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Engelleri kaldırmak 
için yeni platform: 

‘Hand in Hand’

IJA, Sürgün Medya 
Forumuna konuk oldu

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. 

International Journalists Association (IJA) 
Almanya’nın önde gelen vakıflarından Kör-

ber Vakfının düzenlediği ‘Exile Media Forum’ 
Webinar programına katıldı. Bir saat boyun-
ca derneğin misyonu ve mülteci gazeteciler 

için yaptığı çalışmalar anlatıldı. Forum Türki-
ye dışından katılımcı olan gazetecilerle tanış-
ma ve iş birliği imkanı sunduğu gibi, katılım-
cı hak arama dernekleri ile de birlikte çalışma 
fırsatları doğurdu. 
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İNSAN HAKLARI SÖZLÜĞÜNE 
YENİ VİDEOLAR EKLENDİ

Solidarity with Others derneğinin hazırlayıp OTHERSTV youtube kana-
lından yayınladığı İnsan Hakları Sözlüğü videolarına yenileri eklendi. 3 

dilde hazırlanan videolarda bireylere insan hakları temel kavramları hak-
kında bilgi verilmesi amaçlanıyor.. İzlemek için tıklayın. 
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Gizli tanık 
hak ihlalidir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

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 gö-
rüşü paylaşıyor. https://www.dw.com/tr/aihm-gizli-tan%-
C4%B1k-hak-ihlalidir/av-55716192  



İsveçli gazeteciler:

Ahmet 
Altan’ı 
serbest 
bırakın

ASSEDEL’den 
Gergerlioğlu mektubu

İsveç’te 17 gazeteci ve yazar ör-
gütü, bazı gazetelerin kültür şef-
leriyle birlikte gazeteci/yazar Ah-
met Altan’ın serbest bırakılması 
için ortak bir açıklama yaptı. Açık-
lama İsveç’in en yüksek tiraj-
lı gazeteleri;Expressen, Dagens 
Nyheter ve Svenska Dagbladet 
gazetesinin yanı sıra İsveç Gaze-
teciler Federasyonu’nun yayın or-
ganı Journalisten’de yayınlan-
dı. Türkiye’deki mahkemeler için 
‘‘Kafkaesk” tabiri kullanılan açık-
lamada, Erdoğan’ın medyanın 
yüzde 95’inden fazlasını kont-
rol ettiğine işaret edilerek, Türki-
ye birkaç yıldır dünyanın en bü-
yük gazeteci hapishanesi” denildi. 
İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’n-
de tutuklu bulunan yazar Ahmet 
Altan’ın ‘‘Dünyayı Bir Daha Gö-
remeyeceğim” isimli kitabı ya-
kın zamanda İsveççe olarak ba-
sılmıştı. Açıklamanın tamamı için 
tıklayınız.. 

ASSEDEL, Avrupa Konseyi İnsan Hak-
ları Komiseri Dunja Mijatovic’e, Ger-

gerlioğlu konusunda destek vermesi için 
bir mektup gönderdi. Mektupta Freedom 
House tarafından hazırlanan yıllık rapor-
da Türkiye’nin ‘özgür olmayan’ ülkeler 
kategorisine düştüğü belirtildi ve 15 Tem-
muz’dan bu yana 1 milyon 376 bin vatan-
daşın terör soruşturması geçirdiği bilgisi-
ne yer verildi. Mektuptan: “Rejim, işlediği 
ihlallerle yetinmeyip, mağdurları sustur-
maya da çalışıyor. Mahkemeler hukuka 
aykırı kararlar vermeye zorlanmakta ve 
insanlar, rejimin istediği doğrultuda karar-
lar verilerek mağdur edilmektedir. Ömer 
Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde insan hakları ihlallerini dile 

getiren bir milletvekilidir. Yakın zaman-
da, üst düzey temyiz mahkemesi, Sayın 
Gergerlioğlu’na terör suçlamasıyla veri-
len hapis cezasını onayladı. Bu da potan-
siyel olarak onun parlamento üyeliğinden 
men edilmesinin yolunu açtı... İnsan hak-
ları ihlallerini yorulmadan ifade eden bir 
milletvekili, terörizmi desteklediği için 2,5 
yıl hapisle karşı karşıya. Bu tür kararlar, 
Türkiye’yi modern çağda rasyonel olma-
yan bir duruma sürükleyen kurumsal de-
ğişimin açık göstergeleridir... Avrupa Kon-
seyi’nin insan hakları ihlalleri ve bir üye 
devlette bir milletvekilinin tutuklanması 
gibi çok kritik konularda sessiz kalmama-
sı gerektiğine inanıyoruz.” Mektubun ta-
mamını okumak için tıklayın. 
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Tutuklu hakim 
ve savcıların 
başvuruları AİHM 
gündeminde

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu:

Tutuklamalar keyfi

Tutuklu hakim ve savcıların Av-
rupa İnsan Hakları Mahkeme-

sinde görülmesinde yeni bir aşama 
kaydedildi. AİHM, başvuruları sınıf-
landırdı ve yaşananları açıklığa ka-
vuşturmak için tarafları yönelttiği 
ek soruları cevaplamaya davet etti. 
Süreci yakından takip eden Avrupa 
yargı örgütleri gelişmeye ve kendi 
başvurularının kabul edilmemesine 
ilişkin açıklama yaptılar. 

Açıklamadan: “Davaların baş-
vurularındaki sağlam argümanlar, 
Mahkemenin son içtihatlarının al-
tında yatan eğilim -Diğerleri ara-
sında özellikle Demirtaş/Türkiye, 
Baş/Türkiye, Zarakolu/Türkiye 
– tutuklu Türk yargıç ve savcılar-
la ilgili devam eden birçok davanın 
Türkiye”nin mahkumiyetiyle so-
nuçlanacağına dair güçlü bir ümi-
din doğmasına neden olmuştur. 
Bu noktada bizler, yargılamalarda 
daha fazla gecikme olmayacağı 
ve çok kısa bir süre içinde AİHM”-
nin Türkiye”de yargının bağımsız-
lığını savunan çığır açan kararlar 
alacağı konusunda iyimseriz. Şubat ayında yapılan BM İnsan Hak-

ları Konseyi 46. oturumunda yapılan 
yazılı açıklamada Türkiye’deki özellik-
le Hizmet Hareketi’ne yönelik tutuklama-
lara değinildi. Açıklamadan: 15 Temmuz 
2016’dan bu yana hâkim ve savcıların 
keyfi olarak ihraç edilmesi, tutuklanma-
sı ve savunma avukatlarına gözdağı ve-
rilmesi, keyfi tutuklamalar, belirsiz ve aşırı 
geniş suçlamalarla kovuşturmalara ma-
ruz kalmaları yoluyla Türkiye’de hukuk 
sistemi yıkılmıştır. 

Aynı dönemde 1.600’den fazla avukat 
yargılandı, 450’den fazla avukat ise ha-
pis cezasına çarptırıldı. Google Play Sto-
re ve Apple Store’dan indirilebilen ve 19 
Şubat 2016’ya kadar hizmet veren By-
Lock uygulaması sebebiyle insanlar suç-

lanmış ve kamuya açık yasal uygulamayı 
indirdikleri için tutuklanmışlardır. Bu, IC-
CPR tarafından uygulanan yasallık ilkesi-
ne aykırıdır. Açıklamanın tavsiye kısmında 
ise ihraç edilen hukukçuların meslekleri-
ne geri iade edilmeleri ve KHK’ların uygu-
lanması ile oluşan hak kayıplarının tazmin 
edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
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Türkiye İnsan 
Hakları Hesap 
Sorulabilirlik 
Konferansı

Peaceful Actions Platformu:

Kadın İnsan Hakları 
Aktivisti staj programıTürkiye İnsan Hakları Hesap 

Sorulabilirlik Projesi kapsa-
mında The Arrested Lawyers Ini-
tiative, Uluslararası Barolar Birliği, 
İtalyan Barolar Birliği, İtalya İnsan 
Hakları Federasyonu ve Lond-
ra Merkezli Justice Abroad isimli 
kurumlar, Küresel Magnitsky Ka-
nunları’nın işlevinin tartışıldığı bir 
konferans düzenledi. 

Konferansa, Küresel Magnitst-
ky Kampanyası’nın bir numara-
lı ismi Bill Browder, İngiltere Lord-
lar Kamarası üyesi ve Uluslararası 
Barolar Birliği İnsan Hakları Ens-
titüsü direktörü Baroness Helena 
Kennedy QC, İtalyan Barolar Birli-
ği İnsan Hakları Komitesi Başkanı 
Francesca Caia, İtalya İnsan Hak-
ları Federasyonu başkan yardım-
cısı Eleonora Mongelli, Türkiye İn-
san Hakları Hesap Sorulabilirlik 
Projesi hukuk danışmanları Kevin 
Dent QC ve Michael Polak, Türki-
ye İnsan Hakları Derneği Başkan 
Yardımcısı Dr. Kerem Altıparmak, 
Amerikan Magnitsky Yaptırımla-
rı konusunda etkili bir kurum olan 
Human Rights First, yaptırımlar 
bölümü avukatı Amanda Strayer 
konuşmacı olarak katıldı. 

Peaceful Actions Platformu, ‘‘Kadın İn-
san 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 hakkın-
da bilgi sahibi olup, etkinliklere katkı sağ-
layabilecek. Projenin amacı kadınların, in-
san hakları savunuculuğu alanında daha 
aktif rol almalarını ve daha katılımcı olma-

larını sağlamak. Program özellikle kadın-
lara yönelik insan hakları ihlalleri konu-
sunda farkındalığın artırılması hedefiyle 
gerçekleştirilecek. Staj sonunda katılım-
cıların hem bahsi geçen uluslararası me-
kanizmalar ile ilgili teorik altyapıya sahip 
olmaları hem de doğrudan faaliyet ve et-
kinliklerin planlanması, organizasyonu ve 
değerlendirme aşamalarında yer alacak-
ları için sahada da aktif bir tecrübe edin-
miş olmaları hedefleniyor. 
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Cezaevindeki 
kadınlar Birleşmiş 

Milletler gündemine 
taşındı

Tenkil Müzesi Derneği, Birleşmiş 
Milletler (BM) 65. Kadının Sta-
tüsü Komisyonu’nun çatısı al-

tında bir panel gerçekleştirdi. “Kadın 
Mahkumların ve Tutukluların Hakları-
nı Korumak” konulu panelde dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan kadın hakları ih-
lalleri ve özellikle tutuklu, hamile ve ço-
cuklu kadınların yaşadığı mağduriyetler 
ele alındı. Avrupa Sürdürülebilir Kalkın-
ma Enstitüsü Kurucu Üyesi Sümeyye 
Yiğit’in moderatörlüğünde gerçekleşti-
rilen programa Av. Betül Alpay ve Prof. 
Dr. Dawn Beichner, Tenkil Müzesi Der-
neğinin Toplumsal Cinsiyet Danışmanı 
ve Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Ens-
titüsünün Başkanı Yasemin Aydın ko-
nuşmacı olarak katıldı. 

Panelin açılış konuşmasını yapan 
Yasemin Aydın, Tenkil Müzesi Derneği 
olarak amaçlarının Türkiye’de bilhassa 
17-25 Aralık 2013 sonrası maruz kalı-
nan insan hakları ihlallerine dikkat çek-
mek ve bu ihlallerin tekrarlanmaması 
için bu ihlalleri duyurmak olduğunu be-
lirtti. 

Panelde Tenkil Müzesi Derneği’nin 
çalışmaları özetlenerek, halen müzede 
sergilenen Tenkil süreci mağdurlarının 
eşyalarına dair kısa bir video gösterildi. 
Aydın konuşmasında, cezasızlık yerine 
adalet, ilgisizlik yerine eylem çağrısında 
bulundu. “Kadın tutuklu ve hükümlüle-
rin insan haklarını korumak için elimiz-
den gelen herşeyi yapalım”, diye ses-
lenen Aydın, hapishanelerin özellikle 
siyasi tutuklu kadınlar için çok tehlikeli 
bir yer olduğunun altını çizdi. 

World Society of Victimology orga-
nizasyonu yönetim kurulu üyesi, Illinois 
State Üniversitesi öğretim üyesi ve BM 
Ceza Adaleti Çalışma Grubu danışmanı 
Prof. Dr. Dawn Beichner; Amerika Birle-
şik Devletleri’nin kadın tutuklular açısın-
dan dünya lideri olduğundan ve kitlesel 
tutuklama uygulamasının bulunduğun-
dan bahsetti; küresel olarak kadın tu-
tukluların artmakta olduğuna ve kadın-
ların genellikle başka ülkelere kıyasla 
tutuklamayı gerektirmeyen eylemler-
den dolayı tutuklanabildiğine değindi. 
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Annelerinden 
ayrı olmak 
çocuklara 
zarar veriyor
Profesör Beichner, “Kadınların 

çoğu şiddet içermeyen suç-
lardan dolayı hapiste bulunmak-
ta. Esasen mahkumiyeti başka 
seçenek kalmadığında kullanma-
lıyız. Örneğin şiddet içeren suçlar-
da mahkumiyet uygulanmalı. Di-
ğer suçlar için toplum hizmetleri 
gibi cezalar da kullanılabilir.” dedi. 
Beichner, tedavi edici adalet dedi-
ğimiz yaklaşım ile kadınlara ve on-
ların travma deneyimine odakla-
nılması ve kadınlar dışardayken 
maruz kaldığı şiddete bir de cezae-
vinde maruz kalmamaları gerekti-
ğine değindi. 

Beichner, ayrıca çocuklarıyla 
tutukluluk yaşayan annelere dikkat 
çekerek, “Mahkumiyet yaşayan 
pek çok kadının çocuğu var ve ço-
cuklar annesiz kaldıklarında bu on-
lara ciddi zarar veriyor. Bir bebeğin 
olumsuz bir etkiye maruz kalma-
dan hapishanede ne süre ile kala-
bileceğinin düşünülmesi gereki-
yor.” değerlendirmesinde bulundu. 

TÜRKİYE’DEKİ KADIN 
HAKLARI İHLALLERİNİN  

        ÖZETİ: 4 KADIN 4 HİKAYE 
Konuşma sonrasında 2016’dan 

sonra mahkumiyet deneyimi ya-
şayan kadınların kendi hikayele-
rini anlattıkları Almanya merkezli 
Human Rights Defenders Derne-
ği’nin “4 Kadın 4 Hikaye” videosu 
gösterildi. 

Video sonrası 23 yaşında iken Türki-
ye’de tutuklanan ve tahliye olduk-

tan sonra Almanya’ya iltica eden Avu-
kat Betül Alpay kendi deneyimlerinden ve 
gözlemlerinden bahsetti. Cezaevine gi-
rer girmez iki kadın gardiyan tarafından bir 
odaya alınarak çırıl çıplak soyulduğunu ve 

çök-kalk yaptırılarak, hiçbir şüphe olma-
masına rağmen bedenine temas edilerek 
“çıplak arama”ya maruz kaldığını anlat-
tı. İstisnai olarak yapılması gereken bu uy-
gulamanın artık yaygın bir uygulama ol-
duğunu ve psikolojik bir baskı aracı olarak 
kullanıldığını söyledi.
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‘13 AYLIK BEBEĞE YAĞLI VE 
BAHARATLI YEMEKLER GETİRİLDİ’ 
Alpay, cezaevlerinde ciddi bir kapa-

site sıkıntısı bulunduğu için yerde yatmak 
zorunda kalmış. Koğuşundaki 13 aylık 
Betül bebeğe ayrı bir yemek gelmediği-
ni, annesinin yediği yağlı ve baharatlı ye-
mekleri yemek zorunda kaldığını ve bir 
oyuncağı dahi olmadığını anlattı. Sonra-
sında koğuşa gelen 33 günlük bir bebe-
ğin anne sütü yetersiz kaldığı için bu sü-
reçte çok zayıfladığına ve ancak 6 aylık 
olduğunda tahliye olabildiğine değindi. 

Alpay, “Türkiye’de anne-çocuk ce-
zaevleri yok. Cezaevlerinde çamaşır ma-
kinesi yok ve 18 kişinin o soğuk kış gün-
lerinde içeride çamaşır kuruttuğunu 
düşünün. Koğuştaki anneler geceleri ça-

maşır yıkamak zorunda kalıyordu. Ce-
zaevinde sıcak su haftanın sadece 2-3 
günü ve 2-3 saat veriliyordu. Kişi başına 
düşen duş alma süresimiz sadece 7 da-
kikaydı.” dedi. 

PSİKOLOJİK TRAVMA 
YAŞAYAN MAHKUMLAR… 
Cezaevindeki bu zor şartlar nedeniy-

le bir koğuş arkadaşının yaşadığı travma-
lardan ötürü psikolojik ataklar geçirme-
ye başladığını söyleyen Avukat Alpay, 
tutukluları ve savunmasız bebekleri öl-
dürmekle tehdit ettiğini, bu sebeple ge-
ce-gündüz arkadaşının başında nöbet 
tuttuklarını anlattı. Can güvenliği dahi ol-
mayan bu şartlar altında arkadaşının 
hakkını aradığı ve dilekçe yazdığı için ko-

ğuşunun değiştirildiğinden bahsetti. 

“CEZAEVİNDE BEBEKLİ BİR 
KADIN OLMAK ÇOK ÇOK ZOR…” 
Yine 2020 ocak ayında tutuklanan 

ve riskli gebeliği olan bir arkadaşının 1 
hafta boyunca kaldığı değişim koğuşun-
da hiçbir şey yiyemediğini, sürekli istiğ-
far ettiğini ve sık sık bayıldığını anlattı. Al-
pay normal koğuşa alındıktan 1 ay sonra 
hamile olan bu arkadaşının dosya duru-
munda hiçbir değişiklik olmamasına rağ-
men elektronik kelepçe ile tahliye edil-
diğini anlattı. Alpay “ Türkiye’de kadın 
olmak zor. Türkiye’de cezaevinde ka-
dın olmak çok zor. Cezaevinde bebekli bir 
kadın olmak çok çok daha zor.” sözüyle 
konuşmasını bitirdi. 
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Türkiyé de 
kadın 

olmak

ABD Dışişleri’nden 
Türkiye raporu

Human Rights Defenders derneği, Türkiye´de Kadın 
olmanın ne anlama geldiğini hazırladığı kısa belge-
sel ile geniş bir kamuoyuna duyurdu. 
Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, yapılan 
işkencelerin, çıplak aramaların ve kötü muamele-
lerin bundan sonra yapılmaması çağrısında bulun-
du. Kadına yönelik şiddetin sembolü “kezzap atma” 
saldırısının bir benzeri, Ankara TEM Şube’de gö-
zaltındaki kadınlara uygulandı. Esra Yurt gözaltın-

da kaldığı 5 gün içinde Ankara TEM’de hem fiziksel 
hem psikolojik işkenceye maruz kaldı. 
Yurt, maruz kaldığı asitle yapılan işkencenin fiziksel 
ve psikolojik etkilerini uzun zaman üzerinden ata-
madı. İşkence sonrası ortaya çıkan “huzursuz ba-
cak” sendromu nedeniyle bir yıl gece gündüz uyu-
yamadı. Havva Çiftçiler 15 Temmuz 2016’dan sonra 
kadın olarak Türkiye’de başına geleceklerden kork-
ma ve strese dayalı görme engeli yaşıyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın yıllık insan hakları raporunun Türkiye 
bölümünde 2016’daki darbe girişimi sonra-

sında temel haklara getirilen kısıtlamalar ve bas-
kıcı politikaların devam ettiğine dikkat çekildi. ABD 
Dışişleri Bakanlığı’nın ülkeler bazında yayımladı-
ğı 2020 yılı İnsan Hakları Uygulamaları raporu-
nun Türkiye bölümünde terörle mücadele yasaları 
çerçevesinde temel hakların kısıtlandığı ve huku-
kun üstünlüğünden ödün verildiği eleştirisinde bu-
lunuldu.

“YARGIDA TASFİYENİN ETKİLERİ 
HÂLÂ HİSSEDİLİYOR” 
Yürütmenin yargı üzerinde büyük baskı kurdu-

ğu, yargıçlara yönelik gözdağı ve tayin gibi araçla-
rın kullanılmasıyla yargı bağımsızlığının zedelendi-
ği kaydedildi. Raporda alt mahkemelerin Anayasa 
Mahkemesi’nin kararlarını uygulamamasının yanı 
sıra Türk hükümetinin de Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi kararlarını uygulamayarak yükümlü-
lüklerinin tersi yönde hareket ettiğine dikkat çekildi. 

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR” 
İnternet alanındaki kısıtlamaların erişim engel-

lemeleri gibi uygulamalarla devam ettiğine işa-
ret edilen raporda bir milyonun üzerinde kullanıcısı 
bulunan sosyal ağ sağlayıcılarıyla ilgili yasal dü-
zenleme de sosyal medya üzerindeki baskıya ör-
nek olarak verildi. 

“REKTÖR ATAMALARI AKADEMİK 
BAĞIMSIZLIĞI ZAYIFLATIYOR” 
Devlet ve vakıf üniversitelerine rektörlerin 

Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının, bu kurum-
ların akademik ve siyasi bağımsızlıklarını tehlike-
ye attığı yönündeki eleştirilere değinilen raporda, 
2016-2018 yılları arasındaki OHAL döneminde 7 
bini aşkın akademisyenin ihraç edilmesinin nitelikli 
personel sıkıntısına ve eğitimde kalitenin düşmesi-
ne yol açtığı yönündeki eleştirilere işaret edildi. 

MART  2021
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Kadına şiddet ve nefret 
söylemiyle mücadele

Kadınlar günü etkinlikle-
ri kapsamında düzenlenen 

Dijital Cinsiyet Şiddeti ve Nef-
ret Söylemiyle Mücadele Pa-
neline katılan Kadına Yönelik 
Şiddeti Gözlemevi Başkanı Dr. 
Vivien Teitelbaum kadına yö-
nelik şiddeti anlatan istatistikle-
ri paylaştı. 

Dr. Teiltelbaum, kadın gaze-
tecilerin % 60’ı internette cinsi-
yetçilik ve siber taciz mağduru 
olduğunu söyleyerek, “Saldırı-
ların yarısına karşılık verildi, an-
cak vakaların sadece % 13’ünde 
fail tespit edildi ve takipler baş-
latıldı” dedi. Ayrıca gençle-
rin siber şiddete karşı yardıma 
erişmelerinin kolaylaştırılma-
sı gerektiğine dikkat çeken Dr. 
Teitelbaum, çevrim içi şiddet-
tin okullarda yaşanan şiddetten 
4 kat daha fazla olduğunun bir 
gerçek olduğunun altını çizdi.

Dr. Vivien Teitelbaum siber 
şiddete maruz kalan kadınların 
desteklenmesi gerektiğini, anne 
ve babaların siber şiddet konu-
sunda bilgilendirilmesi gerekti-
ğini 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 edilemeye-
ceğinin altını çizdi. 

Katılımcılardan gazeteci 
Sevinç Özarslan da doğrudan 
şahit olduğu olaylar öncülü-
ğünde ve kendisinin de ma-
ruz kaldığı dijital şiddet ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Sos-
yal medyanın gücünden ve et-
kisinin öneminden bahsede-
rek seslerini duyurduklarını öte 
yandan da çokça çevrimiçi şid-
dete maruz kaldıklarını anlattı. 
Özarslan ‘Son 3 ayda yaptığım 
çıplak arama haberlerinden do-
layı hakkımda bir sürü yakala-
ma kararı çıkarıldı’ dedi. 

NİSAN  2021



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 
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(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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YENİ SİLAH: 
KİTLESEL 
GÖZALTI

AKPM’DEN TÜRKİYE’YE ‘DEMOKRATİK 
STANDARTLARA DÖN’ ÇAĞRISI

Solidarity With Others Derneği, Türkiye’de Gülen 
Hareketi mensuplarına yönelik kitlesel gözal-

tı operasyonlarının başladığı 2014 yılından bugü-
ne sistematik bir şekilde uygulanan kitlesel gözal-
tılar üzerine yeni bir rapor yayınladı. 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişiminin ardından gözle görülür 
şekilde artan ve dünyanın geneline yayılan gözaltı-
lar ile ilgili açık kaynaklardan derlenen bilgiler üzeri-
ne bu rapor hazırlandı. 

Raporun sonuç bölümünden: “Türkiye’de AKP hü-
kümetinin, sadece Gülen Cemaati üyeleri ile sınır-
lı kalmayıp kendisine muhalif kabul ettiği toplumun 
tüm kesimleri üzerindeki sindirme politikaları, hak 
ihlalleri ve baskılar her geçen gün artarak devam 
etmektedir. 
Rapor link: https://b2923f8b-dcd2-4bd5-81cd-
869a72b88bdf.filesusr.com/ugd/b886b2_2a-
72d68515ca423584bec0f49dbbd13c.pdf 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Mecli-
si (AKPM)’de kabul edilen Türkiye ka-

rarında demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı 
bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, AİHM karar-
larının uygulanması ve İstanbul Sözleşme-
si’ne yer verildi.

AKPM ilkbahar oturumunda onaylanan 
“Türkiye’de demokratik kurumların işleyi-
şi” başlıklı karar tasarısını kabul etti. AKPM 
Türkiye’ye, “demokratik standartlara aykı-
rı yasa ve uygulamalara son vermesi” çağ-
rısında bulundu.

Euronews’un haberine göre AKPM, Tür-
kiye hükümetinden şunları istedi:

 Demokratik standartlara aykırı yasa 
ve uygulamalara son verilsin,

 Kuvvetler ayrılığını sağlamak için 
mevzuat ve anayasal çerçeve revize edilsin,

 İfade ve basın özgürlüğünü yeniden 
sağlansın,

 Terörle mücadele mevzuatının yo-
rumlanması sınırlandırılsın,

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ka-
rarları uygulansın.

 İstanbul Sözleşmesi
Kararın sonunda ise şu ifadelere yer ve-

rildi: “Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec-
lisi’ne göre, Türkiye makamları, İnsan Hak-
ları Eylem Planını uygulama ve seçimler ve 
siyasi partilere ilişkin mevzuatı revize ede-
rek ‘somut ve anlamlı adımlar’ atma fırsatını 
değerlendirmeli ve böylece Avrupa Konseyi 
üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerine 
saygı göstermelidir.” 

NİSAN  2021
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AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN 
‘EN SERT’ TÜRKİYE RAPORU

İNGİLTERE 
PARLAMEN-
TOSU’NDAN 
TÜRKİYE’YE 
İNSAN HAK-
LARI ÇAĞRISI

Türkiye’de yaşanan insan 
hakları ihlallerine karşı İn-

giltere Parlementosu da kayıt-
sız kalmadı. İngiltere Parlamen-
tosunda ki farklı partilerden 53 
milletvekili, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu insan hakları ihlalle-
ri ve otoriterleşmeden kurtarıl-
ması için İngiltere Dışişleri Ba-
kanı Dominic Raab’ı daha aktif 
rol üstlenmeye çağırdı. 

Milletvekillerinin imzaladığı 
bildiride, Gazetecilerin tutuklan-
ması, politikacılara siyaset yap-
ma yasağının getirilmesi, insan 
hakları savunucularının tutuk-
lanması, HDP gibi yasal bir par-
tinin kapatılmaya çalışılması ve 
son olarak milletvekilliği düşü-
rülerek cezaevine konulan HDP 
Milletvekili Ömer Faruk Gerger-
lioğlu ile İnsan Hakları Derne-
ği Eş Başkanı’nın gözaltına alın-
masının büyük yanlışlar olduğu 
ve bu büyük yanlışların bir fa-
turasının olması gerektiği be-
lirtiliyor.

Ortak imzalı mektup İngilte-
re’de soru önergesi statüsünde 
kabul ediliyor ve Dışişleri Baka-
nı Dominic Raab’ın önümüzdeki 
dönemde parlamenterlerin bu 
konudaki sorularını cevaplamak 
üzere özel bir oturum için gün-
dem vermesi bekleniyor. 

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Tür-
kiye raporu 480’e karşı 64 oyla parla-

mento oturumunda kabul edildi. AP’nin Tür-
kiye raportörü Nacho Sanchez Amor’un 
deyimiyle son yıllardaki “en eleştirel” rapor 
oldu. 26 sayfalık raporda Türk hükümetine 
insan hakları ihlalleri konusunda sert uyarı-
larda bulunulurken, Avrupa Birliği kurumla-
rına da Türkiye’ye karşı daha net tavır alın-
ması konusunda çağrıda bulunuldu. Hatta 
Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sonlandırıl-
ması tavsiye edildi.

Raporda üç ana başlık yer alıyor: Huku-
kun üstünlüğü ve temel hakların uygulan-
masında geriye gidiş, AB kriterlerinin tam 
aksi istikamette baskıcı devlet yapılanma-
sına gidilmesi ve dış politikada AB üyesi ül-
kelere, özellikle Yunanistan ve Güney Kıb-
rıs’a karşı “düşmanca” tutum. Dış politikaya 
yönelik endişeler, Türkiye’nin AB içerisin-
de bir “uyum problemi yaratacağı” ve Avru-

pa’ya karşı düşmanca bir tutum gözlendi-
ği yönünde.

Raporun önemli bir bölümü, son birkaç 
yılda yaşanan hak ihlalleri ile dolu. 15 Tem-
muz sonrası ilân edilen Olağanüstü Hâl ted-
birlerinin amacından tamamen saptığı, temel 
insan haklarının o dönemden kalma yasalar 
ve mevzuatlarla sistemli şekilde ihlal edil-
meye başladığı notu var. Erdoğan hüküme-
tinin doğrudan hedef aldığı kesimler arasın-
da Kürtler, Aleviler, KHK’lılar, kadın ve LGBTI 
hakları savunucuları yer alıyor. Bu kesimle-
re yönelik kısıtlamaların 15 Temmuz öncesi-
ne uzandığı da vurgulanıyor.

Yaklaşık 150 bin KHK’lı için Türki-
ye içinde hukukî kanalların iyi çalışmadığı, 
KHK’lıların başvurularına bakan OHAL Ko-
misyonu’nun “efektif bir biçimde işlerliği” ko-
nusunda makul şüphelere sahip olunduğu 
dile getiriliyor. Raporda, pasaport ihlallerinin 
de sürdüğü kaydediliyor. 

MAYIS  2021

Raporda, Türk hükümetine insan hakları ihlalleri 
konusunda sert uyarılarda bulunulurken, Türkiye’nin 
AB üyelik sürecinin sonlandırılması tavsiye edildi.
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HRD’DEN EMEKÇİLERE 
VE ENGELLİLERE DESTEK
Human Rights Defenders e.V. Derne-

ği ve Mağdur Emekçiler Platformu her 
yıl coşkuyla kutlanan 1 Mayıs Emekçi-

ler ve Dayanışma Bayramı için bu yıl çok daha 
anlamlı kutlamalar hazırladı. HRD, COVID19 
tedbirleri çerçevesinde BM Uluslararası Çalış-
ma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu’nun almış ol-
duğu son karar çerçevesinde (https://www.
sendikalhaklar.com/) alanında uzman konuş-
macıların katıldığı bir Webinar düzenledi. 

Yıllarca sürdürülen mücadele sonucun-
da ILO’nun verdiği karar birçok KHK’lıya umut 
olurken 1 Mayıs kutlamaları daha anlamlı bir 
hal aldı. Düzenlenen Webinar’da katılımcı-
lar ILO’nun aldığı kararın ne anlama geldiğini, 
mağdurların bundan sonra ne yapmaları ge-
rektiği ve ne tür bir yol izlemeleri gerektiği yö-

nünde bilgilendirildiler. Öte yandan, istihdam 
konularıyla ilgili KHK ve Özel Sektör mağdur-
larının Türkiye’deki yargı mercilerine sunabile-
cekleri dilekçe örneklerine www.sendikalhak-
lar.com internet sitesinden ulaşılabilecek.

ENGELLİLER İÇİN EL ELE
HRD e.V. Derneğinin bünyesindeki Hand 

In Hand Engelli Hakları Platformu, BM Engelli 
Hakları Haftası münasebetiyle, Dr. Ahmet Ku-
rucan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘İslam’da 
Engelli Hakları ve Engelli Olmak’ konulu bir 
Webinar tertip etti. 

İslamın engellilere bakışı nedir? “Engelli in-
sanlar hak öznesi midir, yoksa yardım özne-
si mi?” sorularının yanıt bulduğu Webinar bü-
yük ilgi gördü. 
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ESKİ DİPLOMATLAR MESLEKTAŞLARINA 
YAPILAN İŞKENCEYİ PROTESTO ETTİ
Bir grup eski Türk diplomat, Ankara Em-

niyet Müdürlüğü’nde meslektaşlarına 
işkence yapılmasının ikinci yıldönümünü an-
mak ve Türk hükümeti tarafından işlenen in-
san hakları ihlallerini kınamak için 26 Mayıs 
Çarşamba günü Avrupa Konseyi (AK) bina-
sı önünde toplantı düzenledi. Eski diplomat-
lar tarafından okunan açıklamada, “Meslek-
taşlarımızın maruz kaldığı işkence olayının 
üzerinden iki yıl geçti. Ancak bugün de Tür-
kiye’de işkence olayları yaşanmaya devam 
ediyor” dedi. 

Açıklamada, işkencenin “yukarıdan” ge-
len talimatla yapıldığı ve “hangi kişilere iş-
kence uygulanacağının belirlenmesinde bazı 
Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin rol oynadığı” 
belirtildi. Mayıs 2019’da yaklaşık 100 eski 
diplomat, Gülen hareketiyle bağlantılı olduk-
ları ve sınavda kopya çektikleri iddialarıy-
la gözaltına alındı. İddiaların ardından Anka-
ra Barosu olayla ilgili bir soruşturma başlattı 
ve mağdurların ifadelerinin “kişilerin darbe, 
işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını 
teyit ettiğini” açıklarken mağdurların, hazır-
lanan ifadeleri imzalamaya zorlandıkları ifa 
de edildi. Gözaltı operasyonu, eski başba-
kan ve dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
yeni bir siyasi parti kurmaya çalıştığına dair 
haberler üzerine yapıldığı ve bakanlığın gi-
riş sınavları hakkında Davutoğlu’nu suçlayı-
cı ifadeler alabilmek için eski diplomatların 
işkence gördüğü yönünde iddialar yer aldı. 
Ancak mağdurların ifadeleri ve baronun ha-
zırladığı rapora rağmen 6 Ağustos 2020’de 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı davanın 
kovuşturulması için bir neden olmadığına 
karar verdi. 

Baro yaptığı açıklamada, “Bu kararla, 
olayın failleri ve azmettiricileri, eylemlerinin 
unutulacağına ve cezasız kalacağına inan-
dırılmış olabilir. Ancak işkence hem iç hu-
kukta hem de uluslararası hukukta insanlığa 
karşı bir suçtur ve zamanaşımına tabi değil-
dir” dedi. Aile üyeleri ve yakın çevresini de 
kapsayan 17- 25 Aralık 2013 tarihli yolsuz-

luk soruşturmalarından bu yana Gülen hare-
ketinin takipçilerini hedef alan dönemin Baş-
bakanı Erdoğan, soruşturmaların bir Gülen 
darbesi ve hükümetine karşı komplo olarak 
değerlendirirken, cemaat mensuplarını te-
rör örgütü ilan etti ve üyelerini hedef alma-
ya başladı. Başarısız darbenin ardından Türk 
hükümeti olağanüstü hal ilan etti ve darbey-
le mücadele bahanesiyle devlet kurumların-
da büyük bir tasfiye gerçekleştirdi. Tasfiye-
lerden en çok etkilenen kurumlar arasında 
Dışişleri Bakanlığı da yer aldı. Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a göre, 
550 kariyer diplomat - Türk diplomatik bir-
liklerinin yaklaşık yüzde 30’u - Mayıs 2019 
itibariyle görevden alındı. 4 bin 156 hakim 
ve savcı da dahil olmak üzere 130 binden 
fazla memur ve 29 bin 444 silahlı kuvvet-
ler mensubu, ne adli ne de meclis denetimi-
ne tabi olmayan olağanüstü hal kanun hük-
münde kararnameleriyle “terör örgütlerine” 
üye oldukları veya bu örgütlerle ilişkileri ol-
duğu iddiasıyla özet olarak işlerinden uzak-
laştırıldı. 
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Dünya Basın Özgürlüğü 
Günü kutlandı
Almanya merkezli International Journalists 

Association e.V. derneği tarafından 3 Mayıs 
2021 Dünya Basın Özgürlüğü Gününde farkın-
dalık oluşturmak için birçok etkinlik düzenlendi. 
Dünya Basın Özgürlüğü Günü ana teması, her 
türlü zoruğa rağmen yayıncılığa devam eden 
gazeteciler ve habercilik faaliyetleri oldu. Ya-
yımlanan video ve görseller ile her şart altında 
tarafsız ve özgür basın vurgusu yapıldı. 

“BIZ GAZETECIYIZ” 
Sosyal Medyada yayınlanan ‘Biz Gazeteci-

yiz’ videosunda Türkiye’de gazetecilik yapma 
imkanı kalmadığı için yurtdışında yaşamak zo-
runda kalan, her türlü olumsuzluk ve imkansız-
lıklara rağmen susmayan, özgür medya için di-
renen gazetecilere mikrofon uzatıldı. Videoyu 

sosyal medya kanallarından ve Youtube üze-
rinden yaklaşık 120 bin kişi izledi. https:// www.
youtube.com/watch?v=hahHvIU0his 

“TUTUKLU GAZETECILERE ÖZGÜRLÜK” 
3 Mayıs’ta tutuklu gazeteciler de unutulmadı. 
Geçen yıl her gazeteci için ayrı ayrı hazırlanıp 
yayımlanan videolara ek olarak bu yıl tutuklu 
gazetecileri hatırlatmak amacıyla bir klip hazır-
landı. Bu klipte özellikle uzun süreli tutukluluk 
alan gazeteciler ön plana çıkarıldı. https://www.
youtube. com/watch?v=1_JK7CqzlVM)

“BU YAYIN DEVAM EDECEK” 
Kamu yarına faaliyet gösteren International 

Journalists Association e.V. hazırladığı bir video 
ile faaliyetlerini anlatıldığı bir videoyu kamuo-
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yu ile paylaştı. Daha önce hazırlanan ve gaze-
tecilerin yurt dışına çıkma nedenlerini ve sü-
reçlerini anlatan video sosyal medya da en çok 
paylaşılan videolardan birisi oldu. Ayrıca “Jour-
nalist Post” dergisinin içeriği de hazırlanan bir 
kısa bir film ile anlatıldı. Dernek Genel Sekre-
teri Mustafa Kılıç, Bold Medya kanalına ko-
nuk olarak, derneğin faaliyetlerinden bahsede-
rek mücadelelerinin her zaman süreceğini ifade 
etti. Tr724 Kanalında ‘Ayaküstü’ve ‘Nöbetçi Edi-
tör’ programlarında da “Dünya Basın Özgürlü-
ğü” günü konusu gündeme getirildi. Erkam Tu-
fan Aytav ve Tarık Toros da yayınlarında Dünya 
Basın Özgürlüğü Gününe özel açıklamalar yap-
tılar. “3 Mayıs” sosyal medya kanalları tarafın-
dan işlenirken özellikle “Journalist Post” dergi-
sinin Mayıs özel sayısından alıntılar yapılması 
dikkatleri çekti (https://www.diken.com.tr/tur-
kiye-erdogandan-buyuktur/) Ayrıca Peaceful 
Actions “Basın Özgürlüğü Günü” için bir açıkla-
ma yayınlayarak Erdoğan’a gazetecileri serbest 
bırakması çağrısını yeniledi. Peaceful Actions’ın 
açıklaması şu şekilde; 

MEDYA ÖZGÜR DEĞILSE, 
DEMOKRASI YOKTUR
Türkiye’de medya çalışanları 3 Mayıs dün-

ya basın özgürlüğü gününü hapiste, işsiz ve 
ağır çalışma koşulları altında karşılıyorlar. 135 
medya mensubunun hapishanede tutuklu ya 
da hükümlü durumunda bulunduğu Türki-
ye’de 2000’den fazla gazeteci hakkında siyasi 
suçlamalarla çeşitli soruşturmalar açılmış du-

rumda. 3 binden fazla gazetecinin basın kar-
tı hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi ya 
da yenilenmedi. Son dört yılda 7 binden fazla 
medya çalışanı işini kaybetti. Medyanın yüz-
de 85’i iktidarın kontrolüne girerken, internet 
ve sosyal medya platformlarını da sansürle-
yebilmek için yeni yasal düzenlemeler yapıldı. 
Sansür ve otosansür, demokrasiler için vazge-
çilmez olan medyanın güç kaybetmesine, ga-
zetelerin tirajlarının yüzde 40 oranında erime-
sine neden oldu. Medya özgürlüğü endeksinde 
Türkiye 180 ülke arasında 152. Sıraya gerile-
yerek, diktatörlükle anılan ülkeler arasına katıl-
dı. 20 gazeteci son bir yılda fiziki saldırıya uğ-
radı. Gazeteciler, siyasetçiler tarafından ismen 
hedef gösterilmeye devam etti. Baskılar ve so-
ruşturmalar nedeniyle ülkeyi terk eden medya 
mensubu sayısı 500’e yaklaştı. Bu ağır tablo-
nun sorumlusu kuşkusuz olarak iktidarı oluş-
turan koalisyon hükümeti ve basın özgürlüğü-
nü garanti altına alan anayasal düzenlemeleri 
uygulamayan, iktidarın talepleri doğrultusun-
da hareket eden yargı ve kolluk güçleridir. Zor 
şartlarda Türkiye’de mesleklerini sürdürme-
ye çalışan medya emekçilerinin 3 Mayıs Dün-
ya Basın özgürlüğü günlerini kutlarken; tutsak, 
işsiz bırakılan ve basın kartı iptali nedeniyle 
mesleğini yapamaz hale getirilen tüm meslek-
taşlarımıza en güçlü desteklerimizi iletiyoruz. 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hüküme-
tini, öncelikle tutsak gazetecileri serbest bırak-
maya ve medya üzerindeki baskılara son ver-
meye çağırıyoruz. 
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International Journa-
lists Genel Sekrete-
ri Mustafa Kılıç, Bold 
Medya kanalında, ga-
zetecilere karşı işlenen 
suçlarla sürekli müca-
delelerini ifade etti.

Ayrıca “Journalist Post” der-
gisi, mayıs ayı sayısının ta-

mamını, gazetecilerin ya-
şadığı sıkıntılara ayardı. Deri 

içeriği, hazırlanan kısa bir 
film ile da tanıtıldı.
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KAÇIRMALARI VE 
İŞKENCELERİ DURDURUN

Turkey Tribunal’den NATO’ya çağrı; Birleşmiş 
Milletler 
önünde Orhan 
İnandı eylemi
İsviçre’de Verein Verfolgt der-
neği öncülüğünde bir araya ge-
len çok sayıda eğitim gönüllü-
sü, Orhan İnandı’nın Bişkek’te 
kaçırılmasını protesto etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Ce-
nevre Ofisi önünde, siville-
re yönelik silahlı şiddete kar-
şı mücadeleyi simgeleyen kırık 
sandalye heykelinin bulunduğu 
meydanda toplanan grup İnan-
dı’ya sahip çıktı. 

Turkey Tribunal, NATO ülkelerine çağ-
rıda bulunarak, otoriter Türk Rejimi-

nin illegal kaçırmalar ve Muhaliflere kar-
şı gerçekleştirdiği işkenceleri durdurması 
çağrısında bulundu. 

Belçika merkezli hukuk firması Van 
Steenbrugge Advocaten’in (VSA) girişimiy-
le, Türkiye’de son dönemde meydana ge-
len işkence, adam kaçırma, basın özgür-
lüğü, adil bir yargılanma, ifade özgürlüğü 
ve insan hakları ihlalleri gibi konuları kara-
ra bağlamak üzere kurulan “Turkey Tribu-
nal”ın yayınladığı ve NATO ülkelerine ger-
çekleştirdiği çağrı şu şekilde;

Ekim 2018’de Cemal Kaşıkçı’nın Suudi 
Arabistan’ın İstanbul büyükelçiliğinde gö-
zaltına alınıp öldürülmesine Türkiye yüksek 

sesle tepki göstermişken, şimdi kendilerinin 
de Kırgızistan’da tamamen kınadıkları aynı 
yöntemleri kullandıkları görülüyor.

YÜZDEN FAZLA KİŞİ KAÇIRILDI
Oransal olarak 100 işkence vakasından 

bir tanesinden daha azı ceza ile sonuçlanı-
yor. Son yıllarda Türkiye tarafından yurt dı-
şından 100’den fazla kişi kaçırıldı. Bu sü-
reçte bu mağdurlar sistematik olarak uzun 
süre ortadan kaybolmakta ve işkence gör-
mektedir. NATO, bazı üyelerinin adam ka-
çırma, işkence ve cezasızlığın olduğu, basın 
özgürlüğü, hukukun üstünlüğü veya insan 
haklarının korunması garantisi olmayan oto-
riter bir rejim kurduğu bir ittifak değil, de-
mokratik devletlerin bir ittifakı olmalıdır.

Selahattin Gülen, sırf soyadından dolayı, Kenya’dan kaçırılarak Türkiye’ye götürüldü. MİT tarafından Kırgızistan’dan kaçırılan Orhan İnandı ise, 
cezaevinde çektirdiği fotoğrafta, gördüğü işkence sebebiyle kolunun kırıldığı ve alçıya alındığı görülüyor.

Londra’da da 
protesto

Londra’da da protestocular kayıp Türk-Kırgız eğitimciye destek için bir araya geldi. Londra merkezli göç-
menler tarafından kurulan insan hakları dayanışma örgütü Human Rights Solidarity tarafından organize 
edilen protesto, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk-Kırgız Sapat okul ağının kurucusu ve başkanı Orhan 
İnandı’nın kaybolduğu Bişkek’te de protestolar devam ederken gerçekleştirildi. Brüksel’de de aktivistler, 
Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırıldığından 
endişe edilen İnandı davasıyla ilgili Avrupalı politikacıları bilinçlendirmek için bir araya geldi. 
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20 
Soruda 
“Mülteci” 
Olmak

“Tenkil Sürecinde Kaçırılmalar” 
paneli gerçekleştirildi

Dünya Mülteciler Günü, Bir-
leşmiş Milletler tarafından 
mültecilerin cesaretlerini ve 
güçlerini onurlandırmak için 
ilan edildi. Bu gün ile birlik-
te Mültecilerin yaşam şart-
larının dünyaya duyurulma-
sı hedefleniyor. Solidarity 
with Others 20 Haziran Dün-
ya Mülteci Günü vesilesiyle, 
uzman hukukçular tarafından 
soru-cevap şeklinde hazırla-
nan mültecilerin bilgilendirme 
amacıyla görseller eşliğinde 
bilgiler paylaştı. 
Mülteci kabul etmek ülkeler 
açısından bir zorunluluk mu-
dur?, Mülteci Statüsü Nasıl 
Kazanılır?, İltica başvurusu-
nun en önemli koşullarından 
birisi olan ‘Haklı Nedenle-
re Dayanan Zulüm Korkusu’ 
ne demektir? Ülkeden göç et-
mek durumunda kalmak ki-
şilere iltica etme hakkı sağlar 
mı? gibi önemli konuların yer 
aldığı balıklara https://www.
solidaritywithothers.com 
sayfasından ulaşılabilir. 

Tenkil Müzesi Derneği tarafından organi-
ze edilen ‘Tenkil Süreci’nde Kaçırılmalar’ 

başlıklı panel “Youtube” kanalından gerçek-
leştirildi ayrıca TR 7/24 ve MCTv kanalların-
dan da canlı yayınlandı. 

Programa özel bir video ile katılan kapa-
tılan Zaman Gazetesi ve İngilizce yayınlanan 
Todays Zaman gazetesi eski yazarı Herkül 
Milas, kaçırılmalar ve Hizmet hareketine ya-
pılanlarla, Türkiye’deki demokrasi ve özgür-
lük eksikliklerini değerlendirdi. 

Dün azınlıklara karşı yapılan haksızlık ve 

hukuksuzluklarla bugün Hizmet Hareketi’ne 
yapılanlar arasında büyük benzerlikler oldu-
ğunu kaydeden Herkül Milas, hukukun hiçe 
sayılması, gaddarlık, acımasızlık, mallara el 
konulması, kaçırılmalar dahil bir çok ortak 
acının tekrar yaşatıldığına dikkat çekti. Rum, 
Kürt, Alevi gruplarının yaşadıklarının Hizmete 
yaşatıldığına değindi. Röportajında kaçırılma-
larla ilgili ilginç bir bilgi paylaşan Milas, Yuna-
nistan’ın da benzer bir hatayı konunun kamu-
oyuna duyurulması nedeniyle yapmadığını 
aktardı. 

Tenkil Müzesi Derneği tarafından organize edilen panelde yazar Herkül Milas, kaçırılmalar ve Hizmet 
hareketine yapılanlarla, Türkiye’deki demokrasi ve özgürlük eksikliklerini değerlendirdi.
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İnsanlar, çocuklar uyurken 
sessiz olmalı, ölürken değil
Ülkelerini terk ederek Meriç’te hayatını kay-

bedenler için 20 Haziran Dünya Mülteci-
ler Günü’nde Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir 
etkinlik düzenlendi. Etkinlik, ülkelerinde zulme uğ-
radıkları için Avusturya’ya sığınan ve burada ya-
şamaya devam eden mülteciler ile onlara kucak 
açan Avusturya halkının katılımıyla düzenlendi. 
Tuna Nehri kıyısında düzenlenen “Tenkil kurban-
ları anma programı” Grüß Gott Österreich İnisiyatifi 
tarafından organize edildi. Tuna Nehri’nin kıyısında 
bir araya gelen katılımcılar yaptıkları basın açık-
lamasında, “Türkiye’de uzun süredir insan hak ve 
özgürlükleri, evrensel ilkelere, uluslararası sözleş-
melere, yasalara ya da insani değerlere göre değil 
iktidarın tanımlamasına, takdirine ve lütfuna göre 
belirleniyor” denilerek yaşanan sorunlar kamuoyu 
ile paylaşıldı. 

KÜRTLER VE ALEVİLERDEN SONRA 
HEDEF HİZMET HAREKETİ 
Grüß Gott Österreich İnisiyatifi, 15 Temmuz 

2016 sözde darbe girişiminin ardından çıkarılan 
Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümet tara-
fından yasalaştırıldığını ve Türkiye’deki sıradan va-
tandaşların bile terörist ilan edildiğini ve zulüm gör-
düğünü belirterek, Kürtlerin ve Alevilerin ardından 
şimdi Hizmet hareketinin hedef alındığı kaydedil-
di. “Türkiye’de Hizmet Hareketi mensuplarına ve 

sevenlerine, Kürtlere ve Alevilere aynı zulüm uy-
gulanmaktadır” açıklamasında bulunan Grüß Gott 
Österreich İnisiyatifi’nin açıklaması şöyle: “Maa-
lesef bu insanlar çaresizce ülkelerini terk edip gü-
venli başka ülkelere iltica etmek zorunda kalıyor-
lar. Bu insanlara kucak açan ülkelerden birisi olan 
Avusturya devletine ve halkına sonsuz teşekkür 
ediyoruz. Vatanlarından çıkmak zorunda bırakılan 
insanlar bu yolculuk esnasında maalesef canlarını 
verdiler. Onlarca çocuk ve yüzlerce yetişkin insan 
bu yolculukta hayatlarını kaybettiler. Bugün burada 
Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, yolda hayatla-
rını kaybeden arkadaşlarımızı ve evlatlarımızı hatır-
lama nedeniyle toplandık. Biliyoruz onları Cennete 
uğurladık ve Şimdi Tuna’ya bıraktığımız bu gülle-
ri onlara armağan ediyoruz. Hepsinin ruhu şad ol-
sun. Hepsini saygı ve sevgiyle anıyoruz.”

TUNA’DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ
Katılımcılar basın açıklamasının ardından elle-

rinde kayıpların fotoğraflarının olduğu pankartlarla 
bir “sessiz yürüyüş” gerçekleştirdi. Tenkil sürecine 
ve mağdurlara işaret eden el ilanları dağıtan katı-
lımcılar Tuna nehrine çiçek bıraktılar. Ayrıca Me-
riç’te ve Ege’de hayatını kaybeden her bir çoçuk 
için Tuna’ya beyaz gül de bırakıldı. Tuna nehri kıyı-
sındaki etkinliğin ana sloganı ise “İnsanlar, çocuklar 
uyurken sessiz olmalı, ama ölürken değil!” 
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TÜRKİYE 12 BİN 
EURO TAZMİNATA 
MAHKÛM OLDU

AİHM’den ‘ByLock’ kararı

AİHM’den 
gazeteciyi 
Türkiye’ye iade 
eden Bulgaristan’a 
15 Euro ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si (AİHM), 15 Temmuz darbe giri-

şiminin ardından Bulgaristan’a kaçan 
bir Türk muhalif gazetecinin iltica baş-
vurusunun Bulgar makamlarınca in-
celenmeden Türkiye’ye iade edildi-
ği bildirildi. Mahkeme kararından ötürü 
Bulgaristan’ı kınayarak, Sofya’yı 15 bin 
euro cezaya mahkum etti.

Strazburg merkezli mahkemeden 
yapılan açıklamada, başarısız darbe 
girişiminin ardından Bulgaristan’a ka-
çan gazetecinin uluslararası koruma 
başvurusu Bulgar makamları tarafın-
dan incelenmedi” denildi. 

Konuyu ele alan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, oy birliğiyle mu-
halif gazeteciyi Türkiye’ye iade eden 
Sofya’nın Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesinin 3. Maddesi (Hiç kimse iş-
kenceye, insanlık dışı ya da onur kırı-
cı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz) 
ile 13. Maddesi’ni (Etkili başvuru hakkı) 
ihlal ettiğine hükmetti. 

Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi (AİHM), 15 Temmuz son-
rası ‘ByLock’ kullandığı için 

tutuklanan eski polis memurunun 
başvurusunda kararını açıkladı. Mah-
keme, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin (AİHS) ‘Özgürlük ve Güven-
lik hakkını’ düzenleyen maddesinin 
ihlâl edildiğine hükmederek Türki-
ye’yi 12 bin Euro tazminat ödemeye 
mahkûm etti. 

AİHM’nin kararında, ‘başka delil 
ya da işaretler bulunmaksızın sade-
ce ByLock kullanmanın iddia edilen 
suçların gerçekten işlendiği konu-

sunda bir makul şüphe oluşturmadığı 
kaydedildi. AİHM, bir kişinin sadece 
ByLock indirdiği/kullandığı gerek-
çesiyle tutuklanması ya da mahkum 
edilmesini ‘hak ihlali’ saydı.

AİHM’nin 20 Temmuz’da verdi-
ği bu karar sonrası Türkiye’de hukuk-
çular ikiye bölündü. Bazı Hukukçu-
lar ByLock’a dayandırılan hükümlerin 
tamamının çöktüğünü ve AİHM’nin 
kararının on binlerce davayı etkileye-
ceğini savunurken, bir kısım hukuk-
çular ise sadece ByLock gerekçesiyle 
verilen mahkumiyet kararlarının hep-
sinin çöp olduğunu ileri sürüyorlar. 

HAZİRAN  2021



İNSAN HAKLARI BÜLTENİ 
OCAK-TEMMUZ 2021 SAYI:7

PEACEFUL24 A C T I O N S   P L A T F O R M

Solidarity 
With 
Others’dan 
cezaevleri 
raporu

TBMM’nin bombalanması 
ile ilgili şok belgeler

77 kadın gazeteci şiddet 
ve tacize maruz kaldı

Solidarity with Others, olağanüstü 
hal dönemini de kapsayacak şekil-

de 2015-2020 tarihleri arasındaki ce-
zaevlerinin durumu değerlendiren ay-
rıntılı bir raporu kamuoyu ile paylaştı. 

Türkiye 17/25 Aralık 2013 de ya-
şanan yolsuzluk ve rüşvet skandal-
larından bu yana demokrasiden hızla 
uzaklaştığının altının çizildiği detay-
lı raporda vahim tabloyu, Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileri-
nin defaatle dile getirdiği hatırlatılarak 
şu ifadeler kullanıldı: “Demokrasiden 
uzaklaşmanın etkilerinin en fazla his-
sedildiği alan şüphesiz insan haklarıdır. 
Özellikle siyasi gerekçelerle cezaevine 
konulanlardan ortaya oldukça “vahim” 
tablolar bulunuyor.”

Raporu beş ana bölüme ayıran So-
lidarity with Others, ilk olarak Türki-
ye cezaevlerinde uygulanan mevzuat 
ve cezaevlerinin fiziki özelliklerine iliş-
kin temel bilgiler verildi. İkinci bölümde 
2015-2019 yıllarını kapsayan istatis-
tikler aktarıldı. Oldukça vahim tablo-
ların sergilendiği istatistiklerde cezae-
vindeki yatak sayısı ile mahpus sayısı 
arasındaki farkın 61.336 olduğu tespit 
edildiği belirtildi. 

Nordic Monitor, 15 Temmuz ak-
şamına yönelik çok tartışılacak 
belgeleri kamuoyu ile paylaş-

tı. Yayınlanan TBMM’nin bombalan-
masına ilişkilerin görüntülerin gerçeği 
yansıtmadığına dair şok belgeler ya-
yınladı. 

Birbiriyle çelişen bilirkişi raporla-
rının ve önceden hazırlanan ifadele-
re imza atmayan pilotlara işkencelerin 
yer aldığı bilgiler aktarıldı. İddianame-
ye göre ilk bomba Meclis’in bahçesi-
ne gece 02:35’de düştü. Kayıtlarda 
1 ton ağırlında GBU-10 olarak belirti-
len bombanın mahkeme dosyasında 
yer alan resmî olay yeri fotoğrafların-

da resmi olay yeri inceleme raporun-
da bombanın sadece 1,5 metre derin-
liğinde ve 6-7 metre çapında bir çukur 
oluşturduğu yer alıyor.

Kendisi de kıdemli bir pilot olan 
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Or-
general Akın Öztürk ile Hulusi Akar’ın 
başdanışmanı Kurmay Albay Orhan 
Yıkılkan mahkemede yaptıkları sa-
vunmada bunun teknik olarak imkan-
sız olduğunu açıklayarak kamuoyun-
da bilinmeyen bilgileri paylaştılar. 

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu/ The Coaliti-
on For Women In Journalism (CFWIJ), Hazi-
ran ayı raporunu yayınladı. Rapora göre, ka-
dın gazetecilerin yargılanmasında Türkiye’de 
25 kadın gazeteciyle hak ihlallerinde en yük-
sek orana sahip ülke oldu. 

Rapora göre, Haziran dünyanın farklı böl-
gelerinden 77 kadın gazeteci cinayet, kaçır-
ma, gözaltı, fiziksel saldırı, şiddet, tehdit ve 
taciz gibi farklı hak ihlallerine uğradı. Kadın 
gazetecilerin yargılanmasındaTürkiye’de 25 
kadın gazeteciyle hak ihlallerinde en yüksek 
orana sahip ülke oldu. 

Sahada gazeteci kadınlara yönelik po-
lis şiddeti Mayıs ayına göre yüzde 83.3 artar-
ken, kadın gazetecilere yönelik taciz davala-
rının sayısı geçen aya göre yüzde 471,4 arttı. 
Türkiye’de Haziran ayında en az 10 kadın ga-
zeteci sahada haber yaparken polis tarafın-
dan fiziksel şiddete maruz kaldı. Bu sıralama-
da Türkiye’yi, Pakistan ve Filistin takip etti. 

HAZİRAN  2021
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New York Times:
Erdoğan yurt dışındaki muhaliflerini 
kaçırmakla övünen tek lider

ABD’nin önde gelen gazetele-
rinden The New York Times, 
başyazısında, muhalifleri-

ne yönelik yurtdışında operasyon-
lar yürüten otoriter ülkeler ve lider-
lerini ele aldı. The New York Times, 
diğer otoriter liderlerin aksine Erdo-
ğan’ın yasa dışı kaçırma eylemle-
riyle açıkça övündüğünü yazdı.

Başyazıda Suudi Arabistan 
ve Rusya gibi ülkelerin liderleri-
nin yurtdışında muhaliflerine yö-
nelik gizli operasyonlara yönelik 
‘sorumluluk almaktan’ kaçındıkla-
rını AKP lideri Cumhurbaşkanı R. T. 
Erdoğan’ın ise muhaliflerini kaçır-
ma hadiselerinden açıkça övündü-
ğü belirtildi.

DİĞERLERİ ‘SORUMLU-
LUKLARINI’ REDDEDİYOR
Yazıda, “Ne Suudi Arabistan 

Veliaht Prensi Muhammed bin Sal-
man ne de Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin, bu operasyonları 
haklı çıkarmak veya rasyonelleştir-
mek için herhangi bir çaba göster-
medi; sadece kişisel sorumluluğu 
reddettiler. Türkiye Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ise aksi-
ne, Temmuz 2016’daki darbe giri-
şiminden bu yana hem yasal hem 
de yasadışı yolları kullanarak mu-
haliflerine karşı açıkça geniş bir kü-
resel ağ oluşturdu. İnsan hakları 
örgütü Freedom House tarafından 
bu yıl yayınlanan önemli bir rapo-
ra göre 17 ülkede en az 58 kaçır-
ma olayı yaşandı.” ifadelerine yer 
verildi. 

TEMMUZ  2021
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Peaceful Actions 
Platformu’ndan 

”Mülteci İletişim&
Destek Merkezi”

Peaceful Actions Platformu, 
yaşanan hukuki sorunlardan 

hızlı  bir şekilde haberdar olmak, 
çözüm sunabilecek muhataplar-
la doğru iletişimi sağlamak ve ih-
tiyaç olduğunda farklı aktörlerin 
desteğini sağlamak için “Mülteci 
İletişim &  Destek Merkezi”ni ha-
yata geçirdi.

Merkezin misyonu, ’Deste-
ğe ihtiyacı olanları, destek verebi-
lecek olanlarla buluşturmak’ ola-
rak özetleniyor. Merkezin Yürütme 
Kurulu; Nurullah  Albayrak, Yase-
min Aydın, Hasan Cücük, Hüseyin 
Demir’den oluşuyor.  Takip destek 
ekibiyle birlikte, desteğe ihtiyacı 
olan herkesin hizmetinde olacak-

larını belirtiyorlar.
Merkezin amacı ise, ’göç es-

nasında yaşanan problemlerde, 
farklı aktörlerin desteğini sağla-
mak için gerekli iletişimin, baskı 
ve stres altında olan mağdurun bi-
reysel kabiliyeti ile sınırlı kalma-
ması,  imkan ve kabiliyetlerin de 
rantabl kullanılması’ şeklinde ta-
nımlandı.

Mülteci İletişim & Destek Mer-
kezi, göç esnasında; ’’deport, iade, 
kırmızı bülten/difüzyon ve pasa-
port iptali nedeniyle gözaltı’’ so-
runları yaşayan mağdurlar için ir-
tibat noktası olacak ve ihtiyaç 
duyulan aktörlerin  desteklerini 
sağlayacak. 

Mülteci İletişim & Destek 
Merkezi irtibat bilgileri:

  Whatsapp : +49 170 525 8431  
  iletisimvedestekmerkezi@gmail.com  
  Twitter (DM): @PeacefulDestek
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