan yol kontrolleri ve arama noktaları, 
vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahat etmelerine engel teşkil ediyordu.

Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırma amacıyla, söz konusu bu yol 
kontrol ve arama noktalarının sayısı azaltıldı.

Yol Kontrol ve Arama Noktaları Azaltıldı

Çeşitli güvenlik gerekçeleriyle, vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerdeki yayla 
ve meraları kullanmalarına yasaklar getirilmişti.

Vatandaşlarımızın istihdâm ve refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yayla ve meralara ilişkin yasaklar kaldırıldı.

Yayla ve Meralar Yeniden Kullanıma Açıldı

DAHA İNSANCA BİR  
YAŞAM İÇİN ULUSLARARASI 
SÖZLEŞMELER ONAYLANDI

İşkence ve kötü muamele karşısında kararlı duruşun bir göstergesi olarak 
“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol” onaylandı. Böylece 
işkence ve kötü muameleyle mücadelenin denetim ve önleme boyutlarının da 
güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım atıldı.

İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî 
veya Küçültücü Muamele veya Cezaya 
Karşı Etkin Mücadele
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Türkiye, 2011’de “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İle İlgili Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”ni ilk onaylayan ülke oldu. 2012’de ise “Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu” çıkarıldı.

Ülkemizin ileri demokrasi yolculuğunda insan hakları alanındaki kazanımlarının 
pekiştirilebilmesi için geniş yetkilerle donatılmış, bağımsız bir insan hakları 
mekanizmasına ihtiyaç olduğu değerlendiriliyordu.

İşkence ve kötü muameleyle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi, insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesi ile insan hakları ihlallerinin önlenmesi 
amaçlarıyla 22 Haziran 2012 tarihli kanunla bağımsız bir Türkiye İnsan Hakları 
Kurumu kuruldu.

Kadına Şiddete Son!

İnsan Hakları Kurumsallaştı

Terörle mücadelede özgürlük ve güvenlik dengesi yaklaşımına dayalı önleyici 
mekanizma ve suç tipleri getiren Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi onaylandı.

Terörle Mücadelede Özgürlüklerden Taviz Yok
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Demokratikleşme süreci uzun, 
ince, meşakkatli ve zorlu bir yol… 
Demokratik işleyiş zor, yavaş ama 
sağlamdır. Diktatörlükle işleyiş kolay, 
hızlı fakat sakattır. Demokraside taviz 
vermeden olabildiğince Türkiye’yi 
daha hızlı hareket ettirmek AK 
Parti’nin misyonu olmuştur. Her 
adım; kültürel değerleri de taşımak, 
her bir bireyin hak ve özgürlüklerini 
korumak, yeniliğin, kalkınmanın, 
barışın, huzurun öncüsü bir Türkiye 
idealiyle; tüm renkleri, benzerlik ve 
farklılıkları yaşatmak, sadece bugünü 
değil yarını da öngörmek gerekliliğiyle 
atıldı.

Bölgesel liderliğe soyunan Türkiye 
için, temel hak ve özgürlükler, hukuk 
ve adalet, demokratikleşme ve sivil 
toplum, altları doldurulması gereken 
ana başlıklardı.

Demokratikleşmenin kilometre 
taşları hiç şüphesiz ki, tek tek 
ve özenle döşenmeliydi. Bu 
çerçevede basın özgürlüğünden, 
kadınların çalışma hayatına 
ilişkin hak ve özgürlüklere; 
insan hakları ihlallerinin 
önlenmesinden, sivilleşmeye; 
yargının hızlandırılmasından yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesine kadar 
her adım planlı ve sistemli bir şekilde 
atıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimizde yatırımların, 
kalkınmanın, büyümenin, 
zenginleşmenin önünü açmak için 
ileri adımlar atıldı ve terör sorunu ve 
vatandaşlarımızın demokratik hak ve 
talepleri birbirinden ayrıldı.

Böylece “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışı çerçevesinde temel 
hak ve hürriyetlere saygılı bir devlet 
yaklaşımı; ekonomik kalkınma ve 
güvenlik, kültürel değerleri koruma 
ve yaşatma, farklı dil ve lehçelerde 
yayına izin verme yolundaki 
ilerlemelerle giderek pekiştirildi.

Yola çıkarken de yolda emin adımlarla 
ilerlerken de demokratikleşme için 
risk almaktan kaçınılmadı. Değişim 
ve dönüşüme ilişkin adımlar güçlü ve 
cesur bir siyasi liderlikle, kararlılıkla 
atıldı. 

Kuşkusuz atılacak olan tüm 
adımlar ve gidilecek olan mesafe, 
yapılanlarla sınırlı değil. Umudun 
ve değişimin partisi olarak AK 
Parti, ileri demokrasiyi tam olarak 
gerçekleştirmiş ve 2023’de dünyanın 
en büyük on ekonomisi arasına girmiş 
Lider Ülke Türkiye hedefine doğru 
emin adımlarla ilerlemeye devam 
ediyor.

“Birlikte Yürüdük, 
Birlikte Yürüyeceğiz…”

Durmak Yok, Yola Devam




