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SUNUM

İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu, İzmir Barosu’nun fikri öncülüğünde ortaya konulmuş insan haklarını 
temel alan bir kalkınma programıdır.

Bu vizyon, İzmir’in binlerce yıl geriye giden kent tarihi ve eşsiz nitelikteki kültürel mirası ile gerek Türkiye’nin 
gerekse bölge ülkelerinin ihtiyacı olan demokrasi ve hukuk devletini en güçlü şekilde inşa etmek için örnek bir 
model yaratması düşüncesine dayanmaktadır.

Tüm dünyada insan hakları alanında yaşanan tıkanmaya yeni bir alternatif getirmek ve umutsuzluğun kol 
gezdiği coğrafyamızda insanlarımıza yerelden yeni bir model önererek umut aşılamak “İzmir İnsan Haklarının 
Başkenti” vizyonunun en önemli beklentisidir.

İzmir, çağdaş dünyanın parçası olmaya açık insan kaynağı, çok sesli ve çok katmanlı sivil toplumu, dinamik ve 
güçlü kurumsal yapıları ile yerel yönetimlerinin önderliğinde ülkemizin yaşadığı sıkıntılı günlerden çıkması için 
büyük bir potansiyel taşımaktadır. 

Türkiye’nin ve yaşadığımız coğrafyanın her köşesinden gelen çağrılar İzmir’e ve İzmirlilere büyük bir
sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizin ve coğrafyamızın aydınlık bireyleri yüzlerini İzmir’e dönmüş ve
buradan gelecek sese kulak kesilmiştir. 

Bu sebeple İzmir Barosu, 111 yıllık onurlu tarihi, insan hakları ve hukuk devleti mücadelesindeki eşsiz
birikimi ile üstüne düşen sorumluluğu yerine getirerek İzmir dinamiklerini harekete geçirmek için
İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyon belgesini tüm İzmirli hemşerilerinin, sivil toplum örgütlerinin,
belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının dikkatine sunmaktadır.

Önce kentimizi, sonra ülkemizi, en nihayetinde tüm bölge coğrafyamızı insan hakları ve özgürlükler içinde 
barışçıl ve demokratik kurumları sağlıklı biçimde işleyen bir geleceğe taşımak adına hepinizi “İzmir İnsan
Haklarının Başkenti” şiarıyla göreve davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
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GİRİŞ

Türkiye, 2019 yılına insan haklarının hemen her alanında büyük sorunlarla girdi. Ülkemiz, temel hak ve
hürriyetlerin neredeyse tamamının yalnızca kâğıt üstünde kaldığı, bireylerin yurttaşlık sıfatını giderek
kaybederek kendini güvende hissetmediği, yitirilen özgürlüklerin bir daha geri gelmeyeceği kaygısıyla
başka ülkelere göç etmenin çözüm olarak görüldüğü sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Toplumun yaşadığı bu haklı kaygıları paylaşmamak mümkün değil. Zira ne medeni ve siyasal haklar bakımından 
ne de ekonomik, kültürel ve sosyal haklar açısından öngörülebilir bir zaman zarfında iyileşme emareleri 
görülmüyor. Dayanışma hakları diye tabir edilen gelişme, çevre ve barış gibi haklar ise merkezi iktidar açısından 
büyük oranda göz ardı ediliyor. 

Yürütme organı ve onun temsilcileri, insan hakları karnemizin çok iyi olduğu hususunda ısrarcılar. Halbuki, 
gerek her gün karşılaştığımız sosyal olaylar, gerekse paydaşı olduğumuz uluslararası mekanizmaların sıklıkla 
verdiği ülkemiz aleyhine kararlar iktidarın bu iddiasının gerçekçi olmadığının kanıtı niteliğindeler. 

Mevcut gerçekliğin reddi, merkezi iktidarın tasarrufları ile öngörülebilir bir zaman zarfında ülkemizdeki
durumun daha iyiye gitmeyeceğini bizlere gösteriyor. Uluslararası mahkeme kararlarının dahi tanınmadığı
bir ortamda insan hakları ve hukuk devleti mücadelesi yapan kişi ve kurumlar kendilerini çoğunlukla koyu
bir karanlık içerisinde hissediyorlar. 

Ancak Türkiye, bir taraftan da araştıran, okuyan, merak eden, özgürlük isteyen, gerçek birer yurttaş olmakta 
direten milyonlarca insanı ile çağdaş uygarlığın parçası olmakta ısrarcı. Bu gerçek, umudu var eden en önemli 
olgu niteliğinde.

Merkezi siyasetin hızla uzaklaştığı insan hakları ve demokrasi eksenine yeniden girmek, bir parçası olduğumuz 
Avrupa siyasal coğrafyasının kurallarını en iyi şekilde uygulamak ve yurttaşların haklı özgürlük taleplerini yerine 
getirebilmek adına yeni cümleler kurmak, yeni hedefler belirlemek, örnek uygulamalar geliştirmek gerekiyor. 
Bu gerçekler ışığında İzmir tarihsel rolünü oynamaya, İnsan Haklarının Başkenti vizyonu ile ülkenin geleceği 
için umut olmaya bir kez daha talip oluyor. 
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YEREL YÖNETİMLER ARACILIĞIYLA İNSAN HAKLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK SİVİL TOPLUM VE YEREL YÖNETİM İŞBİRLİĞİ

Türlü vesileler ile çoğulcu bir demokrasinin beşiği olmaktan uzaklaştırılan TBMM’nin yerine getiremediği
görevleri yerel siyasetin yapmaması için hiçbir neden yok. Yerelden insan haklarını gerçekleştirmek için
en uygun yer de üzerinde yaşadığımız güzel İzmir şehri.

       Bizler İzmir’in 5000 yılı aşkın tarihi, farklı kültürleri  
       bir arada barış içinde yaşatma geleneği, dünyanın  
       hayran olduğu güzellikteki coğrafyası, tarihsel ve anıtsal  
       mekânları, dinamik ve genç nüfusu ile insan hakları  
       alanında lider bir kent olacağına gönülden inanıyoruz.  
       İzmir, ülkemizin en büyük ihracat limanlarından biri  
       olarak, yüz yıla yaklaşan fuar şehri deneyimi ve Akdeniz  
       çanağında tarihsel olarak oynadığı öncü rol ile Türkiye’yi  
       bugün bulunduğu girdaptan çıkaracak potansiyele sahip  
       yegâne kenttir. 

İzmir’in bu potansiyeli, cumhuriyetin ilk yıllarından sonra ısrarla göz ardı edilmiş, imparatorluk döneminin en 
büyük ikinci şehri yıllar içinde sürekli olarak görmezden gelinmiştir. Halbuki, İzmir genç ve farklılıklara saygılı 
nüfusu, çok kültürlülüğü içine sindirmiş sosyal yapısı, yeniliklere açık çağdaş düşünceli insan profili ile ülkemizin 
demokratik ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulması için liderlik rolünü oynayabilecek her türlü imkana sahiptir.

İzmir, Doğu Akdeniz çanağı dediğimiz geniş coğrafyada bin yılları aşkın süredir lider kent rolünü üstlenmektedir. 
İzmir limanı tüm tarihi boyunca Anadolu’nun bereketli topraklarından fışkıran zenginliği dünya ile buluşturmaya 
devam etmiştir. Şehir, başka çok az yerde görülen bir ayrıcalıkla tarım kenti, sanayi kenti ve turizm kenti vasfını 
bir arada taşımaktadır. Bu çok boyutlu şehir yapısı İzmir’in en büyük avantajlarından biridir. 

Bu nedenle İzmir, gerek demografik özellikleri, gerekse sahip olduğu ekonomik ve kültürel güç ile insan
haklarının yerelden inşa edildiği bir kent olacaktır. İzmir, İnsan Haklarının Başkenti vizyonu ile var olan
potansiyelini gerçekleştirecek ve tarihinde defalarca yaptığı gibi yeniden ülkenin ve bölge coğrafyasının
kaderini değiştirecektir.

İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu temelde yerel yönetimlerin sorumluluk alarak sivil toplum örgütleri ile 
birlikte şehirde insan haklarına dayalı bir kalkınmayı gerçekleştirmesi fikrine dayanmaktadır. İzmir’deki yerel 
yönetimlerin gücü ve iş üretme kapasiteleri, söz konusu kalkınma modelinde temel unsur olarak
belirlenmeleri sonucunu doğurmuştur. Ancak, İzmir’in insan hakları alanında lider kent olması, yerel
yönetimlerin tüm demokratik kitle örgütleri ve kamu kurumları ile birlikte hareket etmesini de gerektirecektir. 
Bu anlamda, kamunun üzerine düşen rolü oynaması için yerel yönetimler ve sivil toplum itici güç olacaktır.

İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu kapsamında yapılacak çalışmaların örnek bir model yaratması
beklenmektedir. Söz konusu modelin başarısı ile beraber orta vadede iyi örneklerle ülkenin demokrasi ve
insan hakları mücadelesine önemli bir katkı sağlanması istenmektedir. Önerilen program dâhilinde merkezi
hükümetin görev alanına giren pek çok insan hakları meselesinde doğrudan çözüm üretilememesi riski her 
zaman vardır. Ancak yine de şehrin kalkınması hedefiyle ortaya konan bu vizyonu gerçekleştirmek için İzmir’de 
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının katkısı, mümkün olan en yüksek oranda alınmaya çalışılacaktır. 
Yaratılacak yeni modelde yerelden insan haklarına dayalı kalkınma fikriyle kamu kurumlarına örnek olunacak, 
hak ihlalleriyle karşılaşıldığında yerel yönetim ve sivil toplum birlikte hareket ederek söz konusu ihlallerin
ortadan kaldırılması için öngörülen kent vizyonu uyarınca sorumluluk alacaklardır.

Bu amaçla kamu personelinin insan hakları alanında eğitimi, kamu kurumlarıyla birlikte yapılacak izleme ve 
raporlama etkinlikleri planlanmıştır. Yerel yönetimler, sivil toplum ve kamu kurumları arasındaki eşgüdümle 
İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışmasında ciddi ilerlemeler kaydedilebileceği düşünülmektedir.
Ayrıca, İzmir İnsan Haklarının Başkenti uygulamasında yerel yönetimlerin imza altına alacakları insan hakları 
hedeflerinin istatistiksel takibinde kamu kurumlarının bilgisi ve deneyiminden yararlanılması planlanmaktadır.

Şehrin, düzenlenecek uluslararası etkinliklerle bir dünya kenti olması için özellikle belediyelerin proje birimleri 
gibi uzmanlık kolları, AB gibi uluslararası kurumların İzmir temsilcilikleri ve İzmir Kalkınma Ajansı gibi kamu 
kuruluşları ile devam edilecek ortak çalışmalar İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonunun yurt dışı ayağının 
sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.
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İNSAN HAKLARINA DAYALI KALKINMA MODELİ

İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışması yalnızca lokal bir iddiada bulunmadığı gibi amaçları bakımından da 

sadece temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi hedefinde değildir. Bilindiği üzere dünyada insan hakları sicili en 

temiz ülkeler gelişmişlik endekslerinde ve kişi başına düşen milli gelir oranlarında da en ön

sıralarda yer almaktadırlar. 

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin

hemen tamamı temel insan hak ve özgürlükleri ile ilintili

konulardır. Dolayısıyla evrensel anlamda kabul görmüş

kalkınma prensiplerinin insan hakları ile doğrudan bağlantılı

olduğunu söylemek mümkündür. 

İzmir’in İnsan Haklarının Başkenti vizyonu ile gerçekleştirmey

 talip olduğu insan hakları hedefleri aynı zamanda kentin

gelişip kalkınmasına önayak olacaktır.

Dolayısıyla, İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışması

en başta İzmirliler olmak üzere tüm yurttaşlarımıza insan

haklarını temel alan bir kalkınma modeli vaat etmektedir.

Hedefler doğrultusunda yapılması planlanan etkinlikler, bir taraftan

doğrudan yeni üretim ve iş alanları anlamına gelecekken diğer taraftan belli bir zaman zarfında şehrin kredi 

notunu yükseltecek ve ulusal ve uluslararası yatırımcılar için cazip bir şehir yaratmaya vesile olacaktır. 
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İZMİR İNSAN HAKLARININ BAŞKENTİ: NELER YAPACAĞIZ?

İnsan Hakları Kongreler Kenti

İzmir’in eşsiz tarihsel birikimlerinden biri olan
fuar kültürü, şehrin belki de en önemli mirasıdır.
Şehrimizin EXPO adaylığı sürecinin İzmir’den
kaynaklanmayan bilindik nedenler yüzünden
başarıya ulaşamaması kent ve kentlinin kendine
olan güvenini azaltmıştır. Halbuki, İzmir var olan
potansiyeli ile sürekli bir EXPO kenti olma gücüne
sahiptir. 

Şehir, İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonuyla
beraber kuracağı uluslararası ağ sayesinde
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi başta olmak
üzere AGİT, İLO ve AB gibi kurumların insan hakları
alanında yapacağı toplantılara düzenli olarak
ev sahipliği yapacaktır. 

Oluşturulacak insan hakları kongreleri turizminin etkisiyle, bir taraftan da Türkiye’nin uzaklaştığı çağdaş
insan hakları çizgisine yeniden girmesine yardım edilecektir. İzmir’in bir insan hakları kongreler şehri olması
ülkemizin uluslararası toplumla kopma noktasına gelen bağlarını yeniden güçlendirmesine yerelden büyük bir 
destek verecektir. Yeni açılacak ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki kongre merkezleri 
ile yatırımları tamamlanacak kongre otelleri yaratacakları istihdam kapasitesiyle şehrin ekonomisini önemli
oranda canlandıracaklardır.

Dolayısıyla, İzmir, İnsan Haklarının Başkenti olarak bir yandan ülkenin içinde bulunduğu özgürlük karşıtı havayı 
dağıtacak bir yandan da hem ülkemize hem de bölgemize insan haklarını temel alan örnek bir kalkınma modeli 
sunacaktır.
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Yerel yönetimlerin İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu kapsamında seçerek belirleyeceği hedefler listesi
neticesinde gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri nezdinde üretim faaliyetleri başlayacaktır. 

Söz konusu insan hakları kenti kimliği, bu anlamda İzmir ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Bilindiği 
üzere insan hakları alanında gelişmiş ülkeler güvenli ve hesap verebilir ekonomileri, oturmuş kurumsal yapıları 
ve bağımsız yargı organlarıyla yatırım yapılması en uygun olan yerlerdir. “İnsan Haklarının Başkenti” kimliği ile 
İzmir’de yeni iş alanları oluşturulacak ve aynı zamanda ekonomik yatırımın güven içinde şehrimize getirilmesine 
olanak sağlanacaktır. 

Şehrin markası haline gelecek insan hakları kimliği bir yandan da hak ihlallerini en aza indirmeye yardım
edecektir. Zira bu tür ihlaller artık bir markaya dönüşmüş şehrin insan hakları kimliğine yapılmış sayılacaktır. 
Doğrudan insanların ekmeğine ve aşına saldırı anlamına gelecek her türlü hukuk dışı uygulamanın fiiliyata 
geçirilmesi güçleşecektir. İzmir Barosu ve yerel yönetimlerin işbirliği ile halka yayılacak ücretsiz adli yardım 
çalışmaları bu bağlamda söz konusu hukuk dışı uygulamaların tamamen ortadan kaldırılmasına yardım edecektir.

İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışmasıyla kentte refahı artırmak, insan hakları alanında gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkmak ve halkın insan hakları bilincini yükseltmek gibi unsurlar bir arada amaçlanmaktadır. 
Vizyon belgesi ile beraber ilan edilecek hedefler listesi doğrultusunda İzmir kenti yeni bir kalkınma modelini 
hayata geçirecektir. Bu çalışmalarla İzmir, kent hakkı konseptini fiiliyata geçiren ilk şehir olacaktır.

İzmir, İnsan Haklarının Başkenti vizyonu ile

• Sağlıklı gıda, su, konut hakkı gibi alanlarda ilerlemeyi somut hale getirecektir
• “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Meclisi”ni kuracak ve bu hakların gerçekleşmesi için çalışacaktır
• Engelli dostu bir şehir olacaktır
• Sendikal hareket için uluslararası bir merkez halini alıp iş ve emeğin de başkenti haline gelecektir
• Kadın dostu şehir kavramını tam olarak uygulamaya başlayacaktır
• Çocuk ve yaşlı dostu bir kent olacaktır
• Adalete erişim her kesimden insan için mümkün olacaktır 
• Dezavantajlı gruplar için ayrımcı uygulamaların son bulduğu bir kent olacaktır  
• BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yerel yönetimlerin tamamında uygulamaya geçirecektir

İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu, hedefler listesinin uygulanması sırasında uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmayı ciddi şekilde önemsemektedir. Bu doğrultuda Avrupa Konseyi Şehirde 
İnsan Haklarını Koruma Şartı’nın imzacısı olunacak ve bu sözleşmeden kaynaklı hak ve özgürlüklerin 
gerçekleştirilmesi için azami çaba sarf edilecektir. Şehirde İnsan Hakları için Evrensel Şart’a taraf olmak ve 
Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonuna katılmak gibi uygulamalar ile İzmir üstlendiği insan haklarında 
lider kent olmak amacını hukuki alanda da gerçekleştirecektir.

Bu kapsamda, İnsan Hakları Şehirler Forumunu İzmir’de yapmak İzmir İnsan Haklarının Başkenti 
çalışmasının ilk hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda yapılacak tüm çalışmalar ülkenin ve
şehrin yaşanılabilirliği kadar İzmirlilerin refah seviyesine de doğrudan olumlu katkı yapacaktır.

İnsan Hakları Hedefler Listesi Doğrultusunda Üretim
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İzmir, insan hakları alanında yapacağı atılımla tüm Türkiye için örnek kent haline gelecektir. Yerel

yönetimlerin katkısıyla inşa edilecek Ege İnsan Hakları Köyü, içinde dünya çapında bir insan hakları

kütüphanesini de barındıracaktır. Köy, alanda çalışan akademisyenlerin, öğrencilerin, hukukçuların ve

aktivistlerin sürekli surette gelip yararlanacakları bir merkez işlevi görecektir. 

Dünyada bir ilk olarak inşa edilecek Ege İnsan Hakları Köyü, alanında uzman mimar ve

akademisyenlerin fikirleriyle modellendirilecektir. 

Ege İnsan Hakları Köyü Kütüphanesi için

uluslararası bir kampanya başlatılacak,

BM ve Avrupa Konseyi öncülüğünde güncel ve

periyodik yayınlar dâhil olmak üzere çok dilli

bir kütüphane yaratılacaktır. Ege İnsan Hakları

Köyü Kütüphanesi’nin içinde dijital, görsel ve

işitsel yayınlar, engellilere yönelik kaynaklar ile

beraber bir çocuk kütüphanesi bölümü de

bulunacaktır.

Ege İnsan Hakları Köyü’nde İnsan Hakları Evrensel

Beyannamesinde yer alan hak ve özgürlüklere dair çalışmalar yürütülecektir.

Uluslararası sözleşmelerle korunmuş alanlara dair özel etkinlikler de bu kapsamda köyde gerçekleştirilecektir. 

Amerikalılararası insan hakları sistemi ve Afrika insan hakları sistemi gibi bölgesel mekanizmaların organlarının 

çalışmalarının bir kısmını Ege İnsan Hakları Köyü’nde yapması özendirilecektir. Ayrıca dünyada başka bir örneği 

olmayan Ege İnsan Hakları Köyü ile özellikle Ortadoğu ve Balkanlarda insan hakları alanında çalışan uzman ve 

öğrenciler için büyük bir cazibe merkezi yaratılmış olacaktır.

10 Aralık haftasında başlayacak ve yılbaşına kadar devam edecek “insan hakları günleri etkinlikleri”

İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışmasının önemli bir ayağıdır. 

Söz konusu zaman diliminde Türkiye’den ve tüm dünyadan gelen konuklarla insan hakları alanında

ortak çalışmalar yapılacaktır.

Her yıl bu dönemde akademiden ve alandan gelen

katılımcılarla beraber insan hakları ile ilgili

uluslararası bir konferans düzenlenecektir.

İnsan hakları günlerini kapsayan üç hafta boyunca

uluslararası nitelikte bir “insan hakları filmleri festivali”

düzenlenmesi de ayrıca çalışma planı dâhilindedir.

İnsan hakları günlerinde bir şenlik havası yaratılacak

olup gerçekleştirilecek “insan hakları kış pazarlarında”

yerel üreticilerin insan hakları konseptiyle ürettiği

mallar halkla buluşacaktır. 

Bu pazarlar, benzer tarihlerde Avrupa’da açılan yılbaşı pazarlarına bir alternatif olacaktır. 

İnsan hakları kış pazarlarının şehir merkezi dışında kalan diğer ilçelerde ve hatta köylerde de oluşturulması ve

bu haliyle şehrin tamamının insan haklarının başkenti kavramıyla tanıştırılması hedeflenmektedir.

EGE İNSAN HAKLARI KÖYÜ İnsan Hakları Günleri, Film Festivali ve Kış Pazarları



Yıllardır devam eden uygulamalarla bilinçli şekilde niteliği değiştirilen ve unutturulan 23 Nisan Çocuk 

Şenliği uluslararası niteliğine yeniden kavuşturulacak ve çocuk hakları konusunda dünyaya model olan 

çalışmalar yine dünya çocuklarının katılımı ile İzmir’de gündeme getirilip hayata geçirilecektir.

İzmir, UNICEF ile ortak olarak sürdürülecek projelerle çocuk dostu

şehirler listesinde yer alacaktır. Bu kapsamda dünya çocuk

dostu şehirler kurultayının da İzmir‘de düzenlenmesi için

gerekli adımlar atılacaktır. 

Çocukların sağlık ve eğitim gibi temel haklardan en iyi

şekilde yararlanması, oyun parkları ve yeşil alanları

bol bir kentte yaşaması, kültürel ve sosyal faaliyetlere

eşit şekilde ulaşması, kendileri ve şehirle ilgili karar

mekanizmalarına erken yaşta katılımının sağlanması

için hızla sonuç alıcı çalışmalar yapılacaktır. 

Çocuk ve gençlik meclisleri gerçek anlamda işler

hale getirilecektir. Çocuklara dair yapılacak tüm

bu çalışmalarla beraber “23 Nisan Uluslararası Çocuk

Hakları” Şenliği İzmirli çocukların bayram havasında

kutlayacakları bir etkinlik halini alacaktır.

23 Nisan Uluslararası Çocuk Hakları Şenliği
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İzmir İnsan Hakları Üniversitesi

İlk aşamada bir akademi olarak yerel yönetimlerle sivil toplumun işbirliği halinde kurulması planlanan eğitim 

kurumunun zaman içinde bir üniversiteye dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bugünün Türkiye’sinde üniversiteler-

in eğitim kalitesinin hızla düştüğü, evrensel standartlarda eğitim verecek üniversite sayısının bir elin parmağını 

geçmediği hesap edildiğinde yüksek eğitim alanında sorumluluk alacak ve bilimsel metodu öne çıkaracak bir 

kurumun acil ihtiyaç kapsamında olduğu ortadadır.

İnsan hakları alanında eğitim verecek bir uzmanlık kurumu

şeklinde tasarlanacak İzmir İnsan Hakları Üniversitesi;

yerel yönetimlerin bilgi üretmesi sorumluluğunun gereğini

yerine getirecek; hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi,

sosyoloji ve felsefe başta olmak üzere sosyal bilimlerin

belli başlı dallarında çalışacaktır. 

Bu eğitim kurumunun İzmir’in insan haklarının başkenti

olması nedeniyle ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılaması,

ülkede ve dünyada insan hakları temelli kalkınmayı hedefleyen

bir şehrin eğitimli insan ihtiyacına yanıt olması hedeflenmektedir.

İzmir İnsan Hakları Üniversitesi, bağımsız ve uluslararası denkliği olan

bir kurum olarak lisans,  yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapacak,

ayrıca çocuk ve yetişkinlere yönelik insan hakları eğitim faaliyetlerini de sürdürecektir.



Dünyada ve bölgemizde insan haklarının gelişmesi, insan hakları alanında duyarlılığın ve toplumsal 

farkındalığın artırılması, İzmir’in insan hakları temelli olarak gerçekleştireceği kalkınma modelinin

dünya çapında tanınır olması amacıyla her yıl insan haklarının değişik alanlarında İzmir Uluslararası 

İnsan Hakları Ödülü verilecektir.

Ödüller geniş katılımlı bir organizasyonla yılda

bir kez düzenlenecek özel bir törenle sahiplerini

bulacaktır. İnsan hakları büyük ödülü yanında

dünyada insan haklarına katkıda bulunmuş

kişilere çocuk hakları, engelli hakları, düşünce

özgürlüğü, basın özgürlüğü, kültürel haklar,

ekonomik ve sosyal haklar gibi farklı alanlarda da

ödüller verilecektir.

İzmir Uluslararası İnsan Hakları Ödülü’nün verileceği

kişi ve kurumlar, alanında uzman bir jüri tarafından 

yapılacak değerlendirmeler sonucunda ve uluslararası

örgütler ile işbirliği halinde sürdürülecek bir süreçten sonra tespit edilecektir. Dünya çapında yapılacak 

araştırmalar ve getirilecek öneriler sonunda adaylar belirlenecek, bu adaylar arasından ödüle layık 

görünenleri İzmir Uluslararası İnsan Hakları Ödül Jürisi açıklayacaktır.

İzmir Uluslararası İnsan Hakları Ödülleri, uluslararası kurumların temsilcileri, devletlerin yetkilileri,

ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgililerin katıldığı kültürel etkinliklerle dolu bir 

ödül gecesinde takdim edilecektir.

İzmir Uluslararası İnsan Hakları Ödülü şehrin insan hakları alanında bir marka olmasına destek verecek 

ve aynı zamanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

İzmir Uluslararası İnsan Hakları Ödülü
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İzmir İnsan Hakları Müzesi

İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışması kapsamında bölgenin ve ülkemizin en büyük insan hakları müzesinin 
şehrimizde kurulması planlanmaktadır. İnsan hakları tarihine dair arkeolojik belge ve bulgular ile evrensel çapta 
etki doğurmuş insan hakları materyallerinin orijinalleri İzmir İnsan Hakları Müzesi’nde sergilenecektir.

İzmir İnsan Hakları Müzesi’nde ayrıca insan hakları
mücadelesine ışık tutan sanat eserleri ile insan
hakları tarihinin önemli anlarına ait görsel ve
işitsel kayıtlar da kendine yer bulacaktır.

İzmir İnsan Hakları Müzesi aynı zamanda toplumun
insan hakları eğitimi için dijital materyallerle
desteklenmiş son dönem modern müzecilik
tekniklerini içeren yapısıyla tüm dünyanın ilgi
merkezi olacak ve bu sayede İzmir turizmi için yeni ve
gözde bir mekân yaratılacaktır.

Ülkemiz ve dünyadan modern tarih öncesi insan
hakları belgelerinin yanı sıra Yeni Çağ ve Yakın Çağ
insan hakları mücadelesine dair anlatım ve resimler
İzmir İnsan Hakları Müzesi’nde ziyaretçilerle
buluşturulacaktır.

Müzede ırk ayrımcılığı, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık, savaş suçları, çocuk işçiliği, sendikal
mücadele tarihi ve diğer birçok insan hakları alanında sergilerin olduğu özel bölümler bulunacaktır.
İzmir İnsan Hakları Müzesi yurt dışında bulunan prestijli müzelerle yapacağı işbirliği protokolleri sayesinde
insan hakları alanında tarihsel önemi haiz yer ve olaylara dair özel ve dönemsel etkinlikler de düzenleyecektir.



Balkanlar’ın, Levant’ın, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın ortak tarihsel birikimi ve mevcut hukuk devleti 
pratiği dikkatle incelendiğinde insan hakları alanında bir birlik oluşturmalarının gereği açıkça ortaya 
çıkmaktadır.

İzmir’in öncülüğünde ve İzmir İnsan Haklarının
Başkenti vizyonu kapsamında kurulması sağlanacak
Doğu Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, hem bölge
ülkelerinin iç barışına hem de dünya siyasetine
yön verecek bir alanı dolduracaktır. 

Bölgemizin tarihsel mirası bizlere felsefenin,
bilimin ve demokrasinin üzerinde bulunduğumuz
topraklarda filizlendiğini göstermektedir.
Ancak Türkiye ve yakın coğrafyasında, tüm
bu değerli geçmişe rağmen insan hakları
alanında kurulmuş bir bölgesel sistem
bulunmamaktadır. Konu özellikle tamamı
Asya kıtasında kalmış bölge ülkeleri olunca
bu boşluk daha da netleşmektedir. 

Kendi coğrafyamızda oluşturulacak yeni bir kurumsal mekanizma, en başta ülkemiz olmak üzere tüm 
bölgedeki hukuk düzeninin yeniden inşasına temel taşı olabilecektir.

Dolayısıyla İzmir’de kurulacak ve merkezi İzmir olacak bir bölgesel insan hakları sisteminin evrensel 
çapta etki doğurması beklenmektedir.

Doğu Akdeniz İnsan Hakları Örgütü’nün uluslararası alanda yer alan diğer insan hakları örgütlerine 
üyeliği, buralarda danışman ve gözlemci statüsü alması sağlanacak; bu sayede bölgemizin uluslararası 
camiada çok daha nitelikli bir temsiliyete kavuşması sağlanacaktır. 

Doğu Akdeniz İnsan Hakları Örgütü

İZMİR BAROSU - İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi

İZMİR İNSAN HAKLARININ BAŞKENTİ: YÖNTEM

İzmir İnsan Haklarının Başkenti iddiamız İzmir’in yerel yönetimler, kentte bulunan sivil toplum kuruluşları

ve meslek örgütleri aracılığı ile örnek uygulamalar geliştirmesi üstüne kuruludur.

Merkezi iktidar gündeminin Türkiye’nin çağdaş uygarlık hedefinden hızla uzaklaştığı günlerde yerel

yönetimlerin üstüne düşen sorumluluk daha da artmıştır. Yalnızca yanlış uygulamaları eleştirmek,

yerine doğru ve gerçekleştirilebilir alternatifleri koyamamak ülkemiz insan hakları hareketinin en büyük

sorunlarından biridir. 

Halkın temel hak ve özgürlükler alanındaki taleplerinin tamamına yerelden yanıt vermek elbette ki çok zordur. 

Ancak bu durum yerel yönetimlerin insan hakları alanında örnek uygulamalar geliştirmemesinin bahanesi de 

olamaz. 

Bu nedenle belediyeler, hedefler listesinden tespit edecekleri alanlarda kendi gelişme amaçları doğrultusunda 

sorumluluk üstleneceklerdir. Yerel yönetimler, imzalayacakları hedefler listesi ile kendi görev sahalarında 

çocuk ve gençlik merkezleri açmak, kaldırımlarını engellilere uygun hale dönüştürmek, kadın sığınma evlerinin 

sayısını belli oranda artırmak gibi sayısı çoğaltılabilecek örnekler için taahhüt altına gireceklerdir. Söz konusu 

insan hakları hedefleri, vizyon belgesi ile birlikte yerel yönetimlere sunulacak ve her yıl taahhüt altına girilmiş 

bulunan konularda yapılacak ilerleme, İzmir İnsan Haklarının Başkenti Koordinasyon Kurulu tarafından

izlenecek ve raporlanacaktır.



İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyon belgesi bir çerçeve metin niteliğindedir. Bu metnin İzmir İnsan 
Haklarının Başkenti vizyonunu paylaşan kişi, kurum ve kuruluşlarca imzalanması beklenmektedir.
Söz konusu imza, vizyon belgesinde yer alan hedeflerin benimsendiği ve uygulamada bu vizyon
doğrultusunda irade gösterileceği anlamına gelecektir.

İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyon belgesine
ek olarak yayınlanacak 50 maddelik bir hedefler listesi de
ayrıca imzaya açılacaktır. Hedefler listesinde insan
hakları alanından seçilmiş zorunlu ve seçimlik alanlar
belirtilecek ve imzacıların bu alanlarda her yıl istatistiki
takibi yapılacak biçimde gelişme göstermeleri
beklenecektir. 

Bu sayede yerelden insan hakları kalkınmasının yalnızca
bir iyi niyet taahhüdü olmaktan çıkıp fiiliyatta sonuç
verecek dönüşümlere vesile olması garanti altına
alınacaktır.

İnsan haklarının istatistiki takibi daha sonra imzacılar arasından seçilerek oluşturulacak
İzmir İnsan Haklarının Başkenti Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirilecek profesyonel
bir izleme ve değerlendirme ekibi tarafından yapılacaktır.

İzmir İnsan Haklarının Başkenti Koordinasyonunun paydaşlar tarafından uygun görülecek bir biçimde 
tüzel kişiliği haiz olması düşünülmektedir. Bu sayede İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışmasının
sürekliliği de sağlanmış olacaktır.

Vizyon Belgesinin ve Hedefler Listesinin İmzalanması
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İnsan Hakları Hedeflerinin Seçilmesi

Zorunlu ve seçimlik alanlardan oluşan insan hakları hedefler listesi yerel yöneticiler, yerel yönetime aday olan 
kimseler, STK yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve benzeri tüzel kişilikleri temsil kabiliyeti
olan gerçek kişiler tarafından değerlendirilir ve seçilerek imzalanır.

Söz konusu listeden seçilen insan hakları hedeflerinin somutlaştırılarak uygulayıcı kurum tarafından yıllık bazda 
belirlenmesi İzmir İnsan Haklarının Başkenti Koordinasyon Kurulu ve imzacılar arasında yapılacak görüşmeler 
neticesinde sonuca bağlanır. 

İnsan hakları hedefler listesi Koordinasyon Kurulu tarafından her sene yeniden değerlendirilir.
Yapılacak değerlendirmeler sonucunda hedefler listesinin katılımcılar tarafından yenilenerek değiştirilmesi 
mümkündür. Hedefler listesindeki unsurlarda hangi oranda iyileştirmeye gidileceği Koordinasyon Kurulu ve 
imzacı arasında yapılacak protokolle belirlenir. İzmir İnsan Haklarının Başkenti Koordinasyon Kurulu, vizyon 
belgesine ve hedefler listesine imza atıldığı ancak söz konusu protokolün ayrıca imza altına alınmadığı
istisnai hallerde hedefler listesinin zorunlu ve seçilmiş maddelerinde yıllık minimum yüzde onluk bir
iyileştirme bekleme hakkına sahiptir.

İmzacılar zorunlu ve seçimlik hedefleri netleştikten sonra her yıl düzenli aralıklarla ve sonuncusu
10 Aralık haftasından en az bir hafta önce olacak şekilde söz konusu hak alanında gerçekleştirdikleri
ilerlemeyi koordinasyona ya da koordinasyonun belirlediği bağımsız uzmanlara iletmek ve bu konudaki
verileri bu kişilerle paylaşmak zorundadırlar.

İmzacı kurum ve kuruluşların gösterdiği ilerlemeler her sene 10 Aralık günü İzmir İnsan Haklarının Başkenti 
Raporu ile kamuoyuyla paylaşılır. İmzacılar arasında en iyi uygulamayı gerçekleştirenlere İzmir İnsan Haklarının 
Başkenti başarı belgesi verilerek kat ettikleri gelişmeler onurlandırılır.



İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışması kapsamında taahhüt edilen hedeflerin bilimsel bir yaklaşımla 
istatistiki olarak takip edilmesi projenin en önemli aşamalarından biridir.

İnsan haklarını temel alan bir kalkınma modelinde
izleme ve raporlama şeklinde yapılacak takip her yıl
açıklanacak istatistiksel verilerle desteklenecektir.
Başta belediyeler olmak üzere projenin bileşeni olacak
tüm kurum ve kuruluşlar için hem vizyon belgesinde
yer alan temel amaçlar hem de hedefler listesinde
vaat ettikleri gelişmeler üzerinden bir değerlendirme
yapılacaktır.

İstatistiksel takip, İzmir’in İnsan Haklarının Başkenti
olması için yapılan çalışmaların etkinliğini denetlemenin,
başarılı ve başarısız olan alanları tespit edebilmenin
en önemli yöntemidir.

Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası temel olarak insan hakları ve 

hukukun üstünlüğü için sosyal bankacılık sağlayan bir kurumdur. Ne var ki Türkiye’de bu bankanın temel 

amacı doğrultusunda doğrudan yatırım yapmasını sağlayacak projeler gerektiği gibi üretilmemektedir. 

İzmir’in insan haklarını temel alan çalışmalarında başta Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’nın olanakları 

olmak üzere AB ve BM fonlarının kullanılması ve ortaklaşa yapılacak etkinliklerle söz konusu uluslararası 

kuruluşların kent ekonomisine doğrudan ekonomik katkı yapması planlanmaktadır.

Hedeflerin İstatistiksel Takibi

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Geliştirilecek İşbirliği
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İzmir İnsan Haklarının Başkenti Logosunun Kullanılması

İzmir İnsan Haklarının Başkenti İsim Hakkının Alınması

İzmir İnsan Haklarının Başkenti, İzmir Barosu nezdinde kampanyası 
başlatılmış ve başta belediyeler olmak üzere İzmir’de faaliyet gösteren 
demokratik kitle örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte 
çalışarak yerelden insan haklarına dayanan bir kalkınma modelini
hedef edinmiş bir çalışmadır.

Söz konusu ortak vizyonu benimseyen tüm bileşenlerin insan hakları 
alanında yapacakları faaliyetlerde İzmir İnsan Haklarının Başkenti
logosunu kendi kurumsal adları ile birlikte kullanmaları beklenmektedir.

İzmir İnsan Haklarının Başkenti logosunun kullanımı esasları İzmir İnsan 
Haklarının Başkenti Koordinasyon Kurulu tarafından tespit edilecektir.

İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu, yerel yönetimlerin ve kentin sivil toplum bileşenlerinin en iyi insan 
hakları uygulamalarıyla örnek bir kalkınma modelini hedef alan ve demokratik süreçlerin insan hakları
anlamında sıkıntıya girdiği yerlerde toplumun geneline alternatif ve yeni bir öneri sunmayı amaçlayan
bütünsel bir yaklaşımdır.

Dünyada mevcut olan insan hakları şehirleri yaklaşımından farklı olarak toplumun tamamına seslenen
bir değişim vaadi İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu ile ortaya konulmaktadır. Bu nedenle içeriğinde,
21. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir insan hakları krizi yaşayan dünyamızda insan hakları ve hukuk devletinin 
yerelden inşasına dair daha önce ortaya konulmamış taze bir yaklaşım barındırmaktadır.

Sözü edilen yeni tavrın içerdiği unsurları bir bütün şeklinde korumak ve markalaştırmak için İzmir İnsan
Haklarının Başkenti ve İnsan Haklarının Başkenti’nin isim hakları alınacak ve bu tanımların İzmir şehri ile
birlikte bir marka haline getirilmesi sağlanacaktır.

Örnek Logolar
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İZMİR BAROSU - İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi

- İzmir İnsan Haklarının Başkenti çalışması uyarınca İzmir halkının hem günümüzde hem de bundan sonraki 
   dönemde hakları konusunda bilinçlendirilmesi için temel hak ve özgürlükler alanında eğitim çalışmaları   
   yapılacak ve bu konuda uluslararası kurumlarla ortaklığa gidilecektir. 
- İnsan haklarını ve yurttaşların demokratik katılımını önceleyen bir anlayışla gelişen şehir ve artan refah,
   İzmir’i özel bir konuma taşıyacaktır.
- İzmir’de var olan insan hakları bilincinin yükseltilmesi ve demokratik hakların kitleler tarafından özümsenmesi 
   gerek vizyon projelerinin uygulanması gerekse eğitim çalışmaları sayesinde gerçekleşecektir. 
- İzmir’in gelişmek için insan haklarını temel alan bir program izlemesi, kentin tüm Türkiye için yeni bir model 
   şehir haline gelmesi sonucunu doğuracaktır. 

Türkiye İçin Model Şehir

- İzmir, gerçekleştireceği örnek projelerle adı dünyada insan haklarıyla birlikte anılan marka bir şehir olacaktır.
- Yapılacak çalışmalar sonunda İzmir, eskiden olduğu gibi, Doğu Avrupa ve Akdeniz çanağında uluslararası bir 
   kent konumuna yükselecektir.
- Düzenli olarak gerçekleştirilecek insan hakları konferansları, şehrin dünya çapındaki bilinirliğini artıracaktır.
- İnsan haklarının başkenti kimliği ile beraber yapımına başlanacak müze, üniversite, insan hakları köyü ve 
   verilecek uluslararası insan hakları ödülü gibi çalışmalar bölge ve diğer dünya ülkelerinin İzmir’e örnek bir 
   kent olarak bakmasını sağlayacaktır.

Doğu Akdeniz Havzasında Örnek Bir Kent

- İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu ile “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini” de içeren bir biçimde 
   insan haklarının tüm unsurlarını kapsayan yeni bir kalkınma anlayışı önerilmektedir. 
- Yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği ile üretilecek katma değer, doğrudan ve dolaylı olarak insan hakları 
   alanından kaynaklanan üretimle sağlanacaktır.
- İnsan hakları çalışmalarından gelen üretim gücü yeni iş imkânlarının ortaya çıkması anlamına gelecektir.
- Vizyon önerileri kapsamında yapımına başlanacak yeni projeler şehrin bir bütün halinde zenginleşmesine
   katkı sağlayacaktır.
- İnsan haklarının başkenti olarak gerçekleşecek markalaşma bir yandan yeni bir tür olan insan hakları
   turizmini tetikleyecek bir yandan da insan hakları kongreler kenti niteliği ile şehir tüm yıl boyu ekonomik
   canlılık yaşayacaktır.

İnsan Haklarını Temel Alan Yeni Bir Kalkınma Modeli
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