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KURULUŞ 
ADI/İZLEME 
PERİYODU 
 

           13.08.2021 - 01.10.2021 
 

 
Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Küresel İttifakı / 
Global Alliance of 
National Human 
Rights Institutions 
(GANHRI) 

 
- 18.08.2021 tarihli paylaşımda, “Togo Ulusal İnsan Hakları 

Komisyonu Başkanı Nakpa Polo’nun hayatını kaybettiği 
belirtilerek ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı 
dileklerinde bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://ganhri.org/loss-of-napka-polo-president-of-cndh-togo/ 
(E.T.29.09.2021) 
 
 

- 13.09.2021 tarihli paylaşımda, “BM İnsan Hakları Konseyinin 
48’inci Oturumunun, BM Yüksek Komiserinin insan haklarının 
durumuna ilişkin yıllık raporunun sunumuyla 13 Eylül tarihinde 
başlayacağı ifade edilmiştir. Oturumun üç hafta süreceği ve 
oturumda panel tartışmalarının olacağı, Özel Prosedürler 
bağlamında hazırlanan 18 raporun görüşüleceği ayrıca hem 
tematik hem de ülke bazlı 28 adet karar ve çeşitli metnin 
onaylanacağı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://ganhri.org/48th-human-rights-council-session-starts-
today/ (E.T.29.09.2021) 
 
 

- 15 Eylül tarihli paylaşımda “GANHRI 2020 yıllık raporunun 
yayımlandığı ifade edilmiştir. Raporda, içinden geçtiğimiz eşi 
benzeri görülmemiş bu olağanüstü dönemde GANHRI’nin 
Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarına sağladığı pratik desteği ve 
ayrıca GANHRI’nin üyelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için 
önceliklerini ve çalışma şeklini yeniden düzenlediği 
belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://ganhri.org/ganhri-2020-annual-report/  
(E.T.20.09.2021) 
 

https://ganhri.org/loss-of-napka-polo-president-of-cndh-togo/
https://ganhri.org/48th-human-rights-council-session-starts-today/
https://ganhri.org/48th-human-rights-council-session-starts-today/
https://ganhri.org/ganhri-2020-annual-report/
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Birleşmiş 
Milletler İnsan 
Hakları Yüksek 
Komiserliği / 
Office of the 
United Nations 
High 
Commissioner for 
Human Rights 
(OHCHR) 

 
- 13.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 

BM insan hakları uzmanlarının dünya çapında polis şiddetine 
son verilmesi çağrısına yer verilmiştir. BM uzmanlarının, dünya 
çapında barışçıl protestoculara karşı giderek yaygınlaşan polis 
şiddetinden endişe duyduklarını ifade ettikleri ve devletleri, 
insan hakları ve hukukun üstünlüğünün bu tür ihlallerinden 
kaynaklanan ciddi tehlikeler konusunda uyardıkları 
belirtilmiştir.   
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27382&LangID=E (E.T. 24.08.2021) 
 
 

- 13.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
BM insan hakları uzmanlarının İsrail ordusunun, tanınmış ve 
saygın bir sivil toplum kuruluşunun insan hakları çalışmalarına 
müdahalesinden derin endişe duydukları; kuruluşa yönelik 
baskını kınadıkları; İsrail Hükümetine çocuk ölümlerini anlamlı 
bir şekilde soruşturma çağrısında bulundukları aktarılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27381&LangID=E (E.T.02.09.2021) 

 
 

- 16.08.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, artan iş yükü, dinlenme için yeterli zaman olmayışı 
ve yetersiz ücretlerin birçok sağlık çalışanını işlerinden 
ayrılmaya zorladığı belirtilerek, Ukrayna’daki duruma ilişkin 
içerik paylaşımı gerçekleştirilmiştir.  
Kaynak:  
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/142723137993959
8336 (E.T. 24.09.2021) 
 
 

- 16.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde ve Twitter 
hesabında yapılan paylaşımlarda, BM Engelli Kişilerin Hakları 
Komitesi (CRPD)’nin, 16 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasındaki 
son oturumunda Fransa ve Cibuti'yi gözden geçireceği bilgisi 
verilmiştir.  
Kaynak: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27382&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27382&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27381&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27381&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1427231379939598336
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1427231379939598336
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27383&LangID=E (E.T.02.09.2021) 

 
 

- 16.08.2021 tarihinde BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi, 
Yirmi Beşinci Oturumunu Cenevre'de çevrimiçi olarak açmıştır.    
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27385&LangID=E (E.T. 02.09.2021) 
 
 

- 17.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
#WeThe15 küresel engelli hakları kampanyasına ilişkin brifing 
notlarına yer verilmiştir. Tokyo'daki Paralimpik Oyunları'nın 
hemen öncesinde başlatılan #WeThe15 kampanyası, engelli 
bireylere yönelik ayrımcılığı sona erdirmeyi ve daha fazla 
görünürlük, kapsayıcılık ve erişilebilirlik için dünya çapında bir 
hareket olmayı amaçlamaktadır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27387&LangID=E (E.T. 02.09.2021) 

 
 

- 17.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin Hollanda 
Krallığı Yirmi İkinci İla Yirmi Dördüncü Periyodik Raporu’nun 
değerlendirmesini sonuçlandırdığı bilgisi verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27390&LangID=E (E.T.06.09.2021) 
 
 

- 18.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
BM uzmanlarının 2001'den bu yana Eritre'de yargılanmadan 
hapsedilen gazeteci ve insan hakları savunucusu Dawit Isaak'ın 
hala hayatta olup olmadığı konusundaki belirsizlik nedeniyle 
serbest bırakılması talebine yer verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27392&LangID=E (E.T. 06.09.2021) 
 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27383&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27383&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27385&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27385&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27387&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27387&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27390&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27390&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27392&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27392&LangID=E
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- 19.08.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabında, BM Genel 
Sekreteri Antonio Guterres’in Dünya İnsani yardım Günü’nde, 
dünyanın dört bir yanındaki yardım görevlilerine saygılarımızı 
sunuyoruz. Bu yıl, kazanabileceğimiz ve kazanmamız gereken 
bir yarış olan iklim krizine odaklanıyoruz. Yarışa katılın ve 
küresel liderlere iklim eyleminin kimseyi geride bırakmaması 
gerektiği mesajını gönderin.” şeklindeki açıklamalarını içeren 
paylaşımı yer almaktadır. 
Kaynak:  
https://Twitter.com/antonioguterres/status/14281449328464404
51 (E.T. 24.09.2021) 
 
 

- 19.08.2021 tarihinde insan hakları hizmetinde öldürülenlerin 
anısına OHCHR'de anma töreni düzenlenmiştir. OHCHR 
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in açılış konuşmasından 
kesitler aktarılmıştır.  
Kaynak:  
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/142830933367102
2593 (E.T. 24.09.2021) 
 
 

- 19.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
Disiplinlerarası Bağımsız Uzmanlar Grubu tarafından, 2019 
seçim sonrası krizi esnasında Çokuluslu Bolivya Devleti’nde 
sistematik işkence, yargısız infaz ve cinsel ve cinsiyete dayalı 
şiddet dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerinin 
gerçekleştiği sonucuna varan raporu memnuniyetle 
karşıladıkları belirtilmiş, BM İnsan Hakları Sözcüsü Liz 
Throssell'in rapora ilişkin yorumlarına yer verilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27395&LangID=E (E.T. 06.09.2021) 
 
 

- 19.08.2021 tarihinde engelli bireylere yönelik ayrımcılığı sona 
erdirmeyi ve insan haklarını geliştirmayi amaçlayan #WeThe15 
kampanyasının lansmanına dikkat çekmek için Cenevre'deki 

https://twitter.com/antonioguterres/status/1428144932846440451
https://twitter.com/antonioguterres/status/1428144932846440451
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1428309333671022593
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1428309333671022593
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27395&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27395&LangID=E
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BM Genel Merkezi Palais Wilson, engellilerin uluslararası rengi 
olan morla aydınlatılmıştır. Konuya ilişkin OHCHR Instagram 
ve Twitter hesaplarından paylaşım yapılmıştır.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/142845035070980
5065 (E.T. 24.09.2021) 
 
 

- 20.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
Din veya İnanç Temelli Şiddet Mağdurlarını Anma Uluslararası 
Günü (22 Ağustos 2021) kapsamında BM uzmanlarının tüm 
toplumlara yönelik, din veya inanca yönelik nefreti ve dışlamayı 
toplu olarak reddetme ve şiddet içeren eylemlerin cezasız 
kalmasına son verme çağrısına yer verilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27396&LangID=E (E.T. 6.09.2021) 
 
 

- 20.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
İnsan Hakları Konseyi Danışma Kurulunun 26. Oturumunu 
tamamladığı duyurulmuştur. İnsan Hakları Konseyi Danışma 
Komitesi, 26. oturumunu 16-20 Ağustos tarihleri arasında 
İsviçre'nin Cenevre kentinde, on sekiz üyeden on ikisinin şahsen 
katılımıyla hibrit bir şekilde gerçekleştirmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27397&LangID=E (E.T. 6.09.2021) 
 
 

- 23.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
Engelli Kişilerin Hakları Komitesinin Fransa'ya yönelik ilk 
raporunun değerlendirmesinin tamamlandığı duyurulmuştur.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27399&LangID=E (E.T. 06.09.2021) 

 
 

- 25.08.2021 tarihinde, Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi, Lübnan ve Hollanda raporlarına ilişkin sonuç 

https://twitter.com/UNHumanRights/status/1428450350709805065
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1428450350709805065
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27396&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27396&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27397&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27397&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27399&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27399&LangID=E
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gözlemlerini kabul ettikten sonra yüz dördüncü oturumu 
çevrimiçi olarak kapatmıştır.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27409&LangID=E (E.T. 06.09.2021) 
 
 

- 27.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilme Mağdurları Günü 
münasebetiyle, BM Zorla Kaybedilmeler Komitesi ve Zorla 
Kaybedilme Çalışma Grubunun açıklamalarına yer verilmiştir. 
BM insan hakları uzmanları, zorla kaybedilmeleri bütüncül bir 
şekilde önlemek için devletlerin zorla kaybedilme ile ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklar arasındaki bağlantıyı daha fazla 
tanıması gerektiğini belirtmişlerdir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27412&LangID=E (E.T.06.09.2021) 
 

 
 

- 27.08.2021 tarihinde, BM Libya'ya İlişkin Bağımsız Bilgi 
Bulma Misyonu, Trablus'a yaptığı 4 günlük ziyarette Libya 
hükümeti ve yargı makamlarıyla Libya'daki insan haklarının 
durumuna ilişkin üst düzey görüşmelerde bulunarak ilk 
ziyaretini tamamlamıştır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27413&LangID=E (E.T.06.09.2021) 
 

 
 

- 27.08.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, “Dün Kabil Havaalanı’nda gerçekleşen terör 
saldırısı çaresiz sivillere yönelik korkunç bir saldırıydı. 
Sorumluların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini 
diliyoruz.” şeklindeki açıklamalara yer verilmişti.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143121243611644
7233 (E.T. 24.09.2021) 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27409&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27409&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27412&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27412&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27413&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27413&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1431212436116447233
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1431212436116447233
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- 30.08.2021 Zorla Yerinden Edilenler Günü’nde OHCHR Twitter 

ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımla, Suriye’de 
binlerce ailenin hala çatışma sırasında kaybolan akrabaları 
hakkında cevap aradığı belirtilerek, kayıp kişilerin akıbetini ve 
nerede olduklarını açıklığa kavuşturmak için yeni bir bağımsız 
mekanizma kurulması çağrısında bulunulmuştur.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/unhumanrights/status/14323952311152312
32?s=21  (E.T. 31.08.2021) 
 
 

- 31.08.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle 
Bachelet'in Afrika İnsanları Uluslararası Günü mesajına yer 
verilmiştir. OHCHR Twitter hesabında, açıklamadan kesitler 
aktarılmıştır.   
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27416&LangID=E (E.T. 24.09.2021) 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143269714473400
7300 (E.T. 24.09.2021) 
 
 

- 31.08.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda,  “Düşler ve Meydan Okuma: ilk Afrika İnsanları 
Uluslararası Günü kutlamalarında, geçmiş ve bugünün birbirine 
bağlılığını vurgulayan sanat ve kültürel ifadeler hakkındaki bu 
videoyu izleyin” açıklamasıyla OHCHR Facebook hesabında 
yayımlanan video paylaşılmıştır.   
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143273552733000
9092 (E.T. 24.09.2021) 
 
 

- 02.09.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
BM uzmanlarının, Kamboçya’da otizmli bir çocuğun çevrimiçi 
ortamda yaptığı eleştirilerden dolayı gözaltına alınmasından 
duydukları rahatsızlık aktarılmış; iki aydan fazladır duruşma 
öncesi gözaltında tutulan ve kendisine erişim olmayan 17 

https://twitter.com/unhumanrights/status/1432395231115231232?s=21
https://twitter.com/unhumanrights/status/1432395231115231232?s=21
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27416&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27416&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1432697144734007300
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1432697144734007300
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1432735527330009092
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1432735527330009092
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yaşındaki çocuğun gözaltından çıkartılması çağrısında 
bulunulmuştur.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27423&LangID=E (E.T.06.09.2021) 
 
 

- 03.09.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
BM Çocuk Hakları Komitesinin (CRC) 6-24 Eylül tarihleri 
arasında Çek Cumhuriyeti, Polonya, Eswatini ve İsviçre'yi 
gözden geçireceği bir sonraki oturumunu gerçekleştireceği 
duyurulmuştur.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27427&LangID=E (E.T.06.09.2021) 
 
 

- 05.09.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabında, BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in Uluslararası 
Doğayı Koruma Birliği Dünya Koruma Kongresi Çevre 
Savunucuları Üzerine Üst Düzey Diyalog açılış bildirisinden ve 
Eşitlik ve Haklara İlişkin Ortaklık Oturumu: Küresel 
Biyoçeşitlilik Çerçevesindeki Vizyon ve Boşluklara ilişkin 
açıklamalarından kesitlere yer verilmiştir.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143460203448174
5921 (E.T.06.09.2021) 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143458858083228
4676 (E.T.06.09.2021) 
 
 

- 06.09.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 
BM uzmanının Avrupa Birliği’nin ticari faaliyetler bağlamında 
insan haklarını savunmak için hayatlarını riske atan insanları 
koruyarak tüm dünyaya örnek olma şansına sahip olduğunu 
yönündeki açıklamalarına “AB'nin iş dünyasında insan hakları 
konusunda küresel liderliği ele geçirmesi için altın fırsat” başlığı 
ile yer verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27431&LangID=E (E.T.06.09.2021) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27423&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27423&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27427&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27427&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1434602034481745921
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1434602034481745921
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1434588580832284676
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1434588580832284676
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27431&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27431&LangID=E
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- 06.09.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde yapılan paylaşımda, 

azınlık sorunlarına ilişkin BM Özel Raportörü Fernand de 
Varennes tarafından düzenlenen, çatışmaların önlenmesi ve 
azınlıkların insan haklarının korunmasına ilişkin Asya-Pasifik 
Bölgesel Forumu’nun, 7 ve 8 Eylül'de gerçekleşeceği 
duyurulmuştur. Bölgesel Forumun, BM'den ve bölgesel 
kuruluşlardan, sivil toplum gruplarından ve azınlıklardan 
yaklaşık 200 temsilciyi bir araya getireceği bilgisi verilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27432&LangID=E (E.T.06.09.2021) 
 
 

- 06.09.2021 tarihinde BM Çocuk Hakları Komitesi seksen 
sekizinci oturumu Cenevre'de açılmıştır. Komite tarafından, Çek 
Cumhuriyeti, Eswatini, Polonya ve İsviçre'nin Çocuk Hakları 
Sözleşmesi kapsamındaki raporlarını gözden geçireceği 
oturumun gündemi ve çalışma programı kabul edilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27434&LangID=E (E.T.06.09.2021) 
 
 

- 06.09.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından, Covid-19’un, 
Libya'daki göçmen haklarına yönelik riski arttırdığına ilişkin 
yeni BM Raporu paylaşılmıştır.  
Kaynak:  
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143489234220550
5539 (E.T. 24.09.2021) 
 
 

- 08.09.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, Meksika’da Yüksek Mahkemenin, oy birliğiyle 
gebeliği sonlandırmanın suç sayılmasını anayasaya aykırı bulma 
kararını, kadınların cinsel ve üreme sağlığı ve haklarının 
korunmasında önemli bir adım olarak değerlendirdikleri; kararı 
memnuniyetle karşıladıkları belirtilerek ülke genelinde 
uygulanması çağrısında bulunulmuştur.  
Kaynak: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27432&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27432&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27434&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27434&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1434892342205505539
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1434892342205505539
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https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143562670968086
1185 (E.T. 24.09.2021) 

 
 

- 13.09.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle 
Bachelet'in İnsan Hakları Konseyi'nin 48’inci Oturumunda 
gerçekleştirdiği çevre krizine ilişkin konuşmasından kesitler 
paylaşılmış; devletlere yönelik iklim değişikliği, kirlilik ve doğa 
kaybından oluşan üçlü gezegen krizini çözme çağrısına yer 
verilmiştir.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143735026908864
1027 (E.T. 29.09.2021) 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27443&LangID=E (E.T. 29.09.2021) 
 
 

- 14.09.2021 tarihinde gerçekleşen İnsan Hakları Konseyi 48’inci 
Oturumu 2’nci gününde, Yemen ile ilgili Seçkin Uzmanlar 
Grubunun raporu üzerine etkileşimli diyalog ve genel tartışmalar 
gerçekleştirilmiştir.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UN_HRC/status/1437657429223878663 
(E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 14.09.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından, Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in 
Parlamenterler Meclisi Avrupa Konseyi Hukuk İşleri ve İnsan 
Hakları Komitesi’nde gerçekleşen Pegasus casus yazılımının 
etkileri hakkında duruşmaya ilişkin açıklaması paylaşılmıştır.  
Kaynak:  
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143772390377069
7734 (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 15.09.2021 tarihinde gerçekleşen İnsan Hakları Konseyi 48’inci 
Oturumu 3’ncü gününde, genel tartışmaların yanı sıra, Su ve 
Sanitasyon Özel Raportörü Pedro Arrojo ve tek taraflı zorlayıcı 
önlemler konusunda Özel Raportör Alena Duhan dinlenmiştir.  

https://twitter.com/UNHumanRights/status/1435626709680861185
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1435626709680861185
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1437350269088641027
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1437350269088641027
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27443&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27443&LangID=E
https://twitter.com/UN_HRC/status/1437657429223878663
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1437723903770697734
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1437723903770697734
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Kaynak: 
https://Twitter.com/UN_HRC/status/1438019806087819267 
(E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 15.09.2021 tarihinde OHCHR web sitesi ve Twitter 
hesaplarından yapılan paylaşımlarda, yapay zekanın insan 
haklarını nasıl etkilediğini analiz eden bir rapor yayımlanmış; 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in yeterli 
güvenlik önlemleri alınana kadar insan hakları için ciddi bir risk 
oluşturan yapay zeka (AI) sistemlerinin satışı ve kullanımı 
konusunda acilen bir moratoryuma ihtiyaç olduğu yönündeki 
açıklamalarına ve uluslararası insan hakları hukukuna uygun 
olarak kullanılamayan yapay zeka uygulamalarının 
yasaklanması çağrısına yer verilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27469&LangID=E (E.T. 30.09.2021) 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143811126601543
2711 (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 15.09.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabında, Uluslararası 
Demokrasi Gününe istinaden, “İnsan Hakları ve Seçimler: 
Seçimlere İlişkin Uluslararası İnsan Hakları Standartları Üzerine 
Bir El Kitabı” başlıklı içerik paylaşılmıştır.  
Kaynak:  
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143814936356238
9509 (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 15.09.2021 tarihinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michelle Bachelet İnsan Hakları Konseyi'nin 48’inci Olağan 
Oturumu tek taraflı zorlayıcı önlemler ve insan hakları konulu 
panel tartışmasında yaptığı açıklamada; tek taraflı yaptırımların 
insan hakları etkisinin eleştirel bir şekilde yeniden 
değerlendirilmesini istemiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27476&LangID=E (E.T. 30.09.2021) 

https://twitter.com/UN_HRC/status/1438019806087819267
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27469&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27469&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438111266015432711
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438111266015432711
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438149363562389509
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438149363562389509
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27476&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27476&LangID=E
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https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143843597722414
6948 (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 17.09.2021 tarihinde gerçekleşen İnsan Hakları Konseyi 48’inci 
Oturumu 5’inci gününde, mekanizma ve kalkınma hakkı Özel 
Raportörü ve kölelik konusunda Özel Raportör dinlenmiş; 
çatışma ve çatışma sonrası durumlarda kadın ve kız çocuklarının 
hakları konusu görüşülmüştür. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/UN_HRC/status/1438744582280433667 
(E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 17.09.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Nada 
Nashif, iş birliğini güçlendirmek ve ifade özgürlüğüne yönelik 
tehditleri ve saldırıları ele almak için UNESCO Cenevre 
Diyaloglarına katılmıştır. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143879197882989
7728  (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 17.09.2021 tarihinde OHCHR web sitesi ve Twitter 
hesaplarında, Durban Deklarasyonu ve Eylem Programı’nın 
20’nci yılına ilişkin paylaşım yapılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/Pages/20th-
anniversary-DDPA.aspx (E.T. 30.09.2021) 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/143888096716754
9445 (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 20.09.2021 tarihinde gerçekleşen İnsan Hakları Konseyi 48’inci 
Oturumu 6’ncı gününde, Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, 
yaşlıların hakları konusunda bağımsız uzman ve demokratik ve 
adil bir uluslararası düzeni teşvik etme konusunda bağımsız 
uzman dinlenmiştir.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UN_HRC/status/1439831747349331970  
(E.T. 30.09.2021) 

https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438435977224146948
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438435977224146948
https://twitter.com/UN_HRC/status/1438744582280433667
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438791978829897728
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438791978829897728
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/Pages/20th-anniversary-DDPA.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/Pages/20th-anniversary-DDPA.aspx
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438880967167549445
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1438880967167549445
https://twitter.com/UN_HRC/status/1439831747349331970
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- 20.09.2021 tarihinde OHCHR Youtube hesabında, “Irkçılıkla 

Mücadele: Durban Deklarasyonu ve Eylem Programı 20’inci 
Yıldönümü” başlıklı bir video paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.youtube.com/watch?v=EwMVw7XuTu4  
(E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 21.09.2021 tarihinde “Barışçıl bir toplum, herkes için adalet ve 
eşitliğin olduğu bir toplumdur. Bunu gerçeğe dönüştürmek için 
hepimiz üzerimize düşeni yapabiliriz.” mesajı ve BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in konuşması ile 
Uluslararası Barış Günü kutlanmıştır.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UN/status/1440065731710816256  
(E.T. 30.09.2021) 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27498&LangID=E  (E.T. 30.09.2021) 
 

 
- 21.09.2021 tarihinde, 18 sayfalık “Irkçılık ve Ayrımcılıkla 

Mücadele: 20 Yaşında Durban Deklarasyonu ve Eylem 
Programı” kitapçığı yayımlanmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/OHCHR_DD
PA_Booklet_EN.pdf (E.T.30.09.2021) 
 
 

- 22.09.2021 tarihinde gerçekleşen İnsan Hakları Konseyi 48’inci 
Oturumu 8’inci gününde, kalkınma hakkı da dahil olmak üzere 
medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar hakkında 
genel tartışma gerçekleştirilmiş; Azerbaycan Kültür Bakanı ve 
Myanmar Özel Raportörü dinlenmiştir.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UN_HRC/status/1440556534455365633  
(E.T. 30.09.2021) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EwMVw7XuTu4
https://twitter.com/UN/status/1440065731710816256
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27498&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27498&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/OHCHR_DDPA_Booklet_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/OHCHR_DDPA_Booklet_EN.pdf
https://twitter.com/UN_HRC/status/1440556534455365633
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- 23.09.2021 tarihinde gerçekleşen İnsan Hakları Konseyi 48’inci 
Oturumu 9’uncu gününde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michelle Bachelet’in Myanmar üzerine açıklamaları; 
BM Güney Sudan İnsan Hakları Komisyonu; BM Suriye 
Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ve Burundi 
Soruşturma Komisyonu dinlenmiştir.  
Kaynak:  
https://Twitter.com/UN_HRC/status/1440918905648828416 
(E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 23.09.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabında, Sivil Alanda 
Gençlerin Korunmasına İlişkin Küresel Rapor “Statükoya 
meydan okumayı seçen gençler, aktivizmlerinde çok çeşitli 
tehditler, suistimaller ve engellerle karşı karşıya kalmaya devam 
ediyor. Gençlerin sivil alanda karşılaştıkları tehditlere ilişkin ilk 
küresel rapor, onlar için daha fazla koruma talep ediyor.” 
ifadeleriyle paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/144095007679750
1440  (E.T. 30.09.2021) 
https://www.un.org/youthenvoy/wp-
content/uploads/2021/06/Global-Report-on-Protecting.-Young-
People-in-Civic-Space.pdf (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 23.09.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabında, BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in “Kamusal 
iletişim kapsayıcı olmalıdır. İşaret dillerinin yasal olarak 
tanınması, pandemiden sonra daha iyi bir dünyayı kurtarmak ve 
inşa etmek için çok önemlidir. Uluslararası İşaret Dilleri 
Günü'nde sağır kişiler ve işaret dili kullanan topluluklar için 
eşitlik çağrısında bulunuyorum.” mesajı paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/mbachelet/status/1441015166284582918 
(E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 24.09.2021 tarihinde İnsan Hakları Konseyi 48’inci Oturumunda 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet 

https://twitter.com/UN_HRC/status/1440918905648828416
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1440950076797501440
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1440950076797501440
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2021/06/Global-Report-on-Protecting.-Young-People-in-Civic-Space.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2021/06/Global-Report-on-Protecting.-Young-People-in-Civic-Space.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2021/06/Global-Report-on-Protecting.-Young-People-in-Civic-Space.pdf
https://twitter.com/mbachelet/status/1441015166284582918
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Suriye’deki çatışmalara bağlı ölümlerin boyutuna dair sözlü 
açıklamalarda bulunmuştur.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27531&LangID=E (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 23.09.2021 tarihinde, İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı 
Nada Al Nashif Uluslararası İşaret Dilleri Günü için UNOG 
çevrimiçi etkinliğinde açıklamalarda bulunmuştur. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27534&LangID=E  (E.T. 30.09.2021) 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/144168898233776
5378 (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 29.09.2021 tarihinde gençler için insan hakları eğitimi konulu 
panel tartışması gerçekleştirilmiştir. Etkinlikle, gençlerin 
güçlendirilmesini ve insan hakları katılımını desteklemede insan 
hakları eğitiminin hayati rolünün vurgulanması amaçlanmıştır.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNHumanRights/status/144176463529270
4768 (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 27.09.2021 tarihinde gerçekleşen İnsan Hakları Konseyi 48’inci 
Oturumu 11’inci gününde, ülke durumları hakkında ülkelerden 
açıklamalar ve Covid-19 sırasında toplumsal cinsiyet dijital 
uçurumu konulu panel tartışması gerçekleştirilmiştir.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/UN_HRC/status/1442368471258513409 
(E.T. 30.09.2021) 
 
 

- OHCHR Twitter hesabı ve web sitesinde, BM Göçmen İşçiler 
Komitesinin gelecek oturumunu 27 Eylül-8 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştireceği; Uzmanların Ruanda ve Azerbaycan'ı 
gözden geçireceği ve göçmenlerin özgürlük ve keyfi gözaltından 
kurtulma hakları konusunda yeni bir rehber başlatmak için 
çevrimiçi bir etkinliğe ev sahipliği yapacakları duyurulmuştur. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27531&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27531&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27534&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27534&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1441688982337765378
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1441688982337765378
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1441764635292704768
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1441764635292704768
https://twitter.com/UN_HRC/status/1442368471258513409
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Kaynak: 
https://Twitter.com/UNTreatyBodies/status/144133545457857
7412 (E.T. 30.09.2021) 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27525&LangID=E (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- OHCHR Twitter hesabı ve web sitesinde, BM Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklar Komitesi gelecek oturumunun 27 Eylül-15 
Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği; Uzmanların Kuveyt, 
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bolivya ve Nikaragua raporlarını 
inceleyeceği duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://Twitter.com/UNTreatyBodies/status/144239229304288
8704 (E.T. 30.09.2021) 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27536&LangID=E (E.T. 30.09.2021) 
 
 

- 27.09.2021 tarihinde, İnsan Hakları Konseyi ve 
mekanizmalarının çalışmalarına toplumsal cinsiyet 
perspektifinin entegre edilmesine ilişkin yıllık görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Tartışmada Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet açıklamalarda 
bulunmuştur.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27546&LangID=E (E.T. 1.10.2021) 
 
 

- 30.09.2021 tarihinde BM Zorla Kaybedilmeler Komitesi 
Brezilya, Panama, Fransa ve İspanya ile ilgili bulgularını 
yayımlamıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27573&LangID=E (E.T. 1.10.2021) 
 
 

- 30.09.2021 tarihinde BM Çocuk Hakları Komitesi, Çek 
Cumhuriyeti, Eswatini, Polonya ve İsviçre ile ilgili bulguları 
yayımlamıştır.  

https://twitter.com/UNTreatyBodies/status/1441335454578577412
https://twitter.com/UNTreatyBodies/status/1441335454578577412
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27525&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27525&LangID=E
https://twitter.com/UNTreatyBodies/status/1442392293042888704
https://twitter.com/UNTreatyBodies/status/1442392293042888704
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27536&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27536&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27546&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27546&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27573&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27573&LangID=E
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Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27579&LangID=E (E.T. 1.10.2021) 

 
 

 
AGİT 
Demokratik 
Kurumlar ve 
İnsan Hakları 
Ofisi / OSCE 
Office for 
Democratic 
Institutions and 
Human Rights 
(ODIHR)   

 
- 20.08.2021 tarihinde Ofisin resmi web sitesinden yapılan 

paylaşımda, dinsel nefrete karşı koymanın, Covid-19’un 
aşındırdığı demokrasiyi ve güvenliği yeniden tesis etmek 
açısından kritik olduğu belirtilmiştir. Pandemi sırasında 
hükümet kısıtlamalarında bazı toplulukların doğrudan veya 
dolaylı ayrımcılığa maruz kaldığı görülmüştür. ODIHR, 
pandemi sürecinde AGİT genelindeki ülkeleri belirli dini veya 
inanç topluluklarını hedef alan nefret suçlarıyla mücadele 
çabalarında desteklemeye devam etmiş ve “AGİT İnsani Boyut 
Taahhütleri ve Covid-19 Pandemisine Devlet Tepkileri” adlı 
yayınında bu zorlukları incelemiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/495850  (E.T.20.09.2021) 
 
 

- 23.08.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde Gürcistan Yüksek 
Mahkemesine yeni yargıçların atanması konulu ODIHR İzleme 
Raporu hakkında bilgi verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/496270 
(E.T.20.09.2021) 
 
 

- 26.08.2021 tarihinde Ofisin web sitesinden yapılan paylaşımda 
ODIHR’nin, Gürcistan seçim gözlem heyeti hakkında bilgi 
verilmiştir. ODIHR, ulusal makamların daveti üzerine 
Gürcistan'daki 2 Ekim yerel seçimleri için bir seçim gözlem 
heyeti oluşturmuştur. Heyet, seçimlerin AGİT taahhütleri ve 
demokratik seçimlere yönelik diğer uluslararası yükümlülükler 
ve standartların yanı sıra ulusal mevzuata uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını değerlendirecektir. Gözlem sırasında ara rapor 
yayımlanacak, basın toplantısında ön bulgular beyanı sunulacak 
ve ODIHR, seçim sürecinin bitiminden yaklaşık iki ay sonra 
gözlemi özetleyen ve iyileştirmeler için tavsiyelerde bulunan bir 
nihai rapor yayımlayacaktır. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27579&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27579&LangID=E
https://www.osce.org/odihr/495850
https://www.osce.org/odihr/496270
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Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/elections/496378 
(E.T.20.09.2021) 
 
 

- 07.09.2021 tarihinde Ofisin web sitesinde yapılan paylaşım ile 
ODIHR’nin, ulusal makamların daveti üzerine Kuzey 
Makedonya'daki 17 Ekim yerel seçimleri için bir seçim gözlem 
heyeti oluşturduğu bilgisi verilmiştir. Heyet, seçimlerin AGİT 
taahhütleri ve demokratik seçimlere yönelik diğer uluslararası 
yükümlülükler ve standartların yanı sıra ulusal mevzuata uygun 
olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini değerlendirecektir. 
Ayrıca gözlem sırasında bir ara rapor yayımlanacak ve ODIHR, 
ön bulgularını ve sonuçlarını seçimden sonra basın toplantısında 
sunacak ve seçim sürecinin bitiminden yaklaşık iki ay sonra olası 
tavsiyeleri içeren gözlemle ilgili nihai raporunu yayımlayacaktır. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/elections/497347 
(E.T.20.09.2021) 
 

- 15.09.2021 tarihinde Ofisin web sitesinden yapılan paylaşımda 
ODIHR’nin, 24 Ekim Özbekistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
öncesinde 400’üncü seçim gözlem heyetini oluşturduğu bilgisi 
verilmiştir. Heyet, seçimlerin AGİT taahhütleri ve demokratik 
seçimlere yönelik diğer uluslararası yükümlülükler ve 
standartların yanı sıra ulusal mevzuata uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını değerlendirecektir. Ayrıca gözlem sırasında bir 
ara rapor yayımlanacak ve ODIHR, ön bulgularını ve sonuçlarını 
seçimden sonra basın toplantısında sunacak ve seçim sürecinin 
bitiminden yaklaşık iki ay sonra olası tavsiyeleri içeren gözlemle 
ilgili nihai raporunu yayımlayacaktır. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/elections/498018 (E.T.20.09.2021) 
 
 

- 16.08.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabından “Hangi ülke 
olursa olsun, #adalet sistemleri ancak kadın erkek eşit temsil 
edilirse tüm vatandaşlar için çalışabilir. Daha fazlasını öğrenmek 
için klibimizi izleyin” paylaşımı yapılarak klip için şu link 
verilmiştir: http://bit.ly/34vnUMN 
Kaynak: 

https://www.osce.org/odihr/elections/496378
https://www.osce.org/odihr/elections/497347
https://www.osce.org/odihr/elections/498018
https://t.co/LIJakYSPNc?amp=1
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https://twitter.com/osce_odihr/status/1427273578769272832 
(E.T.22.09.2021) 
 

- 17.08.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabından “#Nefret Suçu 
ile mücadelenin yanı sıra yaratabileceği dışlama ve güvensizlik 
ODIHR'nin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam 
etmektedir. Bu suçlarla mücadele etmek için şimdi daha da fazla 
dilde çok sayıda kaynağımıza göz atın.” paylaşımı yapılarak 
kaynaklar için bit.ly/3xUKl9l linki verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1427612021034455046 
(E.T.22.09.2021) 

 
 

- 20.08.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabından “ODIHR, dinleri 
veya inançları nedeniyle hedef alınan kurbanları anma günü olan 
#ForB (Freedom of Religion or Belief Day) günü öncesinde, 
#COVID19 tarafından yıpranan demokrasileri restore etmek için 
dinsel nefrete karşı koymanın hayati önem taşıdığını belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1428634289147715584 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 30.08.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “Bugün sadece 
kaybolanları değil, ailelerini ve sevdiklerini de içeren #Zorla 
Kaybedilme mağdurlarını düşünüyoruz. Tüm #AGİT ülkeleri, 
hiç kimsenin işkenceye veya herhangi bir zalimce veya 
aşağılayıcı muameleye maruz kalmamasını sağlamayı taahhüt 
etmiştir.” paylaşımı yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1432242558227423232 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 31.08.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “#NefretSuçunun 
geniş kapsamlı olumsuz etkilerini ele almak için mağduru ilk 
sıraya koymak çok önemlidir. @rechte_gewalt ile alternatif 
çözümlerin nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğimiz web 
seminerimize katılın.”  paylaşımı yapılmıştır.” 
Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1427273578769272832
https://t.co/7N1xWQ5h5B?amp=1
https://twitter.com/osce_odihr/status/1427612021034455046
https://twitter.com/osce_odihr/status/1428634289147715584
https://twitter.com/osce_odihr/status/1432242558227423232
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https://twitter.com/osce_odihr/status/1432640843484176390 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 02.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “Güncel olaylar, 
#AGİT ve ötesindeki askerleri ve gazileri derinden etkiliyor ve 
ruh sağlığı desteğinin tüm askeri personelin güvenliği ve sağlığı 
için önemini gösteriyor. ODIHR'nin tavsiyelerine buradan 
bakın: http://bit.ly/3B9cFqe #HumanRights” paylaşımı 
yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1433377093899989005 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 03.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “ODIHR, 
hükümetlerin, demokratik kurumları insanlara karşı birçok 
yönden daha hesap verebilir hale getirmelerine yardımcı olur. 
#AGİT bölgesinde #demokrasi ve #İnsanHakları'nı 
güçlendirmedeki rolümüz hakkında daha fazla bilgiyi buradan 
edinebilirsiniz: https://bit.ly/3BA6xaX” paylaşımı yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1433700469726138395 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 07.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “Uluslararası 
hukuk, din veya inanç özgürlüğünü herkes için koşulsuz olarak 
korumaktadır. ODIHR, #Karadağ'da gelişen olaylara dahil olan 
herkesi diyalog kurmaya ve #İnsanHaklarına tam saygıyı 
sağlamaya çağırmaktadır. #Çetinje #CrnaGora” paylaşımı 
yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1435218666799382530 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 09.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “Biz olmadan 
bize dair hiçbir şey yok”! ODIHR, #AGİT ülkelerine rehberlik 
ve tavsiyelerde bulunmak için #Engelli Kişilerin Siyasi Katılımı 
hakkında bir Danışma Paneli oluşturuyor. 30 Eylül'e kadar 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1432640843484176390
https://twitter.com/osce_odihr/status/1433377093899989005
https://bit.ly/3BA6xaX
https://twitter.com/osce_odihr/status/1433700469726138395
https://twitter.com/osce_odihr/status/1435218666799382530
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başvurun > http://bit.ly/38OQ0Dq #DisabilityInclusion” 
paylaşımı yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1435936644176166913 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 10.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “11 Eylül'ün 20. 
yıl dönümünde kurbanları anıyor, sevdikleriyle birlikte yas 
tutuyoruz. Bu tarih ve sonrası açıkça gösteriyor ki 
#İnsanHaklarını savunmak ve ihlaller için hesap verebilirliği 
sağlamak terörle mücadele ve kalıcı güvenlik sağlamanın tek 
yolu #NeverForget911” paylaşımı yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1436298167369281537 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 15.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında ODIHR’nin 
30’uncu Yılının kutlanacağı bildirilerek daha fazla bilgi için 
https://www.osce.org/odihr/odihr-at-30 linki paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1438172731405647883 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 17.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “ODIHR, #AB ile 
sınırlarında yaşanan #göç krizinde #Belarus'un rolünden endişe 
duyuyor ve zulümden korunmak isteyen tüm bireylerin #İnsan 
Haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor” paylaşımı 
yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1438854057825914880 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 20.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında “ODIHR, #AGİT 
bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine yardımcı olarak 
#İnsanHaklarına ve temel özgürlüklere ve #Demokrasi'ye tam 
saygı için çalışmak üzere hükümetleri ve #SivilToplum'u bir 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1435936644176166913
https://twitter.com/osce_odihr/status/1436298167369281537
https://www.osce.org/odihr/odihr-at-30
https://twitter.com/osce_odihr/status/1438172731405647883
https://twitter.com/osce_odihr/status/1438854057825914880
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araya getirir. Daha fazlasını öğrenin: http://bit.ly/3zjp35I” 
paylaşımı yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1439925094516731911 
(E.T.22.09.2021) 
 
 

- 22.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında #Yahudi 
toplulukları ve kolluk kuvvetleri arasındaki etkili iletişim, 
güvenliği sağlamanın anahtarıdır. ODIHR, @EU_Commission 
ve @WorldJewishCong, #antisemitizmle mücadele ve daha 
hoşgörülü toplumlar inşa etmede #AGİT ülkelerini destekliyor. 
Daha fazla bilgi edinin: http://bit.ly/3EpNAK6” paylaşımı 
yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1440585317791068170 
(E.T.22.09.2021) 
 
 
24.09.21 tarihinde Ofisin Twitter hesabında dijital çağda 
#gençlik aktivizmi ve #İnsanHakları alanında FRA Temel 
Haklar Forumu için http://bit.ly/3kCKkDv linki verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1441387644215250944 
(E.T.30.09.2021) 
 
 

- 28.09.21 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, kuruluşunun 30. 
yıldönümünde, son otuz yılda elde edilen birçok başarı ve 
fırsatları değerlendirmek amacıyla 14-15 Ekim tarihlerinde 
düzenlenecek konferans hakkında link paylaşılmıştır: 
bit.ly/2Wk6QYv 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1442850437342838792 
(E.T.30.09.2021) 
 
 

- 30.09.2021 tarihinde Ofisin Twitter hesabında, terörle mücadele 
önlemlerinin ayrımcılık olmaksızın #İnsanHakları üzerindeki 
etkisi hakkında bir tartışma için FRA Temel Haklar Forumunun 
linki yeniden paylaşılmıştır. 

http://bit.ly/3zjp35I
https://twitter.com/osce_odihr/status/1439925094516731911
http://bit.ly/3EpNAK6
https://twitter.com/osce_odihr/status/1440585317791068170
http://bit.ly/3kCKkDv
https://twitter.com/osce_odihr/status/1441387644215250944
https://t.co/vQBqkcmaVD?amp=1
https://twitter.com/osce_odihr/status/1442850437342838792
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Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1443482417285771267   
(E.T.30.09.2021) 
 
 

 
Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Avrupa Ağı / 
European 
Network of 
National Human 
Rights Institutions 
(ENNHRI) 

 
- 16.08.2021 tarihli haberde Avrupa Komisyonu, Yeni Strateji 

Şartı’nda, Avrupa genelinde bireylerin haklarını güvence altına 
alma konusunda hesap verebilirliğin güvence altına alınması için 
Paris İlkeleri ile uyumlu ulusal insan hakları kurumlarının 
önemini vurgulamıştır. AB Temel Haklar Ajansı (FRA) ile 
devam eden iş birliğinin bir parçası olarak ENNHRI, FRA'nın 
ulusal insan hakları kurumları hakkındaki raporuna katkıda 
bulunduğu haberine yer verilmiştir. Aynı haberde, Mart 2021'de 
kabul edilen Ulusal İnsan Hakları Kurumlarına İlişkin Avrupa 
Konseyi Tavsiye Taslağının, Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının 
güçlendirilmesini ve Avrupa Konseyi ile iş birliğini teşvik 
ettiğine; üst düzey düzenli istişareler gerçekleştirildiğine yer 
verilmiştir. Ayrıca, 2020 Yılı Faaliyet Raporu kapsamında 
ENNHRI, Avrupa'da Hukukun Üstünlüğünün Durumu Raporu,  
Avrupa Uygulama Ağı ve Avrupa Konseyi Kararların İnfazı 
Departmanı ile iş birliği içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarının uygulanmasında ulusal insan hakları kurumlarının 
kapasitelerini güçlendirmeye yardımcı olan bir dizi web 
semineri, AİHM’de görülen davalarda üçüncü taraf 
müdahaleleri hakkında ulusal insan hakları kurumları için bir 
kılavuz hazırladığına yer vermiştir.  
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/annual-report-2020/ 
(E.T.30.09.2021) 

 
 

- 27 Ağustos 2021'de, Avrupa Komisyonu tarafından ulusal eşitlik 
kurumlarına ilişkin AB bağlayıcı standartları konusunda 
yayımlanan yol haritasına ENNHRI tarafından katkı sağlandığı 
haberine yer verilmiştir. AB Temel Haklar Ajansı (FRA), 
AB'deki Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının etkinliğinin ve 
etkisinin güçlendirilmesi çağrısında bulunan yeni bir rapor 
yayımlamıştır. 2010'dan bu yana başarılarına, gelişmelerine ve 
zorluklarına odaklanarak AB, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve 
Birleşik Krallık'taki ilgili kurumların statüsü ve rollerine genel 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1443482417285771267
https://ennhri.org/news-and-blog/annual-report-2020/
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bir bakış sunmaktadır. ENNHRI, eşitlik kurumlarına ilişkin en 
azından ilgili AB standartlarının, eşitlik kurumları için resmi ve 
işlevsel bağımsızlık garantilerinin yanı sıra, eşitliği her alanda 
etkili bir şekilde teşvik etmek ve korumak için hem yeterli 
yetkileri hem de finansmanı içermesini tavsiye etmektedir. 
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-submits-contribution-
to-consultation-on-eu-binding-standards-on-national-equality-
bodies/ (E.T.30.09.2021) 
 
 

- 22 Eylül 2021 tarihinde, ENNHRI iklim değişikliğinin yol açtığı 
sorunlara ilişkin yasal prosedürlere ilişkin tüm Ulusal İnsan 
Hakları Kurumlarından görüş talep etmiştir. Gelen dönüşler 
neticesinde, AİHM’de görülmekte olan “Verein 
KlimaSeniorinnen Schweiz. v. İsviçre ve diğerleri” davasına 
üçüncü taraf müdahalesi olarak katılım sağlanmış ve görüş 
sunulmuştur.  
Kaynak: 
https://twitter.com/ennhri/status/1440683156630163464 
(E.T.30.09.2021) 
 
 

- 29.09.2021 tarihinde, 10 ay aradan sonra, 60 UİHK temsilcisi 
ENNHRI'nin 2021'deki faaliyetlerini ve başarılarını ve ağın 
gelecekteki çalışmalarını incelemek için ENNHRI Genel 
Kurulunda bir araya gelmiştir 
Kaynak: 
https://twitter.com/ennhri/status/1443138616620982277 
(E.T.30.09.2021) 
 

 
Avrupa 
İşkencenin ve 
İnsanlık Dışı veya 
Aşağılayıcı 
Muamele veya 
Cezanın 
Önlenmesi 
Komitesi / 
European 

 
- 01.09.2021 tarihinde paylaşılan haber metnine göre, CPT, 

İskoçya'nın, gözaltı yerlerinde kötü muameleyi önlemede 
kaydettiği ilerlemeyi incelemek için web seminerine katılmıştır. 
25 Ağustos 2021'de, CPT Başkanı Alan Mitchell ve CPT'nin 
2018 ve 2019'da İskoçya'ya yaptığı ziyaretlerden sorumlu heyet 
Başkanı Julia Kozma, ceza adaleti uygulayıcıları ve 
akademisyenlerle istişare etmek üzere bir web seminerine 
katılmışlardır. Toplantıda, İngiltere Ulusal Önleme 
Mekanizmasının alt grubu olarak faaliyet gösteren İskoç Ulusal 

https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-submits-contribution-to-consultation-on-eu-binding-standards-on-national-equality-bodies/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-submits-contribution-to-consultation-on-eu-binding-standards-on-national-equality-bodies/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-submits-contribution-to-consultation-on-eu-binding-standards-on-national-equality-bodies/
https://twitter.com/ennhri/status/1440683156630163464
https://twitter.com/ennhri/status/1443138616620982277
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Committee for the 
Prevention of 
Torture (CPT) 

Önleme Mekanizmasının, “Alıkonulma Yerlerinde Kötü 
Muamele Önlenmesinde İskoçya İlerleme Raporu” tartışılmıştır. 
Söz konusu Rapor, CPT'nin 2018 ve 2019 yıllarında İskoçya'ya 
yaptığı ziyaretlerden bu yana kaydedilen ilerlemeyi 
değerlendirmektedir. CPT'nin 2018 ziyaretinde, çeşitli İskoç 
cezaevlerindeki kişilerin durumunu incelemiş, kadın mahpuslara 
ve tecritte ve tutuklu bulunan mahpuslara ve genel sağlık 
sorunlarına özel önem verilmiştir. Ayrıca polis nezaretindeki 
kişilerin durumu da kontrol edilmiştir. 2019'da CPT, özellikle 
Cornton Vale Hapishanesi'ndeki kadın mahpuslar için tecrit ve 
ruh sağlığı hizmetlerinin kullanımına odaklanan bir takip 
ziyareti gerçekleştirmiştir. 
Kaynak: 
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/cpt-participates-in-webinar-to-
examine-scotland-s-progress-in-preventing-ill-treatment-in-
places-of-detention (E.T.29.09.2021) 
 
 

- CPT, 18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında İsveç'e gerçekleştirdiği 
periyodik ziyaretiyle ilgili raporunu 09.09.2021 tarihinde 
yayımlamıştır. Ziyaretin temel amacı, önceki ziyaretlerden sonra 
Komite tarafından yapılan tavsiyelere yanıt olarak İsveç 
makamları tarafından alınan önlemleri gözden geçirmek olarak 
belirlenmiştir. Bu amaçla heyet, altı polis gözaltı merkezini 
(Avesta, Malmö, Stockholm – Norrmalm, Södermalm ve Solna 
ve Ystad'da), iki göçmen alıkonulma merkezini (Åstorp ve 
Ljungbyhed'de), üç tutukevini (Helsingborg, Trelleborg ve 
Ystad'da) ziyaret etmiştir.  
Rapor, 2016 yılında İsveç makamları tarafından uygulamaya 
konulan otomatik yayın prosedürü kapsamında kamuoyuna 
duyurulmuştur. 
Kaynak:  
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-cpt-publishes-report-on-
sweden (E.T.29.09.2021)  
 

 
 
İşkencenin 
Önlenmesi 
Derneği 
/Association for 

 
- 13.08.2021 tarihli paylaşımda, İşkencenin Önlenmesi 

Derneğinin, bölge genelinde yargılama öncesi tutukluluğu 
tetikleyen kilit faktörleri ve bu faktörlerin kullanımını azaltmaya 
yönelik stratejileri tartışmak için on Afrika Ulusal Önleme 

https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/cpt-participates-in-webinar-to-examine-scotland-s-progress-in-preventing-ill-treatment-in-places-of-detention
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/cpt-participates-in-webinar-to-examine-scotland-s-progress-in-preventing-ill-treatment-in-places-of-detention
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/cpt-participates-in-webinar-to-examine-scotland-s-progress-in-preventing-ill-treatment-in-places-of-detention
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-cpt-publishes-report-on-sweden
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-cpt-publishes-report-on-sweden
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the Prevention of 
Torture (APT) 

Mekanizması (UÖM) ile bölgesel bir istişare toplantısı 
düzenlediği belirtilmektedir. 
Kaynak: 
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/regional-
consultations-reducing-pre-trial-detention-africa  
(E.T.21.09.2021) 
 
 

 
Guatemala İnsan 
Hakları 
Ombudsmanı/ 
Procuraduria de 
Derechos 
Humanos 
of Guatemala  

 
- 13.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsman Ofisi (PDH) 

Fraijanes Auxiliary, Guatemala personeli, Guatemala 
Cumhuriyeti Kongresi Teknik Destek Komisyonu tarafından 
Villa Canales belediyesinde düzenlenen bir vatandaş diyalog 
toplantısına katılmıştır.  
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-
en-reunion-para-fomentar-el-dialogo-ciudadano-entre-
instituciones-y-pobladores.html  
(E.T.13.08.2021)  
 
 

- 17.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisinden 
(PDH) Petén Procumóvil yetkilileri, Guatemala ve Meksika 
arasındaki El Ceibo sınırında durumu öğrenmek için bir grup 
göçmenin durumuna ilişkin inceleme yapılmıştır. Göçmen grubu 
Meksika makamları tarafından sınır dışı edilmiştir.  İncelemede, 
her iki ülkenin göçmenlik makamları arasında bir koordinasyon 
olmadığı, göçmenlerin yiyecekleri ve geceyi geçirecekleri 
yerlerinin bulunmadığı, El Ceibo sınırında sınır dışı edilenlerin 
kesin sayısı hakkında Meksika makamlarından bilgi almanın 
mümkün olmadığı tespit edilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
situacion-de-personas-migrantes-en-frontera-el-ceibo.html 
(E.T.19.08.2021)  

 
 

- 18.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi (PDH) 
Escuintla Auxiliary personeli, Cezaevi Sistemi Genel 
Müdürlüğü'ne (DGSP) bağlı Model Farm of Rehabilitation 

https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/regional-consultations-reducing-pre-trial-detention-africa
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/regional-consultations-reducing-pre-trial-detention-africa
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-reunion-para-fomentar-el-dialogo-ciudadano-entre-instituciones-y-pobladores.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-reunion-para-fomentar-el-dialogo-ciudadano-entre-instituciones-y-pobladores.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-reunion-para-fomentar-el-dialogo-ciudadano-entre-instituciones-y-pobladores.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-situacion-de-personas-migrantes-en-frontera-el-ceibo.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-situacion-de-personas-migrantes-en-frontera-el-ceibo.html
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Canada'nın korumalarının çalışma koşullarını incelemek üzere 
bir izleme gerçekleştirmiştir.  
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
condiciones-labores-de-guardias-penitenciarios.html  
(E.T.19.08.2021) 

 
 

- 19.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanının (PDH) 
İzabal Muavini delegesi, Izabal departmanı Puerto Barrios 
Ulusal Hastanesi Müdüründen, doktorlarından birinin sezaryen 
ameliyatı sırasında tıbbi uygulama hatası iddiasıyla ilgili 
bildirimde bulunmuş ve konuya ilişkin bir rapor talep etmiş ve 
ayrıca Kamu Bakanlığı'na (MP) şikayette bulunmuştur. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-remite-
denuncia-contra-hospital-nacional-de-puerto-barrios.html 
(E.T.19.08.2021) 

 
 

- 25.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsman Ofisinin (PDH) 
Sacatepéquez Auxiliary personeli, "Mia años Dorados" Yaşlı 
Yetişkinler için Daimi Bakım Merkezinde bulunan yaşlılara 
yönelik kötü muamele iddiasıyla ilgili bir şikayeti yerinde 
incelemiştir. İnceleme sonucunda PDH personeli, yaşlıların 
fiziksel durumunun iyi olduğunu tespit etmiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
denuncia-en-residencia-de-personas-mayores.html 
(E.T.26.08.2021) 

 
 

- 26.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsman Ofisinden 
(PDH) Petén Procumóvil yetkilileri, El Ceibo sınırına giren ve 
Meksika makamları tarafından sınır dışı edilen 660 göçmenin 
durumunu incelemiştir. Söz konusu incelemede, El Ceibo 
sınırında pandemi nedeniyle insani bakım ve biyogüvenlik 
protokollerinin bulunmadığını tespit etmiştir. 
Kaynak: 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-condiciones-labores-de-guardias-penitenciarios.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-condiciones-labores-de-guardias-penitenciarios.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-remite-denuncia-contra-hospital-nacional-de-puerto-barrios.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-remite-denuncia-contra-hospital-nacional-de-puerto-barrios.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncia-en-residencia-de-personas-mayores.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncia-en-residencia-de-personas-mayores.html
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https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-coordina-
asistencia-de-personas-migrantes-expulsadas-de-mexico.html 
(E.T.26.08.2021) 

 
 

- 30.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı Jordán Rodas 
Andrade ve Mültecilerden Sorumlu Ombudsmanı Eduardo 
Woltke, sığınmacı ve mülteci başvuru sahiplerine ve halihazırda 
mülteci olarak tanınan kişilere sağlanan hizmetleri incelemek 
üzere Guatemala Göç Enstitüsünün (IGM) Mülteci Statüsü 
Tanıma Departmanını ziyaret etmiştir.  
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-supervisa-
departamento-de-reconocimiento-de-estatus-de-refugiado.html 
(E.T.02.09.2021) 

 
 

- 30.08.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı (PDH) Petén 
Ofisi personeli Poptun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı 
(UNHCR) Yüksek Komiseri Gillian Triggs, UNHCR-
Guatemala Saha Birimi başkanı Tatiana Saade ve Çocuk 
Barınağı Müdürü Leonel Dubón’a Petén Procumóvil yetkililerin 
tarafından ülkede transit geçiş yapan göçmenlere yönelik 
çalışmalar hakkında bilgiler sunmuştur.  
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-presenta-
resultado-de-trabajo-en-atencion-a-personas-migrantes.html 
(E.T.02.09.2021) 

 
 

- 06.09.2021 tarihinde avukat yardımcısı Miriam Roquel ve kadın 
savunucusu Dorotea Gómez, Ekvador Ombudsman Ofisi 
tarafından düzenlenen Uluslararası Yerli Kadınlar Günü'nü 
anma konulu panele katılmışlardır. Söz konusu panelde, 
yerlilerin yaşadığı mevcut zorluklar ele alınmıştır. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-
en-panel-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena.html 
(E.T.09.09.2021) 

 
 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-coordina-asistencia-de-personas-migrantes-expulsadas-de-mexico.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-coordina-asistencia-de-personas-migrantes-expulsadas-de-mexico.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-supervisa-departamento-de-reconocimiento-de-estatus-de-refugiado.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-supervisa-departamento-de-reconocimiento-de-estatus-de-refugiado.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-presenta-resultado-de-trabajo-en-atencion-a-personas-migrantes.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-presenta-resultado-de-trabajo-en-atencion-a-personas-migrantes.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-panel-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-panel-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena.html
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- 08.09.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsman Ofisinden 
(PDH) Huehuetenango Procumóvil memuru, transit bölgelerde 
bulunan göçmenlere ilişkin sağlık merkezi tarafından sağlanan 
bakım hakkında bilgi edinmek için La Democracia Belediyesi, 
Huehuetenango departmanı, Las Guacamayas köyünde bulunan 
sağlık ocağında bir izleme gerçekleştirmiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitorea-
atencion-a-personas-migrantes-en-puesto-de-salud.html 
(E.T.16.09.2021) 

 
 

- 21.09.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı (PDH), 
konuşmalar, çalıştaylar, söyleşiler, konferanslar dahil olmak 
üzere insan hakları konusunda yürüttüğü bir dizi eğitim faaliyeti 
kapsamında Milli Savunma Bakanlığı personeline hitaben 
"Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı” başlıklı bir çevrimiçi 
konferans düzenlemiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-continua-
con-las-actividades-educativas-en-derechos-humanos-en-el-
ambito-nacional-1.html (E.T.23.09.2021) 

 
 

- 28.09.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'ndan (PDH) 
Gençlik Ombudsmanı Abner Paredes, Guatemala Kültür ve Spor 
Bakanlığı'na bağlı Erick Barrondo Spor Merkezi'nde gençlerin 
spor yapma hakkına erişimlerini denetlemeye devam etmiştir.  
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-
verificacion-en-el-centro-deportivo-erick-barrondo.html  
(E.T.30.09.2021) 

 
 
Fransa İnsan 
Hakları 
Ulusal Danışma 
Komisyonu / 
Commission 
nationale 
consultative des 

 
- Komisyon Twitter hesabından Eylül ayı içerisinde ağırlıklı 

olarak iklim krizi, Suriyeli mülteciler ve engelli haklarına ilişkin 
paylaşımlarda bulunmuştur. Ayrıca 26 Eylül tarihinde, ırkçılığa 
ilişin 2020 yılı raporu paylaşmıştır. Genel olarak, sosyal ağlarda 
gerçekleşen çevrimiçi nefretle mücadele, hukuken tanınan 
ayrımcılık temelleri ve ayrımcılığa ilişkin farkındalık yaratma 
çalışmalarını konu alan rapor 31 sayfadan oluşmaktadır. 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitorea-atencion-a-personas-migrantes-en-puesto-de-salud.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitorea-atencion-a-personas-migrantes-en-puesto-de-salud.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-continua-con-las-actividades-educativas-en-derechos-humanos-en-el-ambito-nacional-1.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-continua-con-las-actividades-educativas-en-derechos-humanos-en-el-ambito-nacional-1.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-continua-con-las-actividades-educativas-en-derechos-humanos-en-el-ambito-nacional-1.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-verificacion-en-el-centro-deportivo-erick-barrondo.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-realiza-verificacion-en-el-centro-deportivo-erick-barrondo.html
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droits de l’homme 
of France  
 

Kaynak: 
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/essentiels_rapport_racis
me_2020_version_web_2.pdf 
(E.T.01.10.2021) 
 
 

 
Mısır Ulusal 
İnsan Hakları 
Konseyi / National 
Council for 
Human Rights of 
Egypt  
 

 
- 18.08.2021 tarihinde, Ulusal İnsan Hakları Konseyi, insani 

yardım çalışmalarını ilerletmek için gösterilen tüm çabalara ve 
bu alanda başkalarının güvenliğini sağlamak ve normal hayata 
dönüşü sağlamak için zor ve olağandışı koşullarda çalışan tüm 
işçilere sürekli desteğini tekrarlamıştır. Konsey, bu yıl Dünya 
İnsani Yardım Günü'nün, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan iklim acil durumunun doğrudan sonuçlarının yanı 
sıra Covid-19 pandemisinden kaynaklanan risk ve zararların 
gölgede kaldığı bir zamanda geldiğini vurgulamıştır.  
Kaynak: 
https://nchr.eg/ar/news-details/863 (E.T.01.10.2021) 
 
 

 
Ruanda Ulusal 
İnsan Hakları 
Komisyonu / 
National 
Commission for 
Human Rights 
Rwanda  

 
- 9.09.2021 tarihinde Komisyon, 2020-2021 arasında Covid-19 

döneminde, kırılgan gruplara (çocuklar, emziren anneler, 
hamileler, yaşlılar ve engelliler) yönelik hak ihlallerinin tespiti 
konusunda 28 transit geçiş merkezi ve 14 cezaevi ziyareti 
gerçekleştirmiştir. 

 
 

- 14 Eylül 2021 tarihinde, Sağlık Bakanlığı ile 3 psikiyatri 
hastanesi, 8 huzurevi olmak üzere, engelli bireylerin bulunduğu 
42 kurumda insan hakları ihlallerini izleme konusundaki 
bulgulara ilişkin toplantı gerçekleştirmişlerdir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/HumanRightsRW   

            (E.T.30.09.2021) 
 

 
Namibya 
Ombudsmanlığı / 
Ombudsperson’s 
Office of Namibia 

 
- 13.09.2021 tarihinde Kurumun sosyal medya hesabında yapılan 

paylaşımda, 2020 Yıllık Raporu’nun yayımlandığı belirtilmiştir. 
Raporda, çocuk hakları, alıkonulma merkezlerinin izlenmesi, 

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/essentiels_rapport_racisme_2020_version_web_2.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/essentiels_rapport_racisme_2020_version_web_2.pdf
https://nchr.eg/ar/news-details/863
https://twitter.com/HumanRightsRW
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çevre hakkı, Kurum tarafından düzenlenen etkinlikler ve idari 
hizmetler gibi başlıklara yer verilmiştir. 
Kaynak: 
https://drive.google.com/file/d/1DNqmWgU7Nw7z9WZoAb_
Hwkni9BHm4ls1/view  
(E.T.01.10.2021) 
 

 
Demokratik 
Kongo 
Cumhuriyeti 
Ulusal İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
National Human 
Rights 
Commission of 
the Democratic 
Republic of 
Congo  

 
- Komisyonun resmi Twitter hesabında, “Komisyon, 19.08.2021 

Perşembe günü yayımlanan Kinşasa Şehrindeki İşletmelerde 
Ekonomik ve Sosyal Haklara İlişkin Araştırma Raporunda, bazı 
kamu şirketlerinin karşılaştığı çeşitli insan hakları ihlallerini ve 
çeşitli zorlukları bildiriyor.” içerikli bir paylaşım yapılmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/rdc_cndh/status/1428309005764644868 
(E.T.01.10.2021) 
 
 

- 20.08.2021 tarihinde ise Komisyon insan hakları ihlallerine 
ilişkin istatistik paylaşmıştır. Buna göre, “Komisyon, Ocak-
Temmuz 2021 döneminde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 
6.471 insan hakları ihlali vakası kaydetmiştir. Bu vakaların 
%63'ü medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik ve sosyal 
haklarının ihlali ile ilgilidir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/rdc_cndh/status/1428668549720154119   
(E.T.01.10.2021) 
 

 
Kanada Ulusal 
İnsan Hakları 
Kurumu/ 
Canadian Human 
Rights 
Commission 
(CHRC) 

 
- 09.08.2021 tarihinde Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü 

etkinlikleri kapsamında, Yerli Halkların maruz kaldığı onlarca 
yıllık sistematik ırkçılık, sömürgeciliğin devam eden etkilerine 
çare bulmak amacıyla farkındalık oluşturmayı hedefleyerek 
“Turuncu T-Shirt Giy” etkinliği gerçekleştirmiştir.  
Kaynak: 
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/we-all-have-a-
responsibility-reconciliation (E.T.30.09.2021) 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1DNqmWgU7Nw7z9WZoAb_Hwkni9BHm4ls1/view
https://drive.google.com/file/d/1DNqmWgU7Nw7z9WZoAb_Hwkni9BHm4ls1/view
https://twitter.com/rdc_cndh/status/1428309005764644868
https://twitter.com/rdc_cndh/status/1428668549720154119
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/we-all-have-a-responsibility-reconciliation
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/we-all-have-a-responsibility-reconciliation


 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni 

 

32 
 

 
Ekvador 
Ombudsmanlığı / 
Defensor del 
Pueblo of 
Ecuador  

 
- 16.08.2021 tarihinde Ekvador Emekli Öğretmenler Ulusal 

Koordinatörü temsilcisi ile yaşlı, engelli ve çalışan 
öğretmenlerin insan haklarının korunmasına yönelik eylemler 
oluşturmak ve kritik vakaların önceliklendirilmesi amacıyla bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir 
Kaynak: 
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/142734349570298
2658 (E.T.01.10.2021) 
 
 

- 28.08.2021 tarihinde Şehirlerin İnşası: İnsan Hakları 
Yaklaşımıyla Kentsel Yönetim Araçları adlı eğitim 
düzenlenmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/143138656040726
1184 (E.T.01.2021) 

 
 

 
El Salvador İnsan 
Hakları 
Avukatlığı / 
Procurador 
Derechos 
Humonos El 
Salvador 

 
- 13.08.2021 tarihinde, göçmenlerin ve yabancıların haklarını 

izlemek amacıyla Göçmenleri İzleme Merkezi ve Entegre 
İzleme Merkezi ziyaret edilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/142628778852634
2148 (E.T: 01.10.2021) 
 
 

- 14.08.2021 tarihinde “Eşitlik ve Kadınlara Karşı Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Yasası” konulu tanıtım etkinliği 
gerçekleştirilmiştir.  
Kaynak:  
https://twitter.com/CuscatlanPddh/status/142632326144133120
0 (E.T:01.10.2021) 
 
 

- 19.08.2021 tarihinde UNCHR temsilcileri ile sığınmacılara 
yönelik eylemler ele alınmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/142842613820921
0369 (E.T:01.10.2021) 

https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1427343495702982658
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1427343495702982658
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1431386560407261184
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1431386560407261184
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1426287788526342148
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1426287788526342148
https://twitter.com/CuscatlanPddh/status/1426323261441331200
https://twitter.com/CuscatlanPddh/status/1426323261441331200
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1428426138209210369
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1428426138209210369
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- 21.08.2021 tarihinde uluslararası Zorla Kaybedilme Mağdurları 

Günü sebebiyle konferans düzenlenmiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/142911104955536
5889 (E.T: 01.10.2021) 
 
 

- 24.08.2021 tarihinde, kadınların insan haklarının savunulması ve 
geliştirilmesinde dair kurumlar arası iş birliği toplantıları 
düzenlenmiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/143021692074640
5889 (E.T: 01.10.2021) 
 
 

- 27.08.2021 tarihinde Su Kaynakları Kanunu ile ilgili yasa 
tasarısı hakkında görüş paylaşılmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/143105186235938
8161 (E.T: 01.10.2021) 
 
 

- 31.08.2021 tarihinde Uluslararası Göç Örgütü ile “Göç ve İnsan 
Hakları” konferansı gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/PDDH_chalate/status/143270667667997491
9 (E.T:02.10.2021) 
 
 

- 02.09.2021 tarihinde Yerli Halkların Hakları konulu çevrimiçi 
konferans gerçekleştirilmiştir.  
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/143349551028396
4419 (E.T: 02.10.2021) 
 
 

- 21.09.2021 Uluslararası Barış Günü vesilesiyle çevrimiçi 
seminer düzenlenmiştir. 
Kaynak :  

https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1429111049555365889
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1429111049555365889
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1430216920746405889
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1430216920746405889
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1431051862359388161
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1431051862359388161
https://twitter.com/PDDH_chalate/status/1432706676679974919
https://twitter.com/PDDH_chalate/status/1432706676679974919
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1433495510283964419
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1433495510283964419
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https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144032831862921
2167 (E.T:03.10.2021) 
 
 

- 30.09.2021 tarihinde, engellilere yönelik kapsayıcı politikalar 
içeren yasa çalışmalarına katkı sunulmuştur.  
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/144332645170150
1959 (E.T: 03.10.2021) 
 

 
İrlanda İnsan 
Hakları ve Eşitlik 
Komisyonu / 
Ireland Human 
Rights and 
Equality 
Commission 

 
- 27.08.2021 tarihli paylaşımda Sahra Altı Afrika ülkesinden 

gelen, mülteci statüsü için başvuruda bulunan ve İrlanda’da 
ikamet eden 2 çocuklu bir annenin “Tek Ebeveynli Aile 
Yardımı” başvurusunun reddi kararının incelemesi adına bekar 
anneye Sosyal Yardım Temyiz Ofisi nezdinde hukuki temsil 
sağlamıştır. 
Kaynak:   
https://www.ihrec.ie/single-mother-allowed-one-parent-
payment-following-successful-review/ (E.T.01.10. 2021)  
 
 

- 01.09.2021 tarihinde Komisyon’un resmî web sitesinde İrlanda 
İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu’nun çalışmalarının, Ulusal 
İnsan Hakları Kurumları Küresel İttifakı (GANHRI) bünyesinde 
oluşturulan Akreditasyon Alt Komitesi tarafından yeniden 
incelenmesinin ardından “A” statüsündeki Ulusal İnsan Hakları 
Kurumu olarak yeniden akredite edildiğine ilişkin bir haber 
metni yayımlanmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/the-irish-human-and-equality-
commission-retains-a-status-un-accreditation/(E.T. 01.10. 2021)  
 
 

- 06.09.2021 tarihinde Komisyonun resmi web sitesinde, Irkçılığa 
Karşı Ulusal Eylem Planı’na ilişkin Komisyon tavsiyeleri 
yayımlanmıştır.  Komisyon tavsiyelerinde toplumsal çeşitliliği 
yansıtan bir kolluk teşkilatının oluşturulması, azınlık gruplar için 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, ırkçılık karşıtı bir eğitim 
anlayışının eğitim sisteminin tüm seviyeleri için uygulanması, 

https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1440328318629212167
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1440328318629212167
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1443326451701501959
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1443326451701501959
https://www.ihrec.ie/single-mother-allowed-one-parent-payment-following-successful-review/
https://www.ihrec.ie/single-mother-allowed-one-parent-payment-following-successful-review/
https://www.ihrec.ie/the-irish-human-and-equality-commission-retains-a-status-un-accreditation/
https://www.ihrec.ie/the-irish-human-and-equality-commission-retains-a-status-un-accreditation/


 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni 

 

35 
 

medya, siyaset, istihdam gibi alanlarda yapılması gerekenlere 
ilişkin 130'dan fazla tavsiyede bulunmaktadır. 
Kaynak:  
https://www.ihrec.ie/ireland-needs-sanctions-for-breaches-of-
anti-racism-commitments/, (E.T.01.10.2021)  
 
 

- 14.09.2021 tarihinden Komisyonun resmi web sitesinde İrlanda 
İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu ve İrlanda Ekonomik ve 
Sosyal Araştırma Enstitüsü (ESRI) tarafından ortaklaşa 
hazırlanan “İrlanda’da Elverişli Konutun İzlenmesi” konulu 
rapor yayımlanmış ve elverişli konut hakkının İrlanda’nın 
imzaladığı uluslararası insan hakları sözleşmelerinde önemli bir 
yer aldığı vurgulanmıştır. 
Kaynak:  
 https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/09/Monitoring-
Adequate-Housing-In-Ireland-Sept-2021.pdf, (E.T.01.10.2021) 
 
 

- 17.09.2021 tarihinde Komisyon’un resmi web sitesinde, İrlanda 
İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu tarafından 2021 yılı İnsan 
Hakları ve Hibe Programı kapsamında sosyal dışlanma ve 
sosyoekonomik ayrımcılık, etnik ve azınlık toplulukların 
yaşadığı ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadele, engelli bireylerin 
haklarını savunmaları için güçlendirilmesi gibi çeşitli 
konulardan oluşan 28 projeye fon sağlanacağına ilişkin bir bildiri 
yayımlanmıştır.  
Kaynak:  
https://www.ihrec.ie/human-rights-and-equality-grants-2021-
announced/ ( E.T.01.10.2021)  
 

 
 
Yunanistan Ulusal 
İnsan Hakları 
Komisyonu / 
National 
Commission for 
Human Rights 
Greece 

 
- 29.09.2021 tarihinde ENNHRI’nin sınırdaki göçmenler 

hakkında hazırladığı rapor paylaşılmıştır. 
Kaynak: 

            https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html (E.T.29.09.2021) 
 
 

- 28.09.2021 tarihinde Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Her 
Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesine 

https://www.ihrec.ie/ireland-needs-sanctions-for-breaches-of-anti-racism-commitments/
https://www.ihrec.ie/ireland-needs-sanctions-for-breaches-of-anti-racism-commitments/
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/09/Monitoring-Adequate-Housing-In-Ireland-Sept-2021.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/09/Monitoring-Adequate-Housing-In-Ireland-Sept-2021.pdf
https://www.ihrec.ie/human-rights-and-equality-grants-2021-announced/
https://www.ihrec.ie/human-rights-and-equality-grants-2021-announced/
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html
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(CERD) sunduğu 23’üncü ve 24’üncü periyodik raporlara ilişkin 
gözlemler paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.nchr.gr/images/English_Site/DIAKRISEIS/GNCH
R_Observations_CERD_final.pdf  

            (E.T.29.09.2021) 
 
 

- 15.09.2021 tarihinde, Yunanistan sınırında temel hakların 
izlenmesi için bağımsız ve etkili bir ulusal mekanizmanın 
oluşturulması yönünde tavsiye paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html (E.T.29.09.2021) 
 
 

 
Arnavutluk Halk 
Avukatlığı / 
Ombudsmanlık 
People's Advocate 
Albania 

 
- Arnavutluk Ombudsmanı, Kuzey Makedonya’da meydana gelen 

hastane yangınında hayatını kaybeden kişiler için 
başsağlığı/taziye mesajını mevkidaşı Naser Ziberi’ye iletmiştir. 
Kuzey Makedonya'nın Tetova kentinde Covid-19 hastalarının 
bulunduğu bir hastanede çıkan yangında en az 14 kişi hayatını 
kaybetmiş ve birçok kişi yaralanmıştır.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-only-in-albanian-language-689/, 
(E.T.14.09.2021). 

 
 

- Arnavutluk Ombudsmanlığının 15.09.2021 tarihli “Rakamlarla 
Gerçekler” başlıklı gönderisinde BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ile Ombudsmanlığın tavsiyelerinin uyumlu olduğuna 
değinilmiştir. Buna göre barış, adalet ve güçlü kurumlara 
odaklanan 16 No’lu BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne 
yönelik Ombudsmanlığın yıllık raporuna 165 tavsiye 
yansıtılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-691/ 
(E.T.16.09.2021). 
 
 

https://www.nchr.gr/images/English_Site/DIAKRISEIS/GNCHR_Observations_CERD_final.pdf
https://www.nchr.gr/images/English_Site/DIAKRISEIS/GNCHR_Observations_CERD_final.pdf
https://www.nchr.gr/ta-nea-mas.html
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-only-in-albanian-language-689/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-only-in-albanian-language-689/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-691/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-691/
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- Arnavutluk Ombudsmanlığının resmi internet sayfasında, 
21.09.2021 tarihinde Klan TV’de yayımlanan kadına yönelik 
şiddet görüntüleri ile ilgili dava sürecine müdahil olduklarını ve 
şiddet mağduru kadın ile temasa geçerek danışmanlık 
vereceklerini belirten bir açıklama paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-694/, 
(E.T.29.09.2021). 
 
 

- Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte 
Ombudsmanlık, Arnavutluk’un daha iyi, daha insancıl ve daha 
yaşanabilir bir ülke olmasının ancak kaliteli ve kapsayıcı eğitim 
ile mümkün olacağına bir açıklama yayımlamıştır. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-695/, 
(E.T.29.09.2021). 
 
 

- 29.09.2021 tarihli açıklamada, gelen şikayetler ve ihbarlar 
üzerine Ombudsmanlığın, Fier’deki yaşlı bakım evinde inceleme 
gerçekleştirdiği paylaşılmıştır. Basına yansıyan haberlerin ve 
iddiaların doğruluğunu teyit etmek maksadıyla yaşlı bakım 
evinde beslenme, bakım şartları üzerine bir inceleme 
gerçekleştirilmiştir.   
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-697/, 
(E.T.30.09.2021). 
 
 

- Ombudsmanlık, Arnavutluk’un Lehza kentindeki eylemler 
esnasında hayatını kaybeden bir polis memuru hakkında taziye 
mesajı yayımlamıştır.  
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-696/, 
(E.T.30.09.2021). 
 

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-694/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-694/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-695/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/home/news/this-article-is-available-only-in-albanian-695/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-697/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-697/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-696/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-696/
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Avustralya İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
Australia Human 
Rights 
Commission 

 
- 01.09.2021 tarihli gönderide Engellilere Yönelik Ayrımcılıktan 

Sorumlu Komisyon Üyesi Dr. Ben Gauntlett’in, 
“IncludeAbility” isimli bir merkez kurduğu duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/disability-
discrimination-commissioner-launches-includeability-resource-
hub, (E.T.15.09.2021). 
 
 

- AHRC’nin 03.09.2021 tarihli gönderisinde, “Cinsiyet 
Ayrımcılığı ve Adil Çalışma Yasa Değişikliği 2021”in 
geçişinden duyduğu memnuniyet ifade edilmiştir.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/statement-passage-sex-
discrimination-and-fair-work-respect-work-amendment-bill-
2021, (E.T.15.09.2021). 
 
 

- Avustralya Hükümeti tarafından AHRC’ye yeni bir komisyon 
üyesi atanmıştır. 22 Kasım 2021’de göreve başlayacak olan 
Lorraine Finlay, Canberra’da görev alacaktır.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-welcomes-
appointment-human-rights-commissioner, (E.T.15.09.2021). 
 
 

- AHRC, resmi web sayfasında 6-7 Eylül 2021’de gerçekleştirilen 
Ulusal Kadın Güvenliği Zirvesi hakkında bir değerlendirme 
paylaşmıştır. AHRC, Ulusal Kadın Güvenliği Zirvesi’ne katılma 
ve Avustralya'nın Kadınlara ve Çocuklarına Yönelik Şiddetin 
Önlenmesine ilişkin 2’inci Ulusal Planının geliştirilmesine 
katkıda bulunma fırsatını memnuniyetle karşılamaktadır. Şiddet, 
acil ve koordineli eylem gerektiren bir insan hakları sorunudur. 
Komisyon,  Aile, Aile İçi Şiddet ve Cinsel Şiddet Konulu Meclis 
Araştırması kapsamında bir sunum gerçekleştirmiştir. Komisyon 
Başkanı, AHRC olarak Avustralya’da şiddetten arınmış bir 
toplum hedefine bağlı olduklarının altını çizmiştir. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/statement-national-
summit-womens-safety, (E.T.15.09.2021). 

https://humanrights.gov.au/about/news/disability-discrimination-commissioner-launches-includeability-resource-hub
https://humanrights.gov.au/about/news/disability-discrimination-commissioner-launches-includeability-resource-hub
https://humanrights.gov.au/about/news/disability-discrimination-commissioner-launches-includeability-resource-hub
https://humanrights.gov.au/about/news/statement-passage-sex-discrimination-and-fair-work-respect-work-amendment-bill-2021
https://humanrights.gov.au/about/news/statement-passage-sex-discrimination-and-fair-work-respect-work-amendment-bill-2021
https://humanrights.gov.au/about/news/statement-passage-sex-discrimination-and-fair-work-respect-work-amendment-bill-2021
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-welcomes-appointment-human-rights-commissioner
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-welcomes-appointment-human-rights-commissioner
https://humanrights.gov.au/about/news/statement-national-summit-womens-safety
https://humanrights.gov.au/about/news/statement-national-summit-womens-safety
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- AHRC’nin 07.09.2021 tarihli paylaşımında Yaş Ayrımcılığı 
Komisyon Üyesi Dr. Kay Patterson’ın, video konferans 
aracılığıyla Ulusal Zirve’de yaptığı değerlendirmelere yer 
verilmiştir. İş yerinde yaş ayrımcılığı, yaşlı kadınların evsiz 
kalma riski ve evde yaşlı istismarı olmak üzere yaş 
ayrımcılığının üç ana belirtisini ve buna yol açan faktörleri ele 
alan bir konuşma yapmıştır.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/safety-and-
security-older-women, (E.T.15.09.2021). 
 
 

- Kurumun resmi web sitesinde yer alan 13.09.2021 tarihli 
gönderide, Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ni Avustralya 
yasalarına dahil etmenin önemli bir ilerlemeyi başlatacağına yer 
verilmiştir. UNDRIP, 13.09.2007 tarihinde BM Genel 
Kurulu’nda kabul edilmiştir. Bildirge, eğitim, sağlık, barınma, 
kendi kaderini tayin etme, karar alma süreçlerine katılma, eşitlik, 
ayrımcılığa maruz kalmama gibi temel, vazgeçilmez hakları teyit 
etmektedir.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/opinions/incorporating-
undrip-australian-law-would-kickstart-important-progress, 
(E.T.16.09.2021). 
 
 

- Kurumun resmi web sayfasında “5-11 Eylül Ulusal Çocuk 
Koruma Haftası” kapsamında farkındalık oluşturan bir video 
paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/national-child-
protection-week-5-11-sept-2021, (E.T.16.09.2021). 
 
 

- AHRC tarafından 14.09.2021 tarihinde yaş ayrımcılığı ile ilgili 
bir rapor yayımlanmıştır. AHRC Yaş Ayrımcılığı Komiseri Dr. 
Kay Patterson’ın sunumunu yaptığı rapor, çarpıcı tespitler 
içermektedir. Raporda, Avustralyalıların çoğunun (%90) 
Avustralya'da yaş ayrımcılığının var olduğu konusunda hemfikir 

https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/safety-and-security-older-women
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/safety-and-security-older-women
https://humanrights.gov.au/about/news/opinions/incorporating-undrip-australian-law-would-kickstart-important-progress
https://humanrights.gov.au/about/news/opinions/incorporating-undrip-australian-law-would-kickstart-important-progress
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/national-child-protection-week-5-11-sept-2021
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/national-child-protection-week-5-11-sept-2021
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olduğu, %83'ünün yaşlı ayrımcılığının bir sorun olduğu ve 
%65'inin bunun her yaştan insanı etkilediği, yaş ayrımcılığının 
Avustralya’da en çok kabul edilen önyargı biçimi olmaya devam 
ettiği tespitleri yer almaktadır.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/new-research-finds-
ageism-most-accepted-form-prejudice-australia-0, 
(E.T.16.09.2021). 
 
 

- AHRC resmi web sayfasında paylaşılan 23.09.2021 tarihli 
gönderide, 2011 yılında BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 
kabul edilen BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehberi’nin 
10’uncu yılında bir rapor hazırlandığı duyurulmuştur. “Yol 
Ayrımında: Avustralya'da İş Dünyası ve İnsan Haklarına ilişkin 
BM Rehber İlkelerinin Uygulanmasının 10 Yılı” başlıklı 
raporda, ilkelerin Avustralya’da uygulanması ve insan hakları ile 
ilişkisi incelenmektedir.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/new-report-
recommends-more-action-prevent-human-rights-harms-
business-sector, (E.T.23.09.2021). 
 
 

- AHRC resmi web sayfasında 24.09.2021 tarihli gönderide, 
Leanna Smith’in Komisyon’un yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak atandığı, Smith’in görevine 22 Kasım 2021 tarihinde 
başlayacağı duyurulmuştur.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-statement-
appointment-chief-executive (E.T.29.09.2021) 
 

 
Ukrayna 
Ombudsmanlığı/ 
The Ukrainian  
Parliament 
Commissioner for 
Human Rights 
(Ombudsman) 
 

 
- 13.08.2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, Ombudsman 

Ofisi çalışanlarının, Kherson bölgesindeki Roman Konseyi 
temsilcilerinin bölgeler arası bir çalışma toplantısına katıldığı 
bilgisi paylaşılmıştır. 2030 Ukrayna Toplumundaki Roman 
Ulusal Azınlık için Hükümet Stratejisi sonrasında 
gerçekleştirilen görüşmede Roman azınlığın gelişimini 
belirleyen yeni Strateji  ve Eylem Planı ele alınmıştır. 

      Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/new-research-finds-ageism-most-accepted-form-prejudice-australia-0
https://humanrights.gov.au/about/news/new-research-finds-ageism-most-accepted-form-prejudice-australia-0
https://humanrights.gov.au/about/news/new-report-recommends-more-action-prevent-human-rights-harms-business-sector
https://humanrights.gov.au/about/news/new-report-recommends-more-action-prevent-human-rights-harms-business-sector
https://humanrights.gov.au/about/news/new-report-recommends-more-action-prevent-human-rights-harms-business-sector
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-statement-appointment-chief-executive
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-statement-appointment-chief-executive
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https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/praczіvniki-ofіsu-
ombudsmana-vzyali-uchast-u-mezhregіonalnіj-robochіj-naradі-
predstavnikіv-romskoї-radi-na-xersonshhinі/   (E.T.28.09.2021) 
 
 

- 16.08.2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, Kurumun 
Zaporijya bölge ofisinin çalışanlarının, “Ayrımcılıkla Mücadele 
Mevzuatı” başlıklı çevrimiçi bir eğitim etkinliği düzenlediği 
bilgisi paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/u-zaporіzhzhі-
provedeno-prosvіtniczkij-zaxіd-dlya-pravozaxisnikіv-shhodo-
protidії-diskrimіnaczії/. (E.T.28.09.2021) 

 
 

- 26 Ağustos 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 
Ukrayna'daki Avrupa Konseyi Ofisi ile birlikte, Çocukların 
Şiddet ve Kötü Muameleden Korunma Haklarının İzlenmesi 
konusunda bir çevrimiçi eğitim semineri düzenlendiği bilgisi 
paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/monіtoringu-shhodo-
dotrimannya-prava-dіtej-na-zaxist-vіd-nasilstva-ta-
zhorstokogo-povodzhennya/ (E.T.28.09.2021) 

 
 

- 3 Eylül 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, bir belediye 
başkanının çalışanların Covid-19 aşısı olmayı reddetmesi 
durumunda disiplin önlemleri uygulanacağını öğrenilmesi 
üzerine çalışanların anayasal haklarının ihlal edilmesini önlemek 
için Ombudsmanlığın girişimiyle Belediye Başkanına Anayasa 
ve yasalara zorunlu olarak uymaya davet eden bir mektup 
gönderildiği ifade edilmiştir. Ukrayna Anayasası'nın 43. 
maddesi, herkesin çalışma hakkını ve yasa dışı işten çıkarılmaya 
karşı korunmayı garanti ettiği belirtilmiştir. Ayrıca Ombudsman, 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 2361 (2021) sayılı 
kararı kapsamında aşılamanın zorunlu olmadığı ve hiç kimsenin 
siyasi, sosyal veya diğer baskılara maruz bırakılamayacağı 
konusuna dikkat çekmiştir.  
Kaynak: 

https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/pracz%D1%96vniki-of%D1%96su-ombudsmana-vzyali-uchast-u-mezhreg%D1%96onaln%D1%96j-roboch%D1%96j-narad%D1%96-predstavnik%D1%96v-romsko%D1%97-radi-na-xersonshhin%D1%96/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/pracz%D1%96vniki-of%D1%96su-ombudsmana-vzyali-uchast-u-mezhreg%D1%96onaln%D1%96j-roboch%D1%96j-narad%D1%96-predstavnik%D1%96v-romsko%D1%97-radi-na-xersonshhin%D1%96/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/pracz%D1%96vniki-of%D1%96su-ombudsmana-vzyali-uchast-u-mezhreg%D1%96onaln%D1%96j-roboch%D1%96j-narad%D1%96-predstavnik%D1%96v-romsko%D1%97-radi-na-xersonshhin%D1%96/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/u-zapor%D1%96zhzh%D1%96-provedeno-prosv%D1%96tniczkij-zax%D1%96d-dlya-pravozaxisnik%D1%96v-shhodo-protid%D1%96%D1%97-diskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/u-zapor%D1%96zhzh%D1%96-provedeno-prosv%D1%96tniczkij-zax%D1%96d-dlya-pravozaxisnik%D1%96v-shhodo-protid%D1%96%D1%97-diskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/u-zapor%D1%96zhzh%D1%96-provedeno-prosv%D1%96tniczkij-zax%D1%96d-dlya-pravozaxisnik%D1%96v-shhodo-protid%D1%96%D1%97-diskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-shhodo-dotrimannya-prava-d%D1%96tej-na-zaxist-v%D1%96d-nasilstva-ta-zhorstokogo-povodzhennya/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-shhodo-dotrimannya-prava-d%D1%96tej-na-zaxist-v%D1%96d-nasilstva-ta-zhorstokogo-povodzhennya/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-shhodo-dotrimannya-prava-d%D1%96tej-na-zaxist-v%D1%96d-nasilstva-ta-zhorstokogo-povodzhennya/
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https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zabezpechennya-
prava-kozhnogo-ukraїnczya-na-praczyu-perebuvaє-na-kontrolі-
upovnovazhenogo/ (E.T.28.09.2021) 
 
 

- 6 Eylül 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, pandeminin 
Ukrayna'daki çocuk hakları üzerindeki etkisine ilişkin hazırlanan 
ikinci bir bülten paylaşılmıştır.  
Kaynak:  
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/drugij-іnformaczіjnij-
byuleten-shhodo-vplivu-naslіdkіv-pandemії-na-prava-dіtej-v-
ukraїnі/ (E.T.28.09.2021) 
 
 

- 13 Eylül 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, halka açık 
yerlerde video gözetim sistemlerinin kurulumu ve kullanımı 
sırasında mahremiyet hakkının gözetilmesine ilişkin tavsiyeler 
yayımlamıştır. Söz konusu tavsiyelerin, video gözetim sistemleri 
kurmaya karar vermeden önce yapılması gereken işlemleri, 
video gözetim sistemlerinin kurulmasına karar verildikten sonra 
yapılacak işlemleri ve bilgi sızdırılması durumunda yapılacak 
işlemleri kapsadığı belirtilmektedir. 
Kaynak:  
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/dotrimannya-prava-
na-privatnіst-pіd-chas-vstanovlennya-і-vikoristannya-sistem-
vіdeosposterezhennya/ (E.T.29.09.2021) 
 
 

- 23 Eylül 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, Ukrayna 
Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri’nin Türkiye'ye yaptığı 
çalışma ziyaretinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile bir araya geldiği; 
tarafların, alıkonulma yerlerinde bulunan her iki ülke 
vatandaşlarının haklarının gözetilmesi ve korunması konularını 
ele aldığı; TİHEK’le bir iş birliği mutabakat zaptı imzalandığı ve 
ortak bir huzurevi ziyareti yapıldığı bilgileri paylaşılmıştır. 
Ayrıca, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın, Komiseri 
8 Aralık 2021'de Türkiye'de yapılacak Salgın Döneminde İnsan 
Hakları Uluslararası Sempozyumu'na katılmaya davet ettiği 
belirtilmiştir. 
Kaynak: 

https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zabezpechennya-prava-kozhnogo-ukra%D1%97nczya-na-praczyu-perebuva%D1%94-na-kontrol%D1%96-upovnovazhenogo/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zabezpechennya-prava-kozhnogo-ukra%D1%97nczya-na-praczyu-perebuva%D1%94-na-kontrol%D1%96-upovnovazhenogo/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zabezpechennya-prava-kozhnogo-ukra%D1%97nczya-na-praczyu-perebuva%D1%94-na-kontrol%D1%96-upovnovazhenogo/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/drugij-%D1%96nformacz%D1%96jnij-byuleten-shhodo-vplivu-nasl%D1%96dk%D1%96v-pandem%D1%96%D1%97-na-prava-d%D1%96tej-v-ukra%D1%97n%D1%96/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/drugij-%D1%96nformacz%D1%96jnij-byuleten-shhodo-vplivu-nasl%D1%96dk%D1%96v-pandem%D1%96%D1%97-na-prava-d%D1%96tej-v-ukra%D1%97n%D1%96/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/drugij-%D1%96nformacz%D1%96jnij-byuleten-shhodo-vplivu-nasl%D1%96dk%D1%96v-pandem%D1%96%D1%97-na-prava-d%D1%96tej-v-ukra%D1%97n%D1%96/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/dotrimannya-prava-na-privatn%D1%96st-p%D1%96d-chas-vstanovlennya-%D1%96-vikoristannya-sistem-v%D1%96deosposterezhennya/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/dotrimannya-prava-na-privatn%D1%96st-p%D1%96d-chas-vstanovlennya-%D1%96-vikoristannya-sistem-v%D1%96deosposterezhennya/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/dotrimannya-prava-na-privatn%D1%96st-p%D1%96d-chas-vstanovlennya-%D1%96-vikoristannya-sistem-v%D1%96deosposterezhennya/
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https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/lyudmila-denіsova-z-
golovoyu-іnstituczії-prav-lyudini-ta-rіvnostі-turechchini-
mugaremom-kіlіchem/ (E.T.29.09.2021) 
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/vіdvіdali-
gerіatrichnij-zaklad-derzhavnoї-formi-vlasnostі-tureczkoї-
respublіki/ (E.T.29.09.2021) 
 
 

- 23 Eylül 2021 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 
“Güvenli Yaşam ve Sağlıklı Hava için İnsan Hakkının 
Gözetilmesine Yönelik Kılavuz İlkeler” yayımlanmıştır. 
Kılavuza’da; atmosferik havanın, doğal çevrenin temel yaşamsal 
unsurlarından biri olduğu, temiz hava, temiz su, iyi sanitasyon 
ve sağlıklı gıda ile birlikte güvenli ve sağlıklı bir çevrenin insan 
haklarının önemli bir bileşeni olduğu belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/monіtoringu-
dotrimannya-prava-lyudini-na-bezpechne-dlya-zhittya-ta-
zdorovya-atmosferne-povіtrya/ (E.T.29.09.2021) 
 
 

- 23 Eylül 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, “Yüzey 
Sularının Yaşam ve Sağlık için Güvenli Olması, İnsan Hakları 
ile Uyumun İzlenmesine Yönelik Kılavuz İlkeleri” 
yayımlanmıştır. 
Kaynak:  
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/monіtoringu-
dotrimannya-prava-lyudini-na-bezpechnі-dlya-zhittya-ta-
zdorovya-poverxnevі-vodi/ (E.T.29.09.2021) 
 

 
 
Kore Ulusal İnsan 
Hakları 
Komisyonu/ 
National Human 
Rights 
Commission of 
Korea 

 
- 27.08.2021 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde, 24 

Ağustos'ta AB temsilcileri ve Asya Pasifik Ulusal İnsan Hakları 
Kurumu (APF) ile 2021 Uluslararası İnsan Hakları Konferansı 
düzenlediği belirtilmiştir. Konferansta, Ulusal insan hakları 
Kurumları, uluslararası kuruluşlar ve akademik alanlardan 
uzmanlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler, göçmenler ve 
diğerlerinin haklarına ilişkin çeşitli konuları tartışmak üzere bir 
araya gelmiştir. Konferansın genel teması Covid-19 durumunda 
marjinalleştirilmiş insanların haklarının korunmasıdır.  

https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/lyudmila-den%D1%96sova-z-golovoyu-%D1%96nstitucz%D1%96%D1%97-prav-lyudini-ta-r%D1%96vnost%D1%96-turechchini-mugaremom-k%D1%96l%D1%96chem/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/lyudmila-den%D1%96sova-z-golovoyu-%D1%96nstitucz%D1%96%D1%97-prav-lyudini-ta-r%D1%96vnost%D1%96-turechchini-mugaremom-k%D1%96l%D1%96chem/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/lyudmila-den%D1%96sova-z-golovoyu-%D1%96nstitucz%D1%96%D1%97-prav-lyudini-ta-r%D1%96vnost%D1%96-turechchini-mugaremom-k%D1%96l%D1%96chem/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/v%D1%96dv%D1%96dali-ger%D1%96atrichnij-zaklad-derzhavno%D1%97-formi-vlasnost%D1%96-tureczko%D1%97-respubl%D1%96ki/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/v%D1%96dv%D1%96dali-ger%D1%96atrichnij-zaklad-derzhavno%D1%97-formi-vlasnost%D1%96-tureczko%D1%97-respubl%D1%96ki/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/v%D1%96dv%D1%96dali-ger%D1%96atrichnij-zaklad-derzhavno%D1%97-formi-vlasnost%D1%96-tureczko%D1%97-respubl%D1%96ki/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-dotrimannya-prava-lyudini-na-bezpechne-dlya-zhittya-ta-zdorovya-atmosferne-pov%D1%96trya/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-dotrimannya-prava-lyudini-na-bezpechne-dlya-zhittya-ta-zdorovya-atmosferne-pov%D1%96trya/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-dotrimannya-prava-lyudini-na-bezpechne-dlya-zhittya-ta-zdorovya-atmosferne-pov%D1%96trya/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-dotrimannya-prava-lyudini-na-bezpechn%D1%96-dlya-zhittya-ta-zdorovya-poverxnev%D1%96-vodi/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-dotrimannya-prava-lyudini-na-bezpechn%D1%96-dlya-zhittya-ta-zdorovya-poverxnev%D1%96-vodi/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/mon%D1%96toringu-dotrimannya-prava-lyudini-na-bezpechn%D1%96-dlya-zhittya-ta-zdorovya-poverxnev%D1%96-vodi/
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Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?boardtypeid=7013&boardid=7607162&menuid=0020020
05, (E.T.30.09.2021). 
 
 

- Kurumun internet sitesinde, 7 Aralık 2021 tarihinde Kore Ulusal 
İnsan Hakları Komisyonunun ev sahipliğinde, Arjantin'in New 
York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, DESA, 
OHCHR, GANHRI sponsorluğunda yaşlı hakları konferansı 
gerçekleştirileceği belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/GANHRI_conference_eng.html
(E.T.30.09.2021). 
 
 

- 23.09.2021 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde, Kore Ulusal 
İnsan Hakları Komisyonu’nun 15-16 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenen Asya Pasifik Ulusal İnsan Hakları Kurumları 
Forumu'nun (APF) 26. Yıllık Olağan Toplantısı’na katıldığı 
belirtilmiştir. Toplantının ilk gününde toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusundaki mevcut durum tartışılırken, ikinci gününde ise 
krizdeki kadın ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
hakları konulu rapor sunulmuştur.  
Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?boardtypeid=7013&boardid=7607261&menuid=0020020
05, (E.T.30.09.2021).  
 
 

 
Katar Ulusal 
İnsan Hakları 
Komisyonu / 
National Human 
Rights Committee 
of Qatar 

 
- 22.09.2021 tarihinde, Kurumun resmi web sitesinde Ulusal İnsan 

Hakları Komitesi (NHRC) Başkanı Dr. Ali bin Smaikh Al 
Marri’nin Avrupa Parlamentosu Spor Komitesi Başkanı Marc 
Tarabella başkanlığındaki Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyeti 
ile bir araya geldiğine ilişin bir haber yayımlanmıştır. Haber 
metninde, ulusal insan hakları stratejisinin uygulanmasına ve 
insan haklarıyla ilgili her konuda NHRC ile Avrupa 
Parlamentosu arasında diyaloğun sürdürüleceği ve Katar'daki 
insan hakları sistemini güçlendirmeye yönelik çabalarının 
devam edeceği belirtilmiştir.  

https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?boardtypeid=7013&boardid=7607162&menuid=002002005
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?boardtypeid=7013&boardid=7607162&menuid=002002005
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?boardtypeid=7013&boardid=7607162&menuid=002002005
https://www.humanrights.go.kr/GANHRI_conference_eng.html
https://www.humanrights.go.kr/GANHRI_conference_eng.html
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?boardtypeid=7013&boardid=7607261&menuid=002002005
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?boardtypeid=7013&boardid=7607261&menuid=002002005
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?boardtypeid=7013&boardid=7607261&menuid=002002005
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Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairman-meets-european-
parliament-delegation/ , (E.T.30.09.2021). 
 
 

 
Bosna Hersek 
İnsan Hakları 
Ombudsmanlık 
Kurumu / 
Institute of 
Human Rights 
Ombudsmen of 
Bosnia and 
Herzegovina 

 
- 23.08.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde yolsuzluğa ilişkin 

tavsiye kararı hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre Bosna 
Hersek İnsan Hakları Ombudsmanları, 9.08.2021 tarihinde 
Yolsuzluğun Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele 
Koordinasyonu Dairesi Müdürüne P-194/21 sayılı Tavsiye 
Kararını yayımlamışlardır. 
Kaynak:        
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2011&la
ng=BS  (E.T.24.09.2021) 
 
 

- 25.08.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde yapılan paylaşım 
ile aşı veya PCR testi uygulamalarında Ombudsmanlar, aşısız 
vatandaşlara olası kısıtlamaların getirilmesiyle ilgili olarak, 
vatandaşların hareket hakkını kısıtlayan bu tür önlemlerin, 
demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığının, haklı bir 
gerekçenin olup olmadığının belirlenmesi gerektiğine işaret 
etmişlerdir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1993&la
ng=BS (E.T.28.09.2021) 
 
 

- 30.08.2021 tarihinde Kurum’un web sitesinde yapılan paylaşım 
ile 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilme Mağdurları Günü 
vesilesiyle, Bosna Hersek ombudsmanları, tüm kayıp ailelerinin 
üyelerine desteklerini bildirmiş, kaybedilme meselesinin 
çözülmesinin ahlaki bir yükümlülük ve yasal bir zorunluluk 
olduğuna, bu nedenle Bosna Hersek’teki tüm yetkili organların 
sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1995&la
ng=BS 
(E.T.28.09.2021) 
 

https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairman-meets-european-parliament-delegation/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairman-meets-european-parliament-delegation/
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2011&lang=BS
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2011&lang=BS
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1993&lang=BS
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1993&lang=BS
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1995&lang=BS
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=1995&lang=BS
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Danimarka İnsan 
Hakları Enstitüsü/ 
Danish Institute 
for Human Rights 

  
- 16.08.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 

Youtube hesabından, insan hakları ile Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri arasındaki bağlantılara ilişkin Enstitü tarafından 
geliştirilen çevrimiçi araçları tanıtan bir video paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.youtube.com/watch?v=EIfmiwvh9dI&t=1s  
(E.T.01.10.2021) 
 
 

- 27.08.2021 tarihinde Enstitü tarafından “Donör çocukların 
kimlik hakkı” başlıklı bir rapor yayımlanmıştır. Raporda, 
anonim sperm veya yumurta bağışı yoluyla doğan çocukların, 
genetik babaları veya anneleri hakkında ten rengi, saç rengi, göz 
rengi, boy, kilo ve kan grubu dışında bilgi alma hakkına sahip 
olmadıkları belirtilmektedir. İnsan Hakları Departmanı, 
hükümete, donör çocukların genetik kökenleri hakkında daha 
fazla bilgiye erişmeleri için çağrıda bulunmaktadır.  
Kaynak: 
https://menneskeret.dk/nyheder/donorboern-boer-faa-adgang-
mere-information-donorer (E.T.29.09.2021) 
 
 

- 01.09.2021 tarihinde Danimarka cezaevlerinde ceza olarak hücre 
hapsinin kullanılmasına alternatifler hakkında konferans 
düzenlenmiştir.  
Kaynak: 
https://Twitter.com/menneskeret/status/1428597665839857665 
(E.T.29.09.2021) 

 
 

 
Almanya İnsan 
Hakları Kurumu / 
German Institute 
for Human Rights 

 
- 17.08.2021 tarihinde “Ayrımcılık, insanları hayattaki şanslardan 

mahrum eder, insanları toplumdan dışlar ve bir arada yaşamayı 
zehirler. Bu temel haklar ve insan haklarıyla bağdaşmaz. 
Ayrımcılığa karşı koruma devletin görevidir.” şeklinde bir 
paylaşım yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/15-jahre-allgemeines-

https://www.youtube.com/watch?v=EIfmiwvh9dI&t=1s
https://menneskeret.dk/nyheder/donorboern-boer-faa-adgang-mere-information-donorer
https://menneskeret.dk/nyheder/donorboern-boer-faa-adgang-mere-information-donorer
https://twitter.com/menneskeret/status/1428597665839857665
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/15-jahre-allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-ist-menschenrechtlicher-meilenstein
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/15-jahre-allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-ist-menschenrechtlicher-meilenstein
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gleichbehandlungsgesetz-allgemeines-
gleichbehandlungsgesetz-ist-menschenrechtlicher-meilenstein 
(E.T.20.09.2021) 

 
 

- 10.09.2021 tarihinde Evsizler günü vesilesiyle, Almanya İnsan 
Hakları Enstitüsünün federal, eyalet ve yerel makamları 
evsizlere yönelik insani konutlar için çalışmaya çağırdığı ve acil 
konut için zorunlu asgari standartların getirilmesini savunduğu 
ifade edilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/mindeststandards-fuer-die-
notunterbringung-wohnungsloser-menschen 
(E.T.20.09.2021) 
 
 

- Almanya İnsan Hakları Enstitüsü, 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar 
Günü vesilesiyle şu bildiri yayımlamıştır: “Sağlık sisteminde 
yaşlıların ihtiyaçlarına daha fazla önem verilmeli ve erişim 
engelleri kaldırılmalıdır. Toplumumuzda hala aşağılayıcı yaş 
klişeleri hüküm sürmekte ve bu da yaşlıların sağlık hizmetleri 
açısından dezavantajlı olmasına ve ayrımcılığa uğramasına yol 
açmaktadır. Birçok yaşlı insan dijital teknolojileri hiç 
kullanmadıkları veya sınırlı ölçüde kullandıkları için sağlık 
hizmetlerine veya önemli bilgilere yetersiz erişime sahiptir.”  
Kaynak: 
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/gesundheitsversorgung-
aelterer-menschen-verbessern  
(E.T.01.10.2021) 

 
 

 
Büyük Britanya 
Eşitlik ve İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
Equality and 
Human Rights 
Commission of 
Great Britain 

 
- 1.10.2021 tarihinde BM Uluslararası Yaşlılar Günü bağlamında 

Birleşik Krallık’ta yaşlı haklarına ilişkin gelişmeler hakkında 
bilgi verilmiştir. 

            Kaynak: 
            https://twitter.com/EHRC/status/1443865798615896065 
            (E.T.01.10.2021) 
 
 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/15-jahre-allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-ist-menschenrechtlicher-meilenstein
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/15-jahre-allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-ist-menschenrechtlicher-meilenstein
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/mindeststandards-fuer-die-notunterbringung-wohnungsloser-menschen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/mindeststandards-fuer-die-notunterbringung-wohnungsloser-menschen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/mindeststandards-fuer-die-notunterbringung-wohnungsloser-menschen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/gesundheitsversorgung-aelterer-menschen-verbessern
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/gesundheitsversorgung-aelterer-menschen-verbessern
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/gesundheitsversorgung-aelterer-menschen-verbessern
https://twitter.com/EHRC/status/1443865798615896065
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- 30.09.2021 tarihinde iş yerinde cinsel tacizin önlenmesine ilişkin 
bir kılavuz paylaşılmıştır. 

            Kaynak: 
            https://twitter.com/EHRC/status/1443506908011368450  
           (E.T.01.10.2021) 
 

- 26.09.2021 tarihinde işverenlerin çalışanlarına karşı ayrımcılık 
yapmamalarını sağlamak amacıyla hazırlanan kılavuzun 
güncellendiği duyurulmuştur. 

            Kaynak: 
            https://twitter.com/EHRC/status/1442172284240809984  
            ( E.T.29.09.2021) 
 
 

- 19.09.2021 tarihinde cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğine ilişkin 
vaka çalışmaları ve öneriler paylaşılmıştır. 

            Kaynak: 
            https://twitter.com/EHRC/status/1439605476497502218        
            (E.T.29.09.2021) 
 
 

- 19.09.2021 tarihinde engelli çocukların diğer çocuklarla birlikte 
eşit bir şekilde eğitime erişim hakkı olduğu vurgulanmıştır. 

            Kaynak: 
            https://twitter.com/EHRC/status/1439529800008409089  
            (E.T.20.09.2021) 
 
 

- 12.09.2021 tarihinde Birleşik Krallık ve Galler’deki insan 
hakları uygulamalarının takibi için 
www.humanrightstracker.com isimli bir internet sayfasının 
oluşturulduğu duyurulmuştur.  

            Kaynak: 
            https://twitter.com/EHRC/status/1436978018946273286  
 
 

- 1.09.2021 tarihinde 2018 yılında Kurum tarafından yapılan bir 
ankette çalışan annelerin %11’inin işten çıkarıldığı ya da işten 
çıkmaya zorlandığı yönünde elde edilen sonuç paylaşılmıştır. 

            Kaynak: 
            https://twitter.com/EHRC/status/1433078298351964160  

https://twitter.com/EHRC/status/1443506908011368450
https://twitter.com/EHRC/status/1442172284240809984
https://twitter.com/EHRC/status/1439605476497502218
https://twitter.com/EHRC/status/1439529800008409089
https://twitter.com/EHRC/status/1436978018946273286
https://twitter.com/EHRC/status/1433078298351964160
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            (E.T.20.09.2021) 
 
 

- 17.08.2021 tarihinde ruh sağlığı birimlerinde uygunsuz 
kısıtlamaların azaltılması ve şeffaflığın artırılmasına ilişkin 
kanun hakkında hükümetin hazırladığı kılavuzun memnuniyetle 
karşılandığı ifade edilmiştir. 

            Kaynak:  
            https://twitter.com/EHRC/status/1427593572581261316 
            (E.T.20.09.2021) 
 
 

 

https://twitter.com/EHRC/status/1427593572581261316

