İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve
Raporlanmasını Destekleme Projesi
Projenin amacı ne?
► Üç tematik alana odaklanarak (özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü)
Türkiye’de İnsan Hakları Eylem Planının uygulanması ve raporlanmasını desteklemek amacıyla başta
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı olmak üzere yetkili kurumların kurumsal kapasitesini
artırarak Türkiye’de insan haklarının korunmasını güçlendirmek.

Projeden kimler faydalanacak?
► Projenin ana yararlanıcısı Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığıdır.
Diğer Yararlanıcılar / Paydaşlar:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Türkiye Adalet Akademisi
Türk yargı kurumları ve ilgili kamu makamları
Eşitlik kurumları
Avukatlar
Akademisyenler
Gazeteciler
Sivil toplum örgütleri
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

Projede neler yapılacak?
► Özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanları olmak üzere üç tematik
alanda değerlendirme çalışmaları, ilgili paydaşlar ve uzmanların katılımıyla yuvarlak masa toplantıları
ve çalıştaylar, çalışma ziyaretleri, teknik destek ve eğitimler, farkındalık artırma faaliyetleri ve yayınlar
dahil olmak üzere ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanmış faaliyetler.

Neleri başarmayı bekliyoruz?
► Özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanları olmak üzere üç tematik
alanda, Proje kapsamında elde edilen değerlendirme sonuçları, bulgular ve çıktılarla Türkiye’de İnsan
Hakları Eylem Planının hazırlanması ve uygulanmasının desteklenmesi.
► Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının teknik bilgi ve becerilerinin etkin değerlendirme
yöntemleri ile Eylem Planı uygulamasının raporlanması konularında güçlendirilmesi.
► Projede yer alan ilgili paydaşlar, yetkililer, avukatlar, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum örgütleri
arasındaki işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi.

Projenin bütçesi ne kadar?
► Projenin toplam bütçesi 1.200.000 Avrodur.
► Yatay Destek programının tamamına ayrılan bütçe yaklaşık 41 Milyon Avro tutarındadır (%85’i Avrupa
Birliği, %15’i ise Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?
►
►
►
►
►

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi internet sitesi: https://www.coe.int/en/web/ankara/home
Yatay Destek internet sitesi: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
Marija Simić, Yatay Destek İletişim Sorumlusu, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
Besnik Baka, Yatay Destek İletişim Sorumlusu, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217 8430
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı internet sitesi: http://www.inhak.adalet.gov.tr/projeler/proje.html

Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek hakkında
“2019-2022 yılları için Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek”, Avrupa Birliği ve Avrupa
Konseyinin bir işbirliği girişimi olup ilgili olması halinde, AB genişleme süreci çerçevesi de dahil olmak üzere
Yararlanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında reform gündemlerini
uygulamalarına ve Avrupa standartlarına uymalarına olanak tanımaktadır. Bu üç yıllık program Arnavutluk,
Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ile Kosova’daki* eylemleri kapsamaktadır
ve Mayıs 2019 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır.
* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının
Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.

Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının önde gelen
insan hakları kuruluşudur. Kuruluş, Avrupa
Birliği’ne üye tüm ülkeler dahil olmak üzere 46 üye
ülkeden oluşmaktadır. Tüm Avrupa Konseyi
üyeleri insan hakları, demokrasi ve hukukun
üstünlüğünü korumaya yönelik Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesini imzalamıştır. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, Sözleşmenin üye ülkelerdeki
uygulamasını denetler.
www.coe.int

Avrupa Birliği üye ülkeleri bilgi, kaynak ve
geleceklerini birleştirmeye karar vermiştir. Bu
ülkeler, birlikte, kültürel çeşitlilik, hoşgörü ve
bireysel
özgürlükleri
korurken,
istikrar,
demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma bölgesi
oluşturmuşlardır.
Avrupa
Birliği,
bu
kazanımlarını ve değerlerini sınırları ötesindeki
ülkeler ve insanlarla da paylaşmaya kararlıdır.
www.europa.eu

Bu broşür Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Broşürde ifade edilen görüşler hiçbir şekilde bu
kurumların resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

