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KURULUŞ 

ADI/İZLEME 

PERİYODU 
 

   02.07.2021-29.07.2021   
 

 

Ulusal İnsan 

Hakları 

Kurumları 

Küresel İttifakı  

(GANHRI) 

- 16.07.2021 tarihinde GANHRI resmi web sitesinde 2021 yılı 

yıllık olağan toplantısına ilişkin basın açıklaması yer almaktadır. 

29.06.2021-01.07.2021 günleri arasında 300’den fazla UİHK 

temsilcisi, uzman ve paydaşın katılımıyla gerçekleşen toplantının 

temel başlıkları: “İyi Uygulama Örnekleri Paylaşımı”, “İş 

Dünyası ve İnsan Hakları Özel Oturumu”, GANHRI “İnsan 

Hakkı Savunucuları ve Sivil Alan Küresel Eylem Planı’na Dair 

İstişareler” şeklinde olmuştur. Ayrıca toplantıda pandemiyle 

mücadeleye ilişkin bilgi paylaşımları gerçekleşmiştir. “İş 

Dünyası ve İnsan Hakları” gelişen bir alan olarak toplantının 

önemli bir parçası olarak dikkat çekmektedir. Toplantıyla alakalı 

daha detaylı içeriğe link aracılığı ile ulaşmak mümkündür:   

https://ganhri.org/press-release-ganhri-2021am/ (E.T. 

29.07.2021) 

 

Ulusal İnsan 

Hakları 

Kurumları 

Avrupa Ağı 

(ENNHRI) 

 

- 06.07.2021 tarihinde ENNHRI Avrupa’da hukukun 

üstünlüğünün durumuna ilişkin 2. yıllık raporunu resmi web 

sitesinde yayınladı. 359 sayfalık raporda ülke raporları, AB 

genelinde UİHK’ların hukukun üstünlüğünün sağlanmasında 

işlevinin geliştirilmesi, yeni tehdit ve trendler işlenmiştir. Rapora 

şu linkten ulaşılabilir: http://ennhri.org/wp-

content/uploads/2021/03/EU-RoL-Report-2021.pdf (E.T. 

29.07.2021) 

 

- 07.07.2021 tarihinde ENNHRI’nin resmi web sitesinde 2-3 

Haziran 2021 tarihinde, UİHK başkanları, göç uzmanları, 

uluslararası örgüt ve sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler 

arasında gerçekleştirilen; UİHK’ların göçmenlerin insan 

haklarına saygı gösterilmesi bağlamındaki işlevine ilişkin 

toplantının çıktılarını ihtiva eden raporlar paylaşılmıştır. 

Toplantının video kaydı linkte mevcuttur:   

https://www.youtube.com/watch?v=rQAVAJle5Mo&t=18s(E.T. 

29.07.2021)  

Toplantı çıktılarına ilişkin dokümanlar, kabul edilen belge ve 

açıklamalar ile göçmenlerin insan haklarının korunmasına ilişkin 

kabul edilen rehberlere linkten ulaşılabilir:  

http://ennhri.org/news-and-blog/role-of-nhris-in-monitoring-

reporting-and-protecting-migrants-rights-at-borders-

highlighted-at-high-level-conference/ (E.T. 29.07.2021) 

https://ganhri.org/press-release-ganhri-2021am/
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/03/EU-RoL-Report-2021.pdf
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/03/EU-RoL-Report-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rQAVAJle5Mo&t=18s
http://ennhri.org/news-and-blog/role-of-nhris-in-monitoring-reporting-and-protecting-migrants-rights-at-borders-highlighted-at-high-level-conference/
http://ennhri.org/news-and-blog/role-of-nhris-in-monitoring-reporting-and-protecting-migrants-rights-at-borders-highlighted-at-high-level-conference/
http://ennhri.org/news-and-blog/role-of-nhris-in-monitoring-reporting-and-protecting-migrants-rights-at-borders-highlighted-at-high-level-conference/
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UİHK’ların sınırlarda gerçekleşen insan hakkı ihlallerinin 

engellenmesi hususundaki rolü toplantının ana konusu olmuştur. 

 

- 08.07.2021 tarihinde, ENNHRI’nin resmi web sitesinde, insan 

hakları savunucularının haklarının korunmasını konu edinen ve 

11-25 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 

NHRI Academy 2021 isimli 2 haftalık eğitime ilişkin bir haber 

yayınlanmıştır. Haber metninde eğitime ilişkin çeşitli materyaller 

yer almaktadır. Linkten materyallere ulaşmak mümkündür: 

http://ennhri.org/news-and-blog/we-are-and-we-stand-for-

human-right-defenders-stories-from-the-nhri-academy-2021/ 

(E.T. 29.07.2021)  

Kurumumuz eğitime dâhil olan 20 kurum arasında yer almaktadır 

ve eğitime Kurumumuz adına Uzman Ertuğrul Yazar katılmış 

olup eğitimle alakalı Kurum personeline bilahare bir sunum 

gerçekleştirmiştir.  

 

- 15.07.2021 tarihinde ENNHRI’nin resmi web sitesinde, Türk-

Yunan sınırında gerçekleşen insan hakkı ihlallerine ilişkin Yunan 

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’nun hazırladığı rapor 

yayınlanmıştır. Yayınlanan rapora şu linkten ulaşılabilir: 

http://ennhri.org/news-and-blog/greek-nhri-sheds-light-on-the-

situation-of-migrants-at-its-borders-and-challenges-of-ngos-

assisting-refugees/ (E.T. 29.07.2021) 

Rapora göre Komisyon’un temel bulguları şu şekildedir:  

1-Komisyon, Yunan otoritelere gayri resmi geri itmeleri (push-

back) izlemek ve kaydetmek üzere bağımsız bir komisyon 

kurulmasını önermektedir. 

2- İzleme faaliyetleri esnasında sığınmacılara yapılan 

bilgilendirmelerin doğrudan değil, 3.kişiler aracılığı ile 

gerçekleştirilmesi Komisyonda kaygıya sebep olmuştur. Bu 

durumun muhtemel temyiz imkânlarını kısıtladığı 

düşünülmektedir. 

3- Kabul ve tanı merkezlerinin sisteminin çöktüğü, 

sığınmacıların, mültecilerin, küçüklerin oldukça kalabalık 

kamplarda, insan onuruna aykırı surette yaşamaya mecbur 

edildiği ve tecavüz, şiddet, insan ticareti ev içi şiddet gibi 

tehlikelerle karşı karşıya olduğu belirtilmiştir. 

4-Mültecilerin uygun mental-psikolojik tedavi alma 

imkânlarından yoksun olduğu; tecavüz, işkence, fiziksel, cinsel 

ya da duygusal şiddet ve istismar vakıalarının tespitinde 

düzensizlikler yaşadığı belirtilmektedir. 

5-Mültecilere hizmet sağlayan STK’ların karşılaştığı 

problemlere ışık tutulduğu ifade edilmektedir. 

http://ennhri.org/news-and-blog/we-are-and-we-stand-for-human-right-defenders-stories-from-the-nhri-academy-2021/
http://ennhri.org/news-and-blog/we-are-and-we-stand-for-human-right-defenders-stories-from-the-nhri-academy-2021/
http://ennhri.org/news-and-blog/greek-nhri-sheds-light-on-the-situation-of-migrants-at-its-borders-and-challenges-of-ngos-assisting-refugees/
http://ennhri.org/news-and-blog/greek-nhri-sheds-light-on-the-situation-of-migrants-at-its-borders-and-challenges-of-ngos-assisting-refugees/
http://ennhri.org/news-and-blog/greek-nhri-sheds-light-on-the-situation-of-migrants-at-its-borders-and-challenges-of-ngos-assisting-refugees/
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- 15.07.2021 tarihinde ENNHRI’nin resmi web sitesinde, 

Slovenya UİHK’nın yayımladığı, ulusal otoriteler tarafından 

gerçekleştirilen sınır prosedürlerinin uygulanmasında eksiklikler 

yaşandığına dair mülteci hakları raporu yayınlanmıştır. Rapora 

verilen linkten ulaşılabilir: http://ennhri.org/news-and-

blog/slovenian-nhri-report-on-migrants-rights-reveals-several-

shortcomings-in-the-application-of-border-procedures-by-

national-authorities/ (E.T. 29.07.2021) 

 

- 15.07.2021 tarihinde ENNHRI’nin web sitesinde, Sırbistan 

UİHK’nın yayımladığı, sınırdaki mültecilere yönelik 

muameleleri izleme raporu yayınlanmıştır. Raporda özellikle 

UİHK’lar arasındaki iletişime dair iyi uygulama örnekleri 

vurgulanmakta, mültecilerin maruz kaldığı barınma 

problemlerine değinilmekte, mültecilerin haklarını aramakta 

karşılaştığı bazı zorluklar ifade edilmektedir. Rapora linkten 

ulaşılabilmesi mümkündür: http://ennhri.org/news-and-

blog/serbian-nhri-publishes-report-on-monitoring-the-treatment-

of-migrants-at-the-borders/ (E.T. 29.07.2021) 

 

 

KURULUŞ 

ADI/İZLEME 

PERİYODU 
 

02.07.2021-29.07.2021 
 

 

 

Avrupa 

İşkencenin 

Önlenmesi 

Komitesi (CPT)  

- 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında CPT 105. Genel 

Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Oturum sırasında Komite, 

Azerbaycan (Aralık 2020), Almanya (Aralık 2020), Sırbistan 

(Mart 2021), İsveç (Ocak 2021) ve Türkiye'ye (Ocak 2021) 

düzenlenen periyodik ziyaretlere ilişkin raporları kabul etmiştir. 

Bu raporların zamanı gelince ilgili ulusal makamlara iletileceği 

belirtilmiştir. 

 

 

 

 

http://ennhri.org/news-and-blog/slovenian-nhri-report-on-migrants-rights-reveals-several-shortcomings-in-the-application-of-border-procedures-by-national-authorities/
http://ennhri.org/news-and-blog/slovenian-nhri-report-on-migrants-rights-reveals-several-shortcomings-in-the-application-of-border-procedures-by-national-authorities/
http://ennhri.org/news-and-blog/slovenian-nhri-report-on-migrants-rights-reveals-several-shortcomings-in-the-application-of-border-procedures-by-national-authorities/
http://ennhri.org/news-and-blog/slovenian-nhri-report-on-migrants-rights-reveals-several-shortcomings-in-the-application-of-border-procedures-by-national-authorities/
http://ennhri.org/news-and-blog/serbian-nhri-publishes-report-on-monitoring-the-treatment-of-migrants-at-the-borders/
http://ennhri.org/news-and-blog/serbian-nhri-publishes-report-on-monitoring-the-treatment-of-migrants-at-the-borders/
http://ennhri.org/news-and-blog/serbian-nhri-publishes-report-on-monitoring-the-treatment-of-migrants-at-the-borders/
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KURULUŞ 

ADI/İZLEME 

PERİYODU 
 

02.07.2021-29.07.2021 
 

 

AGİT 

Demokratik 

Kurumlar ve 

İnsan Hakları 

Ofisi (ODIHR)   

- 09.07.2021 tarihinde Ofis’in resmi internet sitesinden yaptığı 

paylaşım ile Gürcistan Yüksek Mahkemesi’ne yargıç adaylığı 

değerlendirilmiştir. ODIHR, ulusal makamların Gürcistan'da 

yargı bağımsızlığını güçlendirmeyi desteklemek amacıyla 2019 

yılından beri Yüksek Mahkeme yargıçlarının aday gösterilmesi 

ve atanması sürecini izlemektedir. Buna göre ODIHR, 3. izleme 

raporunda Gürcistan Yüksek Mahkemesine yargı adaylığı 

sürecindeki eksikliklerin, sürecin şeffaflığı ve hesap 

verebilirliğinde yapılan bazı son gelişmelere rağmen ülkedeki 

yargının bağımsızlığını zedelediğini ve kamu güvenini 

sarsabilecek önemli ihlallerin varlığına dikkat çekmiştir. 

 

 

-12.07.2021 tarihinde Ofis’in resmi internet sitesinden yaptığı 

paylaşım ile Moldova'da gerçekleşen erken parlamento seçimleri 

ele alınmıştır. Buna göre; AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan 

Hakları Ofisi (ODIHR), AGİT Parlamenterler Meclisi (AGİT 

PA), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve 

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) oluşan ortak gözlem heyeti 

oluşturulmuştur. Heyet yaptıkları gözlemler sonucunda 

seçimlerin iyi bir şekilde yönetildiğini, Moldova’nın demokratik 

seçimler yapmak için sağlam bir temeli olduğunu ancak seçim 

yetkililerinin tarafsızlığına ilişkin endişelerin olduğunu 

belirtmiştir. 

 

-13.07.2021 tarihinde Ofis’in resmi internet sitesinden yaptığı 

paylaşımda AGİT'in 2021 İsveç Başkanlığı ile ODIHR 

tarafından çevrimiçi yapılan ve bu yıl düzenlenen üçüncü 

toplantı olan Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı (SHDM) ele 

alınmıştır. Toplantıda dijital teknolojilerin insan hakları, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğünden yararlanmayı teşvik etme 

ve geliştirmedeki rolüne dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte; 

yeni teknolojilerin insan haklarını ihlal ederek kötüye 

kullanılmaması, pandemi döneminde ele alınan tüm önlemler, 

giderek artan algoritma ve yapay zekâ kullanımının 

toplumlarımızda ayrımcılığı tekrarlamak yerine ayrımcılıkla 

mücadele etmesinin önemi vb. konular üzerinde durulmuştur. 



 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 

Periyodik Uluslararası İnsan Hakları Takip Bülteni 
 

5 
 

  

-19.07.2021 tarihinde Ofis’in resmi internet sitesinden yaptığı 

paylaşımda 17.03.2021 Hollanda parlamento seçimleri: 

AGİT/DKİHB seçim uzman ekibi nihai raporu ele alınmıştır. 

ODIHR tarafından ilgili nihai raporun ana sonuçlarından 

bazıları; seçimler iyi yönetilmiş olsa da seçim sonuçlarının yargı 

denetiminin olmaması gibi bazı sorunların devam ettiği 

şeklindedir. Rapor, seçimlerin yürütülmesini iyileştirmek ve 

seçimleri AGİT taahhütleri ile demokratik seçimler için diğer 

uluslararası yükümlülükler ve standartlarla daha da uyumlu hale 

getirme çabalarını desteklemek için 10 tavsiye sunmaktadır. 

Raporda geçen önemli tavsiyelerden bazılarına web sitesinde yer 

alan haber içeriğinde yer verilmiştir. 

 

-26.07.2021 tarihinde Ofis’in resmi internet sitesinden yaptığı 

paylaşımda 2021 Arnavutluk parlamento seçimleri: 

AGİT/DKİHB gözlem heyeti nihai raporu ele alınmıştır. ODIHR 

tarafından ilgili nihai raporun ana sonuçlarından bazıları; seçim 

sürecinde ve seçimlerin denetiminde temel özgürlüklere genel 

olarak saygı duyulduğu ancak siyasi partilerin oy satın aldığı vb. 

iddiaların olduğu ve soruşturmaların açıldığı şeklindedir. 

Raporda, Arnavutluk'taki seçimlerin AGİT taahhütleri ve 

demokratik seçimler için diğer uluslararası standartlarla uyumlu 

hale getirilmesine yönelik 23 tavsiye sunulmaktadır. Raporda 

geçen önemli tavsiyelerden bazılarına web sitesinde yer alan 

haber içeriğinde yer verilmiştir. 

 

 

KURULUŞ 

ADI/İZLEME 

PERİYODU 

 

02.07.2021-29.07.2021 
 

 

BM İnsan 

Hakları Yüksek 

Komiserliği 

(OHCHR) 

- 03.07.2021 tarihinde kadın sünnetine karşı ses yükseltilmesinin 

gerekliliğini ifade eden bir paylaşım yapılmıştır. 

 

- 04.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda, siyahilere yönelik 

daha fazla gerçekleşen polisiye faaliyetlerin, bu toplulukları 

daha korumacı ve kendisini tehlikede hisseden bir konuma ittiği 

ifade edilmiştir. 

 

- 05.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda COVID-19 sonrası 

süreçte dünyamızı daha kapsayıcı bir yer haline getirmek 

gerektiği ifade edilmiştir. 
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- 06.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda Esvatini’de demokratik 

reform talebiyle gerçekleşen barışçıl protestolara yönelik artan 

müdahalelerin endişeyle karşılandığı ifade edilmiştir. 

 

- 07.07.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Michelle Bachelet’in Myanmar’da hızlanarak kötü hale gelen 

insan hakları durumundan duyduğu endişe ve ülkedeki durumun 

barışçıl bir çözüme kavuşturulması talebini içeren bir paylaşım 

yapılmıştır. 

 

- 07.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda, ekonomik 

eşitsizliklerin politika seçimlerinden kaynaklandığı ve istendiği 

takdirde ortadan kaldırılabileceği ifade edilmiştir. 

 

- 07.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda, sağlığın bir insan 

hakkı olduğu, pandemi sürecinden güçlü şekilde çıkmanın, nadir 

hastalık görülen insanlara yönelik farkındalığın artırılması ve 

kapsayıcı bir sağlık sistemi oluşturulması konularında bir fırsat 

sunabileceği ifade edilmiştir. 

 

- 07.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda Haiti Devlet 

Başkanı’na yönelik suikast kınanmıştır. 

 

- 07.07.2021 tarihli paylaşımda BM İnsan Hakları Yüksek 

Komiseri Michelle Bachelet’e ait olan;  COVID-19, çevre 

kirliliği ve iklim değişikliğinin herkesi adaletsizliği ve eşitsizliği 

anlamaya ittiğini ifade eden bir sözü alıntılanmıştır. 

 

- 08.07.2021 tarihli paylaşımda, işlemeyen ekonomik modellere 

yapılacak bir dönüşü dünyanın kaldıramayacağı belirtilerek, 

COVID-19’la mücadele ve COVID-19 sonrası sürecin 

yaralarının sarılmasında insan haklarının merkeze alınması 

gerektiği ifade edilmiştir. 

- 08.07.2021 tarihli paylaşımla; eşitsizlikleri azaltmanın, bazı 

kamu hizmetlerinde kronik hale gelmiş yetersiz yatırımların 

tersine çevrilmesinin, ekonomik ve sosyal haklara yönelik 

farkındalığın önemine vurgu yapılmıştır. 

 

- 09.07.2021 tarihli paylaşımda Birleşik Devletler’de bir yıl önce 

öldürülen George Floyd’un kardeşinin tüm insan hakları 

ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çağrısına yer 

verilmiştir. 

 

- 11.07.2021 tarihinde pandemi öncesi dönemde denenen 

yöntemlerin pandemi sonrasındaki süreçte kullanılamayacağı 

belirtilerek Michelle Bachelet’in “geçmişi değiştiremesek de 

geleceği değiştirebiliriz” şeklindeki sözlerine yer verilmiştir. 
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- 12.07.2021 tarihinde Michelle Bachelet’in George Floyd 

üzerinden örneklediği siyahilere ve Afrika kökenlilere yönelik 

sistematik ırkçılığa dair konuşması paylaşılmıştır. 

 

- 13.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda; Michelle Bachelet’in 

“Küresel barış, adalet ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 

hedefleri nasıl başarabiliriz? Kalkınma hakkına vurgu yaparak 

ve çevresel bozulmayı, eşitsizliği, adaletsizliği, sosyal kriz ve 

sağlık krizinin temel nedenlerini ele alarak” şeklindeki sözleri 

paylaşılmıştır. 

 

- 14.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda internetin daha güvenli 

bir yer haline getirilmesi gerektiği ancak bunun insan hakları 

pahasına gerçekleşmemesi gerektiği ifade edilmiş, bu duruma 

ilişkin birtakım öneriler paylaşılmıştır. 

 

- 14.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda internete yönelik 

gerçekleşen sınırlandırmaların her zaman insan haklarını ihlal 

etmediğini ancak bu sınırlamalarda da belli bir limit ve oran 

olması ve ayrımcı bir durum ihtiva etmemesi gerektiği ifade 

edilmiştir. 

 

- 15.07.2021 tarihinde Michelle Bachelet’in “eşitsizliği ele alan ve 

sosyal adaleti inşa eden insan hakları temelli politikalar daha 

güçlü ekonomiler geliştirecek, daha kapsayıcı politikalara olan 

yönelimi artıracak, güvenin kök salmasını sağlayacak ve arkada 

kalanlara ulaşmamıza olanak sağlayacak ve umudu inşa edecek” 

şeklindeki sözleri alıntılanmıştır. 

 

- 15.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda Belarus’taki son 

gelişmelerin hukukun üstünlüğü ve insan haklarını ciddi şekilde 

zedelediği ifade edilmiştir. 

 

- 17.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda Yüksek Komiser 

Michelle Bachelet’in Küba hükümetine yönelik zorlaşan 

ekonomik koşullar sebebiyle demokratik protesto hakkını 

kullanan ve temel insan haklarından faydalanan gözaltındaki 

protestocuların serbest bırakılmasına yönelik çağrısı 

alıntılanmıştır. 

 

- 19.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda gazetecilere ve insan 

hakları savunucularına yönelik siber casusluk faaliyetlerinin 

oldukça yüksek boyutta seyrettiği ifade edilmiştir. 

 

- 21.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda kurumsal ırkçılığın 

bölünme ve adaletsizlik yarattığı ifade edilerek, kamu 
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kaynaklarının adil ve doğru bir şekilde kullanılması gerektiğinin 

altı çizilmiştir. 

 

- 22.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda bu sene Tokyo’da 

düzenlenen olimpiyatların genel olarak ayrımcılıkla 

mücadelenin, saygının ve herkes için eşit fırsatların bir simgesi 

olduğu ifade edilmiştir. 

 

- 23.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda suya erişimin bir insan 

hakkı olduğu ifade edilerek, İran’ın Kuzistan bölgesinde su 

kıtlığı dolayısıyla başlayan protestoların çözümünün geniş çaplı 

tutuklamalar ve aşırı güç kullanımı olmadığı belirtilmiştir. 

 

- 24.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda çocukların dijital 

ortamdaki gizlilik haklarının geliştirilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. 

 

- 26.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda Irak’ın insan haklarına 

yönelik Ulusal Eylem Planı’na yer verilmiştir. 

 

- 27.07.2021 tarihinde yapılan paylaşımda Michelle Bachelet’in 

COVID-19’a karşı gerçekleştirilen mücadelenin cinsiyet 

eşitsizliğinin durdurulması için de yapılmasına ilişkin çağrısına 

yer verilmiştir. 

 

 

KURULUŞ 

ADI/İZLEME 

PERİYODU 
 

02.07.2021-29.07.2021 
 

 

İşkencenin 

Önlenmesi 

Derneği (APT)  

- 05.07.2021 tarihinde Dernek resmi internet sayfasında yapılan 

paylaşımda APT'nin gözaltı sürecinin ilk saatlerinde gözaltı 

önlemlerinin uygulanmasını teşvik etmeye yönelik olarak 

Brezilya, Madagaskar ve Tayland'da yürüttüğü üç yıllık projeye 

ilişkin olarak bağımsız bir değerlendirme yaptığı ve projede dört 

önemli başarının elde edildiği belirtilmiştir. 

 

- 05.07.2021 tarihinde Dernek resmi sitesinde yapılan bir başka 

paylaşımda da “ APT ve UNDP’nın birlikte kurduğu “COVID 

19 ve Dijital Haritalama: Adalet ve Özgürlükten Alıkonulma” 

isimli çevrimiçi sistem aracılığıyla toplanan verilerin analizi 

sayesinde, pandemi sürecinde Latin Amerika ve Karayipler’deki 

hapishane sistemlerinde dört temel eğilimin ortaya çıktığını 

belirtilmiştir. 
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KURULUŞ 

ADI/İZLEME 

PERİYODU 
 

02.07.2021-29.07.2021 
 

 

 

BM İşkencenin 

Önlenmesi Alt 

Komitesi (SPT) 

 

 

 

- Yaklaşan etkinlik olarak SPT’nin 8-12 Kasım 2021 45. Olağan 

oturumunun olacağı bilgisi yer almaktadır. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATI

ndex.aspx (E.T. 29.07.2021) 

 

- 13.09.2021-08.10.2021 tarihleri arasında İnsan Hakları 

Konseyi’nin (Human Rights Council) 48. Olağan Oturumunun 

gerçekleşeceği bilgisi yer almaktadır.  

 

- 01.11.2021-12.11.2021 tarihleri arasında Evrensel Periyodik 

İnceleme Çalışma Grubu’nun 39. Oturumunun gerçekleşeceği 

bilgisi yer almaktadır. Tarihlerin değişebileceği de not 

düşülmüştür. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Meetings.aspx 

(E.T. 29.07.2021) 

 

- Periyodik izlemeye konu olan ilgili tarihler arasında SPT’nin 

resmi internet sayfasında güncel bir duyuru yer almamaktadır. 

Bununla birlikte BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile ortak 

sayfayı paylaştıklarından,  “Duyurular ve Etkinlikler” başlıklı 

bilgilendirme sekmesinde yer alan önemli başlıklar aşağıda 

derlenmiştir. 

 

- 28.07.2021 tarihinde resmi internet sayfalarında yer alan basın 

açıklamasına göre, Albinizmli (deri, göz ve saçta çok az renk 

pigmentinin olduğu veya hiç renk pigmentinin olmadığı genetik 

bir hastalık) kişilerin insan haklarından sorumlu BM bağımsız 

uzmanı Ikponwosa Ero (Nijerya) tarafından yazılan basın 

açıklamasında, pandemi esnasında Albinizmli kişilerin 

ölümlerinde bir artış olduğu, çünkü bu kişilerin vücut 

parçalarının iyi şans ve zenginlik getireceği inancıyla iksirlerde, 

büyücülük faaliyetlerinde kullanıldığı ve dolayısıyla bu 

- 15.07.2021 tarihinde Dernek internet sitesinde aşağıdaki 

ifadelerin kullanıldığı bir paylaşım yapılmıştır: 

“ Direnelim: Brezilyanın İşkenceyi Önleme Sistemini alt üst 

etme, bozma çabalarına karşı direnilmelidir.” 

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Meetings.aspx


 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 

Periyodik Uluslararası İnsan Hakları Takip Bülteni 
 

10 
 

kimselerin saldırıya uğradığı belirtilmiştir. Daha trajik olanı ise 

bu olayın mağdurlarının çoğunlukla çocuklar olduğuna 

değinilmiştir.  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

px?NewsID=27346&LangID=E 

 

- 27.07.2021 tarihinde resmi internet sayfalarında yer alan basın 

açıklamasına göre, BM bağımsız uzmanları tarafından 

Guetamala’ya insan hakları savunucularına suçlu muamelesi 

yapmaması çağrısında bulunmuştur.  Hidroelektrik projesini 

durdurmak için Yüksek Mahkeme’ye dava açan çevreci insan 

hakları aktivistlerinin misilleme, karalama, itibarsızlaştırma 

kampanyasına maruz kaldığı belirtilmiştir. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

px?NewsID=27343&LangID=E (E.T. 29.07.2021) 

 

- 27.07.2021 tarihinde resmi internet sayfalarında yer alan basın 

açıklamasına göre Myanmar'daki insan haklarının durumuna 

ilişkin BM Özel Raportörü tarafından Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi ve Üye Devletlerine, Myanmar’da COVID-

19 vakalarının artması nedeniyle acil bir "COVID ateşkesi" 

çağrısı yapılmıştır. Darbeciler, bir yandan sağlık çalışanlarına 

yönelik saldırılarını tırmandırırken bir yandan da COVID-19 

kaynaklı ölümler artmaktadır. Myanmar’da çok fazla insanın 

gereksiz yere hayatını kaybetmekte olduğu ve BM müdahalesi 

olmadan kayıpların hızla artmaya devam edeceği 

belirtilmektedir.  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

px?NewsID=27341&LangID=E (E.T. 29.07.2021) 

 

- 26.07.2021 tarihinde resmi internet sayfalarında yer alan basın 

açıklamasına göre, Filistin’de Devlet Başkanı Mahmud Abbas 

tarafından 29 Nisan 2021’de süresiz olarak ertelenen parlamento 

ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için derin endişe içinde oldukları 

yer almıştır. Seçimlerin özgür, adil, demokratik ve güvenilir bir 

ortamda gerçekleşmesini, aynı zamanda seçimlerin Doğu 

Kudüs’ü de içermesi gerektiği belirtilmiştir. BM insan hakları 

uzmanları, yaklaşan seçimlerin kurallarını belirleyen Filistinli 

yetkilileri, Filistinlilerin demokratik sürece tam ve özgür 

katılımını engelleyen her türlü yasal engeli kaldırmaya 

çağırmıştır. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

px?NewsID=27338&LangID=E (E.T. 29.07.2021) 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27343&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27343&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27341&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27341&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27338&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27338&LangID=E
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- 21.07.2021 tarihinde resmi internet sayfalarında yer alan basın 

açıklamasında, ABD’nin Venezüella’ya yönelik katı 

yaptırımlarından dolayı hayati tehlikesi bulunan insanların 

tedavi olmak için yurtdışına seyahat edemediği, yaşam hakkının 

en temel hak olduğu, hayati tehlikesi bulunan kanser hastası gibi 

kişiler için yaptırımların kaldırılması gerektiği ifade 

edilmektedir. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

px?NewsID=27328&LangID=E (E.T. 29.07.2021) 

 

- 19.07.2021 tarihinde resmi internet sayfalarında BM İnsan 

Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in gazeteciler ve 

insan hakları savunucularını gözetlemek için kullanılan casus 

yazılım hakkındaki açıklamasına yer verilmiştir. Açıklamada, 

gazeteciler ve insan hakları savunucularının toplumlarımızda 

vazgeçilmez bir rol oynadığı, bu kimselerin susturulduklarında 

hepimizin acı çekeceği ifade edilmiştir.  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

px?NewsID=27326&LangID=E (E.T. 29.07.2021) 

 

- 16.07.2021 tarihinde resmi internet sayfalarında yer alan 

açıklamada, İşkenceye Karşı Komite uzmanları tarafından 

Belçika’nın 4. periyodik izlemesinin tamamlandığı dile 

getirilmiştir. İlgili raporda, hapishanelerin aşırı kalabalık olması 

da dâhil olmak üzere gözaltı koşullarına ve Suriye'deki çatışma 

bölgelerinden gelen Belçika vatandaşlarının, özellikle 

çocukların ülkelerine geri gönderilmelerine ilişkin endişelere yer 

verilmiştir. Uzmanlar, Belçika Hükümetinin mahkûm 

sayısındaki artışa karşı mücadele etme çabalarını övmüştür. 

Belçika’da hapishanelerde aşırı kalabalıklaşma oranı 2013 ile 

2018 arasında yüzde 25'ten yüzde 12'ye düşmüştür. Ancak 

Avrupa Konseyi tarafından 2019 yılında sağlanan verilere göre 

Belçika, Türkiye'den sonra 52 Sözleşmeci Devlet arasında en 

sıkışık cezaevlerine sahip ikinci ülke olmuştur. Uzmanlar, 

Brüksel yakınlarındaki Saint-Gilles hapishanesindeki aşırı 

kalabalığa karşı önlem alınıp alınmadığını araştırmıştır. 

Hapishanelerde hijyen ve yiyecek konusunda, cezaevlerinde 

farelerin olduğu ve mahkumların uyuz olduğu raporda yer 

almaktadır. Yönetimin Müslüman tutuklular için helal et servisi 

yapmadığı ve vejetaryen menülerin nadiren mevcut olduğu da 

eklenmiştir. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

px?NewsID=27321&LangID=E (E.T. 29.07.2021) 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27328&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27328&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27326&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27326&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27321&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27321&LangID=E

