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Değerli Okurlarımız

Bültenimizin ilk sayısı olması münasebetiyle size bu yazımızda kısaca platformumuz hakkında
bilgi vermek istiyoruz.

Peaceful Actions- Barışçıl Eylemler Platformu, her insanın temel hak ve özgürlüklerinin
mücadelesinde barışçıl eylemleri merkeze koyan bir platformdur. İnsan haklarının kalıcı ve
sürdürülebilir barış için vazgeçilmez olduğuna inancımızdan dolayı, platform ismini seçerken
BARIŞI merkeze almak istedik. İnsanların birlikte barış içinde yaşayabilmesi, ancak ve ancak
'insan haklarının' kapsayıcı bir şekilde hayata geçirildiği ortamlarda mümkün olur. Ayrıca, ilgili
olduğumuz coğrafya hasebiyle, hak ve özgürlükleri savunan bireylerin terörle suçlanmasının
bir habitus haline gelmiş olması, barışçıllığımızın altını çizme ihtiyacını oluşturmuştur-
maalesef.

Küçük bir „mum“, bazen karanlığın aydınlanması için yeterli olur. Sonra o yanan mum, o
aydınlatma ve ısınmaya şahit olanlarda da, bazen uzak yerlerde de, ısıtma ve aydınlatma
arzusunu oluşturur. Her ne kadar başta kendi çevresini aydınlatsa da, sıcaklık ve ışık daha
sonra haleler şeklinde yayılabilir. 
Peaceful Actions Platformu olarak, Türkiye´de devam eden karanlıkta yok olmaya yüz tutmuş
hak ve özgürlüklerin yeniden inşası ve yarınlarımızın aydınlatılması için çaba sarf edeceğiz.
 
Peaceful Actions Platformu, İnsan Hakları Mücadelesinde kolektif bir hareket oluşturmak,
farkındalığı arttırmak ve aksiyon göstermek için Avrupa´da faaliyet gösteren çeşitli İnsan
Hakları Dernek ve İnisiyatif Temsilcilerinin güçlerini birleştirmesi ile kuruldu.

Dünyada baskı altında ezilen birileri var olduğu müddetçe, kimsenin gerçek manada özgür
olamadığına inanan kurucular, insan hakları ihlallerine maruz kalan mağdurların sesini daha
gür ve daha kuvvetli duyurmak için bu yola çıktılar. Platformumuz üzerinden, insan hakları
savunucularının çalışmalarının profilini öne çıkarmak, diğer hemfikir organizasyonlarla bağ
kurmalarını sağlamak ve tecrübelerini daha geniş bir kitleyle paylaşabilmelerine imkan
oluşturmak istiyoruz. Bugün „İnsan Hakları Bültenimiz“ bu hedefle sizlerle buluşmaktadır.
Sizlerin katkı ve desteklerinizle, zamanla daha da kapsayıcı olmasını ve gelişmesini
umuyoruz.

Saygılarımızla,

Peaceful Actions Platformu



İ N S A N  H A K L A R I  B Ü L T E N İ

MANŞET:

No one �s free when
              others are oppressed

AİHM: Gizli tanık hak ihlalidir

Türkiye’de birçok siyasi davada gizli tanıklar öne çıkıyor. Hukukçular ise bu uygulamayı "hakikati ortaya
çıkarmak için değil, cezalandırmaya yönelik suça delil oluşturmak için" kullanıldığı gerekçesiyle
eleştiriyor. AİHM de bu görüşü paylaştı.
Mahkeme, gizli tanık ifadesinin ceza için tek başına yeterli delil olamayacağının altını çizdi. devamı
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https://www.dw.com/tr/aihm-gizli-tan%C4%B1k-hak-ihlalidir/av-55716192


Uluslararası Af Örgütü'nden Türkiye’de kaçırılan
Küçüközyiğit için imza kampanyası

29 Aralık 2020’den bu yana kayıp olan eski
Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip
Küçüközyiğit için 1 Şubat’ta acil eylem planı
çağrısı yapan Uluslararası Af Örgütü
(Amnesty) imza kampanyası da başlattı.
Türkiye'de son dönemde özellikle 15
Temmuz sonrası onlarca kişi kaçırıldı,
sorgulandı(!), işkenceye maruz kaldı. Son
olarak 20 Ocak'ta Gökhan Güneş kaçırıldı,
işkence gördü. Özellikle sosyal medyada
gösterilen tepki sonrası 26 Ocak sabahı
serbest bırakıldı. Yaşadıklarını basın
toplantısında anlattı.

"Türkiye göç politikamızı suistimal ediyor"

Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi
Başkanı Marie Arena, Turkey Tribunal
tarafından düzenlenen Webinar'da
Avrupa'nın Türkiye politikasına eleştirilerde
bulundu. Türkiye'de otoriter bir rejimin
yönetimde olduğunun kabul edilmesi
gerektiğini belirten Marie Arena AB'nin
göçmen konusunun yabancı ve otoriter
rejimlere bırakılmasının AB'nin eleştiride
bulunma kapasitesini kaybettirdiğini
söyledi. Türkiye ve Erdoğan rejimini örnek
veren Arena Erdoğan'ın 'Biz de göçmenleri
bırakırız' tehdidinde bulunduğunu belirtti.
Arena: Türkiye'de sivil toplum desteklenmeli
ve üye devletler Türkiye ile ilişkilerin
merkezine insan haklarını oturtmalı. devamı
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BOLD Medya hukuki mücadeleyi kazandı

TRT’nin Bold Medya’ya yönelik sansür amaçlı
‘telif’ başvuruları Youtube tarafından
reddedildi. Bir ay askıda kalan Bold Youtube
kanalı, yasal itirazların ardından tekrar yayına
açıldı. Youtube bir aylık inceleme sonunda, telif
hakkı talebinde bulunan TRT karşısında
Bold’un haklı olduğuna karar verdi. Yeni
saldırıların olabileceği uyarısında bulunan Bold
Medya, bir video ile sivil toplum ve bağımsız
gazetecilere çağrı yaptı.
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https://www.amnesty.de/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3603/2021/en/
https://youtu.be/7BkYxp8xzAo
https://youtu.be/0ZSP-_PK9JQ
https://youtu.be/Y30PxrTU1p4


''Türkiye Devletinin kayıplar mazisi var"

Zorla kaybedilen Yusuf Bilge Tunç'un
babası Mustafa Tunç: 35 gün polis ve
savcıya olay yeri incelemesi
yaptıramadık. 6 ay sonra usulen olay
yeri incelemesi yapıldı. Oğlum, o
zamandan beri kayıp.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin:

Maalesef yaşadığımız coğrafya bir
kayıplar coğrafyası. Türkiye
Cumhuriyeti devletinin kayıplar
politikasını geçmişle birlikte
değerlendirmek gerekiyor. Bu devlet
aklının muhalif olarak, düşman olarak
gördüğü gruplara karşı uyguladığı bir
yöntem. Keskin, zorla Kaybedilmelerin
tarihi sürecini anlattı.  devamı

Milyonlarca çocuğun erişemediği hak: Eğitim Hakkı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde basın
açıklaması yapan 'Broken Chalk' eğitimin,

dünya çapında milyonlarca çocuk için
erişilemez bir hak olmaya devam ettiğini dile
getirdi. Basın açıklamasında dünyanın eğitim
konusundaki kara tablosu "72 milyondan fazla
ilkokul çağındaki çocuk okula gidemiyor ve 759
milyon yetişkin ise okuma yazma bilmiyor. Hem
kendi hem de çocuklarının yaşam koşullarını
iyileştirmek için gerekli bilince sahip değiller."
sözleriyle ifade edildi. devamı
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2021 yılı ilk ay ortalaması: günlük 73 gözaltı

Solidarity with OTHERS'ın yeni oluşturduğu
veri tabanı çalışması yapılan devlet zulmünü
ortaya koydu. Ankara'nın AB'ye yargıda
reform sözü verdiği 2021 yılı Ocak ayında
Gülen hareketine günlük ortalama 3
operasyon düzenlendi. Operasyonlarda
günlük ortalama 74 kişi, toplamda ise bin
566 kişi gözaltına alındı. Veri tabanına
ulaşmak için tıklayın.
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https://youtu.be/_U1DfjfptIg
https://brokenchalk.org/
https://brokenchalk.org/2020/12/10/basin-aciklmasi-dunya-insan-haklari-gunu/
https://www.solidaritywithothers.com/
https://tr.solidaritywithothers.com/mass-detentions


Engelleri kaldırmak için yeni platform: 'Hand in Hand'

3 Aralık 2020 Birleşmiş Milletler (BM)

Uluslararası Engelliler Günü'nde Almanya’da
bir grup gönüllü, insan hakları alanında
çalışan Human Rights Defenders (HRD)

bünyesinde bir platform kurdu. KESK'in
araştırmasına göre 15 Temmuz sonrası 55
ilde 19 farklı kurumdan engelliler ihraç
edildi. Platform sözcüleri Havva Çiftçiler ve
Oktay Özdemir Samanyolu Haber'e konuştu.

IJA, Sürgün Medya Forumuna konuk oldu

International Journalists Association  (IJA)

Almanya’nın önde gelen vakıflarından Körber
Vakfının düzenlediği ‘Exile Media Forum’ 

 Webinar programına katıldı.
Bir saat boyunca derneğin misyonu ve mülteci
gazeteciler için yaptığı çalışmalar anlatıldı.
Forum Türkiye dışından katılımcı olan
gazetecilerle tanışma ve iş birliği imkanı
sunduğu gibi, katılımcı hak arama dernekleri ile
de birlikte çalışma fırsatları doğurdu.
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Göçmen olarak bir başarı hikayesi: Sağlıkçı Bahar Atıcı
Türkiye'de yaşadığı baskı ve sorunlar
nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan
ve Almanya’ya yerleşen Bahar Hanım’ın dil ve
mesleki prosedürleri tamamlayıp çalışma
hayatına başlamasıyla meslektaşlarına örnek
ve ışık olacak hikayesi.. Bahar Atıcı
yaşadıklarını “Aktion für Flüchtlingshilfe e.V.”

derneğinden Zeynep Şen Akyol'a anlattı.
Röportajın tamamı için tıklayın

FAALİYETLER:
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https://humanrights-ev.com/hand-in-hand-engelli-haklari-platformu-dunya-engelli-haklari-gunu/
https://humanrights-ev.com/
http://www.samanyoluhaber.com/engelleri-kaldirmak-icin-bir-araya-geliyorlar-haberi/1358858/
http://internationaljournalists.org/
http://aktion-fh.de/
https://youtu.be/txHpXsJkrxc


'Aktion für Flüchtlingshilfe': Mücadelemiz
devam edecek

10 Aralık dünyada 'İnsan Hakları Günü'

olarak kabul edilirken Türkiye’de
hukuk ve demokrasiden hızla
uzaklaşan rejim insan haklarını ayaklar
altına almaktadır. Düşüncelerinden
dolayı yüzbinlerce kişiye “terör” suçu
isnat edilmiştir. Sisteme muhalif her
düşünce keyfi gözaltı ve tutuklamalarla
sindirilmeye çalışılmaktadır. İşkence ve
kötü muamelenin geldiği nokta artık
bir sıradanlık kazanmıştır. Savunma
hakkı tüm unsurlarıyla engellenmeye
çalışılmakta, masumiyet karinesi yok
sayılarak seyahat özgürlüğü, mülkiyet
hakkı veya özel hayata saygı hakkı gibi
hak ve hürriyetler istikrarlı bir şekilde
çiğnenmektedir. devamı
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Solidarity with OTHERS İnsan Hakları Sözlüğü
hazırladı

Videolar Türkçe ve İngilizce hazırlandı.
Amaç İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
maddelerinin Türkiye'de ne anlama
geldiğini(!) hazırlanan görsellerle gözler
önüne sermek. Videolara facebook
sayfasından ulaşabilirsiniz.

Özgür medyaya 'IJA' desteği

International Journalists Association e.V. ve
Agence France-Presse (AFP) arasında
işbirliği anlaşması gerçekleşti. Böylece IJA,

yurtdışından kısıtlı imkanlarla özgür
gazetecilik faaliyetlerine devam eden yayın
mecraları ve gazeteciler için yazılı, fotoğraf
ve video haber aboneliği sağladı.
Abonelikten şimdilik dernekle partner olan
yayın mecraları faydalanabilecek.

-5-

https://www.facebook.com/aktion.fh/posts/873174403500217
https://www.solidaritywithothers.com/
https://fb.watch/3v6u5BEI1F/
https://www.solidaritywithothers.com/
http://internationaljournalists.org/


GYV: Engellilere de 'hain' ve 'terörist' damgası

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, etnik kökeni
veya siyasi görüşlerinden dolayı engellilere ve
hastalara yönelik '28 insan hakları ihlali ve
istismar olayını' raporlaştırdı.
Erdoğan iktidarındaki Türk hükümeti
tarafından "hain" ve "terörist" olarak
etiketlenen engelliler, ciddi finansal zorluklar,
açlık, sosyal linç, izolasyon ve nefretle
yaşanmaz koşullarla karşı karşıya kaldı.
“Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye
taraf olan Türkiye, cezaevlerindeki temel
sağlık ihtiyaçlarını karşılamalı ve engelli tüm
kişilerin korunmasını, güvenliğini ve onuruna
saygı duyulmasını güvence altına almalıdır
çünkü 'engelli hakları insan haklarıdır'."
tamamı...

ÖNE ÇIKAN RAPORLAR:

HRD'den İnsan Hakları Gününde Türkiye
değerlendirmesi

Türkiye’de İnsanların en temel hakkı
olan “Yaşam Hakkı” elinden alınmıştır:
Türkiye; ”açık hava işkence merkezi”ne
dönüştürülmüştür. Ağustos 2019
itibariyle 2.300’ü gecen işkence vakası
tespit edilmiştir. Onlarca insan
uğradıkları işkencelerden ölmüş veya
sakat kalmıştır. Son üç yılda
hapishanelerde şüpheli 84 ölüm vakası
tespit edilmiştir. Açıklamanın tamamı...
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Unutmamak için...

Solidarity with OTHERS 15 Temmuz sonrası
yaşananların unutulmaması için 'Kitlesel
Gözaltı Albümü' hazırladı. ‘Kitlesel
Gözaltılar’ kapsamında 2016 yılından
itibaren en az 120 bin kişi gözaltına alındı.
Albüme ulaşmak için tıklayın.
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https://www.solidaritywithothers.com/
https://jwf.org/
http://internationaljournalists.org/
http://internationaljournalists.org/
http://internationaljournalists.org/
https://jwf.org/jwf/wp-content/uploads/2020/12/JWF-Policy-Brief-RIGHTS-OF-PERSONS-WITH-DISABILITIES-IN-TURKEY-1.pdf
http://internationaljournalists.org/
https://humanrights-ev.com/
https://humanrights-ev.com/10-aralik/
https://www.solidaritywithothers.com/
https://www.solidaritywithothers.com/
https://tr.solidaritywithothers.com/mass-detentions


Ocak 2021'de Basın Özgürlüğü: Her gün iki gazeteci
hakim karşısında

Türkiye’de Ocak ayı boyunca basın
özgürlüğü ve gazeteci yargılamaları
çerçevesinde yaşanan gelişmeler, bir tür
“gazeteci yargılama rehberi” gibiydi. Ay
boyunca 10 ilde en az 43 gazeteci,
yargılandıkları çeşitli davalar kapsamında
hakim karşısına çıktı. Yani her gün iki
gazeteci yargılandı.
Press In Arrest’in verilerine göre; Ocak
ayında en az beş gazeteci gözaltına alındı,
bir gazeteci tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Raporun detaylarını buradan
ulaşabilirsiniz.
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Günümüz Türkiye'sinde Kaçırmalar

Bu rapor, Türkiye Tribunali’ne
kaçırmalar konusunda yöneltilen temel
sorulara cevap vermeyi
amaçlamaktadır. Bu sorular şunlardır:
Mahkeme huzurunda sunulan raporları
ve ifadeleri dikkate alarak, kaçırmaların
yine devletin muhalif kişilere yönelik
eyleminin bir parçası olduğu ve bu
gerçekler hakkında ciddi bir
soruşturma yapılmadığı sonucuna
varabilir miyiz? Raporun tamamı...

*Peaceful Actions Platformu,
Aktion für Flüchtlingshilfe, Human Rights Defenders, Human Rights Solidarity,

International Journalists Association ve Solidarity with Others dernek temsilcilerinden oluşmaktadır.
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https://www.facebook.com/peacefulactionsplatform
https://www.instagram.com/peacefulactions/
https://twitter.com/4PeacefulAction
https://www.solidaritywithothers.com/
https://www.solidaritywithothers.com/
http://pressinarrest.com/
https://www.solidaritywithothers.com/
https://www.solidaritywithothers.com/
https://www.solidaritywithothers.com/
mailto:bulletin@peacefulactions.org
https://humanrights-ev.com/
https://turkeytribunal.com/tr
https://turkeytribunal.com/tr/gunumuz-turkiyesinde-kacirmalar/

