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Foreword 
 

DPI held an online roundtable meeting on 27 April entitled ‘Current 
Situation in Turkey: Government Perspective and Future Vision’. Due 
to the COVID-19 pandemic, DPI has re-planned its forthcoming events 
to take place using online platforms until further notice in order to 
continue to fulfil its project’s aims and objectives through continued 
dialogue during these challenging times. This roundtable was the first 
in our series of online meetings with political parties in Turkey, which 
starting with The Justice and Democracy Party (AK Party) include 
The Republican People’s Party (CHP), The Peoples’ Democratic Party 
(HDP), The Democracy and Progress Party (DEVA Party), The Future 
Party and Felicity Party. 

This first online roundtable meeting with Cevdet Yılmaz, MP, Deputy 
Chair of AK Party, responsible for Foreign Affairs and former Min-
ister, gave an overview of the recent developments in Turkey and of 
the government’s policies taken to address COVID-19. The speaker 
discussed the strategy of the government in handling the pandem-
ic through limited curfews rather than imposing a nation-wide lock-
down. Yılmaz praised the successful early management of the crisis, 
the good healthcare system in Turkey, and outlined the government’s 
plans for the easing of the current restrictions stating that they will 
be most likely lifted during the month of May. This is still under dis-
cussion as Turkey is closely looking at the actions of European coun-

Önsöz 
 

27 Nisan tarihinde DPI “Türkiye’deki Güncel Durum: Hükümetin Per-
spektifi ve Geleceğe Yönelik Vizyonu” başlıklı bir online etkinlik 
gerçekleştirdi. COVID-19 pandemisi nedeniyle DPI planlanan etkin-
liklerini sanal ortamda gerçekleştirerek bu zor zamanlarda diyaloğun 
devam etmesine yönelik proje hedeflerini karşılamaya devam ediyor. 
Bu yuvarla masa toplantısı etkinliği, Türkiye’deki siyasi partilerle 
düzenlediğimiz çevrimiçi toplantılar içinde ilkiydi; bu toplantılara AK 
Parti’yi takiben katılan partiler arasında CHP, HDP, DEVA Partisi, Ge-
lecek Partisi ve Saadet Partisi yer alıyor. 

AKP Milletvekili ve Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
ve eski Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’la birlikte gerçekleştirilen çevrim-
içi toplantıda Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ve hüküme-
tin COVID-19’la mücadele politikaları ele alındı. Yılmaz, hükümetin 
pandemiyi ülke çapında yasaklardan ziyade sınırlı sokağa çıkma yas-
aklarıyla yönetme stratejisine değindi. Yılmaz ayrıca krize erkenden 
ve başarılı bir biçimde müdahale edilmesini ve Türkiye’nin sağlık sis-
temini övdü; hâlihazırdaki yasakların ve kısıtlamaların muhtemelen 
Mayıs ayında kaldırılacağını belirtti. Türkiye eylem planını oluşturu-
rken Avrupalı ülkelerin neler yaptığını da takip ettiği için normalleşme 
tarihi henüz netleşmiş değil. Hükümetin pandeminin ekonomiyi et-
kilememesi için çabaladığını belirten Yılmaz, en korunmasız konum-
daki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için canla başla 
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tries to establish the best plan for action. Yılmaz also mentioned the 
great efforts of the government in trying to prevent the effects of the 
pandemic on the economy. He suggested that the Turkish government 
is dedicated to supporting its most vulnerable citizens, expressed op-
timism with regards to the slowing spread of the virus in Turkey and 
implied that the restrictions should not hinder democracy in mid-to-
long term. 

Following the presentation, there was a discussion on the potential 
challenges and opportunities presented by COVID-19 in the econom-
ic, political and social spheres. The discussion also examined the top-
ics of local authorities, particularly in relation to the opposition, and 
the possible cooperation between these and the central government; 
and the impact on the resolution process in Turkey. Yılmaz argued 
that though the government learned from the experience of the peace 
process as initiated by the state, the government does not intend to 
go back to the same ‘peace process’ as it was in 2013. However, the 
AK Party is very much open to listening to and seeking resolution 
to the demands of the Kurdish population in terms of cultural and 
linguistic rights. He stressed that the government would continue to 
concentrate on the development of the country and promoting nor-
malisation, namely with the EU and the US. 

This meeting brought together, through an online platform, a diverse 
group of prominent participants from Turkey and abroad, including 
academics, WPC members, civil society leaders, businesspeople, jour-
nalists and lawyers. The participants included attendees from past 

çalışıldığını ekledi. Virüsün Türkiye’de yayılımının yavaşlamasına il-
işkin iyimserliğini ifade eden Yılmaz, orta ve uzun vadede kısıtlama-
ların demokrasiye zarar vermeyeceğini söyledi. 

Yılmaz’ın sunumunun ardından COVID-19’un ekonomi, siyaset ve 
toplum bağlamında yarattığı zorluklar ve doğurduğu fırsatlar üzerine 
bir tartışma gerçekleşti. Tartışmada özellikle muhalefet bağlamında 
yerel yönetimlerin rolüne, merkezi hükümetle yerel yönetimler ar-
asındaki olası iş birliğine değinildi; bunun Türkiye’deki çözüm süreci-
ni nasıl etkileyeceği konuşuldu. Hükümetin devletin başlattığı çözüm 
sürecinden tecrübe edindiğini ve dersler çıkardığını söyleyen Yılmaz, 
hükümetin 2013’teki aynı barış sürecine dönmeyi düşünmediğini be-
lirtti. Fakat AK Parti’nin Kürt nüfusun kültürel ve dil haklarına ilişkin 
taleplerini dinlemeye ve bunlara çözüm bulmaya çok olumlu baktığını 
da ayrıca ifade etti. Yılmaz hükümetin ülkenin kalkınması, AB ve ABD 
ile normalleşmenin devam etmesi üzerine çalışmalarını sürdüreceğini 
aktardı. 

Bu toplantı vesilesiyle Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden 
aralarında akademisyenlerin, akil insanların, sivil toplum liderlerinin, 
iş insanlarının, gazetecilerin ve avukatların olduğu bir dizi katılımcı 
online platformda bir araya geldi. Katılımcılar arasında eski etkinlikler-
imizin katılımcıları da yer alıyordu; siyaseten ve profesyonel açıdan 
farklı görüşlere ve tecrübelere sahip katılımcılar açık, saygı çizgisinde 
ilerleyen verimli yapıcı bir diyaloğu hep birlikte yürüttüler. AB’den, 
Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanlıklarından ve Ul-
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events, who have expressed their readiness to engage in an open, 
frank, respectful and productive conversation with their counter-
parts across political and other divides, thus ensuring a successful 
dialogue. We were also delighted to be joined, virtually, by represent-
atives of the European Union, the French Ministry of Europe and For-
eign Affairs, International Committee of the Red Cross, as well as in-
ternational experts from amongst DPI’s Board Members and Council 
of Expert members. 

The meeting provided a fruitful and timely discussion and partici-
pants were able to hear the government’s view on the current situa-
tion in Turkey and on the possible challenges and openings presented 
by COVID-19. 

DPI will continue our series of online meetings with other leaders of 
political parties in Turkey to keep dialogue alive and provide a plat-
form to discuss the democratisation, normalisation and the possible 
solution to the ongoing conflict during the course of this challenging 
and unprecedented time.

This roundtable forms part of a larger series of activities planned in 
the context of the project: “Supporting inclusive dialogue at a chal-
lenging time in Turkey”, supported by the EU and the Norwegian gov-
ernment. 

Kerim Yıldız 
Chief Executive Officer 
Democratic Progress Institute

uslararası Kızılhaç Komitesi’nden temsilcileri yanı sıra DPI’ın Uzmanlar 
Kurulu ve Mütevelli Heyeti’nden uluslararası uzmanları da aramızda 
görmek bizi çok mutlu etti. 

Toplantı verimli ve yerinde bir tartışmaya vesile oldu; katılımcılar 
hükümetin Türkiye’nin güncel durumuna dair görüşlerinin yanı sıra 
COVID-19’un yarattığı sorunlar ve fırsatlar hakkında bilgi sahibi oldu. 

DPI olarak Türkiye’deki diğer siyasi parti liderleriyle çevrimiçi to-
plantılarda bir araya gelmeyi, diyaloğu canlı tutarak demokratikleşme, 
normalleşme ve olası çözümler konusunda tartışmalara bu zor ve ben-
zeri görülmemiş dönemde dahi bir platform sunmayı sürdüreceğiz. 

Bu yuvarlak masa toplantısı, “Türkiye’de zor bir zamanda kapsayıcı di-
yaloğu desteklemek” başlıklı, AB ve Norveç hükümetlerinin desteğiyle 
gerçekleşen projenin içinde yer alan bir dizi etkinliğin parçası olarak 
gerçekleşmiştir. 

  

Kerim Yıldız 

İcra Kurulu Başkanı 
Demokratik Gelişim Enstitüsü
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Introduction 
 

Kerim Yildiz, CEO of DPI, started the meeting by welcoming all the 
participants and introduced the new series of online roundtable 
meetings with political parties in Turkey. 

The purpose of this first online meeting was to discuss the current 
situation in Turkey through the perspective of The Justice and De-
velopment Party (AK Party) who are the ruling party in Turkey today. 
The key speaker is Cevdet Yılmaz, MP, Deputy Chair of AK Party, re-
sponsible for Foreign Affairs and former Minister.

Given the recent political and global developments, this online round-
table will allow for a deeper understanding of the situation in Turkey. 
While it is widely the case that the current public health crisis has re-
stricted some individual and collective rights, DPI believes that there 
is a need to closely examine and assess how the situation also poses 
a threat to democracy, rule of law, human rights and peace processes 
at a global level. The CEO expressed that the COVID-19 crisis should 
not be used as a pretext to attack human rights. The restrictions must 
be proportioned to the threat and must not remain in place once the 
pandemic is over.

Giriş 
 

DPI İcra Kurulu Başkanı Kerim Yıldız tüm katılımcılara hoş geldiniz di-
yerek Türkiye’deki siyasi partilerle gerçekleştirilecek sanal toplantılar 
dizisini katılımcılara tanıttı. 

Bu dizideki ilk toplantının amacı Türkiye’nin güncel durumunu iktid-
ardaki AK Parti’nin bakış açısından ele almaktı. Misafir konuşmacı, 
Dışişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Bakanı 
Cevdet Yılmaz oldu. 

Yakın zamanda gerçekleşen siyasi ve küresel gelişmeler ışığında to-
plantı, Türkiye’nin güncel durumunu daha anlaşılır kılmayı hedefle-
di. Süregiden kamu sağlığı krizi her ne kadar kimi bireysel ve kol-
ektif hakları sınırlamış olsa da DPI aynı zamanda olan bitenlerin 
demokrasiye, hukukun üstünlüğü ilkesine, insan haklarına ve barış 
süreçlerine küresel düzeyde nasıl bir tehdit oluşturduğunu incelemeyi 
ve değerlendirmeyi amaçlıyor. Kerim Yıldız COVID-19 krizinin insan 
haklarına zarar verme bahanesi olarak kullanılmaması gerektiğini if-
ade etti. Tedbirler ve kısıtlamalar tehditle orantılı olmalı ve pandemi 
bittikten sonra sürdürülmemeli. 
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As the situation fast evolves, DPI’s overall aim is to adapt our activi-
ties to the ever-changing environment. Despite the pandemic, sadly 
most of the conflicts around the world continue and, in cases like 
Yemen, Libya and Syria, the conflict is exacerbating. COVID-19 may 
provide some opportunity to revaluate how to differently address on-
going conflicts in our region. It may also provide an opening for the 
Turkish government reassess the conflict in the country. 

Following the CEO’s introduction, the floor was given to Cevdet Yıl-
maz, a Member of Parliament and Deputy Chair of AK Party, respon-
sible for Foreign Affairs, who outlined the vision and the strategy of 
AK Party and the government for responding to the pandemic in Tur-
key and its political, social and economic outcomes. Yılmaz’s talk was 
followed by an engaging discussion session, moderated by Dr Esra 
Elmas, DPI’s Head of Turkey Programme. 

Güncel durum hızlı bir biçimde değiştiği için DPI olarak faaliyetlerimiz-
in de bu değişime ayak uydurmasını hedefliyoruz. Pandemiye rağmen 
maalesef dünyanın dört bir yanındaki çoğu çatışma devam ediyor; 
Yemen, Libya, Suriye gibi örneklerde ise çatışmaların şiddetinin art-
tığını görüyoruz. Bölgemizdeki çatışmaların nasıl farklı ele alınabi-
leceğini yeniden değerlendirmek açısından COVID-19 bir fırsat teşkil 
ediyor. Hükümetin Türkiye’deki çatışmayı yeniden değerlendirmesine 
yönelik bir fırsat olarak da görülebilir. 

İcra Kurulu Başkanı Yıldız’ın konuşmasının ardından sözü AK Parti 
Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz aldı; Yılmaz, AK 
Parti’nin ve hükümetin pandemiyle mücadele vizyonunu ve stratejisini 
anlattı; durumun siyasi, toplumsal ve ekonomik boyutlarını ele aldı. 
Yilmaz’ın konuşmasının ardından gerçekleşen tartışma oturumunu 
DPI’ın Türkiye Programı Direktörü Dr. Esra Elmas yürüttü. 

Kerim Yildiz, DPI CEO, 
addressing participants during 
the online roundtable.

DPI CEO’su Kerim Yıldız, 
sanal toplantının katılımcılarına 
hoşgeldiniz dedi.
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The Government’s Response  
to the Crisis and Future Vision 

Cevdet Yılmaz expressed that Turkey, much like the rest of the world, 
is going through unprecedented times. Even though it is primarily a 
health issue, the pandemic has influenced many other areas, such as 
the economy, social and cultural life, politics, and international rela-
tions. It is currently difficult to predict the extent of the effect that 
this virus will have on Turkey. On one hand, there is a need to focus 
on how to best manage the crisis; on the other hand, there is a need to 
prepare for the post-COVID period. The virus can be an opportunity 
to re-evaluate priorities.

The pandemic was first regarded as a crisis in Asia, but as of March, 
Europe became the epicentre of the crisis. The speaker noted that 
the pandemic is also affecting many other parts of the world that 
are in conflict such as Idlib, Yemen, or Libya. Furthermore, there is 
the issue of migrants and massive population displacement. After the 
immediate crisis is over in the US and EU, the world’s focus will shift 
to such areas where there are poor public health infrastructure and 
poor economic situations. While the crisis is causing nations to focus 
on domestic issues, creating an anti-global disposition, everyone is 
also aware that the world needs to be on the same page to adequality 
face this crisis and that, if a second wave is to be prevented, no coun-
try can be left behind. 

Yılmaz highlighted that Turkey was one of the countries that quickly 
responded to the crisis. The Minister of Health together with the Sci-
ence Committee(1) has been managing the situation in transparently 
and inclusively, and thus argued that the situation was successfully 
managed. It is also important to note that, during this crisis, people 
are seeing the benefit of the government’s investments in the social 
security institutions and the healthcare infrastructure in the last dec-
ades. People are also realising the importance of an inclusive social 
security programme. 

Hükümetin Krize Müdahalesi 
ve Gelecek Vizyonu

Cevdet Yılmaz, dünyanın geri kalanı gibi Türkiye’nin de eşi benzerine 
rastlanmamış bir dönemden geçtiğini ifade etti. Pandemi temelde bir 
sağlık sorunu olmasına rağmen ekonomi, sosyal ve kültürel yaşam, si-
yaset ve uluslararası ilişkiler gibi diğer alanları da etkiledi. Virüsün 
Türkiye’yi ne kadar etkileyeceğini öngörmek şu aşamada çok zor. Bir 
yandan krizin en iyi nasıl idare edileceğine karar verilmesi gerekirken 
öte yandan COVID sonrası döneme de hazırlanılması gerekiyor. Virüs, 
öncelikleri yeniden değerlendirmeye yönelik bir fırsat olabilir. 

Pandemi ilk olarak Asya’yla sınırlı bir kriz olarak görüldüyse de Mart 
ayında Avrupa krizin merkez üssü hâline geldi. Konuşmacı, pandem-
inin İdlib, Yemen ve Libya gibi çatışma yaşanan bölgeleri de etkile-
diğini belirtti. Mülteciler ve yerinden edilmiş gruplar da cabası. ABD ve 
AB’de krizin ilk aşaması sonlandığında dünyanın dikkati, kamu sağlığı 

(1) A committee formed by the Ministry of Health and physicians to coordinate  
 the government’s response to the pandemic in Turkey.

Cevdet Yılmaz, 
Deputy Chair 
of AK Party, 
responsible 
for Foreign 
Affairs during 
the online 
roundtable 
meeting.

AK Parti Dış 
İlişkilerden 
Sorumlu 
Genel Başkan 
Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz, 
çevrimiçi 
toplantı 
esnasında 
konuşurken.Cu
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During his presentation, Yılmaz also highlighted the importance of 
digitalisation. Turkey’s investments in digital infrastructure during 
these last 15-20 years have played a crucial role in the response to 
the pandemic. From ‘electronic state’ (e-devlet) services to distance 
education options, Turkey is greatly benefiting from the investments 
into the digital infrastructure.

While the COVID-19 crisis brings about a debate about increasingly 
controlling states that intervene in private lives, it also sheds light 
on the need for more social states. The political implications of these 
should be thoroughly examined. Turkey already has been discussing 
the balance between security and freedoms. Lately, there was a trend 
that suggested security concerns were replaced by economic con-
cerns. In the long run, Yılmaz said it is important to not limit human 
rights and fundamental freedoms. This was in response to the CEO’s 
opening remarks. 

There will be two major topics on the Turkey’s agenda. Firstly, along 
with the US and EU, Turkey needs to discuss the normalisation pe-
riod. Secondly, like everywhere else in the world, Turkey needs to 
focus on a speedy economic recovery. The balance between health 
and economy will be the determining factor. While protecting the suc-
cessful progress in terms of the public health situation, the economy 
must reopen gradually. People need to steadily go back to their nor-
mal routines. In Turkey, it looks as if the peak has been reached, as 
there has been a decline in the number of cases. Compared to the 
rest of the world, the death rate in Turkey seems to be lower. It could 
be argued that this as a result of a good healthcare infrastructure in 
Turkey. These are important factors and the government is cautious 
about not spoiling the situation. Additionally, there have been cur-
fews such as the four-day-long weekend curfew in 31 cities.(2) While 
the process of normalisation starts, curfews during the weekend will 
remain in place until the end of Ramadan. Restrictions are likely to lift 
after the Ramadan Holiday.

altyapısının ve ekonominin yetersiz olduğu bölgelere yönelecek. Kriz 
ülkelerin kendi meselelerine odaklanmasına sebep olarak genel olarak 
küreselleşme karşıtı bir atmosfer yaratıyor fakat bir yandan da herkes, 
krizle yeterince başa çıkabilmek adına aşağı yukarı aynı konumda ol-
malı. Eğer ikinci bir dalga yaşanacaksa hiçbir ülke yalnız bırakılmamalı. 

Yılmaz, Türkiye’nin krize en hızlı müdahale eden ülkelerden biri old-
uğunu belirtti. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu(1) süreci şeffaf ve kapsayıcı 
bir biçimde, dolayısıyla da Yılmaz’a göre başarılı bir şekilde yönetiyor. 
Kriz esnasında hükümetin sosyal güvenlik kurumlarına ve sağlık alt-
yapısına son on yıllarda yaptığı yatırımların faydası görüldü. İnsanlar 
kapsayıcı ve kapsamlı bir sosyal güvenlik programının önemini gördü. 

Sunumu esnasında dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Yılmaz, Tür-
kiye’nin son 15-20 yılda dijital altyapıya yaptığı yatırımların pandem-
iyle mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti. E-devlet hizmetler-
inden uzaktan eğitim seçeneğine Türkiye, dijital altyapı yatırımlarının 
faydasını her alanda görüyor. 

COVID-19 krizi devletlerin özel hayata gitgide artan müdahalelerine 
dair bir tartışma yarattı, fakat öte yandan sosyal devlete duyulan 
ihtiyacı da ortaya çıkardı. Bu durumun siyasi sonuçları dikkatle ele 
alınmalı. Güvenlik ve özgürlükler arasındaki denge Türkiye’de zaten 
tartışılıyordu. Son dönemde güvenlik kaygılarının yerine ekonomik 
kaygıların geldiğine işaret eden göstergeler mevcuttu. Yılmaz, İcra Ku-
rulu Başkanı Yıldız’ın açılış konuşmasında söylediklerine cevaben uzun 
vadede insan haklarını ve temel özgürlükleri kısıtlamamanın önemli 
olduğunu belirtti. 

Türkiye’nin gündeminde başlıca iki konu var. Birincisi, ABD ve AB’yle 
birlikte Türkiye’nin de normalleşme sürecini tartışması ve kararlaştır-
ması gerekiyor. İkinci olarak ise dünyanın geri kalanı gibi Türkiye de 
hızlı bir ekonomik iyileşmeyi sağlamalı. Sağlık ve ekonomi arasında-
ki denge burada belirleyici olacak. Kamu sağlığı alanındaki başarılı 
sürece ve ilerlemeye zarar vermeden ekonomiyi kademeli olarak aç-
mak gerekiyor. İnsanların yavaş yavaş rutinlerine dönmesi gerekli. 
Pandemi Türkiye’de pik yaptı gibi görünüyor, zira vaka sayılarında bir 
azalma var. Dünyanın geri kalanına kıyasla Türkiye’deki ölüm oranları 
daha düşük. Bunun Türkiye’nin iyi sağlık sistemi altyapısının bir so-

(1) Hükümetin Türkiye'de pandemiyle mücadele için kurduğu, Sağlık Bakanlığı ve doktorlardan 
 müteşekkil kurul.

(2) 23rd of April was a national holiday. The government declared 25th of April also holiday  
 and declared a curfew during the four-day long weekend, which included 31 of the biggest 
 cities and the city of Zonguldak.
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Yılmaz stated that the government has been also working on various 
economic and social aid programs. The government instituted mech-
anisms to protect workers and prevent them from losing their jobs 
and sent financial aid to more than 4 million families and retirees. 
They provided masks and made available 1GB of free internet to every 
household. Furthermore, the central bank reduced the interest rates 
and eased the liquidity conditions. The aim is to keep the economy 
alive during the pandemic and then to have a speedy recovery pro-
cess. 

These are discussions that the whole world is currently having. The 
pandemic also brought forward the importance of sectors such as 
agriculture, food, health, and pharmacology. In Turkey, there will be 
more investments in these sectors, specifically in health and pharma-
cology. Yılmaz finished his remarks by stating that even though the 
long terms results are not yet known, the world is going through a 
time of great changes.

nucu olduğu söylenebilir. Bunların hepsi önemli faktörler; hükümet 
de bu iyi durumun bozulmaması için çaba gösteriyor. Buna ek olarak 
31 şehirde(2) hafta sonu dahil 4 gün uygulanan sokağa çıkma yasağı 
gibi uygulamalar yapıldı. Normalleşme süreci başlayana kadar, hafta 
sonu sokağa çıkma yasakları Ramazan’ın sonuna kadar devam edecek. 
Ramazan Bayramı’ndan sonra yasakların sonlanması bekleniyor. 

Yılmaz, hükümetin çeşitli ekonomik ve sosyal destek programları üzer-
inde çalıştığını ifade etti. Hükümet çalışanları korumak, işlerini kaybet-
melerine mani olmak için çeşitli mekanizmalar geliştirdi ve 4 milyon-
dan fazla aileye ve emekliye finansal destek sağladı. Maskeler dağıtıldı, 
her haneye 1 GB ücretsiz internet sağlandı. Merkez bankası faiz oran-
larını düşürdü ve likidite şartlarını kolaylaştırdı. Hedef ekonomiyi pan-
demi esnasında ayakta tutmak ve sonrasında hızlı bir iyileşme süreci 
yaşamak. 

Bu tartışmalar dünyanın dört bir yanında gerçekleşiyor. Pandemi aynı 
zamanda tarım, gıda, sağlık ve farmakoloji gibi sektörlerin önemini 
açığa çıkardı. Türkiye’de bu sektörlere, özellikle de sağlık ve farmakolo-
jiye daha fazla yatırım yapılacak. Yılmaz sözlerine son verirken, uzun 
vadeli sonuçları henüz bilinmese de dünyanın büyük dönüşümlerden 
geçtiğini ifade etti. 

(2) 23 Nisan resmi tatildi. Hükümet 25 Nisan'ı da tatil olarak açıkladı; 4 günlük toplam tatilde 
 Zonguldak ve 31 büyük ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
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Discussion Session on COVID-19: 
Challenges and Opportunities  

for Democratisation  
and Normalisation

Healthcare Measures
The recent numbers suggest that Turkey reached its peak and that 
there is a decline in the number of new cases. However, there is 
also a decline in the number of tests. Could this represent a decep-
tive image of the reality of the situation? Furthermore, compared 
to other countries, Turkey has been implementing curfews only 
during the weekends. Could it be possible to suggest that Turkey 
is implementing an unnamed herd immunity policy?

Yılmaz stated that curfew is not a widespread policy in the world. 
In Turkey, the government implemented curfews at certain times to 
make sure that people were following the instructions. On weekdays, 
there is a curfew in place for people younger than 20 and older than 
65, and for people between the ages of 20 and 65, there are various 
recommendations that are similar to the rest of the world. The issue 
is whether people follow the recommendations. 

However, after the four-day-curfew, there was an influx of people on 
the streets, which demonstrates that strict curfew measures can have 
some shortcomings. There is only so much that the government can say 
and people also need to assess their situations and act accordingly. Yıl-
maz said that is difficult to estimate how fast and when people will go 

Tartışma Oturumu:  
COVID-19’un Demokratikleşme  

ve Normalleşme Açısından 
Yarattığı Zorluklar ve İmkânlar

Sağlık Tedbirleri
Rakamlar Türkiye’deki vakaların tepe noktasına ulaştığını, yeni 
vakaların sayısında azalma olduğunu gösteriyor. Fakat aynı zaman-
da yapılan testlerin sayısında da azalma var. Bu, durumun gerçek-
liğini yanlış yansıtıyor olabilir mi? Diğer ülkelerden farklı olarak 
Türkiye, sokağa çıkma yasaklarını sadece hafta sonları uyguluyor. 
Türkiye’nin adını koymadan sürü bağışıklığı stratejisi uygulamaya 
çalıştığı söylenebilir mi? 

Yılmaz, sokağa çıkma yasaklarının dünyada yaygın bir uygulama ol-
madığını belirtti. Türkiye’de hükümet, insanların kurallara uymasını 
sağlamak adına belirli zamanlarda sokağa çıkma yasağı uyguladı. Hafta 
içleri 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için geçerli bir sokağa çık-
ma yasağı var; 20-65 arası vatandaşlar için ise dünyanın geri kalanına 
benzer tavsiyeler veriliyor. Asıl mesele vatandaşın bu tavsiyelere uyup 
uymadığı. 

Öte yandan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokakta 
çok sayıda insan olduğu görülüyor; bu da katı yasakların bazı olum-
suz sonuçları olabileceğini gösteriyor. Hükümetin söyleyebilecekleri 
de sınırlı; insanların durumu kendileri değerlendirip buna göre davr-
anmaları gerekiyor. Yılmaz, vatandaş açısından normale dönüşün 
ne zaman yaşanacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi, fakat 
bunun hemen gerçekleşmeyeceği genel olarak kabul ediliyor. Muhte-
melen Mayıs’ta başlayacak kademeli bir süreç olacak. Pandeminin 
diğer ülkelere kıyasla Türkiye’ye daha geç gelmiş olması bir avantaj; bu 
sayede hükümet diğer ülkeleri gözlemleyerek tecrübelerinden kendine 
dersler çıkardı. 

Hükümet hem uzmanların hem halkın desteğini alan çeşitli ted-
birleri uygulamaya koydu. Fakat bu tedbirlerin bazılarının yasal 
dayanağı yok. Örneğin toplanma özgürlüğünü ya da işe gitmeyi 

Participants 
join the online 

roundtable 
meeting from 
different cities  

in Turkey.

Türkiye'nin dört 
bir yanından 

çevrimiçi 
toplantıya 
bağlanan 

katılımcılar.
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back to normal, but it is widely accepted that it will not happen sudden-
ly. There will be a gradual process, most likely starting in May. One of 
the advantages is that the pandemic arrived later in Turkey compared 
to other countries, therefore the government has been able to observe 
what other countries are doing and learn from their experiences.

The government is implementing various measures that are sup-
ported by specialists and the public. However, some of these pre-
cautions do not have legal foundations. For example, there are 
legal foundations for measures such as restricting the freedom of 
assembly or work life. Nevertheless, there is no legal basis for the 
restrictions such as the curfew for people younger than 20 or old-
er than 65 or the abolishment of the sale of face masks. This is also 
the case in other countries which are now working on legal frame-
works that would justify the restrictions in cases of such extraor-
dinary natural situations. Is Turkey planning on doing the same?

Noting that he was not a legal expert and therefore did not have ex-
tended knowledge on legal issues, Yılmaz said that majority of the 
measures were based on the Public Health Law (Hıfzıssıhha Kanunu) 
in Turkey, which is used as a legal framework for many of the re-
strictions. The institution of public health has changed, but the law 
remained mostly the same. Whether this law provides an adequate 
framework is up for debate.

Economy
This crisis is not only a healthcare problem, but a severe econom-
ic issue as well. There are two main issues to be considered in 
terms of economy: unemployment and the available resources to 
respond to the economic crisis. The unemployment rate in Turkey 
was already at 14% before the pandemic, youth unemployment at 
25%. The highest unemployment numbers are in the south-eastern 
region. Now it is predicted that youth unemployment might go up 
to 40%. Due to the existing economic situation, Turkey’s resources 
to adequately tackle the problem are limited. How will the govern-
ment deal with the economic crisis?

Yılmaz stated that there will be a period of transition from a health-
care agenda to an economy-focused agenda, both in the world and in 

kısıtlamaya dair hukuki temeller var, fakat 20 yaş altı – 60 yaş 
üstünün sokağa çıkmaması ya da maske satışının yasaklanması gibi 
şeyler için hukuki bir temel yok. Diğer ülkelerde de hâlihazırda, 
olağanüstü durumlarda böylesi kısıtlamaları meşru kılacak yas-
al çerçeveler üzerinde çalışılıyor. Türkiye böyle bir şey yapmayı 
düşünüyor mu? 

Hukukçu olmadığını, dolayısıyla hukuki meselelerde detaylı bilgi sa-

hibi olmadığını belirten Yılmaz, çoğu tedbirin Hıfzısıhha Kanunu’na 

dayandığını, çoğu kısıtlamanın yasal çerçevesi olarak bu kanunun kul-

lanıldığını belirtti. Kamu sağlığı kurumları değiştiyse de kanun büyük 

ölçüde aynı kaldı. Kanunun kendisinin yeterli bir çerçeve sağlayıp 

sağlamadığı ise ayrı bir konu. 

Ekonomi
Kriz sadece sağlık hizmetleri açısından değil ekonomi açısından da 
bir problem teşkil ediyor. Ekonomi bağlamında değerlendirilmesi 
gereken iki şey var: işsizlik ve ekonomik krize müdahale etmek için 
gereken kaynaklar. Pandemi öncesinde Türkiye’deki işsizlik oranı 
%14’tü; genç işsizliği ise %25’ti. En yüksek işsizlik oranı Güneydoğu 
bölgesinde mevcut. Şu anda genç işsizliğinin %40’a çıkabileceği 
tahmin ediliyor. Mevcut ekonomik durumdan ötürü Türkiye’nin 
pandemiyle mücadele edebilmek için kullanabileceği kaynaklar 
kısıtlı. Hükümet ekonomik krizle nasıl başa çıkacak? 

Yılmaz, dünyada ve Türkiye’de odağın bir noktada sağlık hizmetlerin-

den ekonomiye kayacağını ifade etti. Ülkede zaten mevcut olan işsizlik 

problem daha da büyük bir sorun hâline gelecek; hükümet buna yöne-

lik tedbirler almaya çalışıyor. Geçtiğimiz birkaç ayda yaşanan gerile-

menin etkilerinin tüm yıl hissedileceğine yönelik yaygın bir görüş var. 

Yılmaz, ekonominin kötüleşecek olmasına rağmen bu tahminlerin fazla 

karamsar olduğunu söyledi. 

Konuşmacı, turizm sektörünün pandemiden kötü etkileneceğini belirt-

ti. Bu durumun boyutları Ramazan Bayramı tatilinin ardından daha da 

netleşecek. Daha önce belirtildiği gibi bölgesel farklılıklar da çok önem-

li. İstanbul, pandeminin merkez üssü konumunda; doğudaki rakamlar 

ise düşüşte, bunun sebebi nüfusun genç olması ya da bölgenin dün-

yanın geri kalanıyla nispeten daha az teması olması olabilir. Ülkenin 

doğusunun ve güneydoğusunun pandemiden daha az etkilendiği 
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Turkey. Unemployment, which was already an issue in the country, 

will become a bigger problem and the government is trying to take 

precautions. There is a tendency to predict that the setbacks of these 

few months will spread throughout the whole year. Even though Yıl-

maz believes that even though the economy will worsen, these num-

bers are too pessimistic. 

The speaker also noted that the tourism industry will be severely hit 

as a result. Following the Ramadan holiday, the extent of this blow 

will become clearer. As mentioned, the regional differences are also 

very important. Istanbul has been the epicentre of the pandemic cri-

sis, while the numbers in the east are decreasing, which could be due 

to the young population or the fact that the region has relatively less 

contact with the global world. Therefore, it could be argued that the 

east and the southeast are less hit by the pandemic. Yılmaz believes 

that the pandemic is going to push for investments in agriculture and 

revive the GAP (South-eastern Anatolia Project). The issue of migrants 

is also a prominent issue in southeast Turkey.

Assessing the impact of the pandemic will take time, but there are 

four popular possible trajectories (V, U, W and L)(3) with regards to 

how global and national economies will be affected by the pandem-

ic. Yılmaz believes that Turkey, as a member of G20, will argue for 

greater global collaboration. As with 2008 crisis, there should be new 

mechanisms to increase global demand. The cancellation of debts and 

interests of developing countries could also be discussed. Developing 

countries should be offered new finances to invest in healthcare in-

frastructure. Turkey will also contribute to these initiatives.

Before the crisis struck, Turkey was already in a very difficult eco-
nomic position. What precautions is the government taking to lim-
it the possibly disastrous effects of the pandemic?

Yılmaz argues that globally there will be an increased focus on the de-

velopment agenda. Up until recently, the debate about development 

söylenebilir. Yılmaz, pandeminin sonucu olarak tarım yatırımlarının 

artacağını ve GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) yeniden canlan-

acağını söyledi. Türkiye’nin güneydoğusunda aynı zamanda ciddi bir 

mülteci sorunu var. 

Pandeminin etkisini tam ölçebilmek zaman alacak fakat küresel ve ulu-

sal ekonomilerin pandemiden nasıl etkileneceğine ilişkin dört seçenek 

(V, U, W ve L)(3) var. Yılmaz, G20 üyesi olan Türkiye’nin daha geniş çap-

ta küresel iş birliği talebinde bulunacağını düşünüyor. 2008 krizinde 

olduğu gibi küresel talebi arttıracak yeni mekanizmalar oluşturul-

malı. Borçların iptali ve kalkınmakta olan ülkelerde faizler üzerine de 

konuşulmalı. Kalkınmakta olan ülkelere, sağlık altyapısına yatırım için 

yeni kaynaklar sunulmalı. Bu girişimlere Türkiye de katkıda bulunacak. 

Kriz öncesinde Türkiye ekonomik olarak zor bir konumdaydı. 
Hükümet pandeminin muhtemelen çok kötü olacak etkilerini sınır-
lamak adına ne gibi önlemler alıyor? 

Yılmaz küresel olarak kalkınma ajandasına artan bir önem verileceğini 

öngörüyor. Yakın zamana kadar kalkınmaya ilişkin tartışmalar genel-

de iklim değişikliği, çevre, enerji ve ekonomi konularında yaşanıyor-

du. Artık sağlık hizmetleri de bu konular arasında önemli bir yer tut-

acak. Kalkınma ajandası gitgide daha çok sağlık, çevre ve ekonomi 

çerçevesinde tartışılır olacak. 

Türkiye ve dünya şu anda krizi aşmaya odaklanmış durumda. Sosy-

al harcamalarda genel bir artış trendi var. Fakat buna mukabil gelirl-

erde azalma var, bu da bütçe açıkları yaratarak hükümetlerin daha çok 

borçlanmasına sebep olacak. Kamu borçları gündeme sık sık gelecek. 

Türkiye’nin avantajı, %30 ortalamayla kamu borçlarının epey düşük ol-

ması. Bazı Avrupa ülkelerinde bu oran %90’a varıyor. Başka önemli bir 

husus ise kamu kaynaklarının nasıl dağıtılacağı. Kamu kaynaklarının 

yeniden dağıtılması da tartışılmalı. 

(3) V is best case scenario when recessions do not last long; U scenario begin with a slower 
 decline and remains for an extended period for time; W scenario refers to a double economic 
 shock, L is the worst case scenario with long lasting consequences and with little hope of 
 recovery.

(3) En iyi senaryo olan V’de durgunluk uzun sürmeyecek; U senaryosu daha yavaş bir gerilemeyle 
 başlayıp bu durumu uzun bir süre devam ettiriyor; W senaryosunda çifte ekonomik şok var;  
 L ise en kötü senaryo, uzun vadeli sonuçlar olacağını ve düzelme yaşanmayacağını öngörüyor. 

Türkiye’deki G
üncel D

urum
: H

üküm
etin Perspektifi ve G

eleceğe Yönelik V
izyonuCu

rr
en

t S
it

ua
ti

on
 in

 T
ur

ke
y:

 G
ov

er
nm

en
t P

er
sp

ec
ti

ve
 a

nd
 F

ut
ur

e 
V

is
io

n



26 27

focused on climate change, environment, energy, and economy. Now 

healthcare will also be an important part of the agenda. The devel-

opment agenda will be increasingly debated within the framework of 

health, environment and economy. 

The key focus in Turkey and worldwide is trying to overcome the cri-

sis. There is an increased social expenditure trend. However, while 

social expenditure is going up, revenue is going down. This will cause 

budget deficits, consequently inducing governments to borrow more 

and increasing the debts. Thus, public debt will be a much-debat-

ed topic. Turkey’s advantage here is that the public debt average is 

quite low, averaging around 30%. In various European countries, this 

number is around 90%. Another important topic is how to distribute 

public resources. The re-distribution of public resources should be 

discussed.

On one hand, the tourism industry in Turkey will primarily feel the 

negative effects of the outbreak. On the other hand, as a country that 

exports petroleum and commodities, Turkey is benefiting from the 

drop in prices. It could be argued that these factors will balance each 

other to some extent. 

Turkey needs to create new markets and increase its exports. The 

external balance must be protected. Furthermore, there is also the 

finance matter.  The country also needs to address the needs of ex-

ternal financing, during a period of high liquidity. In Yılmaz’s opinion, 

with a little more effort, Turkey will overcome the finance problems. 

There will be a challenging period ahead, but it will also bring about 

various much-needed discussions.

There was been an increasingly centralised, patronage-based ap-
proach to the economy as well as politics in Turkey. The govern-
ments create resources and distributes them. While some might 
argue that this approach might be useful during a pandemic, it is 
highly debatable, specifically with regards to democracy. It could 
be argued that the government is trying to create funds by in-
creased centralisation. Could you comment on this assessment?

Stating that he did not agree with the participant’s characterisation of 

the government’s economic strategy, Yılmaz mentioned that the eco-

nomic situation in Turkey had started to get better right before the 

Türkiye’de salgının etkilerini öncelikli olarak turizm sektörü tecrübe 
edecek. Öte yandan petrol ve diğer hammaddelerin ihracatını yapan 
bir ülke olarak Türkiye, fiyatlardaki düşüşten faydalanıyor. Bu faktörl-
erin birbirlerini bir nebze dengeleyeceği ümit ediliyor.  

Türkiye’nin yeni pazarlar yaratması ve ihracatını arttırması gerekli. Dış 
denge korunmalı. Bir yandan da finans konusu var. Ülke, bu yüksek 
likidite döneminde dış finansın gereklerini de değerlendirmeli. Yıl-
maz’a göre biraz daha çaba gösterilirse Türkiye’nin finansal problem-
leri aşılabilir. Önümüzde zor bir dönem var, fakat bu, gerekli tartışma-
ların da yapıldığı bir dönem olacak. 

Türkiye’de hem siyasette, hem ekonomide gitgide artan bir biçim-
de merkeziyetçi ve patronaj temelli bir yaklaşım egemen oldu. 
Hükümet kaynaklar yaratıyor, sonra da bu kaynakları dağıtıyor. 
Kimileri bu yaklaşımın pandemi esnasında kullanışlı olabileceğini 
savunsa da bu özellikle demokrasi açısından tartışmalı bir uygula-
ma. Hükümetin merkezileşmeyi arttırarak fon yaratmaya çalıştığı 
söylenebilir. Siz bu değerlendirmeye ne diyorsunuz? 

Katılımcının hükümetin ekonomik yaklaşımına dair sunduğu tanıma 
katılmadığını ifade eden Yılmaz, pandeminin hemen öncesinde Türki-
ye ekonomisinin düzelmeye başladığını ifade etti. TÜİK’in verileri de 
bilhassa turizm alanında bunu doğruluyor. İhracatta yaşanan artışa 
ek olarak hükümetin 11. Kalkınma Planı dahilinde sanayi için kalkın-
ma planı yapılmıştı. Plana göre inşaat sektörünün küçülmesi, sanayiye 
öncelik verilmesi öngörülüyordu. Maalesef pandemiyle birlikte tüm 
bunlar askıya alındı. Yılmaz, pandemi kontrol altına alınınca turizm 
sektöründe ve ihracatta artış olacağını öngörüyor. 

Participants 
engaging  
during the 
discussion 
session.

Tartışma 
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katılımcılar.
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outbreak of the pandemic. This was also supported by the figures by 

the Turkish Statistical Institute, specifically regarding tourism. There 

was a revival in export, and there was an industry-based growth plan 

in the government’s 11th Growth Plan. The plan outlined a decrease 

in construction and prioritised industry. Unfortunately, with the pan-

demic, all these have been put on hold. Once the pandemic is under 

control, Yılmaz argues there will be an increase in the tourism indus-

try and industry-based exportation. 

Cooperation Between the Central State 
and Local Governments

Despite the increased global cooperation, there is a lack of com-
munication at the local level in Turkey. During these times when 
there is a need to rise above politics, would it not be possible to 
have a more inclusive policy between the government and local 
administrations? 

Yılmaz stated that the domestic dimension of the fight against the 

pandemic is of great importance. During this process, the govern-

ment has been coordinating local response through two institutions: 

Provincial Public Health Committees and the new Provincial Pandem-

ic Disease Committees. These bodies group together different local 

authorities. It should also be noted that in some countries, such as 

France, central governments legally restricted the powers of local 

governments. This is not the case in Turkey. There are no new restrict-

ing legal measures. On the contrary, a decision was taken to increase 

the resources of local authorities. It is possible to observe the results 

of these measures. Local governments are implementing various in-

itiatives such as disinfecting the streets or setting up aid programs.  

However, the speaker mentioned that there are some points of re-

grettable tensions. There have been some coordination problems with 

some opposition-held local offices. Specifically, there were some is-

sues concerning donation programmes. Whether this was caused by 

the local authorities or the central government is up for dispute, but 

such incidents create a negative perception. 

Yılmaz noted that we should abandon hostilities between parties dur-

ing this time of crises as the magnitude of the threat that everyone 

faces. There were some shortcomings but overall, both the central 

Devlet ve Yerel Yönetimler  
Arasında İş Birliği

Artan küresel iş birliğine rağmen Türkiye’de yerel düzeyde iletişim 
eksikliği var. Siyasi ayrımların bir kenara bırakılması gereken böyl-
esi zamanlarda merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasında daha 
kapsayıcı bir ilişki geliştirilemez mi? 

Yılmaz, pandemiyle mücadelenin ulusal boyutunun çok önemli old-
uğunu vurguladı. Bu süreçte hükümet, iki kurum aracılığıyla yerel 
müdahaleleri koordine ediyor: İl Kamu Sağlığı Komiteleri ve yeni kuru-
lan İl Salgın Hastalık Komiteleri. Bu kurumlarda farklı yerel yetkililer 
bir araya geliyor. Fransa gibi kimi ülkelerde merkezi hükümetin yasal 
olarak yerel yönetimlerin güçlerini kısıtladığını da hatırlayalım. Tür-
kiye’de böyle bir şey yaşanmadı. Yeni hukuki kısıtlamalar getirilmedi. 
Bunun tam tersi, yerel yönetimlerin kaynaklarını arttırmak adına karar 
alındı. Bu tedbirlerin sonuçlarını gözlemlemek mümkün. Yerel yöne-
timler sokakları dezenfekte etmek ya da destek paketleri oluşturmak 
gibi çeşitli girişimlerde bulunuyor. 

Konuşmacı bunlara rağmen maalesef kimi gerilimlerin yaşandığını if-
ade etti. Bağış programları konusunda muhalefete ait kimi yerel yöne-
timlerle koordinasyon problemleri yaşandığı oldu. Bunun sebebi yerel 
yönetimler miydi yoksa merkezi hükümet mi tartışılır, fakat böylesi 
olaylar olumsuz bir algı yaratıyor. 

Yılmaz, böylesi büyük krizler esnasında taraflar arasındaki düşman-
lıkların bir yana bırakılması gerektiğini söyledi. Süreçte kimi eksiklikler 
yaşandı fakat genel olarak baktığımızda hem hükümet hem de yerel 
yönetimler krizle başarılı bir biçimde mücadele etti. Benzeri sorunlar 
AB’de de yaşandı. Umut, süreçten daha güçlü ve birlik içinde çıka-
cağımız yönünde. 

Fransa’da kısıtlamaların bölgesel bazda kaldırılacağı konuşuluyor. 
Türkiye’de de böyle bölgesel bir yaklaşım var mı? 

Türkiye’de federal sistem yok, merkezi sistem var. Dolayısıyla merkezde 
verilen kararlar tüm bölgeler için geçerli. Bunlara uyum konusunda 
büyük bir sıkıntı yaşanmıyor. Fakat salgının ciddiyeti bölgeler arasın-
da değişiklik gösteriyor. Bu farklardan ötürü de farklı tedbirler uygu-
lanıyor. Örneğin kimi şehirlerde normalleşme sürecinin diğer yerlere 
göre daha hızlı gelişmesi beklenebilir. Bölgeler arası seyahate dair 
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government and the local governments responded well to the crisis. 
Such issues have also been prominent in the EU. The hope is that 
everyone will come out more united and stronger from this crisis.

In France, it is anticipated that the easing of restrictions will be 
regionalised. Has there been a regionalised approach in Turkey? 

Turkey has a unitary system, not a federal system. Therefore, central 
decisions are valid in every province. In this sense, there are no ma-
jor problems with conformity. However, there are variances between 
regions based on the severity of the public health crisis. Because of 
these diverse realities, there are different decisions in effect. For 
example, during the normalisation process some cities, might move 
faster than others. Here, there are concerns about movement within 
regions. Again, Turkey will have a chance to closely observe at devel-
opments in Europe.

In 2004, AK Party introduced a Public Administration Reform Bill, 
regarding relations between local authorities and the central gov-
ernment, outlining their jurisdiction. However, due to the circum-
stances of the period, this proposed bill was never turned into 
law. Looking at the trajectory of AK Party from then to now, it 
can be argued that the priority given to the central government 
is increasing, and local governments are facing more restricted, 
especially since the last local elections. The increasing centralised 
approach to government appears to be in contradiction with the 
political tradition that AK Party comes from. How does AK Party 
evaluate this shift? How does the party justify the increasing in-
terventions, especially concerning the latest incidents about the 
response to the COVID-19 outbreak?

Yılmaz expressed that he was part of the efforts in relation to the 
public administration reforms and that he appreciates the importance 
of the topic. Yılmaz underlined that when the bill was being discussed 
in parliament the biggest opposition came from the CHP. Now there 
are signs that there is another approach. This also demonstrates that 
there is a change within CHP. 

Turkey is a huge country that cannot be solely governed by the cen-
tral government. There is a need for strong local governments. AK 

de bazı çekincelerimiz var. Bu konularda da Avrupa’daki gelişmelerin 

yakından incelenmesi gerekecek. 

AK Parti 2004 yılında bir Kamu Yönetimi Yasa Reformu tasarısı 
oluşturdu; bu, merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasındaki il-
işkileri ve yetki alanlarını düzenleyecekti. Fakat dönemsel koşull-
ardan ötürü yasa tasarısı kanunlaşmadı. AK Parti’nin o zamandan 
günümüze seyrine baktığımızda merkezi hükümete verilen önemin 
arttığını, bunun sonucu olarak yerel yönetimlerin özellikle son ye-
rel seçimlerden bu yana baskı altında hissettiğini söyleyebiliriz. 
Hükümetin gittikçe artan merkezi yaklaşımı, AK Parti’nin ait old-
uğu siyasi gelenekle çelişiyor aslında. Bu değişimi AK Parti nasıl 
değerlendiriyor? Özellikle COVID-19 salgınıyla mücadele bağlamın-
da yaşanan olayları düşündüğümüzde AK Parti bu gitgide artan 
müdahaleleri nasıl haklı görüyor? 

Yılmaz, kamu yönetimi reformu konusunda kendisinin de çalıştığını, 

konunun önemini takdir ettiğini ifade etti. Yılmaz aynı zamanda bu 

yasa mecliste tartışılırken en büyük itirazın CHP’den yükseldiğini söyl-

edi. Şu anda ise CHP’nin farklı bir yaklaşımı var. Bu da CHP içinde bir 

değişim yaşandığını gösteriyor. 

Türkiye çok büyük bir ülke; sadece merkezi hükümet tarafından 

yönetilmesi mümkün değil. Güçlü yerel yönetimlere ihtiyaç var. AK 

Parti yerel yönetimleri güçlendirmeyi daima önemsemiş ve önce-

liklendirmiştir. Tabii bunda, temeli teşkilatlarda ve yerel yönetimlerde 

atılmış, o konumdan günümüze yükselmiş bir parti olmanın da etki-

si var. Dolayısıyla AK Parti’nin yerel yönetimleri zayıflatmak gibi bir 

amacı yok; zaten bu partinin temel değerleriyle ters düşer. Yılmaz’a 

göre merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasındaki gerilim aslında 

iktidar partisiyle muhalefet partileri arasındaki sorunlardan kaynak-

lanıyor. Yoksa AK Parti’nin yerel yönetimlere dair tavrında bir değişik-

lik yok. Yerel yönetimlerin kaynaklarını ve yetkisini arttırmak AK Parti 

için hâlen önemli. 

Yakın zamanda aralarında muhalefetin de yer aldığı belediye başkan-

larıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir yerel yöne-

timler yasasını ele aldı. Konunun tartışılabileceği bir sanal platform 

oluşturuldu. Yakın zamanda yaşanan gelişmeler sebebiyle bu girişimler 

arka planda kaldı. Yakın gelecekte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
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Party always prioritised and underlined the importance of strength-

ening the position of local governments. This is also something that 

comes from being a party that became stronger and more popular 

from the bottom up, from local governance. Therefore, AK Party does 

not have an agenda of weakening local governments as this would 

contradict the party’s fundamental values. According to Yılmaz, the 

discussion about the central government and local government is a 

reflection of the already existing tension between the ruling parties 

and the opposition on local governance. Otherwise, there is change in 

the party policy concerning the issue of local governments. Increasing 

the resources and the jurisdiction of local governments is still a mat-

ter of great importance to AK Party. 

President Erdogan recently came together with different mayors, in-

cluding opposition mayors, and discussed a new bill about local gov-

ernments. An online platform was formed where the topic could be 

discussed. These initiatives have been overlooked due to the recent 

developments. In the near future, the topic of strengthening local 

governments will most likely be reintroduced to the agenda. There is 

an effort to politicise the issue, which should be avoided, as coordina-

tion at provincial levels should be prioritised.

According to Yılmaz, the switch from a parliamentary system to the 

presidential system have created openings to discuss matters such as 

the role of civil society, media and the parliament. A report about this 

was prepared regarding the new system by the vice president. One of 

the major points was the delegation of authority, referred to in the 

EU as subsidiarity, the political principle that a central government 

should only be performing those tasks that cannot be performed at a 

local level. This does not mean that Turkey will give up on the unitary 

system, but that it should create a system where local governments 

are strengthened within the unitary system.

Domestic Violence
The lockdown measures worldwide are putting a light on the issue 
of domestic violence. The Police Department in Istanbul reported 
that domestic violence cases have risen by 38% in Turkey com-
pared to the same month last year. What precautions is the gov-
ernment taking to tackle the issue of domestic violence?

meselesi muhtemelen tekrar gündeme gelecek. Konuyu siyasileştirme 

çabalarından kaçınılmalı ve il düzeyinde koordinasyona öncelik veril-

meli. 

Yılmaz’a göre parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş, siv-

il toplum, medya ve meclisin rolü gibi konuların tartışılmasını müm-

kün kıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından bu konuda bir rapor 

hazırlandı. AB’de yerindenlik olarak da bilinen yetki devri konusu, 

yani merkezi hükümetin sadece yerel düzeyde gerçekleştirilemeyecek 

görevleri gerçekleştirmesi ilkesi de bu çalışmada yer alıyordu. Bu, Tür-

kiye’nin üniter yapısından vazgeçeceği anlamına gelmiyor fakat üniter 

sistem çatısı altında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi elbette müm-

kün. 

Aile İçi Şiddet
Dünyanın dört bir yanındaki sokağa çıkma yasakları, aile içi şid-
deti gündeme getirdi. İstanbul Emniyeti aile içi şiddet vakalarının 
geçtiğimiz sene aynı aya kıyasla %38 arttığını açıkladı. Hükümet bu 
sorunu çözmek adına ne yapıyor? 

Yılmaz, sokakta yaşanan şiddet olaylarının azalmasına mukabil aile içi 

ve kadına yönelik şiddette artış olduğunu söyledi. BM de bunu doğru-

luyor. Bu dönemde kadınların ev içi işleri de çoğaldı. Kadınların daha 

çok çalışması gerekiyor. Bu konuların ele alınması gerekir. Yılmaz, AK 

Parti’nin bu konuları değerlendirdiğini belirtti. AK Parti’nin kadın kol-

larında dört milyondan fazla üyesi var. Kadın kolları aracılığıyla halka 

ulaşmak ve bilgi toplamak mümkün. Toplanan bilgi daha sonra parti-

yle paylaşılıyor. Ruh sağlığı sorunları, aile içi şiddet ve aşırı yoksulluk 

yaşayanlar için bir yardım hattı oluşturulması konuşulanlar arasında. 

Demokratikleşme ve  
Siyasi Normalleşme

Pandemi öncesinde de Türkiye’de siyasi normalleşmeye ihtiyaç 
vardı. Siyasi normalleşme, ekonomiyi düzeltmek için de gerekli. 
Hükümetin gündeminde muhalefetle ilişkilerin normalleşmesi yer 
alıyor mu? 

Pek çok ülke (örneğin ABD) seçim sürecinde. Seçimler varken diğer 

olaylar da seçim bağlamında yorumlanıyor. Neyse ki Türkiye’de 
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Yılmaz responded that while there is a decrease in violence on the 
streets, there is an increase in domestic violence, violence against 
women. The UN has also reported on this matter. Furthermore, wom-
en’s household burden has also increased during this period. There 
is a higher workload. These issues should be discussed. Yılmaz ex-
pressed that these issued are being discussed within the AK Party. AK 
Party has a huge women’s branch with more than four million mem-
bers. Through this branch, it is possible to reach the population and 
gather information. This information is then shared within the party. 
One of the discussion topics is establishing a helpline for those who 
are experiencing mental problems, domestic violence and extreme 
poverty. 

Democratisation and  
Political Normalisation

There was a need for a political normalisation in Turkey already 
before the pandemic. Political normalisation is also essential to 
help the economic situation. Will the normalisation of the rela-
tionship with the opposition be on the government’s agenda?

Many countries, like in the US, are in the process of elections. When 
there is an election, the events are also debated within the context of 
elections. Luckily, this is not the case in Turkey as there are no sched-
uled elections until 2023. This election free period is an opportunity 
for political normalisation and to decrease the tension within socie-
ty. However, expecting this tension to go away is also not a realistic 
approach. In every democracy, there is tension and polemic between 
different sides. People from all sides should work together for nor-
malisation during the period of no elections.

There is an expectation for normalisation and democratisation. 
In the post-COVID period, will it be possible to see a new political 
willingness towards conflict resolution which could potentially be 
the basis of further democratisation?

In terms of the solution process, Yılmaz believes that there will not 
be a return to the solution process as it was. Though the previous 
solution process was not successfully concluded, there were some 
positive outcomes. In the future, regardless of the government, the 

2023’e kadar seçim olmayacağı için böyle bir durum söz konusu değil. 
Bu seçimsiz dönem, siyasi normalleşme ve toplumdaki gerilimlerin 
azalması için bulunmaz bir fırsat. Fakat gerilimin tamamen ortadan 
kalkmasını beklemek gerçekçi değil. Bütün demokrasilerde taraflar 
arasında gerilim ve tartışma olur. Seçimlerin olmadığı bu dönemde 
normalleşme için tüm taraflar bir araya gelerek çalışmalı. 

Normalleşme ve demokratikleşmeye yönelik beklentiler var. COVID 
sonrası dönemde çatışma çözümüne yönelik yenilenmiş bir siya-
si irade görecek miyiz? Bu, demokratikleşmenin yolunu açacak bir 
hamle olur mu? 

Çözüm süreci bağlamında Yılmaz, geçmişteki sürece dönüş olmay-
acağını düşünüyor. Geçmişteki çözüm süreci başarılı bir şekilde 
tamamlanmadıysa da olumlu sonuçları oldu. Gelecekte hükümet kim 
olursa olsun Kürt vatandaşların dil ve kültür taleplerinin dinlenmesi 
ve tartışılması gerekiyor. Fakat bu PKK’yla ya da bölgedeki örgütler-
le konuşarak olmayacak. Bu tür talepler büyük ihtimalle Türkiye’nin 
genel demokratik standartlarını yükseltme bağlamında ele alınacaktır. 
Öte yandan Türkiye’nin terörle mücadelesi devam edecek. Geçmişte 
özellikle doğuda ve güneydoğuda terörizm, demokratikleşme faali-
yetlerine ve demokrasiye zarar verdi. Buna ek olarak Suriye’deki du-
rumdan ötürü Türkiye’den terörü arındırmak elzem. 

Kapanış konuşmasında Yılmaz, siyasette ve yargıda demokratikleşme 
süreciyle ekonominin kalkınmasının el ele ilerleyeceğini ifade etti. 
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democratic demands of Kurdish citizens on topics such as language 
and culture have to be taken into account and discussed. However, 
this will not be done through negotiations with the PKK or the or-
ganisation in the region. These demands will most likely be discussed 
within the context of elevating the overall democratic standards in 
Turkey. On the other hand, Turkey’s fight against terror will continue. 
In the past, terrorism, specifically in the east and southeast, damaged 
attempts for democratisation and development. In addition, due to 
the situation in Syria, it is essential to keep Turkey terror-free.  

In his concluding remarks, Yılmaz stated that the steps towards 
democratisation in politics and the judiciary, as well as the develop-
ments in the economy, will go hand in hand. These should be dis-
cussed together as a package. In light of the pandemic, the relation-
ship with the EU will be revived which would have a positive impact 
on the above. In terms of the welfare state, there were major transfor-
mations during AK Party rule. This was not only in the form of social 
aid but also in terms of investments in education, healthcare infra-
structure, and regional development. The welfare state is stronger 
than ever. This can also be seen from the expenditures. In the future, 
these will become even stronger.

The moderator and Head of Turkey Programme, Dr Esra Elmas, 
thanked the speaker for his insightful presentation and the partic-
ipants for attending and adding their valued contributions to the 
meeting. 

Bunlar bir bütün olarak görülmeli. Pandemi bağlamında AB’yle ilişkil-
erin canlanması da bunlara olumlu etkide bulunacak. Sosyal devlet 
açısından AK Parti döneminde önemli dönüşümler yaşandı. Bu sadece 
sosyal yardım değil eğitim ve sağlık altyapısı yatırımları ve bölgesel 
kalkınma için de geçerli oldu. Sosyal devlet şu anda çok güçlü. Harca-
malar da bunu gösteriyor. Gelecekte daha da güçlü olacak. 

Moderatör ve Türkiye Programı Yöneticisi Dr. Esra Elmas etkileyici 
sunumu için konuşmacıya, toplantıya katıldıkları ve değerli katkılarda 
bulundukları için katılımcılara teşekkür etti. 
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Conclusion

The emergence of COVID-19 presents multifaceted and unique chal-
lenges as it affects different layers of society at a national and global 
level. Given these developments, this online roundtable facilitated a 
timely discussion and a closer understanding of the challenges in Tur-
key through the perspectives of AK Party. 

Kerim Yildiz closed the meeting by thanking once again the speaker 
and the participants for a useful and constructive meeting. DPI rec-
ognises the importance in finding innovative ways to use technology 
and understand the challenges and openings that COVID-19 offers in 
the fields of conflict resolution and peace building. 

Overall, this online roundtable meeting highlighted the importance of 
responding to the situation created by the COVID-19 pandemic and 
keeping dialogue and discussion on conflict resolution alive during 
this challenging time. The online meeting brought together 42 partic-
ipants from various parts of Turkey and the world. 

In their feedback, participants mentioned that they intended to share 
the knowledge gained during the meeting with their co-workers, in 
their social networks, academic contexts and journalistic work. Many 
participants expressed that they appreciated the opportunity to have 
such a meeting during these unprecedented times and thought that 
the online platform worked smoothly. Some participants also under-
lined how rare it was for people from different backgrounds to come 
together and engage with a high-level government representative. 
While some participants believed that it was a uniquely frank conver-
sation, others thought that it could have been a more open conver-
sation. Overall, the discussion was engaging and participants appre-
ciated the scope of discussion, though some would have preferred to 
have more time for discussion.  

Sonuç

COVID-19 pandemisi ulusal ve küresel olarak toplumun farklı düzey-
lerini farklı biçimlerde etkilediği için çok yönlü ve benzersiz sorunlar 
yaratıyor. Bu gelişmeler ışığında yapılan sanal toplantıda Türkiye’de 
yaşanan zorlukların AK Parti açısından nasıl göründüğü ele alındı. 

Toplantıyı sonlandıran Kerim Yıldız, bu faydalı ve yapıcı toplantı için 
konuşmacıya ve katılımcılara teşekkür etti. DPI, teknolojiyi yaratıcı 
biçimlerde kullanmanın öneminin farkında; aynı zamanda COV-
ID-19’un çatışma çözümü ve barış inşası alanında yarattığı fırsatları ve 
zorlukları anlıyor. 

Özetle sanal toplantı, COVID-19 pandemisinin yarattığı duruma müda-
halenin önemini, bu zor dönemde çatışma çözümüne dair diyalog ve 
tartışmaları devam ettirmenin gerekliliğini vurguladı. Sanal toplantıda 
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 42 katılımcı bir araya geldi. 

Geri bildirimlerinde katılımcılar, toplantıda edindikleri bilgiyi mesl-
ektaşlarıyla, sosyal ağlarıyla, akademiyle ve gazetecilik faaliyetler-
inde paylaşacaklarını ifade etti. Bu benzersiz dönemde böylesi bir 
toplantı fırsatının kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen katılım-
cılar, sanal platformun sorunsuz işlediğini belirtti. Kimi katılımcılar, 
çeşitli görüşlerden ve kesimlerden kişilerin üst düzey bir hükümet 
temsilcisiyle bir etkinlikte bir araya gelmesinin nadir görülen bir du-
rum olduğunu ifade etti. Kimi katılımcılar açık bir tartışma yaşandığını 
düşündü, kimileri ise daha açık bir diyalog olabileceğini söyledi. Genel-
de başarılı bir tartışma yaşandığı düşünüldü; katılımcılar tartışmanın 
parametrelerinden memnun kaldı fakat daha uzun sürmesi gerektiğini 
söyleyenler de oldu. 
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Regarding future activities, a participant suggested that DPI could 
focus on the impacts of COVID-19 on conflict resolution. Another par-
ticipant suggested that there could be a focus on other perspectives 
of conflict resolution, such as the military. There was a suggestion for 
a similar type of meeting with media representatives. Another sug-
gested topic was the relationship of the central government and local 
governments should be discussed within the framework of Copenha-
gen criteria. Various participants also noted that they were excited 
about the upcoming meetings, hearing about the perspectives of op-
position parties, specifically the new parties.

This meeting was the first of a series of meetings with political party 
leaders, including AK Party, CHP, DEVA Party, Future Party, HDP and 
Saadet Party. DPI will hold online roundtable meetings with other po-
litical parties in Turkey in order to continue the dialogue it has built 
over many years and keep discussions alive during these unprece-
dented and challenging times.

Gelecekteki faaliyetlere yönelik bir katılımcı, DPI’ın COVID-19’un 
çatışma çözümüne etkilerine odaklanabileceğini ifade etti. Başka bir 
katılımcı çatışma çözümünde diğer perspektiflere, örneğin ordunun 
bakış açısına yer verilebileceğini söyledi. Medya temsilcileriyle benzer 
bir faaliyet gerçekleştirilebileceği konuşuldu. Merkezi hükümetle yerel 
yönetimler arasındaki ilişkinin Kopenhag Kriterleri bağlamında değer-
lendirilmesi önerildi. Kimi katılımcılar yakın gelecek için muhalefet 
partileriyle, bilhassa da yeni partilerle düzenlenmiş etkinliklere yöne-
lik duydukları heyecanı dile getirdi. 

Yuvarla masa toplantısı etkinliği, Türkiye’deki siyasi partilerle düzen-
lediğimiz sanal toplantılar içinde ilkiydi; bu toplantılara katılan ya da 
katılacak partiler arasında AK Parti, CHP, HDP, DEVA Partisi, Gelecek 
Partisi ve Saadet Partisi yer alıyor. DPI, uzun yıllar boyunca inşa ettiği 
diyaloğu sürdürmek ve bu zor zamanlarda tartışmaları devam ettirmek 
adına diğer siyasi partilerle de sanal toplantılar düzenleyecek. 
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Participant List 

Aleka Kessler Centre for Humanitarian Dialogue

Ali Bayramoğlu WPC member & Columnist  
 (Daily Karar)

Prof. Dr. Aşkın Asan	 Professor	at	İstanbul	Ticaret	 
 University Former Deputy Minister 
	 of	Family	and	Social	Policy	Board 
 Member of Maarif Foundation 
	 Turkish	GREVIO	member

Ayşegül Doğan	 TV	Journalist	at	Yeniden	TV		

Catherine Woollard	 Director	of	European	Council	on 
	 Refugees	and	Exiles	(ECRE)

Cevdet Yılmaz	 Deputy	Chair	of	AK	Party,	 
	 Responsible	for	Foreign	Affairs

Christian Berger	 Head	of	the	European	Union	 
	 Delegation	to	Turkey

Dermot Ahern	 Former	Minister	of	Foreign	Affairs, 
	 Ireland

Eva Horelova	 Head	of	Section,	Political	Affairs, 
	 European	Union	Delegation	 
	 to	Turkey

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem WPC Member & Professor of  
	 Law	at	Dicle	University

Katılımcı Listesi 

Aleka Kessler	 İnsani	Diyalog	Merkezi

Ali Bayramoğlu	 Akil	İnsanlar	Heyeti	Üyesi,	 
	 Köşe	Yazarı	(	Karar)

Prof. Dr. Aşkın Asan	 İstanbul	Ticaret	Üniversitesi 
	 Öğretim	Görevlisi,	Eski	Aile	ve 
	 Sosyal	Politikalar	Bakan	 
	 Yardımcısı,	Maarif	Vakfı	Heyeti 
	 Üyesi	ve	GREVIO	Türkiye	üyesi

Ayşegül Doğan	 Gazeteci,	Yeniden	TV	

Catherine Woollard	 Avrupa	Mülteci	ve	Sürgün	Konseyi 
	 (ECRE)	Direktörü

Cevdet Yılmaz	 AK	Parti	Dış	İlişkilerden	Sorumlu 
	 Genel	Başkan	Yardımcısı

Christian Berger	 Avrupa	Birliği	Türkiye	 
	 Delegasyonu	Başkanı

Dermot Ahern	 Eski	İrlanda	Dışişleri	Bakanı

Eva Horelova	 Avrupa	Birliği	Türkiye	 
	 Delegasyonu	Siyasi	İlişkiler	 
	 Birimi	Başkanı

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem	 Akil	İnsanlar	Heyeti	Üyesi,	 
	 Dicle	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi 
	 Öğretim	Üyesi
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Henry Guillaume	 Ministry	of	Europe	and	Foreign 
	 Affairs,	France

Katie Lambert	 British	Embassy	Ankara

Kezban Hatemi	 Lawyer,	Head	of	Turkey	 
	 Democracy	Platform	Member	 
	 of	WPC	(Southeastern	 
	 Anatolia	Region)	

Sir Kieran Prendergast	 Former	British	Ambassador	to 
	 Turkey	and	Fordmer	Under- 
	 Secretary	General	for	Political 
	 Affairs	at	the	UN

Lucy Stuart	 Project	Director,	Inter-Mediate

James Rizzo	 European	Commission,	Policy 
	 Officer,	DG	Neighbourhood	and 
	 Enlargement	negotiations

Jonathan Powell	 Funder	and	CEO	of	Inter-Mediate 
	 &	former	chief	of	staff	to	 
	 Tony	Blair

Prof. Mehmet Asutay	 Professor	of	Middle	Eastern	and		
	 Islamic	Political	Economy	 
	 &	Finance 
	 Durham	University	 
	 Business	School

Nick Stewart QC	 Barrister	and	Deputy	High	Court 
	 Deputy	Judge	

Oral Çalışlar	 Member	of	WPC	(Black	Sea	 
	 Region-Member)	Columnist	 
 at Daily Posta

Henry Guillaume	 Fransa	Dışişleri	ve	 
	 Avrupa	Bakanlığı

Katie Lambert	 Birleşik	Krallık	Ankara 
	 Büyükelçiliği

Kezban Hatemi	 Avukat,	Türkiye	Demokrasi	 
	 Platformu	Başkanı,	 
	 Akil	İnsanlar	Heyeti	Üyesi	

Sir Kieran Prendergast	 Eski	Birleşik	Krallık	Türkiye 
	 Büyükelçisi,	BM	Siyasi	İlişkiler	 
	 Eski	Genel	Sekreter	Yardımcısı

Lucy Stuart	 Proje	Yöneticisi,	Inter-Mediate

James Rizzo	 Avrupa	Komisyonu	Politika	 
	 Görevlisi,	Komşuluk	ve	Genişleme 
	 Müzakereleri	Direktörlüğü

Jonathan Powell	 Inter-Mediate	CEO’su,	 
	 Tony	Blair’in	eski	özel	kalemi	

Profesör Mehmet Asutay	 Ortadoğu	ve	İslami	Politik 
	 Ekonomi	ve	Finans	Profesörü, 
	 Durham	Üniversitesi	 
	 İşletme	Okulu	

Nick Stewart QC	 Avukat,	Yüksek	Mahkeme	Yargıcı	

Oral Çalışlar	 Akil	İnsanlar	Heyeti	Üyesi,	 
	 Gazeteci	(Posta)

Sema Kilicer	 Siyasi	İşler	Danışmanı,	 
	 AB	Türkiye	Delegasyonu

Prof Dr Sevtap Yokuş		 Hukuk	Profesörü,	 
	 Altınbaş	Universitesi
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Sema Kilicer	 Political	Officer,	Delegation	of	 
	 the	European	Union	to	Turkey

Prof. Dr. Sevtap Yokuş		 Professor	of	Law	at	Altınbaş	 
 University 

Susanne Gentz	 Diplomatic	Adviser,	Europe	and 
	 Central	Asia,	International	 
	 Committee	of	the	Red	Cross	(ICRC)

Prof. Dr. Ufuk Uras		 Academic	&	Former	MP	

Prof. Vahap Çoşkun		 Director	of	DISA,	WPC	Member	 
 & Professor of Law at  
	 Dicle	University	

Deniz Cebe	 Interpreter

Eren Buglalilar	 Interpreter	

Kerim Yıldız	 Chief	Executive	Officer,	 
	 Democratic	Progress	Institute

Yeshim Harris	 Chief	Operating	Officer,	 
	 Democratic	Progress	Institute	

Dr. Esra Elmas	 Head	of	Turkey	Programme,	 
	 Democratic	Progress	Institute	

David Murphy	 Project	Officer,	 
	 Democratic	Progress	Institute	

Katya Paus	 Programme	Officer,	Turkey	 
	 Programme,	Democratic	 
	 Progress	Institute

Ulpjana Ruka	 Programme	Officer,	 
	 Democratic	Progress	Institute	

Susanne Gentz	 Diplomasi	Danışmanı,	 
	 Avrupa	ve	Orta	Asya,	Politikalar	 
	 ve	İnsani	Diplomasi	Birimi,	 
	 Uluslararası	Kızılhaç	 
	 Komitesi	(ICRC)

Prof Dr Ufuk Uras		 Akademisyen,	Eski	Milletvekili	

Vahap Çoşkun 	 DİSA	Direktörü,	Akil	İnsanlar 
	 Heyeti	Üyesi,	Dicle	Üniversitesi 
	 Hukuk	Fakültesi	Öğretim	Üyesi	

Deniz Cebe	 Tercüman

Eren Buğlalılar	 Tercüman	

Kerim Yıldız	 İcra	Kurulu	Başkanı,	 
	 Demokratik	Gelişim	Enstitüsü

Yeshim Harris	 Operasyon	Müdürü,	 
	 Demokratik	Gelişim	Enstitüsü

Dr. Esra Elmas	 Türkiye	Programı	Yöneticisi, 
	 Demokratik	Gelişim	Enstitüsü	

David Murphy	 Proje	Sorumlusu,	 
	 Demokratik	Gelişim	Enstitüsü

Katya Paus	 Program	Görevlisi,	Türkiye	 
	 Programı,	Demokratik	 
	 Gelişim	Enstitüsü

Ulpjana Ruka	 Program	Görevlisi,	 
	 Demokratik	Gelişim	Enstitüsü
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DPI Aims and Objectives
Aims and objectives of DPI include:  
• To contribute to broadening bases and providing new platforms for 

discussion on establishing a structured public dialogue on peace 
and democracy building.  

• To provide opportunities, in which different parties are able to draw 
on comparative studies, analyse and compare various mechanisms 
used to achieve positive results in similar cases.  

• To create an atmosphere whereby different parties share knowledge, 
ideas, concerns, suggestions and challenges facing the development 
of a democratic solution in Turkey and the wider region.  

• To support, and to strengthen collaboration between academics, civil 
society and policy-makers.  

• To identify common priorities and develop innovative approaches to 
participate in and influence democracy-building.  

• Promote and protect human rights regardless of race, colour, sex, 
language, religion, political persuasion or other belief or opinion. 

DPI aims to foster an environment in which different parties share 
information, ideas, knowledge and concerns connected to the devel-
opment of democratic solutions and outcomes. Our work supports the 
development of a pluralistic political arena capable of generating con-
sensus and ownership over work on key issues surrounding democrat-
ic solutions at political and local levels. 

Demokratik Gelişim 
Enstitüsü’nün Amaçları 

ve Hedefleri  
DPI’ın amaçları ve hedefleri:  
• Barışın ve demokrasinin inşası üzerine yapılandırılmış bir kamusal 

diyaloğun oluşması için gerekli olan tartışma ortamının geliştirilmesi 
ve genişletilmesi.  

• Farklı kesimlerin karşılaştırmalı çalışmalar vesilesiyle bir araya ge-
lerek, farklı dünya örnekleri özelinde benzer durumlarda olumlu 
sonuçlar elde etmek için kullanılmış çeşitli mekanizmaları inceleme-
sine ve analiz etmesine olanak sağlamak. Farklı kesimlerin bir araya 
gelerek Türkiye ve daha geniş bir coğrafyada demokratik bir çözü-
mün geliştirilmesine yönelik bilgilerini, düşüncelerini, endişelerini, 
önerilerini, kaygılarını ve karşılaşılan zorlukları paylaştığı bir ortam 
yaratmak. Akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve karar alıcılar 
arasındaki işbirliğinin desteklemek ve güçlendirmek.  

• Ortak öncelikleri belirlemek ve demokrasi inşası sürecini ve sürece 
katılımı etkileyecek yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek.  Din, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasi görüş ve inanç farkı gözetmeksizin insan hakla-
rını teşvik etmek ve korumak. 

Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI), Türkiye’de demokratik bir çözü-
mün geliştirilmesi için, farklı kesimlerin bir araya gelerek bilgilerini, fi-
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We focus on providing expertise and practical frameworks to encour-
age stronger public debates and involvements in promoting peace and 
democracy building internationally.  Within this context DPI aims to 
contribute to the establishment of a structured public dialogue on 
peace and democratic advancement, as well as to widen and create 
new existing platforms for discussions on peace and democracy build-
ing.  In order to achieve this we seek to encourage an environment of 
inclusive, frank, structured discussions whereby different parties are 
in the position to openly share knowledge, concerns and suggestions 
for democracy building and strengthening across multiple levels.   

DPI’s objective throughout this process is to identify common priori-
ties and develop innovative approaches to participate in and influence 
the process of finding democratic solutions.  DPI also aims to support 
and strengthen collaboration between academics, civil society and pol-
icy-makers through its projects and output. Comparative studies of 
relevant situations are seen as an effective tool for ensuring that the 
mistakes of others are not repeated or perpetuated. Therefore we see 
comparative analysis of models of peace and democracy building to be 
central to the achievement of our aims and objectives.

kirlerini, kaygılarını ve önerilerini paylaştıkları bir ortamı teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, demokratik çözümün sağlanması için 
kilit önem taşıyan konularda fikir birliğine varma ve uzlaşılan konuları 
sahiplenme yeteneğine sahip çoğulcu bir siyasi alanın geliştirilmesini 
desteklemektedir. 

Kurum olarak güçlü bir kamusal tartışmayı; barışı ve demokrasiyi 
uluslararası düzeyde geliştirmeye yönelik katılımları teşvik etmek için 
uzmanlığa ve pratiğe dayalı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu 
çerçevede barış ve demokratik ilerleme konusunda yapılandırılmış bir 
kamusal tartışmanın oluşturulmasına katkıda bulunmayı; barış ve de-
mokrasi inşası tartışmaları için yeni platformlar yaratmayı ve mevcut 
platformları genişletmeyi amaçlıyoruz. 

Bu amaçlara ulaşabilmenin gereği olarak, farklı kesimlerin demokrasi-
nin inşası ve güçlendirmesi için bilgilerini, endişelerini ve önerilerini 
açıkça paylaşabilecekleri kapsayıcı, samimi ve yapılandırılmış tartışma 
ortamını çeşitli seviyelerde teşvik etmeye çalışıyoruz.  DPI olarak farklı 
projelerimiz aracılığıyla akademi, sivil toplum ve karar alıcılar arasın-
daki işbirliğini desteklemeyi ve güçlendirmeyi de hedefliyoruz.  
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Wales and former President of the Union Internationale des Avocats. 
He has appeared at all court levels in England and Wales, before the 
Privy Council on appeals from Malaysia, Singapore, Hong Kong and 
the Bahamas, and in the High Court of the Republic of Singapore and 
the European Court of Human Rights. Stewart has also been the chair 
of the Dialogue Advisory Group since its founding in 2008.  

Tecrübeli bir hukukçu olan Nick Stewart Birleşik Krallık Yüksek Mah-
kemesi (Chancery and Queen’s Bench Birimi) ikinci hâkimidir. Geçmişte 
İngiltere ve Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi Başkanlığı (Bar Hu-
man Rihts Committee of England and Wales) ve Uluslararası Avukat-
lar Birliği (Union Internationale des Avocats) başkanlığı görevlerinde 
bulunmuştur. İngiltere ve Galler’de gerçekleşen ve Malezya, Singapur, 
Hong Kong, Bahamalar, Singapur ve Avrupa İnsan Hakları mahkeme-
lerinin temyiz konseylerinde görüş bildirdi. Stewart, 2008’deki kurulu-
şundan bu yana Diyalog Danışma Grubunun başkanlığını da yürütü-
yor. 

PRISCILLA HAYNER 
Priscilla Hayner is co-founder of the International Center for Transi-
tional Justice and is currently on the UN Department of Political Af-
fairs Standby Team of Mediation Experts. She is a global expert on 
truth commissions and transitional justice initiatives and has authored 
several books on these topics, including Unspeakable Truths, which 
analyses truth commissions globally. Hayner has recently engaged in 
the recent Colombia talks as transitional justice advisor to Norway, 
and in the 2008 Kenya negotiations as human rights advisor to former 
UN Secretary-General Kofi Annan and the United Nations-African Un-
ion mediation team. Hayner has also worked significantly in the imple-
mentation stages following a peace agreement or transition, including 
Sierra Leone in 1999 and South Sudan in 2015. 

KERİM YILDIZ 
(Chief Executive Officer / İcra Kurulu Başkanı) 

Kerim Yıldız is an expert in conflict resolution, peacebuilding, inter-
national human rights law and minority rights, having worked on nu-
merous projects in these areas over his career. Yıldız has received a 
number of awards, including from the Lawyers Committee for Human 
Rights for his services to protect human rights and promote the rule 
of law in 1996, and the Sigrid Rausing Trust’s Human Rights award for 
Leadership in Indigenous and Minority Rights in 2005. Yildiz is also 
a recipient of the 2011 Gruber Prize for Justice. He has also written 
extensively on international humanitarian law, conflict, and various 
human rights mechanisms. 

Kerim Yıldız çatışma çözümü, barışın inşası, uluslararası insan hakları 
ve azınlık hakları konusunda uzman bir isimdir ve kariyeri boyunca bu 
alanlarda çok çeşitli projelerde çalışmıştır. Kerim Yıldız, 1996 yılında 
insan haklarının korunması ve hukuk kurallarının uygulanması yönün-
deki çabalarından ötürü İnsan Hakları İçin Avukatlar Komitesi Ödü-
lü’ne, 2005’te Sigrid Rausing Trust Vakfı’nın Azınlık Hakları alanında 
Liderlik Ödülü’ne ve 2011’de ise Gruber Vakfı Uluslararası Adalet Ödü-
lü’ne layık görülmüştür. Uluslararası insan hakları hukuku, insancıl 
hukuk ve azınlık hakları konularında önemli bir isim olan Yıldız, ulus-
lararası insan hakları hukuku ve insan hakları mekanizmaları üzerine 
çok sayıda yazılı esere sahiptir. 

NICHOLAS STEWART QC 
(Chair / Yönetim Kurulu Başkanı) 

Nicholas Stewart, QC, is a barrister and Deputy High Court Judge 
(Chancery and Queen’s Bench Divisions) in the United Kingdom. He is 
the former Chair of the Bar Human Rights Committee of England and 

Board Members 
Yönetim Kurulu Üyeleri
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JACKI MUIRHEAD 
Jacki Muirhead was appointed Chambers Administrator at Devereux 
Chambers, London, UK, in November 2015. Her previous roles include Prac-
tice Director at FJ Cleveland LLP, Business Manager at Counsels’ Chambers 
Limited and Deputy Advocates Clerk at the Faculty of Advocates, UK. 

Şu anda Devereux Chambers isimli hukuk firmasında üst düzey yöne-
tici olarak görev yapan Jacki Muirhead bu görevinden önce Cleveland 
Hukuk Firması çalışma direktörü, Counsel’s Chambers Limited isimli 
hukukçular odasında şef katip ve Avukatlar Fakültesi’nde (Faculty of 
Advocates) pazarlama müdürü olarak çalışmıştır. 

ANTONIA POTTER PRENTICE 
Antonia Potter Prentice is currently the Director of Alliance 2015 – a 
global network of humanitarian and development organisations. Pren-
tice has extensive experience on a range of humanitarian, develop-
ment, peacemaking and peacebuilding issues through her previous 
positions, including interim Senior Gender Adviser to the Joint Peace 
Fund for Myanmar and providing technical advice to the Office of the 
Special Envoy of the UN Secretary General to the Yemen peace pro-
cess. Prentice has also been involved in various international organ-
isations including UN Women, Dialogue Advisory Group, and Centre 
for Humanitarian Dialogue. Prentice co-founded the Athena Consor-
tium as part of which she acts as Senior Manager on Mediation Sup-
port, Gender and Inclusion for the Crisis Management Initiative (CMI) 
and as Senior Adviser to the European Institute for Peace (EIP). 

Antonia Potter Prentice, insani yardım kuruluşlarının ve kalkınma 
örgütlerinin küresel ağı olan İttifak 2015’in direktörüdür. Prentice, 
Myanmar için Ortak Barış Fonu’na geçici Kıdemli Cinsiyet Danışmanı 
ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Elçisi Ofisi’ne teknik 
tavsiyeler vermek de dahil olmak üzere insancıl faaliyetler, kalkınma, 
barış yapma ve barış inşası gibi konularda sivil toplum bünyesinde 17 
yıllık bir çalışma tecrübesine sahiptir. BM Kadınları, Diyalog Danışma 
Grubu ve İnsani Yardım Diyaloğu Merkezi gibi çeşitli uluslararası ör-
gütlerde görev yapan Prentice, kurucuları arasında yer aldığı Athena 
Konsorsiyomu Arabuluculuk Desteği, Toplumsal Cinsiyet ve Kaynaştır-

Geçiş Dönemi Adaleti için Uluslararası Merkez’in (International Center 
for Transitional Justice) kurucularından olan Priscilla Hayner, aynı za-
manda BM Kıdemli Arabuluculuk Danışmanları Ekibi’ndedir. Hakikat 
komisyonları, geçiş dönemi adaleti inisiyatifleri ve mekanizmaları ko-
nusunda küresel bir uzman olan Hayner, hakikat komisyonlarını kü-
resel olarak analiz eden Unspeakable Truths (Konulmayan Gerçekler) 
da dahil olmak üzere, alanda pek çok yayına sahiptir. Hayner, yakın 
zamanda Kolombiya barış görüşmelerinde Norveç’in geçiş dönemi 
adaleti danışmanı olarak ve 2008 Kenya müzakerelerinde eski BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan ve Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği ara-
buluculuk ekibinin insan hakları danışmanı olarak görev yapmıştır. 
Hayner, 1999’da Sierra Leone ve 2015’te Güney Sudan da dahil olmak 
üzere birçok ülkede, barış anlaşması ve geçiş sonrası uygulamaları ko-
nularında çalışmalar yapmıştır.  

ARILD HUMLEN 
Arild Humlen is a lawyer and Director of the Norwegian Bar Associa-
tion’s Legal Committee. He is widely published within a number of ju-
risdictions, with emphasis on international civil law and human rights, 
and he has lectured at the law faculty of several universities in Nor-
way. Humlen is the recipient of the Honor Prize of the Bar Association 
of Oslo for his work on the rule of law and in 2015 he was awarded the 
Honor Prize from the international organisation Save the Children for 
his efforts to strengthen the legal rights of children. 

Hukukçu olan Arild Humlen aynı zamanda Norveç Barosu Hukuk Ko-
mitesi’nin direktörüdür. Uluslararası medeni hukuk ve insan hakları 
gibi yargı alanları üzerine çok sayıda yazısı yayınlanmış, Norveç’te bir 
dizi hukuk fakültesinde ders vermiştir. Oslo Barosu bünyesinde Sığın-
macılık ve Göçmenlik Hukuku Davaları Çalışma Grubu başkanı olarak 
yaptığı çalışmalardan dolayı Oslo Barosu Onur Ödülü’ne layık görül-
müştür. 
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ma için Kriz Yönetimi İnsiyatifi’nde yöneticilik ve Avrupa Barış Enstitü-
sü’ne (EIP) başdanışmanlık yapmaktadır.  

CATHERINE WOOLLARD 
Catherine Woollard is the current Secretary General for ECRE, the 
European Council for Refugees and Exiles, a pan-European alliance 
of 96 NGOs protecting and advancing the rights of refugees, asylum 
seekers and displaced persons. Previously she served as the Direc-
tor of the Brussels Office of Independent Diplomat, and from 2008 
to 2014 she was the Executive Director of the European Peacebuild-
ing Liaison Office (EPLO) – a Brussels-based network of not-for-profit 
organisations working on conflict prevention and peacebuilding. She 
also held the positions of Director of Policy, Communications and 
Comparative Learning at Conciliation Resources, Senior Programme 
Coordinator (South East Europe/CIS/Turkey) at Transparency Inter-
national and Europe/Central Asia Programme Coordinator at Minori-
ty Rights Group International. Woollard has additionally worked as a 
consultant advising governments on anti-corruption and governance 
reform, as a lecturer in political science, teaching and researching on 
the EU and international politics, and for the UK civil service. 

Catherine Woollard, Avrupa Mülteci ve Sürgünler Konseyi (ECRE) Genel 
Sekreteri’dir. ECRE, Avrupa ülkelerinin ittifakına dayalı ve uluslararası 
koruma alanında çalışan yaklaşık 96 sivil toplum kuruluşunun üye old-
uğu bir ağdır. Geçmişte Bağımsız Diplomatlar Grubu’nun Brüksel Ofis 
Direktörü olarak çalışan Woollard 2008-2014 yılları arasında çatışmanın 
önlenmesi ve barışın inşaası üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının 
oluşturduğu bir ağ olan Avrupa Barış İnşaası İrtibat Bürosu’nun direk-
törü olarak görev yapmıştır. Conciliation Resources’da Siyaset, İletişim 
ve Karşılaştırmalı Öğrenme Birimi Direktörü, Transparency Internation-
al’da Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Kıdemli Program Koordinatörü, 
Minority Rights Group’da Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü 
olarak görev yapmıştır. Hükümetlere yolsuzluk konusunda danışmanlık 
hizmeti vermiş, akademisyen olarak Birleşik Krallık’taki kamu kurumu 
çalışanlarına siyaset bilimi, AB üzerine eğitim ve araştırma ve uluslarar-
ası politika alanlarında dersler vermiştir.
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o tarihten bu yana bütün zamanını çatışma çözümü çalışmalarına 
ayırmakta ve bu amaçla pek çok grupla temaslarda bulunmaktadır. 
Ahern’in hali hazırda sahip olduğu ünvanlar şunlardır: The Inter Acti-
on Council Eşbaşkanlığı, Clinton Küresel İnsiyatifi Üyeliği, Bask Ülke-
sindeki Çatışma Üzerine Çalışma Yürüten Uluslararası Grup Üyeliği, 
İrlanda Ulusal Üniversitesi Arabuluculuk ve Çatışmaya Müdahale Bö-
lümü Fahri Profesörlüğü, Berlin Kültürel Diplomasi Enstitüsü Üyeliği, 
Varkey Gems Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği, Kriz İdaresi İnisiyatifi 
Üyeliği, Dünya Ekonomik Forumu Müzakere ve Çatışma Çözümü Foru-
mu Konsey Üyeliği, Harvard Uluslararası Müzakere Programı Ulusla-
rarası Danışmanlar Konseyi Başdanışmanı. 

DERMOT AHERN 
Dermot Ahern is a former Irish Member of Parliament and Government 
Minister and was a key figure for more than 20 years in the Irish peace 
process, including in negotiations for the Good Friday Agreement and 
the St Andrews Agreement. He also has extensive experience at the 
EU Council level, including as a key negotiator and signatory to the 
Constitutional and Lisbon Treaties. In 2005, he was appointed by the 
then UN Secretary General Kofi Annan, to be a Special Envoy on the 
issue of UN Reform. 

Geçmişte İrlanda Parlamentosu milletvekilliği ve kabinede bakanlık 
görevlerinde bulunan Dermot Ahern, 20 yıldan fazla bir süre İrlan-
da barış sürecinde anahtar bir rol oynamıştır ve bu süre içinde Bel-
fast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) ve St. Andrews Anlaşması 
için yapılan müzakerelere dahil olmuştur. AB Konseyi seviyesinde de 
önemli tecrübeleri olan Ahern, AB Anayasası ve Lizbon Antlaşmaları 
sürecinde de önemli bir arabulucu ve imzacı olmuştur. 2005 yılında 
dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından BM 
Reformu konusunda özel temsilci olarak atanmıştır. 

BERTIE AHERN 
Bertie Ahern is the former Taoiseach (Prime Minister) of Ireland, a 
position to which he was elected following numerous Ministerial ap-
pointments as well as that of Deputy Prime Minister. A defining mo-
ment of Mr Ahern’s three terms in office as Taoiseach was the success-
ful negotiation of the Good Friday Agreement in April 1998. Mr Ahern 
held the Presidency of the European Council in 2004, presiding over 
the historic enlargement of the EU to 27 member states. Since leaving 
Government in 2008 Mr Ahern has dedicated his time to conflict res-
olution and is actively involved with many groups around the world. 
Current roles include Co-Chair of The Inter Action Council; Member 
of the Clinton Global Initiative; Member of the International Group 
dealing with the conflict in the Basque Country; Honorary Adjunct 
Professor of Mediation and Conflict Intervention in NUI Maynooth; 
Member of the Kennedy Institute of NUI Maynooth; Member of the 
Institute for Cultural Diplomacy, Berlin; Member of the Varkey Gems 
Foundation Advisory Board; Member of Crisis Management Initiative; 
Member of the World Economic Forum Agenda Council on Negotiation 
and Conflict Resolution; Member of the IMAN Foundation; Advisor to 
the Legislative Leadership Institute Academy of Foreign Affairs; Senior 
Advisor to the International Advisory Council to the Harvard Interna-
tional Negotiation Programme; and Director of Co-operation Ireland. 

Tecrübeli bir siyasetçi olan Bertie Ahern bir dizi bakanlık görevinden 
sonra İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yapmıştır. Bertie 
Ahern’in başbakanlık yaptığı dönemdeki en belirleyici gelişme 1998 yı-
lının Nisan ayında Hayırlı Cuma Anlaşması’yla sonuçlanan barış gö-
rüşmesi müzakerelerinin başlatılması olmuştur. Ahern, 2004 yılında 
Avrupa Konseyi başkanlığı görevini yürütürken Avrupa Birliği’nin üye 
ülke sayısının 27’ye çıktığı tarihsel süreçte payı olan en önemli isimler-
den biri olmuştur. 2008 yılında aktif siyasetten çekilen Bertie Ahern 

Council of Experts
Uzmanlar Kurulu Üyeleri
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Prof. Dr. MEHMET ASUTAY 

Profressor Dr. Mehmet Asutay is a Professor of Middle Eastern and Is-
lamic Political Economy & Finance at the Durham University Business 
School, UK. He researches, teaches and supervises research on Islamic 
political economy and finance, Middle Eastern economic development 
and finance, the political economy of the Middle East, including Turk-
ish and Kurdish political economies. He is the Director of the Durham 
Centre for Islamic Economics and Finance and the Managing Editor 
of the Review of Islamic Economics, as well as Associate Editor of the 
American Journal of Islamic Social Science. He is the Honorary Treas-
urer of the BRISMES (British Society for Middle Eastern Studies); and 
of the IAIE (International Association for Islamic Economics). 

Dr. Mehmet Asutay, İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nin İşletme 
Fakültesi’nde Ortadoğu’nun İslami Siyasal Ekonomisi ve Finansı alanın-
da profesor olarak görev yapmaktadır. Asutay Türk ve Kürt siyasal 
ekonomisi, İslami siyasal ekonomi, ve Ortadoğu’da siyasal ekonomi 
konularında dersler vermekte, araştırmalar yapmakta ve yapılan 
araştırmalara danışmanlık yapmaktadır. 

ALİ BAYRAMOĞLU 
Ali Bayramoğlu is a writer and political commentator. Since 1994, he has 
contributed as a columnist for a variety of newspapers. He is currently a 
columnist for Daily Karar. He is a member of the Wise Persons Commit-
tee in Turkey, established during the peace process between 2013-2015.

Ali Bayramoglu, yazar ve siyasi yorumcudur. 1994 yılından bu yana çe-
şitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Halen, günlük Karar gazetesinde 
köşe yazmaya devam etmektedir. Türkiye’de 2013-2015 yılları arasında 
gerçekleşen Çözüm Sürecinde Akil İnsanlar Heyeti üyesidir.

Prof. CHRISTINE BELL 
Professor Christine Bell is a legal expert based in Edinburgh, Scotland. 
She is Professor of Constitutional Law and Assistant Principal (Global 
Justice) at the University of Edinburgh, Co-director of the Global Jus-
tice Academy, and a member of the British Academy. She was chair-

person of the Belfast-based human rights organization, the Committee 
on the Administration of Justice, from 1995-7, and a founder member 
of the Northern Ireland Human Rights Commission established under 
the terms of the Belfast Agreement. In 1999 she was a member of the 
European Commission’s Committee of Experts on Fundamental Rights. 
She is an expert on transitional justice, peace negotiations, constitu-
tional law and human rights law. She regularly conducts training on 
these topics for diplomats, mediators and lawyers, has been involved 
as a legal advisor in a number of peace negotiations, and acted as an 
expert in transitional justice for the UN Secretary-General, the Office 
of the High Commissioner for Human Rights, and UNIFEM. 

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta faaliyet yürüten bir hukukçudur. 
Edinburgh Üniversitesi’nde Anayasa hukuku profesörü olarak ve aynı 
üniversite bünyesindeki Küresel Adalet Projesinde Müdür yardımcısı 
olarak görev yapmaktadır. İngiliz Akademisi üyesi de olan Bell, 1995-
1997 yılları arasında Belfast merkezli İnsan Hakları örgütü Adalet 
İdaresi Komisyonu başkanı ve Belfast Anlaşması şartları çerçevesinde 
kurulan Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu kurucu üyesi olarak 
görev yaptı. 1999’da ise Avrupa Komisyonu Temel Haklar Uzmanlar 
Komitesi üyeliğinde bulundu.Temel uzmanlık alanları Geçiş Dönemi 
Adaleti, Barış Müzakereleri, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları olan 
Prof. Bell, aynı zamanda bu konularda diplomat, arabulucu ve hukuk-
çulara eğitim vermekte, BM Genel Sekreterliği, İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği Ofisi ve UNIFEM’in de dahil olduğu kurumlarda hukuk da-
nışmanı olarak görev yapmaktadır. 

ORAL ÇALIŞLAR 
Oral Çalışlar completed his studies at the Ankara University Faculty 
of Political Sciences. Was President of the Club of Socialist Thought 
at the university, as well as Secretary-General of the Ankara Univer-
sity Student Union. Wrote for Türk Solu journal which was launched 
in 1967 and for the Aydınlık journal which was launched in 1968. 
Was member of the editorial board of Aydınlık journal. Was arrest-
ed after the 12th of March 1971 military coup. Remained imprisoned 
for three years until the Amnesty law adopted in 1974. Was Editor 
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in Chief for the Aydınlık daily newspaper launched in 1978. Was ar-
rested again after the 12th of September 1980 military coup and re-
leased in August 1988 after four years in prison. Lived in Hamburg 
between 1990 and 1992 upon the invitation of the Senate of Hamburg. 
Worked for Cumhuriyet daily between 1992 and 2008. Broadcast tel-
evision programmes on different channels, including TRT, 24TV, 360, 
and SKYTÜRK. Transferred from Cumhuriyet daily to Radikal daily in 
2008. Between 2004-2007, he was in board of Turkish Journalists As-
sociation. He has a permanent press card. Became Editor in Chief for 
Taraf daily in 2013. Was part of the Wise People Committee in the 
same year. Later had to leave Taraf daily alongside Halil Berktay, Alper 
Görmüş, Vahap Coşkun, Erol Katırcıoğlu, Mithat Sancar, and Yıldıray 
Oğur, among others, after the intervention of the Gülen Congregation. 
Returned to Radikal daily. Started writing for Posta daily after 2016, 
when Radikal was discontinued. Continues work as a commentator 
on TV news channels. Has 20 published books, including The Leaders’ 
Prison, Hz. Ali, Mamak Prison from the 12th of March to 12th of Sep-
tember, The Kurdish Issue with Öcalan and Burkay, My 68 Memoirs, 
The Alevis, When Deniz and Friends Were Executed, My Childhood in 
Tarsus, The History of Gulenism. Recipient of a large number of jour-
nalism and research awards. Married (1976) to author and journalist 
İpek Çalışlar. Father of author Reşat Çalışlar. 

Oral Çalışlar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğiti-
mini tamamladı. Üniversitede Sosyalist Fikir Kulübü başkanlığını ve 
Ankara Üniversitesi Öğrenci Birliği genel sekreterliğini yaptı. 1967’de 
kurulan Türk Solu ve 1967’de kurulan Aydınlık dergileri için yazdı. Ayrı-
ca Aydınlık dergisinin yayın kurulu üyesiydi. 12 Mart 1971 darbesinden 
sonra tutuklandı ve 1974’te af yasası çıkana kadar üç yıl cezaevinde 
kaldı. 1978 yılında çıkan Aydınlık Gazetesi’nin yazı işleri müdürlüğünü 
yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında tekrardan tutuklandı ve dört 
yıl cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos 1988’de tahliye edildi. Ham-
burg Senato’sunun daveti üzerine gittiği Hamburg’da 1990-1992 yılları 
arasında yaşadı. 1992 ve 2008 yılları arasında Cumhuriyet Gazete-
si’nde çalıştı. TRT, 24TV, 360 ve SKYTÜRK de dâhil olmak üzere çeşit-
li kanallarda televizyon programı yaptı. 2008 yılında Cumhuriyet’ten 
Radikal Gazetesi’ne geçiş yaptı. 2004-2007 yılları arasında Türkiye 

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndaydı. Kendisinin sürekli basın 
kartı bulunmaktadır. 2013 yılında Taraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
oldu. Aynı yıl Âkil İnsanlar Heyeti’nde yer aldı. Daha sonra, Gülen Ce-
maati’nin müdahalesi sonucunda, Halil Berktay, Alper Görmüş, Vahap 
Coşkun, Erol Katırcıoğlu, Mithat Sancar, Yıldıray Oğur ve diğerleriyle 
birlikte Taraf’tan ayrıldı. Radikal’e geri dönüş yaptı. Radikal Gazetesi 
kapandıktan sonra, 2016 yılında Posta Gazetesi için yazmaya başladı. 
Televizyon programlarına siyaset yorumcusu olarak katılmaya devam 
etmektedir. 20 kitap yayınlamıştır. Bunların arasında ‘Liderler Hapis-
hanesi’, ‘Hz. Ali’, ‘Mamak Askeri Cezaevi’, ‘Öcalan ve Burkay’la Kürt So-
runu’, ‘68 Anılarım’, ‘Aleviler’, ‘Denizler İdama Giderken’, ‘Çocukluğumun 
Tarsus’u’ ve ‘Fetullahçılığın Tarihi’ de bulunmaktadır. Gazetecilik ve 
araştırma alanlarında birçok ödüle sahiptir. 1976’dan beri yazar ve 
gazeteci İpek Çalışlar ile evlidir. Yazar Reşat Çalışlar’ın babasıdır. 

CENGİZ ÇANDAR 

Cengiz Çandar is currently a columnist for Al-Monitor, a widely re-
spected online magazine that provides analysis on Turkey and the 
Middle East. He is a former war correspondent and an expert on the 
Middle East. He served as a special adviser to the former Turkish pres-
ident, Turgut Ozal. Cengiz Çandar is a Distinguished Visiting Scholar 
at the Stockholm University Institute for Turkish Studies (SUITS). 

Kıdemli bir gazeteci ve köşe yazarı olan Çandar uzun yıllar Radikal 
gazetesi için köşe yazarlığı yapmıştır. Al Monitor haber sitesinde köşe 
yazarlığı yapmaktadır. Ortadoğu konusunda önemli bir uzman olan 
Çandar, bir dönem savaş muhabiri olarak çalışmış veTürkiye eski Cum-
hurbaşkanı merhum Turgut Özal’a özel danışmanlık yapmıştır. 

ANDY CARL 
Andy Carl is an independent expert on conflict resolution and public 
participation in peace processes. He believes that building peace is 
not an act of charity but an act of justice. He co-founded and was 
Executive Director of Conciliation Resources. Previously, he was the 
first Programme Director with International Alert. He is currently an 
Honorary Fellow of Practice at the School of Law, University of Edin-
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burgh. He serves as an adviser to a number of peacebuilding initiatives 
including the Inclusive Peace and Transition Initiative at the Graduate 
Institute in Geneva, the Legal Tools for Peace-Making Project in Cam-
bridge, and the Oxford Research Group, London. 

Andy Carl çatışma çözümü ve barış süreçlerine kamusal katılımın sağ-
lanması üzerine çalışan bağımsız bir uzmandır. Barışın inşaasının bir 
hayırseverlik faaliyetinden ziyade adaletin yerine getirilmesi çabası 
olduğuna inanan Carl, çatışma Çözümü alanında çalışan etkili kurum-
lardan biri olan Conciliation Resources’un kurucularından biridir. Bir 
dönem Uluslararası Uyarı (İnternational Alert) isimli kurumda Prog-
ram Direktörü olarak görev yapan Carl, halen Edinburgh Üniversite-
si Hukuk Fakültesi bünyesinde Fahri Bilim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Barış inşası üzerine çalışan Cenevre Mezunlar İnsiyatifi 
bünyesindeki Barış ve Geçiş Dönemi İnisiyatifi, Cambridge’te yürütülen 
Barışın İnşası için Yasal Araçlar Projesi ve Londra’da faaliyet yürüten 
Oxford Araştırma Grubu gibi bir dizi kurum ve oluşuma danışmanlık 
yapmaya devam etmektedir. 

Dr. VAHAP COŞKUN 
Dr. Vahap Coşkun is a Professor of Law at University of Dicle in Diyar-
bakır where he also completed his bachelor’s and master’s degrees in 
law. Coşkun received his PhD from Ankara University Faculty of Law. 
He has written for Serbestiyet and Kurdistan24 online newspaper. He 
has published books on human rights, constitutional law, political the-
ory and social peace. Coşkun was a member of the former Wise Per-
sons Commission in Turkey (Central Anatolian Region). 

Dr. Vahap Coşkun Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nde öğretim üyesidir. Lisans ve lisansüstü eğitimini Dicle Üniversi-
tesi’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nde Hukuk Doktoru 
tamamlamıştır. Serbestiyet ve Kurdistan 24 online gazetesinde makale 
yazan Coşkun, insan hakları, anayasa hukuku, siyasal teori ve toplum-
sal barış konulu kitaplar yayınlamıştır. Coşkun, Akil İnsanlar Komisyo-
nu’nun İç Anadolu bölgesi üyesiydi. 

AYŞEGÜL DOĞAN 
Ayşegül Doğan is a journalist who has conducted interviews, created 
news files and programmes for independent news platforms. She stud-
ied at the Faculty of Cultural Mediation and Communications at Metz 
University, and Paris School of Journalism. As a student, she worked at 
the Ankara bureau of Agence-France Presse (AFP), the Paris bureau of 
Courier International and at the Kurdish service of The Voice of America. 
She worked as a programme creator at Radyo Ekin, and as a transla-
tor-journalist for the Turkish edition of Le Monde Diplomatique. She was 
a lecturer at the Kurdology department of National Institute of Oriental 
Languages and Civilizations in Paris. She worked on political communi-
cations for a long time. From its establishment in 2011 to its closure in 
2016, she worked as a programmes coordinator at IMC TV. She prepared 
and presented the programme “Gündem Müzakere” on the same channel. 

Bağımsız haber platformlarına özel röportaj, haber dosyası ve program-
lar hazırlayan gazeteci Ayşegül Doğan; Metz Üniversitesi Medyasyon 
Kültürel ve İletişim Fakültesi’nin ardından eğitimine Paris Yüksek Gazete-
cilik Okulu’nda devam etti. Okul yıllarında, Fransız Haber Ajansı-AFP’nin 
Ankara, Courrier International’in Paris bürosunda ve Amerika’nın Sesi 
Kürtçe servisinde gazeteciliği deneyimledi. Radyo Ekin’de programcı, Le 
Monde Diplomatique Türkçe’de çevirmen gazeteci olarak çalıştı. Paris’te 
yaşadığı süre içinde Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü Kürdoloji bö-
lümünde okutmanlık yaptı. Uzunca bir süre siyaset iletişimi ile ilgilendi. 
2011’de kurulan IMC TV 2016’da kapatılana dek; program koordinatörü 
olarak çalıştı. Aynı kanalda “Gündem Müzakere” programını hazırladı ve 
sundu. Halen ülkesindeki pek çok meslektaşı gibi etik ilkelere bağlı; ba-
ğımsız bir gazeteci olarak çalışma arayış, istek ve heyecanını koruyor. 

VEGARD ELLEFSEN 

Vegard is a Norwegian diplomat who retired 31 August 2019 from the 
foreign service when he left his last posting as ambassador to Ankara. 
He has been twice posted to NATO both as Permanent representative 
on the North Atlantic Council and deputy to the same position. He has 
earlier been posted to the Norwegian mission to the U.N. in New York 
and to the Embassy in Ottawa. In the Norwegian Ministry of foreign 
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affairs he has been Political Director, Director General for the Regional 

division, Director of the Minister’s secretariat and special envoy to the 

Sudan peace talks and special envoy to Syria and Iraq. Mr. Ellefsen 

has a Master in Political Science from the University of Oslo. 

Norveçli bir diplomat olan Vegard, 31 Ağustos 2019’da dışişlerinden 

emekli olduğunda Ankara’da büyükelçi olarak görev yapmaktaydı. İki 

kere NATO’ya atanan Vergard, Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsil-

cisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Daha önce-

sinde de New York’ta Norveç Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nde 

ve Ottowa Büyükelçiliği’nde bulundu. Norveç Dış İşleri Bakanlığı’nda 

Siyasi İşler Direktörü, Bölgesel Bölünme Genel Müdürü, bakanın Özel 

Kalem Müdürlüğü Direktörü, Sudan barış müzakereleri özel temsilcisi 

ve Suriye ve Irak özel temsilcisi olarak görev aldı. Ellefsen Oslo Üniver-

sitesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı yapmıştır. 

Prof. Dr. FAZIL HÜSNÜ ERDEM 
Dr. Fazıl Hüsnü Erdem is Professor of Constitutional Law and Head of 

the Department of Constitutional Law at Dicle University, Diyarbakır. 

In 2007, Erdem was a member of the commission which was estab-

lished to draft a new constitution to replace the Constitution of 1982 

which was introduced following the coup d’etat of 1980. Erdem was 

a member of the Wise Persons Committee in Turkey, established by 

then Prime Minister Erdoğan, in the team that was responsible for the 

South-eastern Anatolia Region. 

Fazıl Hüsnü Erdem Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hu-

kuku Anabilim Dalı Başkanıdır. 2007’de, 1980 darbesinin takiben yü-

rürlüğe giren 1982 darbe anayasasını değiştirmek üzere kurulan yeni 

anayasa hazırlama komisyonunda yer almıştır. Erdem, 2013’de Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Demokratik açılım ve çözüm süreci 

kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti üyesidir. 

Prof. Dr. SALOMÓN LERNER FEBRES 
Professor Dr. Salomón Lerner Febres holds a PhD in Philosophy from 

Université Catholique de Louvain. He is Executive President of the 

Center for Democracy and Human Rights and Professor and Rector 

Emeritus of Pontifical Catholic University of Peru. He is former Presi-

dent of the Truth and Reconciliation Commission of Peru. Prof. Lerner 

has given many talks and speeches about the role and the nature of 

university, the problems of scholar research in higher education and 

about ethics and public culture. Furthermore, he has participated in 

numerous conferences in Peru and other countries about violence 

and pacification. In addition, he has been a speaker and panellist in 

multiple workshops and symposiums about the work and findings of 

the Truth and Reconciliation Commission of Peru. He has received 

several honorary doctorates as well as numerous recognitions and 

distinctions of governments and international human rights institu-

tions. 

Prof. Salomón felsefe alanındaki doktora eğitimini Belçika’dakiUni-

versité Catholique de Louvain’de tamamlamıştır. Peru’daki Pontifical 

Catholic Üniversitesi’nin onursal rektörü sıfatını taşıyan Prof. Salomón 

Lerner Febres, aynı üniversite bünyesindeki Demokrasi ve İnsan Hak-

ları Merkezi’nin de başkanlığını yapmaktadır. Peru Hakikat ve Uzlaş-

ma Komisyonu eski başkanıdır. Üniversitenin rolü ve doğası, akademik 

çalışmalarda karşılaşılan zorluklar, etik ve kamu kültürü konulu çok 

sayıda konuşma yapmış, şiddet ve pasifizm konusunda Peru başta ol-

mak üzere pek çok ülkede yapılan konferanslara konuşmacı olarak 

katılmıştır. 

Prof. MERVYN FROST 
Professor Mervyn Frost teaches International Relations, and was for-

mer Head of the Department of War Studies, at King’s College Lon-

don, UK. He was previously Chair of Politics at the University of Natal, 

Durban, South Africa and was President of the South African Political 

Studies Association. He currently sits on the editorial boards of Inter-

national Political Sociology and the Journal of International Political 

Theory, among others. He is an expert on human rights in interna-

tional relations, humanitarian intervention, justice in world politics, 

democratising global governance, the just war tradition in an era of 

New Wars, and ethics in a globalising world. 
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Londra’daki King’s College’in Savaş Çalışmaları bölümünün başkan-
lığını yapmaktadır. Daha önce Güney Afrika’nın Durban şehrindeki 
Natal Üniversitesi’de Siyaset Bilimi bölümünün başkanlığını yapmıştır. 
Güney Afrika Siyaset Çalışmaları Enstitüsü Başkanlığı görevinde de 
bulunan Profesör Frost, İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler, İnsancıl 
Müdahale, Dünya Siyasetinde Adalet, Küresel Yönetimin Demokratik-
leştirilmesi, Yeni Savaşlar Döneminde Adil Savaş Geleneği ve Küresel-
leşen Dünyada Etik gibi konularda uzman bir isimdir. 

DAVID GORMAN (Director, Eurasia) 

David has more than 25 years of experience in the field of peacemaking. 
He started his career in the Middle East and he went on to work for in-
ternational organisations on a wide range of conflicts around the world. 
David has been based in the Philippines, Indonesia, Liberia, Bosnia as 
well as the West Bank and Gaza and has been working in Eurasia for the 
last several years. He graduated from the London School of Economics, 
was featured in the award winning film ‘Miles and War’ as well as sever-
al publications and has published several articles on mediation. 

David’in barış inşası alanında 25 yıldan fazla deneyimi bulunmaktadır. 
David kariyerine Orta Doğu’da başladı ve daha sonra uluslararası kurum-
larda, dünyanın çeşitli yerlerinde olan çatışmalar üzerinde çalıştı. Kendisi 
Filipinler, Endonezya, Liberya, Bosna, Batı Şeria ve Gazze’de bulundu. Son 
birkaç yıldır da Avrasya bölgesinde çalışmaktadır. David London School 
of Economics’den mezun oldu, ödüllü ‘Miles and War’ filminde ve çeşitli 
yayınlarda yer aldı ve arabuluculukla ilgili çeşitli makaleler yayımladı. 

MARTIN GRIFFITHS 
Martin Griffiths is a senior international mediator and currently the 
UN’s Envoy to Yemen. From 1999 to 2010 he was the founding Di-
rector of the Centre for Humanitarian Dialogue in Geneva where he 
specialised in developing political dialogue between governments and 
insurgents in a range of countries across Asia, Africa and Europe. He 
is a co-founder of Inter Mediate, a London based NGO devoted to con-
flict resolution, and has worked for international organisations includ-
ing UNICEF, Save the Children, Action Aid, and the European Institite 

of Peace. Griffiths has also worked in the British Diplomatic Service 

and for the UN, including as Director of the Department of Humani-

tarian Affairs (Geneva), Deputy to the Emergency Relief Coordinator 

(New York), Regional Humanitarian Coordinator for the Great Lakes, 

Regional Coordinator in the Balkans and Deputy Head of the Supervi-

sory Mission in Syria (UNSMIS). 

Üst düzeyde uluslararası bir arabulucu olan Martin Griffiths, ulusla-

rarası bir arabulucudur ve yakın zamanda BM Yemen Özel Temsilcisi 

olarak atanmıştır. Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki çeşitli ülkeler-

de hükümetler ile isyancı gruplar arasında siyasal diyalog geliştirilme-

si üzerine çalışan Cenevre’deki İnsani Diyalog Merkezi’nin (Centre for 

Humanitarian Dialogue) kurucu direktörü olan Martin Griffiths 1999-

2010 yılları arasında bu görevi sürdürmüştür. Çatışma çözümü üzerine 

çalışan Londra merkezli Inter Mediate’in kurucuları arasında bulunan 

Griffiths, UNICEF, Save the Children ve Action Aid isimli uluslararası 

kurumlarda da görev yapmıştır. İngiltere Diplomasi Servisi’ndeki hiz-

metlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler bünyesinde Cenevre Ofisi’nde 

İnsani Faaliyetler Bölümü’nde yönetici, New York ofisinde Acil Yardım 

Koordinatörü yardımcılığı, Büyük Göller (Great Lakes) bölgesinde İn-

sani Yardım Koordinatörü, Balkanlarda BM Bölgesel Koordinatörü ve 

BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın BM ve Arap Birliği adına Suriye 

özel temsilciliği yaptığı dönemde kendisine baş danışmanlık yapmıştır. 

KEZBAN HATEMİ
Kezban Hatemi holds an LL.B. from Istanbul University and is reg-

istered with the Istanbul Bar Association. She has worked as a self 

employed lawyer, as well as Turkey’s National Commission to UNES-

CO and a campaigner and advocate during the Bosnian War. She was 

involved in drafting the Turkish Civil Code and Law of Foundations 

as well as in preparing the legal groundwork for the chapters on Re-

ligious Freedoms and Minorities and Community Foundations within 

the Framework Law of Harmonization prepared by Turkey in prepara-

tion for EU accession. She has published articles on women’s, minor-

ity groups, children, animals and human rights and the fight against 

drugs. She is a member of the former Wise Persons Committee in Tur-
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key, established by then Prime Minister Erdoğan, and sits on the Board 

of Trustees of the Technical University and the Darulacaze Foundation. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İs-

tanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ser-

best avukatlık yapmanın yanı sıra UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’n-

da hukukçu olarak görev yapmış, Bosna savaşı sırasında sürdürülen 

savaş karşıtı kampanyalarda aktif olarak yer almıştır. Türkiye’nin Av-

rupa Birliği’ne üyelik süreci gereği hazırlanan Uyum Yasaları Çerçeve 

Yasasının Dini Özgürlükler, Azınlıklar ve Vakıflar ile ilgili bölümlerine 

ilişkin hukuki çalışmalarda yer almış, Türk Ceza Kanunu ve Vakıflar 

Kanunu’nun taslaklarının hazırlanmasında görev almıştır. İnsan hak-

ları, kadın hakları, azınlık hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve 

uyuşturucu ile mücadele konularında çok sayıda yazılı eseri vardır. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde oluşturulan Akil İn-

sanlar Heyetinde yer almıştır. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi ile 

Darülacaze Vakfı Mütevelli heyetlerinde görev yapmaktadır. 

Dr. EDEL HUGHES  

Dr. Edel Hughes is a Senior Lecturer in Law at Middlesex University. 

Prior to joining Middlesex University, Dr Hughes was a Senior Lectur-

er in Law at the University of East London and a Lecturer in Law and 

the University of Limerick. She was awarded an LL.M. and a PhD in In-

ternational Human Rights Law from the National University of Ireland, 

Galway, in 2003 and 2009, respectively.  Her research interests are in 

the areas of international human rights law, public international law, 

and conflict transformation, with a regional interest in Turkey and the 

Middle East. She has published widely on these areas. 

Dr. Edel Hughes, Middlesex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kidem-

li öğretim üyesidir. Daha önce Doğu Londra Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi ve Limerick Üniversitesi’nde görev yapan Hughes, doktorasını 

2003-2009 yılları arasında İrlanda Ulusal Üniversitesi’nde Uluslara-

rası İnsan Hakları Hukuku alanında tamamlamıştır. Hughes’un birçok 

yayınının da bulunduğu çalışma alanları içinde, Orta Doğu’yu ve Tür-

kiye’yi de kapsayan şekilde, uluslararası insan hakları hukuku, ulusla-

rarası kamu hukuku ve çatışma çözümü yer almaktadır.  

KADİR İNANIR 
Kadir İnanır was born in 1949 Fatsa, Ordu. He is an acclaimed actor 

and director, and has starred in well over a hundred films. He has won 

several awards for his work in Turkish cinema. He graduated from 

Marmara University Faculty of Communication. In 2013 he became a 

member of the Wise Persons Committee for the Mediterranean region. 

Ünlü oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, 100’ü aşkın filmde rol almış ve 

Türk sinemasına katkılarından dolayı pek çok ödüle layık görüşmüş-

tür. 1949 senesinde Ordu, Fatsa’da doğan İnanır, Marmara Üniversi-

tesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. 

2013 senesinde barış sürecini yönetmek amacıyla kurulan Akil İnsan-

lar Heyeti’ne Akdeniz Bölgesi temsilcisi olarak girmiştir. 

Prof. Dr. AHMET İNSEL 
Professor Ahmet İnsel is a former faculty member of Galatasaray Uni-

versity in Istanbul, Turkey and Paris 1 Panthéon Sorbonne University, 

France. He is Managing Editor of the Turkish editing house, Iletisim, 

and member of the editorial board of monthly review, Birikim. He is a 

regular columnist at Cumhuriyet newspaper and an author who pub-

lished several books and articles in both Turkish and French. 

İletişim Yayınları Yayın Kurulu Koordinatörlüğünü yürüten Ahmet İn-

sel, Galatasaray Üniversitesi ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversi-

tesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Birikim Dergisi yayın 

kolektifi üyesi ve Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazarıdır. Türkçe ve 

Fransızca olmak üzere çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. 

ALEKA KESSLER 
Aleka Kessler works as Project Officer at the Centre for Humanitari-

an Dialogue (HD). Having joined HD in 2017 to work on Syria, Aleka 

has been coordinating mediation project in complex conflict settings. 

Previously, Aleka also worked with Médecins Sans Frontières and the 

United Nations Association Mexico. She holds a degree in Internation-

al Relations from the University of Geneva and a Master’s degree in 

Development Studies from the Graduate Institute of International and 
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Development Studies in Geneva, where she specialized in humanitari-

an affairs, negotiation and conflict resolution. 

Aleka Kessler İnsani Diyalog Merkezi’nde (HD) proje sorumlusu olarak 

çalışmaktadır. Suriye üzerinde çalışmak için 2017 yılında HD’ye katılan 

Kessler, karmaşık çatışma ortamlarında arabuluculuk projesini yürüt-

mektedir. Kessler daha önce Sınır Tanımayan Doktorlar ve Meksika 

Birleşmiş Milletler Derneği’nde çalışmıştır. Lisans eğitimini Cenevre 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Kessler, 

daha sonra  yüksek lisansını yine Cenevre’de bulunan Uluslararası ve 

Kalkınma Çalışmaları Yüksek Lisans Enstitüsü’nde (IHEID) Kalkınma 

Çalışmaları alanında yaptı. Kessler insanı yardım, arabuluculuk ve ça-

tışma çözümü alanlarında uzmanlaşmıştır.  

AVILA KILMURRAY 
Avila Kilmurray is a founding member of the Northern Ireland Wom-

en’s Coalition. She was part of the Coalition’s negotiating team for 

the Good Friday Agreement and has written extensively on commu-

nity action, the women’s movement and conflict transformation. She 

serves as an adviser on the Ireland Committee of the Joseph Rowntree 

Charitable Trust as well as a board member of Conciliation Resources 

(UK) and the Institute for British Irish Studies. She was the first Wom-

en’s Officer for the Transport & General Workers Union for Ireland 

(1990-1994) and from 1994-2014 she was Director of the Community 

Foundation for Northern Ireland, managing EU PEACE funding for the 

re-integration of political ex-prisoners in Northern Ireland as well as 

support for community-based peace building. She is a recipient of the 

Raymond Georis Prize for Innovative Philanthropy through the Euro-

pean Foundation Centre. Kilmurrary is working as a consultant with 

The Social Change Initiative to support work with the Migrant Learn-

ing Exchange Programme and learning on peace building. 

Avila Kilmurray, Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu’nun kurucusudur 

ve bu siyasi partinin temsilcilerinden biri olarak Hayırlı Cuma Anlaş-

ması müzakerelerine katılmıştır. Toplumsal tepki, kadın hareketi ve 

çatışmanın dönüşümü gibi konularda çok sayıda yazılı eseri vardır. 

Birleşik Krallık ve İrlanda’da aralarında Conciliation Resources (Uz-

laşma Kaynakları), the Global Fund for Community Foundations (Top-

lumsal Vakıflar için Kürsel Fon) , Conflict Resolution Services Ireland 

(İrlanda Çatışma Çözümü Hizmetleri) ve the Institute for British Irish 

Studies (Britanya ve İrlanda çalışmaları Enstitüsü) isimli kurumlar-

da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 1990-94 yılları 

arasında Ulaşım ve Genel İşçiler Sendikası’nda Kadınlardan Sorumlu 

Yönetici olarak çalışmış ve bu görevi yerine getiren ilk kadın olmuştur. 

1994-2014 yılları arasında Kuzey İrlanda Toplum Vakfı’nın direktörlü-

ğünü yapmış ve bu görevi sırasında eski siyasi mahkumların yeniden 

entegrasyonu ile barışın toplumsal zeminde yeniden inşasına dair Av-

rupa Birliği fonlarının idaresini yürütmüştür. Avrupa Vakıflar Merkezi 

tarafından verilen Yenilikçi Hayırseverler Raymond Georis Ödülü’nün 

de sahibidir. 

Prof. RAM MANIKKALINGAM 

Professor Ram Manikkalingam is founder and director of the Dialogue 

Advisory Group, an independent organisation that facilitates political 

dialogue to reduce violence. He is a member of the Special Presiden-

tial Task Force on Reconciliation in Sri Lanka and teaches politics at 

the University of Amsterdam. Previously, he was a Senior Advisor on 

the Sri Lankan peace process to then President Kumaratunga. He has 

served as an advisor with Ambassador rank at the Sri Lanka Mission 

to the United Nations in New York and prior to that he was an advi-

sor on International Security to the Rockefeller Foundation. He is an 

expert on issues pertaining to conflict, multiculturalism and democra-

cy, and has authored multiple works on these topics. He is a found-

ing board member of the Laksham Kadirgamar Institute for Strategic 

Studies and International Relations, Colombo, Sri Lanka. 

Amsterdam Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde misafir Profesör 

olarak görev yapmaktadır. Sri Lanka devlet başkanına barış süreci 

için danışmanlık yapmıştır. Danışmanlık görevini hala sürdürmekte-

dir. Uzmanlık alanları arasında çatışma, çokkültürlülük, demokrasi 

gibi konular bulunan Prof. Ram Manikkalingam, Sri Lanka’daki Laks-

ham Kadirgamar Stratejik Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler Enstitü-

sü’nün kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. 
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BEJAN MATUR 
Bejan Matur is a renowned Turkey-based author and poet. She has 
published ten works of poetry and prose. In her writing she focuses 
mainly on Kurdish politics, the Armenian issue, minority issues, prison 
literature and women’s rights. She has won several literary prizes and 
her work has been translated into over 28 languages. She was for-
merly Director of the Diyarbakır Cultural Art Foundation (DKSV). She 
is a columnist for the Daily Zaman, and occasionally for the English 
version, Today’s Zaman. 

Türkiye’nin önde gelen şair ve yazarlarından biridir. Şiir ve gazeteci-
lik alanında yayımlanmış 10 kitabı bulunmaktadır. 2012 yılının başına 
kadar yazdığı düzenli köşe yazılarında Kürt siyaseti, Ermeni sorunu, 
gündelik siyaset, azınlık sorunları, cezaevi yazıları ve kadın sorunu 
gibi konuları işlemiştir. Yapıtları 28 değişik dile çevrilen Matur, çok 
sayıda edebiyat ödülü sahibidir. Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı Ku-
rucu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 

Prof. MONICA MCWILLIAMS 

Professor Monica McWilliams teaches in the Transitional Justice In-
stitute at Ulster University in Northern Ireland. She currently serves 
on a three-person panel established by the Northern Ireland govern-
ment to make recommendations on the disbandment of paramilitary 
organisations in Northern Ireland. During the Northern Ireland peace 
process, Prof. McWilliams co-founded the Northern Ireland Women’s 
Coalition political party and was elected as a delegate to the Mul-
ti-Party Peace Negotiations, which took place in 1996 to 1998. She was 
also elected to serve as a member of the Northern Ireland Legislative 
Assembly from 1998 to 2003. Prof. McWilliams is a signatory of the 
Belfast/Good Friday Agreement and has chaired the Implementation 
Committee on Human Rights on behalf of the British and Irish gov-
ernments. For her role in delivering the peace agreement in Northern 
Ireland, Prof. McWilliams was one recipient of the John F. Kennedy 
Leadership and Courage Award. 

Prof. Monica McWilliams, Ulster Üniversitesi’ndeki Geçiş Dönemi Ada-
leti Enstitüsü’ne bağlı Kadın Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesidir. 

2005- 2011 yılları arasında Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu 

Komiseri olarak Kuzey İrlanda Haklar Beyannamesi için tavsiyeler ha-

zırlamaktan sorumlu olarak görev yapmıştır. Kuzey İrlanda Kadın Ko-

alisyonu’nun kurucularından olan Prof. McWilliams 1998 yılında Bel-

fast (Hayırlı Cuma) Barış Anlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlanan 

Çok Partili Barış Görüşmeleri’nde yer almıştır. 

HANNE MELFALD 

Hanne Melfald worked with the Norwegian Ministry of Foreign Af-

fairs for eight years including as the Senior Adviser to the Secretar-

iat of the Foreign Minister of Norway before she became a Project 

Manager in HD’s Eurasia office in 2015. She previously worked for 

the United Nations for six years including two years with the Unit-

ed Nations Assistance Mission in Afghanistan as Special Assistant 

to the Special Representative of the Secretary-General. She has also 

worked for the United Nations Office for the Coordination of Hu-

manitarian Affairs in Nepal and Geneva, as well as for the Norwe-

gian Refugee Council and the Norwegian Directorate of Immigration. 

Melfald has a degree in International Relations from the University 

of Bergen and the University of California, Santa Barbara, as well as 

a Master’s degree in Political Science from the University of Oslo. 

Hanne Melfald, başdanışmanlık dahil olmak üzere 8 yıl boyunca 

Norveç Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, 

2015 yılından itibaren İnsani Diyalog için Merkez isimli kurumun 

Avrasya biriminde Proje Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Geç-

mişte Birleşmiş Milletler bünyesinde görev almış, bu görevi sırasın-

da 2 yıl boyunca Birleşmiş Milletler’in Afganistan Yardım Misyo-

nunda BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi olarak görev yapmıştır. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Cenevre Yerleşkesi bünyesinde bulunan 

Nepal İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinde de görev almıştır. Bir 

dönem Norveç Sığınmacılar Konseyi ve Norveç Göçmenlik İşleri Mü-

dürlüğünde çalışan Hanna Melfald Norveç’in Bergen ve ABD’nin 

Kaliforniya Üniversitelerinde aldığı Uluslararası İlişkiler eğitimini 

Olso Üniversitesinde aldığı Siyaset Bilimi yüksek lisans eğitimiyle 

tamamlamıştır. 
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ROELF MEYER 
Meyer is currently a consultant on international peace processes hav-
ing advised parties in Northern Ireland, Sri Lanka, Rwanda, Burundi, 
Iraq, Kosovo, the Basque Region, Guyana, Bolivia, Kenya, Madagascar, 
and South Sudan. Meyer’s experience in international peace process-
es stems from his involvement in the settlement of the South African 
conflict in which he was the government’s chief negotiator in constitu-
tional negotiations with the ANC’s chief negotiator and current South 
African President, Cyril Ramaphosa. Negotiating the end of apartheid 
and paving the way for South Africa’s first democratic elections in 
1994, Meyer continued his post as Minister of Constitutional Affairs in 
the Cabinet of the new President, Nelson Mandela. Meyer retired as a 
Member of Parliament and as the Gauteng leader of the National Party 
in 1996 and co-founded the United Democratic Movement (UDM) po-
litical party the following year. Retiring from politics in 2000, Meyer 
has since held a number of international positions, including member-
ship of the Strategy Committee of the Project on Justice in Times of 
Transition at Harvard University. 

Roelf Meyer, Güney Afrika’daki barış sürecinde iktidar partisi Ulusal 
Parti adına başmüzakereci olarak görev yapmıştır. O dönem Afrika 
Ulusal Kongresi (ANC) adına başmüzakereci olarak görev yapan ve 
şu an Güney Afrika devlet başkanı olan Cyril Ramaphosa ile birlikte 
yürüttüğü müzakereler sonrasında Güney Afrika’daki ırkçı apartheid 
rejim sona erdirilmiş ve 1994 yılında ülkedeki ilk özgür seçimlerin ya-
pılması sağlanmıştır. Yapılan seçim sonrası yeni devlet başkanı seçilen 
Nelson Mandela kurduğu ilk hükümette Roelf Meyer’e Anayasal İlişki-
lerden Sorumlu Bakan olarak görev vermiştir. Roelf Meyer 2011-2014 
yılları arasında Güney Afrika Savunma Değerlendirme Komitesine 
başkanlık yapmış, aynı zamanda aktif olan bazı barış süreçlerine dahil 
olarak Kuzey İrlanda, Sri Lanka, Ruanda, Burundi, Irak, Kosova, Bask 
Bölgesi, Guyana, Bolivya, Kenya, Madagaskar ve Güney Sudan’da ça-
tışan taraflara danışmanlık yapmıştır. 

MARK MULLER QC 
Mark Muller, QC, is a senior advocate at Doughty Street Chambers 
(London) and the Scottish Faculty of Advocates (Edinburgh) where he 
specialises in public international law and human rights. Muller is also 
currently on the UN Department of Political Affairs Standby Team of 
Mediation Experts and is the UN Special Envoy to Syria in the Syrian 
peace talks. He has many years’ experience of advising numerous inter-
national bodies, such as Humanitarian Dialogue (Geneva) and Inter-Me-
diate (London) on conflict resolution, mediation, confidence-building, 
ceasefires, power-sharing, humanitarian law, constitution-making and 
dialogue processes. Muller also co-founded Beyond Borders and the 
Delfina Foundation. 

Mark Muller Londra merkezli Doughty Street Chambers Hukuk Büro-
su’na ve Edinburg’daki İskoç Avukatlar Birliği’ne bağlı olarak çalışan 
tecrübeli bir hukukçudur. Uluslararası kamu hukuku ve insan hakları 
hukuku alanında uzman olan Muller, Afganistan, Libya, Irak ve Suriye 
gibi çeşitli çatışma alanlarında uzun seneler çatışma çözümü, arabu-
luculuk, çatışmasızlık ve iktidar paylaşımı konusunda danışmanlık hiz-
meti vermiştir. 2005’den bu yana İnsani Diyalog için Merkez (Centre 
for Humanitarian Dialogue), Çatışma Ötesi (Beyond Borders) ve Inter 
Mediate (Arabulucu) isimli kurumlara kıdemli danışmanlık yapmakta-
dır. Harvard Hukuk Fakültesi üyesi olan Muller bir dönem İngiltere ve 
Galler Barosu İnsan Hakları Komisyonu başkanlığı ve Barolar Konseyi 
Hukukun Üstünlüğü Birimi başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. Kül-
türel diyalog yoluyla barışı ve uluslararası anlayışı teşvik etme amacıyla 
İskoçya’da kurulan Sınırlar Ötesi (Beyond Borders) isimli oluşumun ku-
rucusu olan Muller halen BM Siyasal İlişkiler Birimi bünyesindeki Ara-
bulucular Destek Ekibinde Kıdemli Arabuluculuk Uzmanı olarak görev 
yapmaktadır.

AVNİ ÖZGÜREL 
Mehmet Avni Özgürel is a Turkish journalist, author and screenwrit-
er. Having worked in several newspapers such as Daily Sabah and 
Radikal, Özgürel is currently the editor in chief of the daily Yeni Bir-
lik and a TV programmer at TRT Haber. He is the screenwriter of the 
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2007 Turkish film, Zincirbozan, on the 1980 Turkish coup d’état, Sul-

tan Avrupa’da (2009), on Sultan Abdülaziz’s 1867 trip to Europe; and 

Mahpeyker (2010): Kösem Sultan, on Kösem Sultan. He is also the 

screenwriter and producer of 2014 Turkish film, Darbe (Coup), on the 

February 07, 2012 Turkish intelligence crisis. In 2013 he was appoint-

ed a member of the Wise Persons Committee in Turkey established by 

then Prime Minister Erdoğan. 

Gazeteci-yazar Avni Özgürel, uzun yıllar Milliyet, Akşam, Sabah ve Ra-

dikal gibi çeşitli gazetelerde haber müdürlüğü ve köşe yazarlığı yap-

tı. 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Demokratik 

açılım ve çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti 

üyesidir. 1980 darbesini konu eden belgesel film Zincibozan (2007), 

Sultan Abdülaziz’in 1867’de Avrupa’ya yaptığı yolculuğu konu eden 

Sultan Avrupa’da (2009), Mahpeyker: Kösem Sultan (2010) ve 7 Şu-

bat Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonunun anlatıldığı “Darbe” 

filmleri senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği projeler arasındadır. 

Özgürel, şu anda Yeni Birlik gazetesinin sahibi ve genel yayın yönet-

menidir. Ayrıca TRT Haber’de program yapmaktadır. 

Prof. JOHN PACKER 

Professor John Packer is Associate Professor of Law and Director of 

the Human Rights Research and Education Centre (HRREC) at the Uni-

versity of Ottawa in Canada. Prof. Packer has worked for inter-gov-

ernmental organisations for over 20 years, including in Geneva for 

the UN High Commissioner for Refugees, the International Labour 

Organisation, and for the UN High Commissioner for Human Rights. 

From 1995 to 2004, Prof. Packer served as Senior Legal Adviser and 

then the first Director of the Office of the OSCE High Commission-

er on National Minorities in The Hague. In 2012 – 2014, Prof. Packer 

was a Constitutions and Process Design Expert on the United Nation’s 

Standby Team of Mediation Experts attached to the Department of 

Political Affairs, advising in numerous peace processes and political 

transitions around the world focusing on conflict prevention and reso-

lution, diversity management, constitutional and legal reform, and the 

protection of human rights. 

Dr. John Packer Kanada’da Ottawa Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 

doçent ve İnsan Hakları Araştırma ve Eğitim Merkezi (Human Rights 

Research and Education Centre) müdürüdür. 20 yıl boyunca Packer 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Çalışma Örgütü ve BM 

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gibi Cenevre’de bulunan hükümet-

ler arası örgütlerde çalışmıştır. 1995’ten 2004’e kadar Lahey’de Pac-

ker Kıdemli Hukuk Danışmanı, ardından da Ulusal Azınlıklar Yüksek 

Komiserliği  birinci müdürü olarak görev almıştır. 2012-2014 yılların-

da Packer BM Arabuluculuk Uzmanlar Ekibi siyasi ilişkiler biriminde  

Anayasa ve Süreçlerin Tasarımı Uzmanı olarak yer aldı. Dünyadaki 

birçok barış süreci ve siyasi geçişler konusunda danışmanlık yapan 

Pecker, çatışma önleme ve çözümü, çeşitlilik yönetimi, anayasa ve hu-

kuk reformları ve insan hakları korumasına odaklanmıştır. 

JONATHAN POWELL 

Jonathan Powell is the founder and CEO of Inter Mediate, an NGO 

devoted to conflict resolution around the world. In 2014, Powell was 

appointed by former Prime Minister David Cameron to be the UK’s 

Special Envoy to Libya. He also served as Tony Blair’s Chief of Staff in 

opposition from 1995 to 1997 and again as his Chief of Staff in Down-

ing Street from 1997 to 2007. Prior to his involvement in British poli-

tics, Powell was the British Government’s chief negotiator on Northern 

Ireland from 1997 to 2007 and played a key part in leading the peace 

negotiations and its implementation. 

Ortadoğu, Latin Amerika ve Asya’da yaşanan çatışmaların çözümü 

üzerine çalışan ve devletten bağımsız arabuluculuk kurumu olan Birle-

şik Krallık merkezli Inter Mediate’in kurucusudur ve İcra Kurulu Baş-

kanıdır. 2014 yılında Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron tara-

fından Libya konusunda Özel Temsilci olarak atanmıştır. 1995-2007 

yılları arasında Birleşik Krallık eski Başbakanı Tony Blair kabinesinde 

Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş, 1997 yı-

lından itibaren Kuzey İrlanda sorununun çözümü için yapılan görüş-

melere Britanya adına başmüzakereci olarak katılmıştır. 1978-79 yılları 

arasında BBC ve Granada TV için gazeteci olarak çalışmış, 1979-1994 

yılları arasında ise Britanya adına diplomatlık yapmıştır.  
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Sir KIERAN PRENDERGAST 
Sir Kieran Prendergast is a former British diplomat who served as the 
Under-Secretary General for Political Affairs at the United Nations from 
1997 to 2005 and as High Commissioner to Kenya from 1992 to 1995 
and to Zimbabwe from 1989 to 1992. During his time at the UN, Pren-
dergast stressed the human rights violations and ethnic cleansing that 
occurred during the War in Darfur and was involved in the 2004 Cyprus 
reunification negotiations. Since his retirement from the UN, he has con-
ducted research at the Belfer Center for Science and International Affairs 
(United States) and is a member of the Advisory Council of Independent 
Diplomat (United States). Prendergast also holds a number of positions, 
including Chairman of the Anglo-Turkish Society, a Trustee of the Beit 
Trust, and Senior Adviser at the Centre for Humanitarian Dialogue. 

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aralarında Kıbrıs, Türki-
ye, İsrail, Hollanda, Kenya ve ABD’de diplomat olarak çalışmıştır. Bir-
leşik Krallık Dışişleri ve Milletler Topluluğu Bürosu’nun (Foreign and 
Commonwealth Office) Güney Afrika’daki Apartheid rejimi ve Namibya 
konularıyla ilgilenen birimine başkanlık etmiştir. Bir dönem BM Siya-
sal İlişkiler Biriminde Müsteşar olarak çalışmış, BM Genel Sekreteri’nin 
Barış ve Güvenlik konulu yönetim kurulu toplantılarının düzenleyicili-
ğini yapmış, Afganistan, Burundi, Kıbrıs, Demokratik Kongo Cumhuri-
yeti, Doğu Timor gibi bölgelerde barış çabalarına dahil olmuştur. 

RAJESH RAI 
Rajesh Rai was called to the Bar in 1993 with his areas of expertise 
including human rights law, immigration and asylum law, and public 
law. He has been treasurer of 1MCB Chambers (London) since 2015 
and has also been a Director of an AIM-listed investment company 
where he led their renewable energy portfolio. Rai is a frequent lectur-
er on a wide variety of legal issues, including immigration and asylum 
law and freedom of experience (Bar of Armenia), minority linguistic 
rights (European Parliament), and women’s and children’s rights in ar-
eas of conflict (cross-border conference to NGOs working in Kurdish 
regions). He is also Founder Director of HIC, a community centred 
NGO based in Cameroon. 

1993 yılında İngiltere ve Galler Barosu’na kaydolmuştur. İnsan Hakları 
Hukuku, Göçmenlik ve Sığınma Hakkı hukuku ile Kamu Hukuku temel 
uzmanlık alanlarıdır. Kamerun’daki HIC isimli sivil toplum örgütü ile 
Uganda’daki Human Energy isimli şirketin kurucusudur. Bir dönem 
The Joint Council for the Welfare of Immigrants – JCWI – (Göçmenle-
rin Refahı için Ortak Konsey) direktörlüğünü yapmıştır. Başta İngiltere 
ve Galler Barosu İnsan Hakları Komisyonu adına olmak üzere ulusla-
rarası alanda özellikle Avrupa, Asya, Afrika, ABD ve Hindistan’da çok 
çeşitli hukuki konular üzerine seminerler ve dersler vermiştir. 

Sir DAVID REDDAWAY 

Sir David Reddaway is a retired British diplomat currently serving as 
Chief Executive and Clerk of the Goldsmiths’ Company in London. Dur-
ing his previous career in the Foreign and Commonwealth Office, he 
served as Ambassador to Turkey (2009-2014), Ambassador to Ireland 
(2006-2009), High Commissioner to Canada (2003-2006), UK Special 
Representative for Afghanistan (2002), and Charge d’Affaires in Iran 
(1990-1993). His other assignments were to Argentina, India, Spain, 
and Iran, where he was first posted during the Iranian Revolution. 

Halen çeşitli özel şirket ve üniversitelere danışman, yönetim kurulu üyesi ve 
konsültasyon uzmanı olarak hizmet etmektedir. 2016 yılının Ocak ayından 
bu yana Londra Üniversitesi bünyesindeki Goldsmith Koleji’nde Konsey 
üyesi ve Goldsmith şirketinde yönetici katip olarak görev yapmaya başla-
mıştır. Bir dönem Birleşik Krallık adına Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti Bü-
yükelçisi olarak görev yapan Reddaway bu görevinden önce Birleşik Krallık 
adına Kanada’da Yüksek Misyon Temsilcisi, Afganistan’da Özel Temsilci, 
İran’da ise Diplomatik temsilci olarak görevyapmıştır. Bu görevlerinin yanı 
sıra İspanya, Arjantin, ve Hindistan’da diplomatik görevler üstlenmiştir. 

Prof. NAOMI ROHT-ARRIAZA 

Professor Naomi Roht-Arriaza is a Distinguished Professor of Law at 
the Hastings College of Law, University of California (San Francisco) 
and is renowned globally for her expertise in transitional justice, in-
ternational human rights law, and international humanitarian law. She 
has extensive knowledge of, and experience in, post-conflict proce-
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dures in Latin America and Africa. Roht-Arriaza has contributed to 
the defence of human rights through legal and social counselling, her 
position as academic chair, and her published academic works. 

Prof. Naomi Roht-Arriaza Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francis-
co şehrindeki UC Hastings College of the Law isimli Hukuk okulunda 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Geçiş Dönemi Adaleti, İnsan 
Hakları İhlalleri, Uluslararası Ceza Hukuku ve Küresel Çevre Sorunları 
gibi konular uzmanlık alanına girmektedir. 

Dr. MEHMET UFUK URAS 
Mehmet Ufuk Uras is a co-founder and member of social liberal Greens 
and the Left Party of the Future, founded as a merger of the Greens and 
the Equality and Democracy Party. He was previously a former lead-
er of the now-defunct University Lecturers’ Union (Öğretim Elemanları 
Sendikası) and was elected the chairman of Freedom and Solidarity Par-
ty in 1996. Ufuk resigned from the leadership after the 2002 general 
election. Ufuk ran a successful campaign as a “common candidate of the 
Left”, standing on the independents’ ticket, backed by Kurdish-based 
Democratic Society Party and several left-wing, environmentalist and 
pro-peace groups in the 2007 general election. He resigned from the 
Freedom and Solidarity Party on 19 June 2009. After the Democratic So-
ciety Party was dissolved in December 2009, he joined forces with the 
remaining Kurdish MPs in the Peace and Democracy Party group. On 25 
November 2012, he became a co-founder and member of social liberal 
Greens and the Left Party of the Future, founded as a merger of the 
Greens and the Equality and Democracy Party. Ufuk is a member of the 
Dialogue Group and is the writer of several books on Turkish politics. 

Dr. Mehmet Ufuk Uras İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladıktan sonra, milletvekili 
seçilene kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent doktor olarak görev 
yapmıştır. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge’den 
bağımsız milletvekili adayı olmuştur. Seçimlerin sonucunda %3,85 ora-
nıyla yani 81.486 oy alarak İstanbul 1. Bölge’den bağımsız milletvekili 
olarak 23. dönem meclisine girmiştir. Seçimler öncesinde liderliğinden 
ayrıldığı Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel başkanlığına 11 

Şubat 2008’de yapılan 5. Olağan Kongresi’ni takiben geri dönmüştür. 
17 Haziran 2009 tarihinde, partinin dar grupçu bir anlayışa kaydığı dü-
şüncesi ve sol siyasetin daha geniş bir yelpazeye ulaşması iddiasıyla 
bir grup arkadaşıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nden istifa etmiştir. 
ÖDP’den ayrılışıyla birlikte Eşitlik ve Demokrasi Partisi kuruluş sürecine 
katılmıştır. DTP’nin 19 kişiye düşüp grupsuz kalmasından sonra, Kürt 
sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini savunarak Barış ve De-
mokrasi Partisi (BDP) grubuna katılmıştır. Ufuk Uras, seçim sürecinde, 
kuruluş çağrısını yaptığı Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne üye olmuştur. 
25 Kasım 2012’de kurulan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin kurucula-
rındandır ve aynı zamanda PM üyesidir. Uras’ın çok sayıdaki yayınları 
arasında “ÖDP Söyleşileri”, “İdeolojilerin Sonu mu?” (Marksist Araştır-
maları Destek Ödülü), “Sezgiciliğin Sonu mu?”, “Başka Bir Siyaset Müm-
kün”, “Kurtuluş Savaşında Sol”, “Siyaset Yazıları” ve “Alternatif Siyaset 
Arayışları” “Sokaktan Parlamentoya” “Söz Meclisten Dışarı” ve “Meclis 
Notları” adlı kitapları da bulunmaktadır.  

Prof. Dr. SEVTAP YOKUŞ 
Professor Dr Sevtap Yokuş is a Law Faculty Member at İstanbul Altinbas 
University in the Department of Constitutional Law. She holds a PhD in 
Public Law from the Faculty of Law, Istanbul University, awarded in 1995 
for her thesis which assessed the state of emergency regime in Turkey 
with reference to the European Convention on Human Rights. She is a 
widely published expert in the areas of Constitutional Law and Human 
Rights and has multiple years’ experience of working as a university lec-
turer at undergraduate, postgraduate and doctoral level. She also has ex-
perience of working as a lawyer in the European Court of Human Rights. 

Prof. Dr. Sevtap Yokuş İstanbul Altınbaş Üniversitesi Anayasa Hukuku 
Anabilim Dalı öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si Kamu Hukuku Doktora Programı bünyesinde başladığı doktorasını 
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Olağanüstü Hal Reji-
mine Etkisi” başlıklı tezle 1995 yılında tamamlamıştır. Akademik görevi 
sırasında lisans, yüksek lisans ve doktora aşamasında dersler veren 
Prof. Dr. Yokuş özellikle Anayasa Hukuku ve İnsan hakları Hukuk ala-
nında uzmanlaşmıştır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvuruda pratik avukatlık deneyimi de bulunmaktadır.
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