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BM Keyfi Tutuklamalar 
Çalışma Grubu: 
Tutuklamalar keyfi

Berlin merkezli ‘‘Aktion 
für Flüchtlingshilfe” 
derneğinin düzenlediği 
online programda, Alman-
ya iş piyasası hakkında 
bilgi verildi. İş piyasasında 
aranan meslekler kadın ve 
erkek çalışanlar açısından 
incelendi. 

Sonrasında mevcut 
durumda Almanya’da 
kendi mesleğini yapama- 
yacak olan veya yapmayı 
düşünmeyen kişiler için 
uygun meslek örnekleri 
verildi. 

Şubat ayında yapılan BM 
İnsan Hakları Konseyi 46. oturu-
munda yapılan yazılı açıklamada 
Türkiye’deki özellikle Hizmet 
Hareketine yönelik tutuklamala-
ra değinildi.

Açıklamadan: 15 Temmuz 
2016’dan bu yana hakim ve 
savcıların keyfi olarak ihraç edil-
mesi, tutuklanması ve savunma 
avukatlarına gözdağı verilmesi, 
keyfi tutuklamalar, belirsiz ve 
aşırı geniş suçlamalarla ko-
vuşturmalara maruz kalmaları 
yoluyla Türkiye’de hukuk sistemi 
yıkılmıştır.

Aynı dönemde 1.600’den 
fazla avukat yargılandı, 450’den 
fazla avukat ise hapis cezasına 

çarptırıldı.
Google Play Store ve Apple 

Store’dan indirilebilen ve 19 Şu-
bat 2016’ya kadar hizmet veren 
ByLock uygulaması sebebiyle 
insanlar suçlanmış ve kamuya 
açık yasal uygulamayı indirdikleri 
için tutuklanmışlardır. Bu, ICCPR 
tarafından uygulanan yasallık 
ilkesine aykırıdır.

Açıklamanın tavsiye kısmında 
ise ihraç edilen hukukçuların 
mesleklerine geri iade edilmeleri 
ve KHK’ların uygulanması ile 
oluşan hak kayıplarının tazmin 
edilmesi gerektiği vurgulanmış-
tır. 

Açıklamanın tavsiye kısmında 
ise ihraç edilen hukukçuların 
mesleklerine geri iade edilmeleri 

gerektiği vurgulandı. Açıklamanın tam metni...

ALMANYA İŞ PIYASASI HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME

İNSAN HAKLARI SÖZLÜĞÜNE 
YENİ VİDEOLAR EKLENDİ

Solidarity with Others derneğinin 
hazırlayıp OTHERSTV youtube 
kanalından yayınladığı İnsan Hakları 
Sözlüğü videolarına yenileri eklendi. 3 
dilde hazırlanan videolarda bireylere 
insan hakları temel kavramları hakkında 
bilgi verilmesi amaçlanıyor.. İzlemek için 
tıklayın.
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/048/51/PDF/G2104851.pdf?OpenElement
https://www.youtube.com/watch?v=ifwoYJWqwb4
https://www.youtube.com/watch?v=ifwoYJWqwb4


İki aktivistten 
mağdurlara yol haritası

Avukat Nurullah Albayrak ve İnsan Hakları Savunucusu Oğuzhan Albayrak... 
Onları Avrupa’da İnsan Hakları ve hukuk konusunda koşturan iki mücadele

insanı olarak tanıyoruz. Bu iki uzman isim Hizmet Konuşmalarında.

15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte 
yaklaşık 900 Hizmet hareketi mensubu 
yaşanan zulümlerden dolayı hayatını kay-
betti, 30’a yakın insan kaçırıldı, işkenceye 
maruz kaldı. Hamile kadınlar doğumhane 
kapılarında gözaltına alındı. 50 bine yakın 
insan adeta vatanlarından sürgün edilerek 
ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. İşkence 
görenlerin birçoğu yakın zamana kadar 
sessiz kalmayı tercih etti, Türkiye’de ise yeni 
işkence vakaları yaşanmaya devam etti. 
Peki artık zaman dolmadı mı?

İşkence ve kötü muamele mağdurları-
nın seslerini duyurması gerekmiyor mu? 
Human Rights Defenders Genel sekreteri 
Oğuzhan Albayrak, ‘’Takdir edersiniz ki 
20-30 yıllık hayatından koparılan insanın o 
tramvayı hazmetmesi, atlatması için zaman 
gerekiyor. Fakat o zaman artık doldu.’’ 
diyor ve yaşananları anlatmanın önemine, 
“O işkenceleri yapan adam uluslararası 
mercilerde kendisi adına açılmış dosyaları 
görünce bir iki adım geriye atıyor. Bunların 
sayısını artırmamız gerekiyor.” sözleriyle 
açıklık getiriyor.

Hukukçu Nurullah Albayrak ise yapılan 

mücadeleyi “1215 yılında Magna Carta ile 
kabul edilmiş olan çok temel insan hakları 
ve özgürlüğü kavramları var, masumiyet 
gibi. Bu kavramlar artık Türkiye’de kabul 
edilmiyor. Biz, 1215 yılında insanlığın kabul 
ettiği prensiplerin Türkiye’de yeniden kabul 
edilmesi için mücadele ediyoruz.” sözleriyle 
tanımlıyor.

Çıkan kararlarda Hizmet hareketine 
mensup kişilerin yaşadıkları mağduriyet-
ler BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Grubu 
tarafından “insanlığa karşı suç” kapsamında 
değerlendirildi.

  Oğuzhan Albayrak, “İşkence ve kötü 
muamele ile ilgili yapabilecekleri bütün 
başvurularda, hukuki açıdan başvurunun 
hazırlanması, yapılması, avukat dosyalarının 
hazırlanması, tercüme edilmesi konu-
larında hiçbir ücret almıyoruz.” diyor ve 
“Yapılması gereken ilk şey yaşanan işkence-
nin, kötü muamelenin ilk anda mümkünse 
doktor raporu ile ve daha sonra mahkeme 
kayıtlarıyla tutanaklara geçirilmesini sağla-
mak.” olduğunu söylüyor.

Nurullah Albayrak ise amaçlarını 
“Verdiğimiz mücadele sadece faillerin 

yargılanması, ceza alması mücadelesi 
değil. Yapmaya çalıştığımız bugüne kadar 
yaşanmış tüm zulümlerle ilgili, haksızlıklarla 
ilgili mağduriyetlerin tespiti, faillerin tespiti, 
mağduriyetlerin sona erdirilmesi, zulmün 
sonlandırılması, tüm zararların tazmini ve 
bundan sonra da hiçbir kurum, grup men-
subunun mağduriyet yaşamaması mücade-
lesi” olarak tanımlıyor.

Peki uluslararası kurumlara başvuru 
süreci nasıl işliyor, Türkiye’de dava aç-
mak mümkün olacak mı, Türkiye verilen 
kararları tanıyor mu? Bütün bu soruların 
cevaplarını hizmetten.com’un iki aktivistle 
yaptığı röportajda bulabilirsiniz. Tamamı 
için tıklayın...
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https://www.youtube.com/watch?v=Su2av6pawOM
https://www.youtube.com/watch?v=Su2av6pawOM
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ASSEDEL’den 
Gergerlioğlu mektubu

ASSEDEL, Avrupa Kon-
seyi İnsan Hakları Komiseri 
Dunja Mijatovic’e, Gerger-
lioğlu konusunda destek 
vermesi için bir mektup 
gönderdi. 

Mektupta Freedom 
House tarafından hazırla-
nan yıllık raporda Türki-
ye’nin ‘özgür olmayan’ ül-
keler kategorisine düştüğü 
belirtildi ve 15 Temmuz’dan 
bu yana 1 milyon 376 bin 
vatandaşın terör soruştur-
ması geçirdiği bilgisine yer 
verildi. Mektuptan:

“Rejim, işlediği ihlallerle 
yetinmeyip, mağdurları 
susturmaya da çalışıyor. 
Mahkemeler hukuka aykırı 
kararlar vermeye zorlan-

makta ve insanlar, rejimin 
istediği doğrultuda kararlar 
verilerek mağdur edilmek-
tedir.

Ömer Faruk Gergerli-
oğlu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde insan hakları ih-
lallerini dile getiren bir mil-
letvekilidir. Yakın zamanda, 
üst düzey temyiz mahke-
mesi, Sayın Gergerlioğlu’na 
terör suçlamasıyla verilen 
hapis cezasını onayladı. Bu 
da potansiyel olarak onun 
parlamento üyeliğinden 
men edilmesinin yolunu 
açtı... İnsan hakları ihlalleri-
ni yorulmadan ifade eden 
bir milletvekili, terörizmi 
desteklediği için 2,5 yıl 
hapisle karşı karşıya. Bu tür 

kararlar, Türkiye’yi modern 
çağda rasyonel olmayan 
bir duruma sürükleyen 
kurumsal değişimin açık 
göstergeleridir... Avrupa 
Konseyi’nin insan hakları ih-
lalleri ve bir üye devlette bir 
milletvekilinin tutuklanması 
gibi çok kritik konularda 
sessiz kalmaması gerektiği-
ne inanıyoruz.” Mektubun 
tamamını okumak için 
tıklayın.

ASSEDEL (Avrupa Haklar ve 
Özgürlükleri Savunma Birliği)

Turkey Rights Monitor artık 3 dilde

Solidarity with Others derneğinin haftalık olarak hazır-
ladığı insan hakları bülteni ‘Turkey Rights Monitor’ artık 3 dil-
de yayınlanıyor. Bülten ayrıca Otherstv youtube kanalından 
da görsel olarak yayınlanıyor.

Bülteni okumak ve eski sayılarına ulaşmak için tıklayın. 
Bültene abone olabilir ve @OthersInfo twitter adresinden 
derneğin faaliyetlerini takip edebilirsiniz.





https://assedel.org/letter-of-intent-to-the-president-of-the-european-court-of-human-rights/
https://assedel.org/letter-of-intent-to-the-president-of-the-european-court-of-human-rights/
https://assedel.org/letter-of-intent-to-the-president-of-the-european-court-of-human-rights/
https://tr.solidaritywithothers.com/turkey-rights-monitor
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NBA yıldızı Enes Kanter, Avrupa Parlamentosu Üyesi 
Pina Picierno ile “Türk Halkı İçin Demokrasi ve İnsan 
Hakları” panelinde konuştu.

ENES KANTER: ‘‘HALA 
BİR UMUT VAR’’

NBA yıldızı Enes Kanter, 
Avrupa Parlamentosu 
Üyesi Pina Picierno ile 
“Türk Halkı İçin Demokrasi 
ve İnsan Hakları” panelinde 
konuştu.

Herşey 2013’te başladı. 
Türkiye”de olaylar aslında 
2013’te başladı. Bir yol- 
suzluk skandalı yaşandı ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ailesi ve bazı siyasetçiler 
bu olayların içindeydi. 
Ve o zaman bir tweetin 
ne kadar etkili olduğunu 
gördüm.” diyen Kanter 
“Benim için ülkemdeki 
insanların sesi olmak çok 
önemli.

Neler olduğunu 
öğrendikçe ve anladıkça 
daha fazla konuşmam 
gerektiğini fark ettim. Ses-
siz kalamazdım. Basketbol 
daha fazla konuşmam için 

bana güç veren bir araç. 
Daha fazla öğrendikçe 
kalbim daha fazla kırıldı, 
çünkü gazetecilerin, politi-
kacıların hapiste olduğunu 
öğrendim.

Erdoğan ve partisinin 
seçimlerde üç büyük 
şehri; İstanbul, Ankara ve 
İzmir’i kaybetmesi hala bir 
umut olduğunu göster-
di. İnsanların değişiyor 
olduğunu, kendi kendi- 
lerini eğittiklerini gösterdi. 
Çünkü maalesef Erdoğan 
Türkiye’deki medyayı 
kontrol ediyor insanların 
beynini yıkıyor. Hükümeti, 
Erdoğan’ı eleştiren gaze-
teler, televizyonlar Erdoğan 
tarafından kapatılıyor. Her 
şeyden önce bu kabul 
edilemezdi. İkinci olarak da 
Türkiye”nin en büyük ve en 
önemli şehri İstanbul’da 

seçimi kaybedince Erdoğan 
bunu kabul etmediğini 
söyledi. Bu da Türk insanı-
na göre apaçık diktatörlük-
tü ve kabul edilemezdi. 
İkinci kez seçim yapıldı ve 
daha fazla farkla seçim 
kaybedildi. Bu benim için 
çok önemliydi, çünkü 
daha fazla insanın Türk 
hükümetine karşı geldiğini 
gösteriyordu. Şimdi siz 
de görüyorsunuz; birçok 
aktör, sanatçı, şarkıcı, rapçi 
Erdoğan’a karşı duruş 
sergiliyor.

Ben sadece bir bas-
ketbolcuyum ve İngilizce 
de benim ikinci dilim. 
Yapmaya çalıştığım sadece 
ülkemde neler yaşandığı 
konusunda bir farkındalık 
oluşturmak.

HER HAFTA YENİ 
TERÖRİST GRUP

BEBEKLER CEZAEVİNDE 
BÜYÜYOR

Yeni neslin kendini eğitmesi ve 
neyin doğru olduğunu bulması 
beni çok mutlu ediyor ve gelecek 
için umutlandırıyor. Gördüğünüz 
gibi Erdoğan rejimi her hafta yeni 
bir grubu terörist ilan ediyor. Ama 
Türkiye’nin en iyi üniversitesi olan 
Boğaziçi’nde öğrencileri terörist 
olarak gösterdiklerinde öğrenciler 
bunu umursamadılar ve hakları için 
protestolara devam ettiler.

İnsanlar sosyal medya sayesinde, 
Twitter, İnstagram ve Clubhouse gibi 
uygulamalardaki içerikler sayesinde, 
neler olduğunu fark etmeye 
başladılar. Bu da ülkem için çok 
fazla ümit vermeye başladı, çünkü 
Türkiye, İslam ve Batı arasında 
köprü olabilir. 

Türkiye tutuklu gazeteciler 
sıralamasında dünyada en yük-
sek seviyeye sahip ülke. Şuanda 
siyasi görüşlerinden dolayı yüz-
lerce kadın, bebek cezaevinde 
ve çocuklar cezaevinde büyüyor. 
Amnesty gibi uluslararası örgütlerin 
araştırmalarından cezaevindeki 
insanların işkenceye maruz kaldığını 
görüyoruz. Türkiye’de şu anda 
konuşma, din, ifade özgürlüğü yok.

Bizim sesi olmayanların sesi ol-
mamız gerekiyor. Bu kavgada yalnız 
olmadığımı görmek bana daha çok 
umut ve motivasyon veriyor.

Peaceful Actions
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Baransu’ya özgürlük 
için binlerce tweet

Jailed Journos Şubat ayında tutuklu gazeteci 
Mehmet Baransu’ya destek için sosyal medya kam-
panyası düzenledi. “MehmetBaransuyaÖzgürlük, 
#FreeMehmetBaransu” etiketleriyle binlerce kişi 
137 bin 165 tweet attı.

6 yıldır tutuklu bulunan Baransu için yapılan 
kampanyaya Kanada PEN de bir mesaj atarak 
destek verdi. Atılan destek mesajında:

         
Mehmet Baransu 2015”ten beri cezaevinde. 

Hapsedilmesi konusunda farkındalık oluşturmak 
ve Türkiye”de gazeteci olarak yaptığı çalışmalar 
nedeniyle ‘‘Free Mehmet Baransu’’ dedi.

Ünlü İtalyan çizer Gianluca Costantini de gazete-
ci Mehmet Baransu için özel bir çizim yaptı. Costan-
tini çizimi paylaştığı mesajda #MehmetBaransuya 
Özgürlük, #FreeMehmetBaransu” etiketini kullandı.

Solidarity with Others 
derneğinden Hakan’a 
destek kampanyası

Hakan Dağdeviren (11) birkaç 
hafta önce yorgunluk ve döküntü 
belirtileri göstermesi ile hastaneye 
kaldırıldı. Lösemi teşhisi kondu ve 
kanserin karaciğeri, karnı, boynu 
ve koltuk altlarına metastaz yaptığı 
bilgisi verildi.

Hakan’ın anne ve babası tu-
tuklu bulunuyor. Babası bir eğitim 
şirketinin başkanı olduğu ve özel 
okul yöneticisi olduğu gerekçesi ile 
terörist olmakla suçlanıyor. Polisin 
evlerine baskın yapması ve birçok 
kez Hakan’dan babasına ilişkin bilgi 
almaya çalışması Hakan’ın minik 

yüreğinde derin izler bıraktı.
Büyükanne ve büyükbabasına 

göre Hakan’ın morali çok düşüktü 
ve ailesinin tutuklanmasından bu 
yana psikolojik sorunlar yaşıyordu. 
Anne ve babasını hapiste ziyaret 
etmek için iki farklı şehre seyahat 
etmek zorunda kalan Hakan’a 70 
yaşındaki büyükannesi bakıyor. 
Doktorlar durumun kritik olduğunu 
belirtiyor. Tedavi sürecinde aileye 
destek olmak için tıklayın. 

Destek mektup göndermek için 
tıklayın.

İsveçli gazeteciler: 
Altan’ı serbest bırakın

İsveç’te 17 gazeteci ve yazar örgütü, bazı gazete-
lerin kültür şefleriyle birlikte gazeteci/yazar Ahmet 
Altan’ın serbest bırakılması için ortak bir açıklama yaptı. 
Açıklama İsveç’in en yüksek tirajlı gazeteleri;Expressen, 
Dagens Nyheter ve Svenska Dagbladet gazetesinin yanı 
sıra İsveç Gazeteciler Federasyonu’nun yayın organı 
Journalisten’de yayınlandı.

Türkiye’deki mahkemeler için ‘‘Kafkaesk” tabiri kul-
lanılan açıklamada, Erdoğan’ın medyanın yüzde    95’in-
den fazlasını kontrol ettiğine işaret edilerek, Türkiye 
birkaç yıldır dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi” 
denildi. 

 İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan yazar Ahmet 
Altan’ın ‘‘Dünyayı Bir Daha Göremeyeceğim” isimli kitabı yakın zaman-
da İsveççe olarak basılmıştı. Açıklamanın tamamı için tıklayınız.

https://www.gofundme.com/f/save-hakan?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer
https://www.gofundme.com/f/save-hakan?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer
https://www.gofundme.com/f/save-hakan?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/239841-isvecli-gazetecilerden-cagri-ahmet-altan-i-serbest-birakin
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‘’Ben bir 
insan hakları 
savunucusuyum”

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili 
Ömer Faruk Gergerlioğlu’na “terör örgütü 
propagandası yapma” suçundan verilen 2 
yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Gergerlioğlu 
hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Yargıtay 
tarafından TBMM’ye bildirilecek. Kesin 
hüküm kararının, TBMM Genel Kurulu’nda 
okunmasıyla, Gergerlioğlu’nun milletvekilliği 
düşecek. Gergerlioğlu yaşananları bir hukuk 
skandalı olarak niteledi ve kamuoyun sosyal 
medya üzerinden bir açıklama yaptı: “Tür-
kiye’de büyük bir hukuk skandalı yaşanıyor. 
Yıllardır yaşatılan hukuk skandallarına son 
olarak şahsım hakkında yargı kararı eklendi 
ve hem cezaevine girme hem de vekilliğimin 
düşürülmesi tehdidi ile karşı karşıyayım. 

Ben bir insan hakları savunucusuyum. 
Yıllardır Türkiye’nin kronik insan hakları so-
runları hakkında konuşan ve her türlü bedeli 
ödeyen bir insanım.

Aralarında Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, uluslara-
rası insan hakları örgütü temsilcileri, hukukçular, yazarlar ve 
akademisyenlerin olduğu birçok isim, ‘Çıplak arama’ iddialarını 
gündeme getirdiği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 
hedef alınan HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ile dayanıştığını 
açıkladı. Mektupta: “... başta Gergerlioğlu olmak üzere insan 
hakları savunuculuğu yapan kişilere kamu görevlileri, siyasiler 
ve savcılar tarafından yöneltilen tehditlere son verilmesini bekli-
yoruz “ denildi.

Mektuptan: “...Çıplak arama uygulamasının sosyal medyada 
gündem olması üzerine, bu uygulamanın mağduru olan kadın-
lar, çektikleri videolar aracılığıyla yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla 
kamuoyu ile paylaşmışlardır. Bu paylaşımlar sonrasında çok 
sayıda insan hakları savunucusu, hiçbir şekilde insan onuruyla 
bağdaşmayan bu hukuksuzluğa tepki göstermek suretiyle, mağ-
durlara destek olmuştur.

Gergerlioğlu hakkında yapılan açıklamalar sonrasında 
Yargıtay Gergerlioğlu’nun 2.5 yıllık cezasını onamış ve 
milletvekilliğinin düşmesinin yolunu açmıştı.

Kürt meselesi Türkiye”nin en önemli 
insan hakları sorunlarından biri ve bu 
konuda yıllardır konuşuyorum. İktidar-
ların politikaları değişse de değişmese 
de hep aynı şeyleri söylüyorum. Kürt 
meselesinde insan haklarına uygun bir 
çözümü öneriyorum, barışı öneri-
yorum ve konuşmayı, diyaloğu öner-
iyorum. Çatışmalara karşı çıkıyorum, 

kim yaparsa yapsın. Benim son 
zamanlarda insan hakları savunucusu 
olarak Türkiye’de iktidarın yaptığı çıplak 
arama, işkence ve insan kaçırma konu-
larını cesurca dile getirmem dolayısıyla 
bu kararın Yargıtay’da hızlandırıldığını 
düşünüyorum ve siyasi bir kararla 
onatıldığını düşünüyorum... 

Gergerlioğlu’dan uluslararası topluma mesaj:
Video için tıklayınız.

Peaceful Actions

https://www.youtube.com/watch?v=iPtnkfY4r8g
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Solidarity with Others: Son 4 yılda 

2019 hamile ve bebekli anneye 

keyfi gözaltı ve tutuklama
Sivil toplum kuruluşu Soli-

darity with Others yayınladığı 
verilere göre cemat operas- 
yonları kapsamında Türki-
ye’de toplam 219 hamile ve 
bebekli anne, keyfi olarak ya 
gözaltına alındı ya da tutuk-

landı. Merkezi Belçika’da bu-
lunan Solidarity with Others, 
2016 ile 2021 yılları arasında 
Türkiye”de gözaltına alınan ve 
tutuklanan hamile ve bebekli 
kadınlarla ilgili bir istatistik 
yayınladı.

01

4 yılda 56 ilde yapılan Cemaat operasyon-
larında 219 hamile ve bebekli anne keyfi 
şekilde gözaltına alındı ya da tutuklandı

219 HAMİLE KADIN 
GÖZALTINA ALINDI

03
“İnsanlığa Karşı Suç Olarak Keyfi Gözaltılar 

ve Tutuklamalar” adıyla yapılan istatistik ile ilgili 
ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İSTATİSTİKLER İÇİN:

02

Bunlar arasında hamile ve yeni doğum 
yapmış anne sayısı 92, 0-6 aylık bebekli anne 
sayısı 40, altı yaştan küçük bebekli anne sayısı 
ise 87 olarak belirlendi. 

YENİ DOĞUM YAPAN 
KADIN SAYISI 96

Tutuklu hakim ve 
savcıların başvuruları 
AİHM gündeminde

Tutuklu hakim ve 
savcıların Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde 
görülmesinde yeni bir 
aşama kaydedildi. AİHM, 
başvuruları sınıflandırdı 
ve yaşananları açıklığa 
kavuşturmak için tarafları 
yönelttiği ek soruları ce-
vaplamaya davet etti.

Süreci yakından 
takip eden Avrupa yargı 
örgütleri gelişmeye ve 
kendi başvurularının 
kabul edilmemesine ilişkin 
açıklama yaptılar.

Açıklamadan:         
“Davaların başvurularında-
ki sağlam argümanlar, 
Mahkemenin son içti-
hatlarının altında yatan 
eğilim -Diğerleri arasında 

özellikle Demirtaş/Türkiye, 
Baş/Türkiye, Zarakolu/Tür-
kiye – tutuklu Türk yargıç 
ve savcılarla ilgili devam 
eden birçok davanın 
Türkiye”nin mahkumiye- 
tiyle sonuçlanacağına dair 
güçlü bir ümidin doğması-
na neden olmuştur.

Bu noktada bizler, 
yargılamalarda daha fazla 
gecikme olmayacağı ve 
çok kısa bir süre içinde 
AİHM”nin Türkiye”de 
yargının bağımsızlığını 
savunan çığır açan ka- 
rarlar alacağı konusunda 
iyimseriz.

Açıklamadan: “...Davaların başvurularındaki sağlam argüman-
lar, Mahkemenin son içtihatlarının altında yatan eğilim – Diğerleri 
arasında özellikle Demirtaş/Türkiye, Baş/Türkiye, Zarakolu/Türkiye 
– tutuklu Türk yargıç ve savcılarla ilgili devam eden birçok davanın 
Türkiye’nin mahkumiyetiyle sonuçlanacağına dair güçlü bir ümidin 
doğmasına neden olmuştur.

Bu noktada bizler, yargılamalarda daha fazla gecikme olmayacağı 
ve çok kısa bir süre içinde AİHM’nin Türkiye’de yargının bağımsızlığını 
savunan çığır açan kararlar alacağı konusunda iyimseriz.

AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

https://tr.solidaritywithothers.com/arbitrary-detention-and-arrest
https://www.freejudges.eu/tr/2021/02/16/avrupa-insan-haklari-mahkemesi-aihm-baskaninin-28-ocak-2021-tarihli-ucuncu-taraf-mudahaleci-olarak-katilma-basvurulari-ile-ilgili-red-karari-hakkindaki-aciklamasidir/


9www.youragency.net

Şubat ayında düzenlenen 
Avrupa İnsan Hakları Konseyi 
46. Oturumunda Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri Michelle Bachelet 
50’den fazla ülkeye ilişkin gün-
cel bilgileri paylaştı.

Bachelet, Türkiye’ye ilişkin 
yaptığı açıklamada özellikle 
yeni çıkan 7262 No’lu yasaya 
dikkat çekti. Rapordan: “Türki-
ye’de, kitle imha silah- larının 
finansmanını önlemek ama-
cıyla yeni çıkarılan 7262 sayılı 
Kanun, sivil toplum kuruluş-
larına daha fazla kısıtlama ve 
denetim getirmektedir.

Geçtiğimiz Temmuz ayında 
kabul edilen sosyal medya 
yasa tasarısı ve diğer kısıtlayıcı 
yasalarla birlikte, uygulanma-
sı, algılanan eleştirmenleri 

hedef almak ve susturmak için 
belirsiz bir şekilde tanımlanmış 
terör suçlamalarının kullanımı-
nı daha da artırabilir.

Zorla kaybetmelerin kur-
banları da dahil olmak üzere 
adalet ve hesap verebilirlik 
arayan kişilere yönelik misille-
meler, yargı bağımsızlığının ve 
hukukun üstünlüğünün eroz-
yonunu artırıyor ve giderek 
daha güvenli olmayan bir sivil 
ortama katkıda bulunuyor.

Öğrencilerin öncülüğündeki 
protestolara yönelik baskılar, 
birçok vatandaşla daha fazla 
diyaloğa duyulan ihtiyacın altını 
çiziyor. 

Türkiye İnsan Hakları Hesap 
Sorulabilirlik Projesi kapsamında The 
Arrested Lawyers Initiative, Ulusla-
rarası Barolar Birliği, İtalyan Barolar 
Birliği, İtalya İnsan Hakları Federasyo-
nu ve Londra Merkezli Justice Abroad 
isimli kurumlar, Küresel Magnitsky 
Kanunları’nın işlevinin tartışıldığı bir 
konferans düzenledi.

Konferansa, Küresel Magnitstky 
Kampanyası’nın bir numaralı ismi Bill 
Browder, İngiltere Lordlar Kamarası 
üyesi ve Uluslararası Barolar Birliği 
İnsan Hakları Enstitüsü direktörü Ba-
roness Helena Kennedy QC, İtalyan 

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi 
Başkanı Francesca Caia, İtalya İnsan 
Hakları Federasyonu başkan yardım-
cısı Eleonora Mongelli, Türkiye İnsan 
Hakları Hesap Sorulabilirlik Projesi 
hukuk danışmanları Kevin Dent QC ve 
Michael Polak, Türkiye İnsan Hakları 
Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Kerem 
Altıparmak, Amerikan Magnitsky Yap-
tırımları konusunda etkili bir kurum 
olan Human Rights First, yaptırımlar 
bölümü avukatı Amanda Strayer 
konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye İnsan Hakları Hesap 
Sorulabilirlik Konferansı

Bachelet: 
Sivil toplum 

tehdit altında

Verónica Michelle Bachelet Jeria Şilili 

siyasetçi. Şili’nin ilk kadın başkanı.

Peaceful Actions
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Peaceful Actions Platformu, ‘‘Kadın İnsan 
Hakları Aktivisti” staj programı kapsamında 
Avrupa’nın farklı yerlerinden 12 genç kadın 
BM, AGIT, Avrupa Birliği’nin insan hakları ile 
ilgili mekanizmalarının yanı sıra, Peaceful 
Actions Platformu’nun kurucu derneklerinin 
faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olup, etkin-
liklere katkı sağlayabilecek.

Projenin amacı kadınların, insan hakları 
savunuculuğu alanında daha aktif rol alma-
larını ve daha katılımcı olmalarını sağlamak. 
Program özellikle kadınlara yönelik insan 
hakları ihlalleri konusunda farkındalığın 
artırılması hedefiyle gerçekleştirilecek.

Staj sonunda katılımcıların hem bah-
si geçen uluslararası mekanizmalar ile 
ilgili teorik altyapıya sahip olmaları hem de 
doğrudan faaliyet ve etkinliklerin planlan-
ması, organizasyonu ve değerlendirme 
aşamalarında yer alacakları için sahada da 
aktif bir tecrübe edinmiş olmaları hedefleni-
yor.

Peaceful Actions Platformu: 

Kadın İnsan Hakları 

Aktivisti staj programı

SCF Türkiye’de İnsan Hakları 
2020 raporunu açıkladı

“Bu rapor, 2020 yılı boyunca 
Türkiye’de insan hakları alanındaki 
en önemli gelişmelere dikkat çeki-
yor. Kürt siyasi hareketi üzerinde 
artan baskı, Gülen Hareketine 
yönelik baskılar, gazetecilerin 
tutuklanması ve kötüleşen basın 
özgürlüğü, nefret söyleminin 
yayılması ve etnik ve dini azınlıkları 
ve mültecileri hedef alan nefret 
suçları, sistematik işkence ve kötü 
muamele ile kadına yönelik hak 
ihlallerinin artması yılın belirleyici 
konuları oldu. Türkiye son yedi yıl-
dır derinleşen bir insan hakları kri-
zi yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, tek kişilik iktidarını 
pekiştirmek amacıyla, Türkiye’nin 
zaten kusurlu olan demokrasisinin 
temel direklerini sistematik olarak 
zayıflatıyor. Bunlar arasında, cum-
hurbaşkanlığı sisteminin gücünü 
artıran ve yürütme üzerindeki 
denetim ve dengeleri temelden 
aşındıran anayasa değişiklikleri, 
hukukun üstünlüğünün aşınması 
ve yargı üzerindeki yürütme dene-
timinin artırılması yer alıyor... 

‘‘SCF, ŞU KONULARDA DAHA GENİŞ BİR RESİM SUNARAK BİR 

REFERANS KAYNAĞI OLARAK HİZMET ETMEYE KARARLIDIR’’

1

Türkiye’deki hak ihlalleri, günlük gelişmeleri izleme

3

İnsan hakları konularında kapsamlı raporlar yayınlama.

@4PeacefulAction 
@actions4peace

@peacefulactions

peacefulactionsplatform

peacefulactions.org PeacefulActions

2

Bireylerin temel haklarına tecavüz davalarını izleme ve belgeleme

https://twitter.com/4peacefulaction/status/1369025513633714182?s=21
https://twitter.com/4peacefulaction/status/1369025513633714182?s=21
https://www.instagram.com/peacefulactions/
https://www.facebook.com/peacefulactionsplatform
http://peacefulactions.org
https://www.youtube.com/channel/UCxMz2vJ84J9ZW48ovNEgLtA

