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AKSİYON-İŞ 
KONFEDERASYONU’NUN 
HUKUK ZAFERİ

Türkiye’de KHK’larla yapılan zulüm ve 
hukuksuzlukların bir parçası olarak 23 
Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 667 

sayılı KHK ile, Aksiyon-İş Konfederasyonu, 
konfederasyona bağlı 9 Sendika ile Cihan-Sen 
Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı 10 
Sendika olmak üzere, toplam 19 Sendika 2 
Konfederasyon kapatılmış ve tüm malvarlıkla-
rına el konulmuş, yönetici ve üyeleri işlerinden 
atılmış, değişik zulüm ve hukuksuzluklara ma-
ruz bırakılmışlardır.  

Söz konusu sendikalarımızın yurtdışına çı-
kabilmeyi başarmış az sayıdaki eski yöneticisi 
ve üyeleri Türkiye’de kalan arkadaşları ve sen-
dikaları için yurtdışına çıktıkları günden itibaren 
hukuk mücadelesi verdiler, vermeye de devam 
etmektedirler. Bu kapsamda yapılan müraca-
atlardan iki tanesi oldukça güzel ve sonuçla-
rı açısından ümit verici bir şekilde neticelenmiş-
tir. Bu açıklamamızda söz konusu müracaat ve 
neticesinde alınan kararlar ile bu kararların ne 

manaya geldiği izah edilecektir.  
Aksiyon-İş Sendikaları Konfederasyo-

nu tarafından International Labour Organizati-
on (ILO) Anayasası’nın 24. maddesi uyarınca, 
Türkiye’nin 1948 tarihli (87 sayılı) Sendika Öz-
gürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması 
Sözleşmesi ile 1982 tarihli (158 Sayılı) Hizmet 
İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesine riayet 
etmediği belirtilerek 4 Temmuz 2017 ve 27 Ka-
sım 2017 tarihli dilekçelerle İLO’ya (BM Ulusla-
rarası Çalışma Örgütüne) müracaat edilmiştir.  

Bu müracaatlar üzerine İLO tarafından iki 
komite kurularak inceleme başlatılmıştır. TÜR-
KİYE CUMHURİYETİ. Hükümeti’nin savunma-
ları da (9 Ekim 2020) alındıktan sonra yapı-
lan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 
söz konusu iki Komite raporunu hazırlayarak 
Yönetim Kuruluna sunmuştur. Yönetim Kuru-
lu’nun 341. Oturumunda iki Komitenin rapo-
ru görüşülerek 24 Mart 2021 tarihinde onay-
lamıştır. Daha sonra, iki Komitenin Raporları 

(GB.341/INS/13/5) ve Yönetim Kurulunun Ko-
mitelerin tavsiyelerini onaylama kararının 
(GB.341/INS/13/5/karar) birer örneği 6 Nisan 
2021 tarihli yazı ile Aksiyon İş Sendikaları Kon-
federasyonu’na ve TÜRKİYE CUMHURİYE-
Tİ Devleti’ne tebliğ edilmiş ayrıca rapor kamu-
ya açıklanmıştır.

Buna göre;
KHK’LILAR GÖREVE DÖNMELİ
KHK’larla yapılan işten çıkarmalar 158 nolu 

Sözleşmeye açık bir biçimde aykırı bulunmuş-
tur. Türkiye Cumhiriyeti Hükümetinin, KHK’lar-
la yaptığı işten atmaların hukuka aykırı olduğu 
en yetkili kuruluş olan Birleşmiş Milletler Ulus-
lararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından tespit 
edilmiştir. Bu karar ışığında KHK ile işinde atı-
lan 140 bin kişinin görevlerine derhal iade edil-
mesi gerekmektedir. 

HUKUKSUZ TUTUKLAMALAR
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, kapatı-

lan Sendikaların terör ile ilişkisini ortaya koya-
bilecek en küçük bir delil bile sunmadığı tespit 
edilmiştir ve legal bir Sendikaya üyeliğin Te-
rör örgütü üyesi sayılmak için kanıt sayıldığı-
nı, sonrada belirli bir eylem veya kanıt aranma-
dan, bir sendikaya üye oldukları için şahısların 
cezalandırıldıklarını endişe ile tespit edilmiştir. 

TÜM HAKLARIN İADESİ
Adil Yargılanma Hakkının tam sağlanma-

sı ve bu kapsamında Sendikaların yargılamala-
rının yeniden yapılması, kapatılması için yeter-
li bir kanıt bulunamazsa el konulan mülklerin 
hemen iade edilmesini, İşcilerin üyelikleri dı-
şında işten çıkarılmalarını gerektiren bir durum 
olup olmadığının eksiksiz, bağımsız ve tarafsız 
bir inceleme ile araştırılması, işten çıkarılmala-
rı için YETERLİ KANIT BULUNMAYANLARIN 
derhal işbaşı yaptırılmasını, tüm haklarının ve 
tazminatlarının verilmesini istemiştir.

OHAL KOMİSYONU 
HUKUKA UYGUN DEĞİL
 ILO kararıyla ilk defa uluslararası bir örgüt 

tarafından OHAL İşlemleri İnceleme Komisyo-
nunun etkili bir hukuk yolu olmadığı belirtilmiş-
tir. İLO, OHAL Komisyonunu etkin bir başvuru 
yolu olarak görmemiştir. OHAL komisyonunun, 
kapatılan sendikalara üye olmaları gerekçe 
gösterilerek işlerinden atılan kişilerin dosyaları-
nı, sendikaların kapatılmasının hukuksuz olma-

sından dolayı inceleyemeyeceğini tespit etmiş-
tir. OHAL Komisyonunun çalışma usullerinin 
hukuka uygun olmadığını tespit etmiştir.

HUKUKSUZ KAPATMALAR
Bu karar ile 667 sayılı KHK ile kapatılan 

Aksiyon-İş Sendikaları Konfederasyonu ve Ci-
han-Sen Konfederasyonu ile bağlı sendikala-
rının, Uluslararası sözleşmelere göre hukuk-
suz bir şekilde kapatıldığı tescillenmiştir. 87 
sayılı Sözleşmenin 4. maddesinin OHAL dö-
neminde de geçerli olduğunu, Olağanüstü ha-
lin kapatılmalara gerekçe olamayacağını tespit 
ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gerek-
çesi hukuka aykırı bulunmuştur. Aksiyon-İş ve 
Cihan-Sen Konfederasyonları ve bağlı Sen-
dikaların mallarına hukuka aykırı bir şekilde 
el konulmuştur. Sendika Yöneticileri 87 Sayı-
lı Sözleşmeye aykırı bir biçimde tutuklanmıştır. 
(Bu durum üzüntü belirtilerek ifade edilmiştir.)

ILO SÖZLEŞMESİ ÇİĞNENMİŞTİR
KHK’larla işinden atılan kişiler hakkında 

“Parlamento veya yargı organlarının denetimi 
olmaksızın”, “hiçbir soruşturma yapılmaksızın” 
ve “masumiyet karinesi ilkesi” ve “ILO Sözleş-
melerinin sağladığı haklar dikkate alınmaksızın” 
işlem yapılmıştır. İşten çıkarmalara ilişkin yapı-
lan incelemelerde İLO kendisinin yetkili oldu-
ğunu vurgularken, Türkiye’de işten çıkarmalara 
ilişkin yapılacak incelemenin, hukukilik ve adil 
yargılama hakkı tam sağlanarak yapılması ge-
rektiğini vurgulamıştır. Olağanüstü bir durumda 
bile (OHAL kastedilmektedir), 158 Sayılı Söz-
leşme’nin uygulanmamasına gerekçe yapıla-
mayacağı belirtilmiştir. 

HUKUKA DAVET
OHAL Komisyonunun yaptığı değerlendir-

melerin hukuka uygun olmadığını tespit ede-
rek, hukuka uygun hale getirilebilmesi için ya-
pılması gerekenleri sıralanmıştır. ILO kararıyla 
ilk defa uluslararası bir örgüt tarafından OHAL 
İşlemleri İnceleme Komisyonunun etkili bir hu-
kuk yolu olmadığı belirtilmiştir.  “Adil Yargılan-
ma Hakkı”nın ihlal edildiği, birçok davada ispat 
yükünün işçiye yüklendiğini ve aynı zaman-
da savunma yöntemlerinin de kısıtladığı tespit 
edilmiştir.   Hapsedilen sendikacıların hızlı ve 
tarafsız bir şekilde yargılanması ve ilgili karar-
ların örneklerini CEACR’a sunulması istemek-
tedir. Bu durum konunun takip edileceğini gös-
termektedir.

Söz konusu raporların orijinal me-
tinlerine ve yeminli tercümelerine 
https://www.sendikalhaklar.com/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

 Ayrıca, söz konusu kararla-
rı devam eden hukuki süreçlere 
dahil edebilmek için hukukçuları-
mız tarafından hazırlanan dilekçe 
örneklerine de yukarıdaki sitemiz 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 
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Solidarity with Others derneğinden yeni rapor

Yeni silah: 
Kitlesel gözaltı
Solidarity With Others Derneği, Türki-

ye’de Gülen hareketi mensuplarına 
yönelik kitlesel gözaltı operasyonla-

rının başladığı 2014 yılından bugüne siste-
matik bir şekilde uygulanan kitlesel gözaltılar 
üzerine yeni bir rapor yayınladı. 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişiminin ardından göz-
le görülür şekilde artan  ve dünyanın geneline 
yayılan gözaltılar ile ilgili açık kaynaklardan 
derlenen bilgiler üzerine bu rapor hazırlandı.

 Raporda, toplu gözaltıların arkasın-
da siyasi bir motivasyonun izleri sürülürken, 
BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’nun 

(WGAD) yayınladığı görüş raporunda belirtti-
ği, kitlesel gözaltı politikalarının insanlığa kar-
şı bir suç teşkil edebileceği tespitini destekle-
yici değerlendirmelere yer veriliyor.

Raporun sonuç bölümünden: “Türkiye’de 
AKP hükümetinin, sadece Gülen Cemaa-
ti üyeleri ile sınırlı kalmayıp kendisine muhalif 
kabul ettiği toplumun tüm kesimleri üzerinde-
ki sindirme politikaları, hak ihlalleri ve baskılar 
her geçen gün artarak devam etmektedir.

2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversi-
tesi’ne yapılan rektör atamasını protesto için 
düzenlenen demokratik gösterilere ve eylem-

lere karşı öğrencileri terörist ilan edilen açıklamalar 
ve haberler, güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi, 
toplu gözaltılar ve protesto gösterilerine katılan öğ-
rencilerin evlerine Özel Harekat polisleri ile yapılan 
operasyonlar, yaşanılan hukuksuzluğun ve keyfili-
ğin insan hakları ve demokrasi açısından ortaya çı-
kardığı tehlikenin büyüklüğünü bir kez daha gözler 
önüne sermektedir.

  ...Kanunsuz uygulamalar, özellikle torba ya-
salar kullanılarak yasal bir kılıfa sokulmaktadır. Ör-
neğin; 31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Res-
mi Gazete 5. Mükerrer sayısında yayımlanan l7262 
sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finans-
manının Önlenmesine İlişkin Kanun” ile dernek, va-
kıf, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet yürüten si-
vil toplum örgütlerinin faaliyetleri “terör” şüphesiyle 
durdurulabilecektir. İçişleri Bakanı’nın kararı ile, her-
hangi bir yargı kararına gerek duyulmadan, dernek 
yöneticileri “terör faaliyeti” gerekçe gösterilip gö-

revden uzaklaştırılarak derneklere kayyum atana-
bilecek ve derneklerin faaliyetleri İçişleri Bakanı ve 
valiliklerin her türlü müdahalesine ve denetimine 
açık hale gelecektir.

 ...Kitlesel gözaltı uygulaması, insan olmakla 
sahip olunan, hiçbir şartta ve şekilde engelleneme-
yecek ve kısıtlanamayacak en temel haklar ve tüm 
evrensel hukuk ilkeleri pervasızca çiğnenmek su-
retiyle, geri dönülemeyecek ve insanların hayatına 
yönelik telafisi mümkün olmayacak zararlar oluş-
turmaktadır. BM Haksız Tutuklama Çalışma Grubu-
nun yaşanan kitlesel tutuklamaların insanlığa kar-
şı suç olduğu değerlendirmesi de dikkate alınarak, 
AKP hükümeti tarafından kitlesel gözaltılar derhal 
sonlandırılmalı ve yaşanan mağduriyetler de taz-
min edilmelidir.”

Dernek ayrıca kitlesel gözaltıları bir veritaba-
nı üzerinden düzenli olarak takip ediyor ve  kay-
da geçiyor.

Haber link: https://www.soli-
daritywithothers.com/post/re-
port-on-mass-detentions (RA-
POR)
Rapor link: https://b2923f8b-
dcd2-4bd5-81cd-
869a72b88bdf.filesusr.com/
ugd/b886b2_2a72d68515ca-
423584bec0f49dbbd13c.pdf
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OthersTV’nin konuğu AP İnsan 
Hakları Bşk. Yrd. Dr. Hannah Neumann

Solidaritry With Others’ın Youtube ka-
nalı OTHERSTV’de insan hakları ko-
nuşmaşları 5. Bölümü yayınlandı. 

Moderatör Delphine de Hemptinne’nin ko-
nuğu Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve 
AP İnsan Hakları Alt Komitesi (DROI) Baş-
kan Yardımcısı Dr. Hannah Neumann’dı.

 2020’nin sonunda Kuzeydoğu Suri-
ye’ye yaptığınız seyahatin raporunda, Türk 
askerlerinin 2019’daki işgalinden bu yana 
kontrol ettiği bölgelerdeki insan hakları ih-
lallerinden bahsediyorsunuz. Bize bu böl-
gedeki insan hakları durumunu daha özel 
bir şekilde olarak açıklayabilir misiniz?

 Avrupa Birliği bölgede bu insan hak-
ları ihlallerini önlemek için yeterince çaba 
gösteriyor mu?

 Yakın zamanda Parlamento tarafından 

kabul edilen AB İnsan Hakları Yaptırım Me-
kanizmasının Ortadoğu’daki hak ihlallerinin 
faillerine yaptırım uygulamak için bir çözüm 
olabileceğini düşünüyor musunuz?

 Şu anda ülke içinde yerinden edil-
miş yaklaşık 4 milyon Suriyeli, insani duru-
mun felaket olduğu söylenen İdlib vilaye-
tinde yaşıyor ve Türkiye’de yaşayan bazı 
mültecilerin, ciddi insan hakları ihlalleri ris-
kiyle karşı karşıya oldukları Suriye’ye ya-
sadışı bir şekilde sınır dışı edildikleri bildiril-
di. Çatışmanın başlamasından on yıl sonra, 
uluslararası toplumun Suriye mülteci kriziy-
le ilgili sorumluluklarını aldığını düşünüyor 
musunuz?

Bütün bu sorulara Dr. Hannah Neu-
mann’ın cevaplarını OTHERSTV Youtube 
kanalında bulabilirsiniz.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=fwqjDIYvCXY

“Avukatlar gününü, 600 meslektaşımız 
cezaevindeyken kutlamıyoruz”

“İtibarsızlaştırıldığımız, yoksullaştırıldığı-
mız, öldürüldüğümüz koşullarda Avu-
katlar Günü’nü kutlamıyoruz” diyen 

avukatlar, 600 meslektaşlarının cezaevin-
de olduğunu hatırlattı, “Avukat Selçuk Ko-
zağaçlı, Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, 
Barkin Timtik şahsında zindanlarda tutsak 
bulunan tüm meslektaşlarımıza selam edi-
yoruz” dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla 
Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelen avu-
kat meslek örgütleri, ‘Mesleğimize yönelik 
saldırıların günden güne arttığı ve itibarsız-
laştırıldığımız, yoksullaştırıldığımız, öldürül-
düğümüz koşullarda 5 Nisan Avukatlar Gü-
nü’nü kutlamıyoruz” dedi.

‘SALDIRILARA KARŞI 
MESLEĞİMİZİ SAVURUYORUZ’ 
“Ebru Timtik ölümsüzdür”, “Tahir Elçi 

ölümsüzdür”, “Savunma susmadı, susma-
yacak” sloganları atarak adliye önüne gelen 
avukatlar, “Makbul avukatlar olmayacağız, 
saldırılara karşı mesleğimizi savunuyoruz” 
yazılı pankart açtı.

‘MESLEĞİMİZ ÜZERİNDEKİ 
BASKILAR ARTIYOR’ 
Açıklamada konuşma Özgürlük için Hu-

kukçular Derneği (ÖHD) üyesi Sinan Zincir, 5 
Nisan Avukatlar Günü’nü bir direniş günü olarak 
anlamlandırdıklarını ifade ederek nedenini şu 
sözlerle anlattı: “Çünkü; siyasal iktidarlar ve şu 
an mevcut iktidar, avukatlar ve savunma üze-
rindeki baskıları artırarak devam ettiriyorlar.”

‘600 AVUKAT CEZAEVİNDE’
 Artı Gerçek’ten Yağmur Kaya‘nın haberi-

ne göre, Zincir mesleki faaliyetlerinden dola-
yı cezaevlerinde 600’e yakın meslektaşları-
nın bulunduğunu söyledi. Zincir, “Daha iki hafta 
önce bir avukat arkadaşımızı Gebze’de mes-
leki faaliyetlerini ifa ederken kaybettik. Yüz-
lerce avukat dostunuz Türkiye cezaevlerinde, 
zindanlarda. Avukat Selçuk Kozağaçlı, Sela-
hattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Barkin Tim-
tik şahsında zindanlarda tutsak bulunan tüm 
meslektaşlarımıza selam ediyoruz. Cezaev-
lerinde bulunan arkadaşlarımızın bize emanet 
ettiği avukatlık, hakikat ve adalet mücadelesi-
ni bu topraklarda yükseltmeye devam edece-
ğiz” dedi.

‘MAKUL AVUKAT’ OLMAYACAĞIZ
Avukatlar sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz-

ler, hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten her 
kesimin avukatlığını yapan hukuk kurumları 
olarak; hiç bir baskıya ve bölme girişimine bo-
yun eğmeyeceğimizi buradan bir kez daha ifa-
de etmek istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı 5 
Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle mücadele-
yi büyütmeye, iktidarın istediği ‘makbul avukat’ 
olmamaya ve kendinden başlayarak bütün 
toplum için sözünü üretmeye davet ediyoruz. 
5 Nisan Avukatlar Günü tüm meslektaşlarımız 
için kutlu olsun!”

Açıklamaya katılan avukat meslek örgüt-
leri ise şöyle: Avukat Dayanışması, Avukat Ha-
reketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar 
Grubu, ÇHD İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin 
Hukukçular, Hukukta Sol Tavır Derneği, Kartal 
Hukukçular Derneği, ÖHD İstanbul Şubesi, Öz-
gürlükçü Demokrat Avukatlar”

Habere buradan ulaşabilirsiniz:
https://kronos34.news/
tr/600-meslektasimiz-ceza-
evlerindeyken-avukatlar-gunu-
nu-kutlamiyoruz/



Hak ihlalleri sonrası 
yaşanan ölümler
15 Temmuz sonrasında yaşanan hak ih-

lalleri ölüm vakalarının artmasına se-
bep oluyor. Solidarity With Others’ın 

çalışmaya göre yaşanan süreç ile birlikte 926 
kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 729’u erkek, 
136’sı kadın, 58’i ise çocuk.

 Cezaevi ölümleri: Cezaevlerinde ki tutuklu 
ve hükümlüler, işkence, kötü muamele ve tedavi 
hakkının engellenmesi gibi hak ihlalleri nedeniy-

le şu ana kadar 102 kişi hayatını kaybetti.
 Kolluk kuvvetlerinde ölümler: Gözaltına alı-

nan kişiler, kolluk kuvvetlerince gördükleri iş-
kenceler ve nezarethanelerdeki kötü muamele-
ler nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti..

Mahkemede ölüm: Bugüne kadar ilk defa 
mahkeme salonlarını gören Gülen hareketine 
mensup kişiler, yaşanan ağır psikolojik ve fiziki 
travmalardan kaynaklı kalp krizi ve benzeri ne-

denden dolayı bir kişi hayatını kaybetti.
Özgürlük yolunda ölüm: Tüm geç-

mişleri ve yaşam hakları ellerinden alı-
nan ve ağır baskılara dayanamayan bir-
çok kişi ülkesini terk etmek zorunda 
kalıyor. Bu özgürlük yolunda şu ana ka-
dar kadar 32 kişi hayatını kaybetti.

Hastalık sebebiyle ölümler: Yurt için-
de sosyal hakları ellerinden alınan ve 
sağlık hizmetlerine erişimleri engelle-
nen 340 kişi bu ihmaller sonucu haya-
tını kaybetti.

Baskı ve İntihar: Gerek devlet, ge-

rekse toplum tarafından uygulanan bas-
kılar sonucu psikolojik travma geçiren 
73 kişi intihar etti.

Trafik kazası: Suçsuz yere cezaev-
lerine konulan ve ailelerinin ikamet etti-
ği bölgelerin uzağına sevk edilen Gülen 
mensubu kişileri ziyaret etmeye gider-
ken ya da dönüş yolunda şu ana kadar 
78 can trafik kazası nedeniyle hayatı-
nı kaybetti.

İş Kazası: On binlerce KHK’lı ve ya-
şamları ellerinden alınan binlerce in-
san geçimini sağlamak için başka işler-

de çalışmak zorunda bırakıldı. Haklarını 
bekleyen 13 kişi bu iş kazaları sonucu 
hayatını kaybetti.

Şüpheli Ölüm: Bazı KHK mağdurla-
rı, kamuoyuna cinayet olarak yansıtılan 
ancak aydınlatılamayan şüpheli ölümler 
neticesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

15 Temmuz olayları: 15 Temmuz 
günü gerek Erdoğan’ın çağrısı ile so-
kaklara inan gerekse “darbeci “oldukla-
rı iddia edilen 277  kişi yaşanan şiddet 
olayları nedeniyle hayatlarını kaybet-
mişlerdir. 
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https://tr.solidaritywitho-
thers.com/deaths



Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Aka-
demi’nin, öğrencilere yönelik hak ihlalle-
ri hakkında hazırladığı bilgi notuna göre, 

2015-2019 yılları arasında 3 bin 102 öğrenci ifa-
de, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüklerini 
kullanırken hak ihlaline maruz kaldı. Bu dönem-
de 2 bin 77 öğrenci katıldığı etkinlikler gerekçe-
siyle gözaltına alınırken, öğrencilerden 203’ü 
tutuklandı. 152 öğrenciye toplam 506 yıl 1 ay 
hapis cezası verilirken, 720 öğrenci polis şidde-
ti ve sivil saldırılar sonucu yaralandı. 23 öğrenci 
ise katıldıkları toplantı ve gösteriler sırasında öl-
dürüldü.

TİHV Akademi tarafından, TİHV Doküman-
tasyon Merkezi’nin hazırladığı günlük insan hak-
ları raporları incelenerek oluşturulan bilgi notu-
na göre, 2015- 2019 yılları arasında öğrencilerin 
ifade, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlükle-
rini kullanırken hak ihlallerine maruz kaldığı 342 
olay bildirildi. 

En çok ihlal bildirilen ilk 10 il sırasıyla, Anka-
ra, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Adana, Di-
yarbakır, Mersin, Van ve Kocaeli oldu.

Bilgi notuna göre, toplantı, gösteri ve örgüt-
lenme özgürlüklerine yönelik ihlallerin yanı sıra, 
kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, işkence ve 

kötü muamele görmeme hakkı ve yaşam hak-
kı gibi öğrencilerin başkaca temel haklarının ihlal 
edildiği tespitine yer verildi.

Bilgi notuna konu olan 342 olayın 81’i üni-
versite kampüslerinde gerçekleşirken, kampüs 
içindeki şiddet sonucu 252 öğrenci yaralandı. 
Bu dönemde en fazla hak ihlali bildirimi yapılan 
5 kampüs, sırasıyla, Ankara Üniversitesi, İstan-
bul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ODTÜ ve Ak-
deniz Üniversitesi kampüsleri oldu.

Üniversitede yaşanan hak ihlallerinin yarısı-
na yakınını (yüzde 49) toplantı ve gösteri hakkı-
na yönelik ihlaller oluştururken; ihlallerin yüzde 
37’sinin örgütlenme özgürlüğüne, yüzde 14’ünün 

ise ifade özgürlüğüne yönelik olduğu belirtildi.
Aynı dönemde 720 öğrencinin yaralandığı 

84 olayda, saldırıların yüzde 62’sinin faili polis, 
yüzde 30’unun faili sivil gruplar olurken, olayla-
rın yüzde 5’inde öğrenciler özel güvenlik birim-
lerinin, yüzde 3’ünde ise hem polis hem de özel 
güvenlik birimlerinin saldırısına maruz kaldı.

Raporun tamamı: https://tihvakademi.org/
wp-content/uploads/2021/04/Yurttaslik_Ala-
ni_Bilgi_Notu_1.pdf

https://tihv.org.tr/ozel-raporlar-ve-deger-
lendirmeler/ogrencileri-hedef-alan-ifade-top-
lanti-gosteri-ve-orgutlenme-ozgurlugu-ihlalle-
ri-2015-2019/
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Öğrencileri hedef alan ifade, 
toplantı, gösteri ve örgütlenme 
özgürlüğü ihlalleri raporu (2015-2019)

720 öğrencinin yaralandığı 
84 olayda saldırıların failleri

Hak kategorilerine göre 
bildirilen olay sayısı



Umutlar MC TV 
için tazelendi
MC EU televizyonunun tanıtım ve des-

tek webinar programı dün gece ya-
pıldı. Yaklaşık 3 saat süren prog-

rama Hizmet Hareketi’nin ve MC TV’nin gönül 
verenleri büyük teveccüh gösterdi.

Sınırlı imkanlarla ve gönüllülerinin destekleriyle 
Hizmet Hareketi’nin sesi olan MC TV, Hortbird uy-
dusu üzerinden yayınlarına devam ediyor. İçinden 
geçilen zor süreçte kanalın neler yaptığının izleyen-
lerine duyurulması ve bundan sonraki projelerin ta-
nıtılıp desteklenmesi için düzenlenen özel progra-
mı Türkiye içinden ve dışından çok sayıda katılımcı 
izledi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan ve mode-
ratörlüğünü Kemal Gülen’in yaptığı programa Naci 

Tosun ve Rıdvan Kızıltepe gibi Hizmet Hareke-
ti’nin yakından tanıdığı simaların yanı sıra gazeteci-
ler, Adem Yavuz Arslan, Erkam Tufan Aytav, Bülent 
Korucu, Metin Yıkar, Cevheri Güven, Sevinç Özars-
lan ve Fatih Akalan ile Barış Cem Kaya da konuş-
macı olarak katıldı.

MC TV SES VE NEFES OLMAYA 
DEVAM EDİYOR
MC TV’ye destek talepleri büyük rağbet görür-

ken programa gönderilen mesajlar, hem yürekleri 
biraz daha burktu hem de umutları tazeledi. Mesaj-
larda MC EU televizyonunun büyük sıkıntılar yaşa-
nan bu günlerde izleyenlere bir nebze de olsa nefes 
aldırdığı vurgusu ön plana çıktı.
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İLK HEYECANLAR TAZELENDİ
Duygu dolu anların yaşandığı ve göz yaşları-

na zaman zaman hakim olunamayan programda, 
MC TV’nin çabalarını görerek maziyi yad edenler de 
oldu. “Tarih sürekli tekerrür ediyor. Samanyolu’nun 
ilk günleri aklıma geldi” diyen izleyicinin sözlerine 
“Samanyolu TV kurulurken ortaokul öğrencisi idim. 
Yüzüğünü dahi satıp destek olanlar var demişlerdi. 
Benim de elimde bir çeyrek altınım var. Kabul bu-
yurursanız iletmek isterim” diyen bir izleyicinin me-
sajı eklendi.

Bir başka izleyici yaşadığı sevinci “Allah razı ol-
sun. Şu an kalbim ilk günlerin heyecanıyla atıyor 
ve uzun zamandır ağlamadığım kadar ağlıyorum” 
diyerek anlattı. “Umutlarımız, ümitlerimiz bir kere 
daha yeşerdi. Yayından yapıma emeği geçen bü-
tün abi ve ablalarımızdan Rabb’im razı olsun. Önle-
rindeki bütün maddi ve manevi engelleri kaldırsın. 
Bizleri bu güzel insanlara ve bu güzel hizmete layık 
eylesin” sözleriyle birçok Hizmet Hareketi mensu-
bunun duygularına da tercüman oldu.

DESTEKLER SÜRÜYOR
Programda MC TV’nin yayın planlaması için 

gerekli ilk destek hedefine ulaşıldı. MC TV’nin gönül 
verenleri küçük büyük demeden televizyonun se-
sini daha çok insana ulaştırabilmesi için destek ver-
meye koştu. Kimisi parmağındaki yüzüğü, kimisi 
yaptığı oyuncak bebeğin parasını, kimisi iptal ettiği 
dijital platformun aidatını bağışladı.

Diğer yandan MC EU, yayınlarına devam ede-
bilmek ve daha fazla insana Hizmet Hareketi’nin 
sesini duyurabilmek için desteklerin devamını bekli-
yor. https://hizmetten.com/umutlar-mc-tvnin-tani-
tim-programiyla-tazelendi/
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https://jailedjournos.com/
ahmet-altan-tahliye-oldu/ 

Ahmet Altan tahliye oldu

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, gazeteci-yazar 
Ahmet Altan’ın tahliyesine hükmetti. Siliv-
ri Cezaevi’nden tahliye edilen Altan, özgürlü-

ğüne kavuştu.
Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Gülen yapılanma-

sına ilişkin “darbe çağrışımı” davasında “silahlı terör 
örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan ha-
pis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak 
hakkındaki hükmü bozdu. Daire, tutuklu sanık Al-
tan’ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği sü-
reyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Yargıtay’ın kararının ardından Altan, Silivri Ceza-
evi’nden tahliye edildi.

Altan’a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Ilıcak hak-
kındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz in-
celemesini tamamlayan Yargıtay 16’ncı Ceza Daire-
si, bozma kararını, Türk Ceza Kanunu’nun 220/7’nci 
maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı ge-
rekçesiyle aldı.

“BANA SORMADAN BIRAKTILAR”
Eve gelen Ahmet Altan’ı, kardeşi, çocukları ve 

bazı arkadaşları karşıladı.
Taksiden indikten sonra “Sarılamıyoruz birbiri-

mize değil mi” diyen Altan’a, kardeşi Zeynep Altan 
sarıldı. Ahmet Altan daha sonra bagajdaki eşyalarını 

alarak taksi ücretini ödedi.
Burada açıklama yapan Ahmet Altan, “Ben duy-

gularımın ne olduğunu bilmiyorum doğrusunu is-
tersen. Çünkü çıktım ama çok acele çıktık. Tam niye 
çıktığımı bilmiyorum. Yani hangi karardan çıktım, 
nasıl oldu. Bana sormadan beni içeri aldılar, bana 
sormadan beni dışarı bıraktılar, onun için tam bil-
miyorum” şeklinde konuştu. Ahmet Altan daha son-
ra kardeşi ve çocukları ile yaşadığı apartmana gi-
riş yaptı.

YARGITAY İKİNCİ KEZ BOZDU
İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Tem-

muz darbe girişiminin ardından Eylül 2016’da tutuk-
lanan Altan ve Ilıcak’ı “darbe çağrışımı” davasında 
“darbeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi ise sanıkların ey-
lemlerinin “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteye-
rek yardım etme” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 
hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstan-
bul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019’da 
“silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım 
etme” suçundan Altan’a 10 yıl 6 ay, Ilıcak’a ise 8 yıl 
9 ay hapis cezası vermişti. Tutuklu bulundukları süre 
göz önüne alınarak her ikisinin de tahliyelerine ka-
rar verilmişti.

ÖZGÜRLÜĞÜ 8 GÜN SÜRMÜŞTÜ
Ancak Altan, savcılık itirazını değerlendiren 

27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla bir kez 
daha tutuklanmıştı. Bu nedenle Altan’ın özgürlüğü 
sadece sekiz gün sürmüştü.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden 
Yargıtay’a taşınmıştı.

AİHM’İN HAK İHLALİ KARARI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Ahmet 

Altan’ın geçici tutukluluk sürecinde meydana geldi-
ği ileri sürülen hak ihlali iddialarına ilişkin davadaki 
kararını dün açıklamıştı. Mahkeme, Altan’ın, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altın-
da olan “özgürlük ve güvenlik” ve “ifade özgürlüğü” 
haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıştı. Buna kar-
şılık, Altan’ın “siyasi gerekçeyle tutuklandığı” tezini 
kabul etmemişti.

Uluslararası Af Örgütü yayınlanan “Dünyada 
İnsan Haklarının Durumu 2020/2021” ra-
porunda geçen süreye ilişkin küresel bir de-

ğerlendirmede bulunulurken, “2020’de tüm dünya 
COVID-19’la sarsıldı. Pandemi ve pandemiyle mü-
cadele etmek için alınan tedbirlerin bir kısmı milyon-
larca kişinin hayatı üzerinde yıkıcı etkiler yaratırken,-
yaygın biçimde süregelen ihlalleri ve eşitsizlikleri de 
görünür kıldı, hatta bazı durumlarda ağırlaştırdı. Ba-
zıları ırk, toplumsal cinsiyet ve diğer unsurlara daya-
lı ayrımcılıktan kaynaklanan ihlaller ve eşitsizlikler 
birçok durumda kesişti ve özellikle belirli grupla-
rı savunmasız kıldı...Pandemi, bazı devletlerin so-
rumluluklarından kaçarak veya çok taraflı kurumla-
ra saldırarak ağırlaştırdığı, yıllardır süregelen siyasi 
ve ekonomik krizlerin ve küresel yönetişim ve işbir-
liği sistemindeki kusurların insan haklarına etkilerini 
keskin biçimde ortaya çıkardı. Bu dinamikler, şu üç 
alandaki yaygın eğilimlerin bir yansımasıydı: Yaşam, 
sağlık ve sosyal koruma hakkı ihlalleri; toplum-
sal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı haklarına yönelik tehditler; ve muhalefetin 
bastırılması.” İfadelerine yer verildi.

Raporda Türkiye’ye ilişkin ağır ifadeler yer aldı:
Yargı gücü, adil yargılanma güvencelerini ve hu-

kuki usulleri hiçe saydı ve aşırı geniş tanımlanmış 

terörle mücadele yasalarını, uluslararası insan hak-
ları hukuku gereğince koruma altında olan fiilleri ce-
zalandırmak için kullanmayı sürdürdü.

Bazı yargı mensupları ve hukukçular mesle-
ki görevlerini meşru biçimde yerine getirdikleri için 
yaptırımlara maruz kaldı. Gazeteciler, siyasetçiler, 
aktivistler, sosyal medya kullanıcıları ve insan hak-
ları savunucularının da aralarında bulunduğu kişilere 
yönelik gerçek veya varsayılan muhalefetleri nede-
niyle yargı tacizi devam etti.

Temelsiz Hak Savunucuları Davası’nda Taner 
Kılıç da dahil dört insan hakları savunucusu mah-
kum edildi. Osman Kavala, Gezi Davası’nda bera-
at etmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin 
kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam etti.

 Kıdemli bir devlet görevlisinin LGBTİ+’ları hedef 
alan yorumları, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bazı 
devlet görevlileri tarafından sahiplenildi. İktidar parti-
si, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tehdidinde bu-
lundu. COVID-19 bağlamında yapılan yasal değişik-
likler, terörle mücadele yasaları kapsamında haksız 
yere mahkum edilen ve tutuklu yargılanan kişileri 
cezaevlerinden erken tahliyelerin dışında bıraktı. İş-
kence ve diğer türde kötü muameleye ilişkin güveni-
lir beyanlarda bulunulmaya devam edildi.

Raporun tamamı: https://
www.amnesty.org/down-
load/Documents/POL-
1032022021TURKISH.PDF

Uluslararası Af Örgütü 
2020/2021 insan hakları raporu



Alış-bağış 
başladı

Amazon alışverişlerinizde artık 

küçük bir değişiklik yapın

Artık Amazon üzerinden alışverişlerinizde 
derneğimizi bağış yapacağınız kurum olarak 
seçebilirsiniz. Bu işlem, aldığınız ürünün fiya-
tını değiştirmezken, özgür medya yayıncılığı 

için anlamlı bir destek haline geliyor.

Diğer yollarla bağışta bulunmak için;

https://internationaljournalists.org/aboutus/

Kamu yararına çalışan ve kâr amacı gütmeyen derneğimiz Inter-
national Journalists Association e.V. şimdi Amazon Smile üyesi. 

Şimdi alışveriş ve bağış deneyimi için linke tıklayın;

https://smile.amazon.de/ch/45-255-66390

Türkiye’de basın özgür değil
Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) yayınla-

dığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporunda, 
Türkiye listede 153. sırada yer aldı. Türkiye, 

2021 endeksinde, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçla-
rına karşı kitle gösterileri sırasında medya mensupla-
rına ağır baskılar uygulanan ve beş basamak birden 
gerileyen Belarus’un yerine yerleşmiş oldu. 2002 yı-
lından beri yayınlanan ve 180 ülkenin değerlendirildi-
ği çalışmada geçen yıl Türkiye, 154. sıradaydı.

Aralık ayı ortasından Ocak ayı sonuna kadar ki 
dönemde gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan 
hakları savunucuları ile yapılan anketlere dayandırı-
lan endekste medya mensuplarına yönelik şiddet ve 
hapis cezaları da göz önüne alındı. RSF Türkiye’nin 
değerlendirmesine göre, Türkiye’nin önünde yer alan 
ülkelerdeki şartların kötüleşmesi ve Türkiye’de re-
form düzenlemelerinin ardından gazetecilerin tahli-
yesi, geçmişe göre tutuklamaya değil adli kontrole 
ağırlık verilmesi Türkiye’nin son iki yıldır listede yük-
selmesinde etken oldu.
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International Journalists As-
sociation e.V., Amazon tara-

fından Smile üyeleri arası-
na kabul edildi. Sadece kamu 
yararına çalışan ve kâr ama-
cı gütmeyen derneklerin ka-

bul edildiği program dahi-
linde, Amazon üzerinden 

yaptığınız alışverişlerde, ürü-
nün fiyatı alıcı tarafından de-

ğişmiyor. Fakat satın alınan 
ürünün % 0,5 oranına teka-

bül eden miktarı Amazon ta-
rafından derneğimize bağış 

olarak aktarılıyor.
Amazon Smile alışve-

riş ve bağış deneyimini yaşa-
mak www.internationaljour-

nalists.org sayfasında yer 
alan linki kullanabilirsiniz. 

Yapmanız gereken tek şey 
sayfadaki ‘amazonsmile’ lin-

kine tıklamak. Alışveriş ön-
cesi International Journa-

lists Association e.V’yi arama 
butonu ile de bulmanız da 

mümkün. 
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IJA Amazon smile üyesi oldu



Cezaevinden ‘Mükemmellik Ödülü’ne
Fevzi Yazıcı’nın hücrede yaptığı çizimlere 

‘SND Mükemmellik Ödülü’ verildi. 5 yıl-
dır Silivri Cezaevi’nde tutulan gazete ta-

sarımcısı Fevzi Yazıcı, Society for News Design 
(SND) tarafından düzenlenen ‘En İyi Baskı Ha-
ber Tasarımı’ yarışmasında mükemmellik ödü-
lüyle onurlandırıldı.

Tutuklu gazeteci Fevzi Yazıcı, Society for 
News Design (SND) tarafından düzenlenen ve 
tasarım dünyasının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen 
yarışmada çifte mükemmellik ödülü kazandı. 
42. kez düzenlenen ‘En İyi Basılı Haber Tasa-
rımı’ yarışmasında Yazıcı’nın Silivri’deki hapis-
hane hücresinde yaptığı çizimler ödüllendirildi. 
Yazıcı’nın çizimleri Mayıs 2020 tarihinde Was-
hington Post’ta yayımlanan “Art of Darkness” 
başlıklı üç sayfalık geniş haberde yer almıştı.

Zaman gazetesinin tasarım direktörlüğünü 
yapan Fevzi Yazıcı, Türkiye’deki ifade özgürlü-
ğüne yönelik baskıların bir parçası olarak 2016 
yılında hapse atılmıştı. 2015 yılında SND’nin 
dünyanın asarım jürisinde yer alan Yazıcı, dün-
ya çapında tutuklu bulunan yüzlerce gazete-
ciden biri.

5 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutulan 
gazeteci Fevzi Yazıcı, iki 

oğluyla birlikte.
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Yunanistan’a karşı yasadışı geri itmelerle il-
gili AİHM’de dava açıldı! Dava Türkiye’nin 
göçmenlere sınır kapılarını açmasının ardın-

dan, Mart 2020’den bu yana Yunan sahil güvenli-
ği için “geri itme” uygulamasının standart hale gel-
diğini iddia ediyor.

The Guardian’ın haberine göre: Avrupa in-
san hakları mahkemesinde Yunan devleti aleyhine 
açılan dava, Atina’yı mülteci ve göçmenlerin geli-
şini durdurmak için yasadışı geri itme stratejisinin 
bir parçası olarak operasyonlarda şok edici düzey-
de bir şiddet kullanmakla suçluyor.

Lesvos Sivil Toplum Örgütü Hukuk Merke-
zi tarafından açılan dava, geçen yıl Ekim ayında 
Türkiye’de Marmaris’ten İtalya’ya hareket eden bir 
balıkçı teknesinin 40’ı çocuk ve biri hamile kadın 
olmak üzere yaklaşık 200 kişiyi taşıdığı bir ola-
ya odaklanıyor. Tekne, Girit’in güney kıyısındaki bir 
fırtınada batma tehlikesi geçirdi ve kaptanı telsiz-
den yardım çağrısında bulundu.

Dava, eşi görülmemiş büyüklükte ve karma-

şıklıkta bir operasyonda, güvertede mahsur ka-
lan insanlara yardım etmek yerine, bir Yunan ara-
ma-kurtarma gemisi ve iki küçük devriye botunun, 
maskeli komando taşıyan sürat tekneleri gelene 
kadar kaçakçı teknesini beş saat süreyle durdur-
duğunu iddia ediyor. Bazı yolcular, meydana gelen 
olayda dövüldüklerini iddia etti.

Yolcular daha sonra birkaç küçük cankurtaran 
botuna bindirildi, Türk sularına çekildi ve denizde 
yiyecek, su, can yeleği veya herhangi bir yardım 
çağrısı olmadan terk edildi. Türk sahil güvenliği ta-
rafından yakalandıklarında, 24 saatten fazla süre-
dir bu durumda bulunmaktaydılar.

En az bir vakada, AB sınır koruma ajansı Fron-
tex, bir Yunan geri itme operasyonunun kanıtlarını 
örtbas etmekle suçlanıyor.

Geçen yıl mahkemenin, İspanya’nın “büyük bir 
grubun parçası olarak” yasadışı yollardan girmeye 
çalıştıkları gerekçesiyle Melilla enklavından attığı 
iki kişinin haklarını ihlal etmediğine dair verdiği ka-
rar endişe verici bir emsal teşkil ediyor.

https://www.theguardian.
com/world/2021/apr/26/
greece-accused-of-shoc-
king-pushback-against-refu-
gees-at-sea
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Yasadışı geri itmeler AİHM’de



AKPM’den Türkiye’ye ‘Demokratik 
standartalar dön’ çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
(AKPM)’de kabul edilen Türkiye kararında 
demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağım-

sızlığı, ifade özgürlüğü, AİHM kararlarının uygu-
lanması ve İstanbul Sözleşmesi’ne yer verildi.

AKPM ilkbahar oturumunda onaylanan “Tür-
kiye’de demokratik kurumların işleyişi” başlıklı 
karar tasarısını kabul etti.

AKPM Türkiye’ye, “demokratik standartlara 
aykırı yasa ve uygulamalara son vermesi” çağrı-
sında bulundu.

Euronews’ta yer alan habere göre AKPM, 
Türkiye hükümetinden şunları istedi:

 Demokratik standartlara aykırı yasa ve uy-
gulamalara son verilsin,

 Kuvvetler ayrılığını sağlamak için mevzuat 
ve anayasal çerçeve revize edilsin,

 İfade ve basın özgürlüğünü yeniden sağ-
lansın,

 Terörle mücadele mevzuatının yorumlan-
ması sınırlandırılsın,

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararla-
rı uygulansın.

     
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Öte yandan Türkiye’deki demokratik kurum-

ların işleyişine ilişkin acil oturumun sonunda mil-
letvekillerinin, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kara-
rıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin “ülke 
için bir geri adım teşkil ettiği” görüşlerine yer ve-
rildi.

Milletvekillerinin, Türkiye’nin İstanbul Sözleş-
mesi’nden çekilme kararının herhangi bir parla-

mento tartışması yapılmadan ve yanıltıcı söylem-
ler nedeniyle alındığından derin üzüntü duyduğu 
belirtildi.

DOKUNULMAZLIKLAR VE HDP
İsveçli Milletvekili Thomas Hammarberg ile 

İngiltereli Milletvekili John Howell tarafından ha-
zırlanan bir rapora dayanan ve kabul edilen ka-
rarda, çoğu muhalefet olmak üzere milletvekille-
rinin üçte birinin milletvekili dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasını amaçlayan prosedürlerin yanı sıra 
Halkın Demokrat Partisi’ni (HDP) kapatma girişi-
mini ve üyelerine baskının endişeyle not edildiği-
nin altı çiziliyor.

AKPM açıklamasında, şu ifadelere yer veri-
liyor:

“Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türk 
makamlarını, milletvekillerinin yargısal tacizine 
son vermeye, sürekli olarak siyasi çoğulculuğun 
yanı sıra siyasi görevlerinin uygulanmasını ciddi 
şekilde engelleyen dokunulmazlıklarının gereksiz 
yere kaldırılmasını hedefleyen sayısız fezlekeler 
hazırlamaktan kaçınmaya çağırmaktadır.”

DEMİRTAŞ VE KAVALA
AKPM açıklamasının devamında AİHM kara-

rına rağmen Selahattin Demirtaş ve Osman Ka-
vala’nın serbest bırakılmamasına da şu ifadeler-
le değinildi:

“Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin De-
mirtaş ile iş insanı Osman Kavala’nın 2020 Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, bunların 
uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Komitesi’nin müteakip kararlarının uygu-
lanması ve derhal serbest bırakılmaları çağrısın-
da bulunuyor.”

“SOMUT VE ANLAMLI ADIMLAR”
Kararın sonunda ise şu ifadelere yer verildi:
“Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne 

göre, Türkiye makamları, İnsan Hakları Eylem 
Planını uygulama ve seçimler ve siyasi partilere 
ilişkin mevzuatı revize ederek ‘somut ve anlam-
lı adımlar’ atma fırsatını değerlendirmeli ve böyle-
ce Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yü-
kümlülüklerine saygı göstermelidir.”
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https://bianet.org/bi-
anet/insan-hakla-
ri/242932-akpm-den-tur-
kiye-ye-demokratik-stan-
dartlar-hatirlatmasi

İngiltere merkezli Human Rights Solidarity Ni-
san ayı boyunca Uygur soykırımını gündemde 
tutmak için etkinlikler düzenledi.  

Human Rights Solidarity, dünyanın her yerinden 
üyesi bulunan “Stop Uyghur Genocide” grubu ile 
Uygurlara yapılan zulmün Birleşik Krallık Par-
lementosu tarafından soykırım olarak adlandırıl-
masını ve Çin ile olan ticari ilişkilerin yeniden de-

ğerlendirmesini sağlamak için çalıştı. 
Çalışmalar email kampanyaları, sosyal medya 
çalışmaları ve sosyal mesafeli protesto dahil çok 
yönlu olarak devam ediyor.  Barışçıl hareketler 
ilk hedefine ulaştı ve UK parlementosu Çin zul-
münü soykırım olarak nitelendirdi. 
https://twitter.com/SolidarityHR/sta-
tus/1383366745881153536?s=20

Uygur soykırımını durdurun!



HRW: Çin, Uygurlara 
karşı suç işliyor
İşkence, Kitle izleme, Cinsel Şiddet, Zorla 

Çalıştırma, Ailelerin Ayrılması, Zorla Kay-
betmeler, Kültür ve Dini Silme, Kitlesel 

Keyfi Gözaltı/Tutuklama
“Soylarını kırın, köklerini kırın, bağlantıla-

rını koparın ve kökenlerini kırın. “İki yüzlü in-
sanların” köklerini tamamen kazıyın, onları 
kazın ve bu iki yüzlü insanlarla sonuna kadar 
savaşmaya yemin edin.” Maisumujiang Mai-
muer, Çin dini işleri yetkilisi, 10 Ağustos 2017, 
Xinhua Weibo sayfasında

Mayıs 2014’te Çin hükümeti, Uygurla-

ra ve diğer Türki Müslümanlara karşı Sin-
can Uygur Özerk Bölgesi’nde (Sincan veya 
Sincan) “Şiddetli Terörizme Karşı Sert Darbe 
Kampanyası” başlattı.

Stanford Hukuk Fakültesi İnsan Hakla-
rı ve Çatışma Çözümü Kliniği ve İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü tarafından yapılan araştır-
malar, insan hakları örgütleri, medya, aktivist 
gruplar ve diğerlerinin raporları ve Çin Komü-
nist Partisi (ÇKP) iç yazışmaları, Çin hükü-
metinin Türk Müslüman nüfusa karşı insanlı-
ğa karşı suçlar işlediğini ve işlemeye devam 

ettiğini gösteriyor.
Bu rapor, Çin hükümetinin Doğu Tür-

kistan’daki eylemleri hakkındaki mevcut 
bilgileri uluslararası yasal çerçeve içinde 
değerlendirerek, bu sonuca varılmasının te-
mellerini ortaya koymaktadır.

Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi, Çin’de çoğunluğu Müslüman 
nüfusa sahip tek bölgedir. Bölgedeki Uygur-
lar, Kazaklar, Kırgızlar ve diğer topluluklar 
etnik olarak Türk’tür. Çoğunlukla Çince ko-
nuşan Han Çinlilerinin aksine, Türk nüfusu 

ağırlıklı olarak Müslümandır ve kendi dilleri-
ne sahiptir. 2010 nüfus sayımına göre, Sin-
can nüfusunun yüzde 46’sını Uygurlar, yüz-
de 7’sini Kazaklar oluşturuyordu.

Çin hükümetinin Türk Müslümanlara yö-
nelik baskısı yeni bir olgu değil, ancak son 
yıllarda benzeri görülmemiş boyutlara ulaş-
tı. Bir milyon kadar insan, “siyasi eğitim” 
kampları, mahkeme öncesi gözaltı merkez-
leri ve hapishaneleri içeren 300 ila 400 te-
siste keyfi olarak gözaltına alındı.

Mahkemeler, Türk Müslümanları sadece 
bir aile üyesine İslami bir dini kayıt gönderdi-
ği veya Uygurca e-kitap indirdiği için yıllarca 
hapis cezasına çarptırarak ağır hapis ceza-
ları verdi. Tutuklular ve hükümlüler, işkence 
ve diğer kötü muamelelere, kültürel ve siyasi 

telkinlere ve zorunlu çalışmaya maruz bıra-
kılmaktadır. Baskı, gözaltı tesislerinin dışında 
devam ediyor: Çinli yetkililer, Türk Müslü-
manlara yaygın bir kitlesel gözetim, hareket 
kontrolü, keyfi tutuklama ve zorla kaybet-
me, kültürel ve dini silme ve aile ayrımı sis-
temi dayatıyor.

Bu istismarlara verilen küresel tepki gi-
derek daha kritik hale geldi. Kanada, Avrupa 
Birliği, Birleşik Krallık ve ABD gibi bazı hü-
kümetler, Çin hükümet yetkililerine, kurum-
larına ve hak ihlallerine karışan şirketlere 
hedefli veya başka yaptırımlar uyguladı. Hü-
kümetler, Çin hükümeti politikasını kınamak 
için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kon-
seyi ve BM Genel Kurulu’nun insan hakları 
kolu olan Üçüncü Komite’deki açıklamalara 
giderek daha fazla katılıyor. Bununla birlik-
te, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın birkaç üyesi de 
dahil olmak üzere birçok hükümet, Çin hü-
kümetinin Sincan politikalarını hala övüyor.

2020 yılı boyunca, Sincan’daki suisti-
mallere ilişkin raporlar arttı ve hükümetlerin 
inkar etmesini veya bunlardan kaçınması-
nı zorlaştırdı. Haziran 2020’de, 50 BM özel 
prosedürü - özel raportörü, çalışma grupla-
rı ve diğer insan hakları uzmanları - Çin hü-
kümetinin Sincan ve Tibet’teki dini ve etnik 
azınlıklara yönelik “toplu baskısı” da dahil 
olmak üzere Çin’in insan hakları siciline iliş-
kin sert bir iddianame yayınladı.

Uzmanlar, Çin konusunda özel bir BM 
izleme mekanizmasının oluşturulması ve 
BM kurumlarının ve hükümetlerin Çin’e in-
san hakları yükümlülüklerini yerine getirme-
si için baskı yapması amacıyla İnsan Hakla-
rı Komisyonu’na Çin konulu özel bir oturum 
çağrısında bulundular. Ekim 2020’de, 39 
hükümetten oluşan bölgeler arası bir grup, 
Çin hükümetinin Sincan, Hong Kong ve Ti-
bet’teki yaygın insan hakları ihlallerini ka-
muoyunun gündemine taşıdı. Açıklama, 50 
BM özel prosedürü tarafından büyük ölçüde 
onaylandı. Çin hükümeti iddiaları soruştur-
mak yerine, biri Küba tarafından okunan ve 
45 ülke tarafından imzalanan Sincan ile ilgili 
olmak üzere iki ayrı açıklama ile yanıt verdi.

Çin hükümeti iddiaları soruşturmak ye-
rine, biri Küba tarafından okunan ve 45 ülke 
tarafından imzalanan Sincan ile ilgili olmak 
üzere iki ayrı beyanla yanıt verdi.
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Raporun tamamı: https://www.
hrw.org/report/2021/04/19/bre-
ak-their-lineage-break-their-roo-
ts/chinas-crimes-against-huma-
nity-targeting



Şiddet ve nefret 
söylemiyle mücadele

Kadınlar sanal ortamda da şiddete maruz ka-
lıyor ve birçok kadın bunun kendi davranış-
larının bir sonucu yani kendi hatası olduğunu 

kabullenmek zorunda kalıyor. Bu durum ise kadınla-
rı soyutlanmaya iten başka bir kapıyı açıyor. Kadınlar 
günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dijital Cinsi-
yet Şiddeti ve Nefret Söylemiyle Mücadele Paneline 
katılan Kadına Yönelik Şiddeti Gözlemevi Başkanı Dr. 
Vivien Teitelbaum kadına yönelik şiddeti birkaç açıdan 
istatiklerle ele aldı. Özellikle kadınların hedef olması 
durumunu özetledi:

“Hedef suçlu kabul ediliyor ve hedef aslında, 
mağdur, katlandığı şeyden kısmen sorumlu hissedi-
yor. Bu nedenle, durumu kontrol etme olasılığına çok 
az inancı var, hatta davranışını iyileştirmek için kendi-
ne meydan okuyor ve hatta bazen failler grubu tara-
fından empoze edilen sosyal kimlikle özdeşleşiyor. Bu 
daha sonra aynı zamanda değer kaybına, düşük ben-
lik saygısına, depresyona, yalnızlığa, okulu bırakma-
ya veya profesyonel olarak bağımlılığa yol açabiliyor. 
Yani, gerçekten bir kişiyi yok edebilecek bir şey.”

Dr. Teitelbaum 2016 yılında siber şiddete maruz 
kalan kadınların bu durumu #twitteragainstwomen 
hashtag’ini kullanarak sosyal medyada protesto etti-
ğine değindi.

Ayrıca dijital ortamda kadına yönelik baskı ve şid-
det konusunda da Dr. Teiltelbaum :

“Kadın gazetecilerin% 60’ı internette cinsiyetçi-
lik ve siber taciz mağduru. Saldırıların yarısına karşı-
lık verildi, ancak vakaların sadece % 13’ünde fail tespit 
edildi ve takipler başlatıldı.”

Ayrıca gençlerin siber şiddete karşı yardıma eriş-
melerinin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çeken 
Dr. Teitelbaum, çevrim içi şiddettin okullarda yaşanan 
şiddetten 4 kat daha fazla olduğunun bir gerçek oldu-
ğunun altını çizdi.

Dr Vivien Teitelbaum kendi yaşadığı kişisel dene-
yimleri de anlattı:

“Hukuk sisteminin arkanızda olması çok zor.”“Çok 
sayıda ölüm tehdidi aldım ve her seferinde polise git-
tim, şikayette bulundum ve sonunda bir vakada ka-
zandım. Fail kınandı ama bu çok nadir ve çok zor. 
Çevrimiçi şiddet uygulayan kişiler genelde cezasız 
kalıyor. Bu konuda çok fazla kanuni düzenleme yok.”

Ayrıca Dr. Vivien Teitelbaum siber şiddete ma-
ruz kalan kadınların desteklenmesi gerektiğini, anne 
ve babaların siber şiddet konusunda bilgilendirilmesi 
gerektiğini vurguladı; kadınların %73’ü online şiddete 
maruz kalırken son 15 yılda giderek artan bu şiddetin 
fiziksel şiddetten hiçbir farkının olmadığının ve basit bir 
durum olarak kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. İs-
tanbul sözleşmesini bu konuda önemli bir adım olarak 
değerlendiren Dr. Teitelbaum Türkiye’nin bu anlaşma-
ya tekrar dahil olması temennisinde bulundu.

Diğer bir katılımcı Avrupa Birliği Parlamenteri 
Samira Rafaela şiddete maruz kalan kadınların ye-
terli korumaya sahip olmadığı, bu noktada İstanbul 
Sözleşmesinin hukuki koruma sağlama açısından 
önemli olduğu vurgusunu yaptı. Ayrıca Samira Ra-
faela, şiddetin dijital olmasının şiddet olduğu gerçe-
ğini değiştirmediğini; en önemlisi çevrimiçi şiddetle 
mücadele kapsamında öncelikle bu şiddetin cinsiyet 
temelli olduğunun tespit edilmesi gerektiğini belirtti. 
Yine sayısal rakamların ışığında 15-29 yaş arası ka-
dınların % 49’nun çevrim içi şiddete maruz kaldığını 
bir çok kadının öz sansür uyguladığını vurguladı. Ra-
faela, kendisinin Hollanda’da posta kutusuna adının 
yazılmasını istemediğinin de altını çizdi.

Katılımcılardan gazeteci Sevinç Özarslan da 
doğrudan şahit olduğu olaylar öncülüğünde ve ken-
disinin de maruz kaldığı dijital şiddet ile ilgili açıkla-
malarda bulundu. Sosyal medyanın gücünden ve 
etkisinin öneminden bahsederek seslerini duyurduk-
larını öte yandan da çokça çevrimiçi şiddete maruz 
kaldıklarını anlattı. Özarslan ‘Son 3 ayda yaptığım 
çıplak arama haberlerinden dolayı hakkımda bir sürü 
yakalama kararı çıkarıldı’ dedi. Kendisine yapılan bu 
baskıların yanında asıl mağdur olan ve çıplak ara-
maya maruz kaldıklarını belirterek video yayınlayan 
kadınların çok fazla siber şiddete maruz kaldıkları-
nı söyledi. Toplumda oluşan nefret söyleminin mağ-
dur kadınlarının ailelerinini, çocuklarını etkilediğine 
değindi. “Kadın kızıyla birlikte eşini cezaevinde gör-
meye gidiyor. Ergenliğe yeni girmiş kızı kendi gözle-
ri önünde gardiyanlar tarafından taciz ediliyor. Top-
lumda oluşturulan nefret söylemi nedeniyle bu tacize 
maruz kalıyor ve sesini çıkaramıyor. “ cümleleriyle bu 
konuyu yaşayanları resmetti.
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Kendisinin de bu haberleri yaptığı için ölüm teh-
didi aldığını ve çevrimiçi şiddet olarak cinsel içerikli 
fotoğraf bulunan çok fazla mesaj aldığından bahset-
ti. Gazeteci Özarslan “Hak ihlallerine maruz kalan 
kadınların haberlerini yapmak, onların hikayelerini 
dinlemek beni yıpratmıyor aksine güçlü kılıyor’’dedi.

Ayrıca yine İstanbul sözleşmesinin önemin-
den bahsederek “İstanbul Sözleşmesi 2014 yı-
lında Türkiye’de kabul edildiğinde Avrupa ku-
rumlarıyla pek çok panel yapıldı. Kabul edildikten 
sonraki yıl kadın cinayetlerinde çok ciddi bir düşüş 
olmuştu.” şeklinde konuştu.
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