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İNSAN HAKLARI 
SAVUNUCULARININ 
KENDİ KAYNAKLARIYLA 
GÜÇLENDİRİLMESİ 
PROJESİ 

 

 

PROJENİN SÜRESİ  

18 ay 

PROJENİN AMACI   

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, insan hakları savunucularının maruz kaldığı ihlallerin 

kapsamını belirlemek, toplumdaki, özellikle insan hakları savunucuları, yazarlar, gazeteciler 

ve akademisyenler gibi özgürlükleri yaymaya çalışan gruplar olmak üzere, oto-sansür 

mekanizmasını ortadan kaldırmak, İnsan hakları savunucularının haklarının ihlal edilmesini 

önlemek için alınan önlemlerin uygulanmasına yardım etmek;  kamuoyunda insan hakları 

savunucularının hakları konusunda farkındalığı arttırmak ve toplumsal tartışmalara katkıda 

bulunmak, siyasetçileri, yasa koyucuları ve yasa uygulayıcıları etkileyen egemen anlayışı 

değiştirmek ve insan hakları savunucularının haklarını güçlendirmeyi amaçlayan, bir hazırlık 

çalışması yaparak, AB Türkiye Delegasyonu ile paylaşmıştır. Bunun sonucunda da AB 

Türkiye Delegasyonunun desteğiyle  “İnsan Hakları Savunucularının Kendi Kaynaklarıyla 

Güçlendirilmesi” projesi ortaya çıkmıştır. 

Bu projeyle, yerel düzeyde insan hakları savunucularının bölgesel ve ulusla düzeylere de 

uzanan bir dayanışma ağı kuracakları ortamın yaratılmasına çalışılacaktır. Bu ortam, insan 

hakları savunucularının kendilerini korumalarına, kendi haklarını ve diğer kişilerin haklarını 

daha etkili bir biçimde savunmalarına yönelik teknik bilgilerle zenginleştirilmelidir. Bu ortam, 

bilgi ve becerilerin merkezi olmaktan çıkarılıp yaygınlaştırılmasıyla, tek başlarına çalışan 

insan hakları savunucularının (örneğin, gazeteciler) ya da derneklerde çalışan savunucuların 

(örneğin, kadın hakları örgütleri, LGBT örgütleri, azınlıklar, vb) güçlendirilmesine katkıda 

bulunacaktır.  

 

PROJENİN HEDEFLERİ  
 

1) İnsan hakları savunucularının insan hakları ve özgürlüklerinin geliştirilmesine yönelik 
çabalarında korunması; 

2) İnsan hakları savunucularının teknik bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi; 

3) İnsan hakları savunucularının hakları ve devletin insan hakları savunucularının ve temel 
hak ve özgürlüklerin korunmasıyla ilgili sorumlulukları hakkında farkındalığın arttırılması. 
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PROJENİN GENEL FAALİYETLERİ  

 

Yerel düzeyde faaliyet gösteren insan hakları savunucularına ulaşmak üzere İHD, yedi 

bölgedeki şubelerini bölgesel destek masası olarak harekete geçirecektir. Destek masalarını 

oluşturulacağı şubeler Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Adıyaman, Mersin ve Rize olarak 

belirlenmiştir. Bu şubelerde oluşturulan destek masalarına yakın illerde bulunan İHD şubeleri 

çalışmalarını bu masalara bağlı olarak yürütecektir. 

Yedi coğrafi bölgede kadınların, çocukların, engelli bireylerin, LGBT bireylerin, azınlıkların ve 

benzeri grupların kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının desteklenmesi ve 

korunması için çalışan STK’lar arasında, insan hakları savunucularının durumunu izleme ve 

etkili bir biçimde raporlamak ve insan hakları savunucularıyla ilgili acil durumlarda müdahale 

etmek üzere kapsayıcı bir dayanışma ortamı oluşacaktır. 

Bölgesel düzeyde oluşturulacak güçlü ve etkili dayanışma ağları, insan hakları 

savunucularının ve daha genelde insan haklarının daha iyi korunmasını sağlar. Bu nedenle, 

proje, insan hakları savunucuları arasında ağ oluşumunun kolaylaştırılması için coğrafi olarak 

bölgesel düzeylerde destek masalarının kurulmasının kolaylaştırılmasına odaklanacaktır.  

Risk altındaki insan hakları savunucularını desteklemek ve bu kişilerle dayanışma göstermek 

için en etkili yöntemlerden birsi acil eylem kampanyalarıdır. Acil eylem çağrıları, bölgesel 

destek masaları ile yakın işbirliği içerisinde İHD Genel Merkezi tarafından yapılacaktır. 

Çağrılar hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanacak ve yaygın bir biçimde 

dağıtılacaktır. Acil eylem çağrılarının hazırlanması ve dağıtımında İHD ve TİHV birlikte 

çalışacaktır. İHD’nin de üyesi olduğu İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından oluşumu 

desteklenen İnsan Hakları Savunucuları Çalışma Grubu çağrıların daha yaygın bir biçimde 

dağıtımımın sağlanmasına destek verecektir. 

İnsan Hakları Savunucuları Destek Masaları, insan hakları savunucularının sahip olduğu 

korumayı arttırmak üzere destek sistemlerinin oluşturulmasında merkez nokta olacaktır.  

Yedi merkezin her biri, insan hakları savunucularının etkili bir biçimde savunulmasına yönelik 

olası işbirliklerini araştırmak üzere yerel düzeyde barolarla ilişkiye geçecektir. Baroların insan 

haklarının ve insan hakları savunucularının korunmasına yönelik çalışmalara katılmasını 

sağlamak üzere, her bir bölgede İnsan Hakları Akademisi ile işbirliği içerisinde Barolara 

yönelik bir farkındalık yaratma eğitimi düzenlenecektir.  

İnsan hakları savunucularının içinde faaliyet gösterdiği siyasi, sosyal ve yasal ortamın daha 

iyi anlaşılmasını sağlamak üzere, uzmanlar ve bölgesel destek masaları tarafından yerel 

düzeyde bir durum analizi yapılacaktır. İnsan hakları savunucularının korunması ve 

çalışmalarına saygı gösterilmesi açısından kaydedilen ilerlemenin izlenmesi için temel 

oluşturacaktır.  

İnsan haklarına dayalı politika ve uygulamaların ana akım haline gelmesinin temel 

koşullarından birisi, yerel ve bireysel düzeylerde insan hakları savucularının ve 

çalışmalarının korunması ve güçlendirilmesidir. Bu proje, kapasite geliştirme ve bilgi 

paylaşımının sistemli bir temelde bölgelere merkezden ziyade bölgelere kaydırılmasına 

odaklanmaktadır. Bu kapsamda proje, acil destek, kamu görevlileriyle etkili diyalog 

yöntemleri, acil eylem şablonları, dava izleme gibi konularda 7 coğrafi bölgede kurulan 
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destek masaları üzerinden insan hakları savunucularına yönelik sistemli eğitim programları 

hazırlamasını sağlamak üzere, İnsan Hakları Derneği tarafından kurulan İnsan Hakları 

Akademisinin altyapısının güçlendirilmesine odaklanacaktır. 

 

PROJENİN AKTİVİTELERİ 

Strateji planının oluşturulması için Ankara’da 8 Ocak 2013 tarihinde TİHV, İHOP, İnsan 

Hakları İzleme Örgütü ve İHD’den toplam 9 kişinin katılımıyla bir strateji toplantısı yapıldı. Bu 

toplantıda,  AB Türkiye Delegasyonundan 2 temsilci de bulundu. Toplantı sonucunda: “İnsan 

Hakları Savunucuları” kavramı gibi kategorik bir ayrı alanı tanımlama konusunda çalışma 

yapmasına sebep olabileceği, “savunucu” yada "değil” kavramlarının iyi anlaşılmasının 

kolaylaştırılabileceği, ihtiyaç duyulan bölgelerde İnsan Hakları Savunucularının ellerinin 

güçlendirilebileceği, savunuculuk tarifinin gelişebileceği, alanda yapılacak araştırmaların 

yöntemlerinin ve araştırmacının kendini nasıl katacağının yöntemleri konularında çok faydalı 

olacağının İnsan Hakları Savunulurken hak savunucuları açısından önemini vurgulayarak 7 

bölgede oluşacak “Destek Masaları”nın görev tanımı ile ilgili önerilerini belirlendi. 

 

Strateji toplantısından sonra, 27 28 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam da, 

projenin tüm İHD şube ve temsilcilikleriyle birlikte insan hakları savunucuları arasında ağ 

oluşumunun kolaylaştırılması için coğrafi olarak bölgesel düzeylerde destek masalarının 

kurulması ve daha önce hazırlanan destek masaları görev tanımı üzerinden tartışmak üzere 

tüm İHD şubelerinin ve akademisyenlerin katılımıyla 2 günlük bir toplantı düzenlendi. Bu 

toplantı da 7 bölgesel destek masalarının oluşturulacağı İHD Şubeleri belirlendi ve 1 Mayıs 

2013 tarihi itibarıyla destek masalarıyla koordineli çalışmaların başlatılması için stratejiler 

belirlendi ve kararlaştırıldı. 

28 Temmuz 2013’te Diyarbakır’da destek masaları çalışanları, İHD yerel yöneticileri ve 

akademisyenler, avukatlar, STK yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldı uzman tarafından 

hazırlanan “destek masası görev tanım raporu” ile hazırlanacak olan durum analizi raporu 

taslağı gözden geçirilerek yerel düzeyde insan hakları savunucularının ihtiyaçlarına yanıt 

verecek şekilde uyarlanmasına yönelik çalışıldı. 

 

Beklenen Sonuç 

1) İnsan hakları örgütlerinin izleme ve değerlendirme kapasiteleri güçlendirilmesi, 

2) İHD’nin sonuç odaklı izleme ve proje faaliyetlerinin etkisini değerlendirme kapasitesinin 

güçlendirilmesi, 

3) Elde edilecek sonuçların yaygınlaştırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik İletişim 

Stratejisinin hazırlanması. 

 

 


