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KURULUŞ 
ADI/İZLEME 
PERİYODU 
 

01.10.2022-01.11.2022  
 

 

 

Uluslararası 
Çalışma Örgütü 
(ILO) 

 

 

- 02.10.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, 

“Uluslararası Şiddete Hayır Günü” münasebetiyle çalışmanın 

geleceğinin şiddet ve tacizden arınmış olması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1576482328318300163   

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 06.10.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, toplu 

sözleşmenin birçok ülkede insana yakışır işlerin güvence altına 

alınmasında ve fırsat ve muamele eşitliğinin güvence altına 

alınmasında önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1577962063300857857  

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 06.10.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, “Dünya 

İnsana Yakışır İş Günü” münasebetiyle insana yakışır işin adil 

gelir, güvenlik, sosyal koruma anlamına geldiği ve tüm 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın anahtarı olduğu 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1578279078460882944      

(E.T. 31.10.2022) 

 

https://twitter.com/ilo/status/1577962063300857857
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- 10.10.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, “Dünya Ruh 

Sağlığı Günü” münasebetiyle, ruhsal bozuklukların her 6 

çalışma çağındaki yetişkinden 1'ini etkilediği belirtilmiş ve ruh 

sağlığı sorunu olan kişilerin iş yerinde ve her yerde kendilerini 

korunmuş ve desteklenmiş hissetmelerinin sağlanması gereği 

hatırlatılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1579366180325707777   

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 11.10.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, pandeminin 

algoritmik yönetimin yükselişi de dahil olmak üzere uzaktan 

çalışmanın artmasına neden olduğu ve bu teknolojinin iş 

süreçlerinin verimliliğini artırabileceği, ancak aynı zamanda 

kendine özgü bir dizi zorluklar ortaya çıkarabileceği 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1579819363854868482    

(E.T. 31.10.2022)  

 

 

- 12.10.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, çıraklık 

eğitimlerinin okuldan işe geçişi kolaylaştırarak ve gençleri ve 

yaşlı çalışanları çalışma hayatları boyunca yeni beceriler 

kazanmaları için güçlendirerek genç işsizlik krizinin 

üstesinden gelmeye yardımcı olduğu belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1580151340226924544   

(E.T. 31.10.2022) 
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- 12.10.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, “Kırsalda 

Yaşayan Kadınlar Günü” vesilesiyle, gıda güvenliğinin 

sağlanması ve insana yakışır işlerin yaratılmasında kırsal 

ekonomilerin büyük rol oynadığı belirtilmiştir. Ayrıca, 

toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın ve kırsal kesimdeki 

kadınları güçlendirmenin sadece yapılacak doğru şey değil, 

aynı zamanda sosyal adaleti ilerletmek için kritik olduğu da 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1581208311692939264    

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 28.10.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, dijital 

çalışma platformlarının artık kadınlar, engelliler ve gençler 

dahil olmak üzere yeni iş fırsatları yaratarak çağdaş yaşamın 

hayati bir parçası olduğu belirtilmiştir. Ayrıca tüm platform 

çalışmalarının insana yakışır bir iş olduğundan emin olunması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1585889198753603584  

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

Birleşmiş 
Milletler  
İnsan Hakları 
Yüksek 
Komiserliği 
(BMİHYK) 

 

- 05.10.2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinde, Kadınlara ve 

Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel 

Raportörü Reem Alsalem tarafından hazırlanan İklim Krizi 

Bağlamında Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet konulu 

rapor yayımlanmıştır. Raporda, iklim krizi, çevresel bozulma 

ve yerinden edilme ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 

şiddet arasındaki bağlantı araştırılmıştır. 

Kaynak: 
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/climate-

change-threat-multiplier-women-and-girls-un-expert 

(E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 07.10.2022 tarihinde, açıklamada bulunan BM Çocuk Hakları 

Komitesi ve Engelli Hakları Komitesi Uzmanları, yatılı bakım 

kurumlarındaki engelli Ukraynalı çocukları korumak için acil 

eylem çağrısında bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/un-experts-call-

urgent-action-protect-ukrainian-children-disabilities 

(E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 10.10.2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinde, Din veya İnanç 

Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Shaheed tarafından 

hazırlanan ara rapor yayımlanmıştır. Raporda, BM sistemi 

içinde ve ötesinde, yerli halkların din veya inanç özgürlüğünün 

önündeki engeller ve fırsatlar ele alınmaktadır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-

reports/a77514-interim-report-special-rapporteur-freedom-

religion-or-belief  (E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 10 Ekim İdam Cezasına Karşı Dünya Gününde açıklamada 

bulunan İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya 

Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Özel Raportörü Alice 

Edwards ve Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Morris Tidball-

Binz, tüm Devletleri, ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan 

Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin İkinci 

İhtiyari Protokolünü onaylamayı düşünmeye davet etmişlerdir. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/climate-change-threat-multiplier-women-and-girls-un-expert
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/climate-change-threat-multiplier-women-and-girls-un-expert
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/un-experts-call-urgent-action-protect-ukrainian-children-disabilities
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/un-experts-call-urgent-action-protect-ukrainian-children-disabilities
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77514-interim-report-special-rapporteur-freedom-religion-or-belief
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77514-interim-report-special-rapporteur-freedom-religion-or-belief
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77514-interim-report-special-rapporteur-freedom-religion-or-belief
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Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-

warn-associated-torture-and-cruel-punishment 

(E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 14.10.2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinde, İşkence ve 

diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya 

cezalara ilişkin Özel Raportör Alice Jill Edwards tarafından 

hazırlanan ara rapor yayımlanmıştır. Raporda, dünyanın 

işkenceyle mücadele için liderliğe ve daha fazla siyasi iradeye 

ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/world-

needs-leadership-and-greater-political-will-combat-torture-

says-new-un  (E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 17.10.2022 tarihinde, gerçekleştirdiği açıklamada BM aşırı 

yoksulluk ve inşan hakları Özel Raportörü Olivier De Schutter, 

küresel enflasyon fırlamaya devam ederken, en temel ihtiyaç 

ürünlerinin fiyatlarının dahi milyonların karşılayamayacağı 

kadar yüksek hale geldiğini belirtmiş, hükümetleri sosyal 

yardımları ve ücretleri enflasyona endekslemeye çağırmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/increase-

benefits-and-wages-line-inflation-or-lives-will-be-lost-un-

poverty  (E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 17.10.2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinde, düşünce ve 

ifade özgürlüğü hakkının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin 

Özel Raportör Irene Khan tarafından hazırlanan rapor 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-warn-associated-torture-and-cruel-punishment
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-warn-associated-torture-and-cruel-punishment
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/world-needs-leadership-and-greater-political-will-combat-torture-says-new-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/world-needs-leadership-and-greater-political-will-combat-torture-says-new-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/world-needs-leadership-and-greater-political-will-combat-torture-says-new-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/increase-benefits-and-wages-line-inflation-or-lives-will-be-lost-un-poverty
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/increase-benefits-and-wages-line-inflation-or-lives-will-be-lost-un-poverty
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/increase-benefits-and-wages-line-inflation-or-lives-will-be-lost-un-poverty
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yayımlanmıştır. Raporda, silahlı çatışmalar sırasında bilgi 

manipülasyonunun düşünce ve ifade özgürlüğüne getirdiği 

zorluklar ele alınmaktadır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/protect-

freedom-expression-vital-survival-right-civilians-armed-

conflict-un  (E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 18.10.2022 tarihinde, BHİHYK web sitesinde, Ukrayna 

Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu tarafından 2022 

yılı Şubat ve Mart aylarında Kiev, Chernihiv, Kharkiv ve Sumi 

bölgelerinde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturmalarına 

dayanarak hazırlanan rapor yayımlanmıştır. BM Komisyonu, 

Ukrayna'da bir dizi savaş suçu, insan hakları ve uluslararası 

insancıl hukuk ihlalleri işlendiğini tespit etmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-

commission-has-found-array-war-crimes-violations-human-

rights-and  (E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 19.10.2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinde, Göçmenlerin 

İnsan Hakları Özel Raportörü Felipe González Morales 

tarafından hazırlanan Rapor yayımlanmıştır. Raporda, Özel 

Raportör iklim değişikliği, insan hakları ve göç arasındaki 

karmaşık ilişkiyi ve ayrıca iklim değişikliği bağlamında sınır 

ötesi göçün çok yönlü itici güçlerini ele almıştır.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/states-must-

address-impact-climate-change-human-rights-migrants-un-

special  

(E.T. 28.10.2022) 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/protect-freedom-expression-vital-survival-right-civilians-armed-conflict-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/protect-freedom-expression-vital-survival-right-civilians-armed-conflict-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/protect-freedom-expression-vital-survival-right-civilians-armed-conflict-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-commission-has-found-array-war-crimes-violations-human-rights-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-commission-has-found-array-war-crimes-violations-human-rights-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-commission-has-found-array-war-crimes-violations-human-rights-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/states-must-address-impact-climate-change-human-rights-migrants-un-special
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/states-must-address-impact-climate-change-human-rights-migrants-un-special
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/states-must-address-impact-climate-change-human-rights-migrants-un-special
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- 20.10.2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinde, kültürel haklar 

alanındaki Özel Raportör Alexandra Xanthaki tarafından 

hazırlanan rapor yayımlanmıştır. Raporda, kültürel haklar da 

dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınmada kültürün rolüne 

değinilmektedir.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/sustainable-

development-can-only-be-achieved-if-it-includes-cultural-

rights  (E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 20.10.2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinde, herkesin 

ulaşılabilir en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardından 

yararlanma hakkına ilişkin Özel Raportör Tlaleng Mofokeng 

tarafından hazırlanan rapor yayımlanmıştır. Raporda ırkçılığın 

insan onuru, yaşam, ayrımcılık yapmama, eşitlik, kişinin 

sağlığını ve vücudunu kontrol etme hakkı ve bir sağlık koruma 

sistemine sahip olma hakkı üzerindeki etkisine odaklanılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/end-racism-

advance-health-and-other-human-rights-says-un-expert 

(E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 21.10.2022 tarihinde açıklamada bulunan BM İnsan Hakları ve 

Çevre Özel Raportörü David Boyd, mevcut eğilimlerin 

neredeyse tüm Devletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerini kaçıracağını gösterdiği konusunda uyarıda 

bulunmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 

ulaşamamanın, milyarlarca insanı sefalete mahkûm edeceğini 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/sustainable-development-can-only-be-achieved-if-it-includes-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/sustainable-development-can-only-be-achieved-if-it-includes-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/sustainable-development-can-only-be-achieved-if-it-includes-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/end-racism-advance-health-and-other-human-rights-says-un-expert
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/end-racism-advance-health-and-other-human-rights-says-un-expert
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ve gezegenin gelecekteki yaşanabilirliğini herkes için tehlikeye 

atacağını belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/trillions-

needed-close-finance-gap-sustainable-development-goals-

says-un (E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 25.10.2022 tarihinde, BM İnsan hakları ve ulusötesi şirketler 

ve diğer ticari işletmelere ilişkin Çalışma Grubu Uzmanları 

tarafından yapılan açıklamada, Devletler ve işletmeler, siyasi 

süreçlerle iş ilişkisinin insan hakları ihlallerine yol açmamasını 

sağlamak için adımlar atmaya çağrılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/business-

engagement-political-processes-must-not-lead-human-rights-

abuses-un  (E.T. 28.10.2022) 

 

 

- 26.10.2022 tarihinde, BMİHYK web sitesinde, BM terörle 

mücadele sırasında insan hakları ve temel özgürlüklerin teşviki 

ve korunmasına ilişkin Özel Raportör Fionnuala Ní Aoláin 

tarafından hazırlanan rapor yayımlanmıştır. Özel Raportör, 

Birleşmiş Milletler'in barışı sürdürmek, inşa etmek ve korumak 

ve insan haklarını ve temel özgürlükleri geliştirmek ve 

korumak için temel hedefleri arasındaki ayrılmaz bağa 

değinmektedir. 

Kaynak:   

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/abuse-

counter-terrorism-must-not-undermine-peace-making-says-

un-expert  (E.T. 29.10.2022) 

 

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/trillions-needed-close-finance-gap-sustainable-development-goals-says-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/trillions-needed-close-finance-gap-sustainable-development-goals-says-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/trillions-needed-close-finance-gap-sustainable-development-goals-says-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/business-engagement-political-processes-must-not-lead-human-rights-abuses-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/business-engagement-political-processes-must-not-lead-human-rights-abuses-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/business-engagement-political-processes-must-not-lead-human-rights-abuses-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/abuse-counter-terrorism-must-not-undermine-peace-making-says-un-expert
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/abuse-counter-terrorism-must-not-undermine-peace-making-says-un-expert
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/abuse-counter-terrorism-must-not-undermine-peace-making-says-un-expert
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- 26.10.2022 tarihinde, BHİHYK web sitesinde, Yerli 

Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarına İlişkin 39 No’lu 

Genel Tavsiye yayımlanmıştır. Genel Tavsiye Kararı, Taraf 

Devletlere, Yerli Kadın ve Kız Çocuklarının CEDAW 

kapsamındaki haklarına ilişkin yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesini sağlamak için yasal, politika ve diğer ilgili 

önlemler konusunda rehberlik sağlamaktadır.  

Kaynak:  

https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-

recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-

indigeneous  (E.T. 29.10.2022) 

 

 

BM İşkencenin 
Önlenmesi Alt 
Komitesi (SPT) 

 

- 06.10.2022 tarihinde, SPT'nin internet sitesinde yayımlanan 

yazıda, BM uzmanlarının Ekvador'u ziyaret ettiği ve hükümete 

ülkedeki karmaşık cezaevi krizinin üstesinden gelmek ve 

özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin insan haklarını 

korumak için acil ve ek önlemler almaya çağrıda bulunduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca heyet, ülkenin cezaevi sisteminde yaşanan 

son şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/ecuador-un-

torture-prevention-body-remains-seriously-concerned-prison-

crisis  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- SPT Başkanı Suzanne Jabbour’un BM Genel Kurulu’nun 

77’nci toplantısında yaptığı açıklama, 14.10.2022 tarihinde 

SPT’nin internet sitesinde yayımlanmıştır. Bahsi geçen 

toplantıda Suzanne Jabbour, Alt Komitenin 15. yıllık raporunu 

sunmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-indigeneous
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-indigeneous
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-indigeneous
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/ecuador-un-torture-prevention-body-remains-seriously-concerned-prison-crisis
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/ecuador-un-torture-prevention-body-remains-seriously-concerned-prison-crisis
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/ecuador-un-torture-prevention-body-remains-seriously-concerned-prison-crisis
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https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/chairperson-

subcommittee-prevention-tortures-statement-77th-ga-session 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- SPT’nin internet sitesinde, 26.10.2022 tarihinde paylaşılan 

yazıda; SPT tarafından Avustralya’ya düzenlenen ve 16-27 

Ekim tarihleri arasında sürdürülmesi planlanan ziyaretin, SPT 

heyetinin çeşitli yerleri ziyaret etmesinin engellenmesi, bazı 

yerlerde ise kısmi olarak engellenmesi ve talep edilen bilgi ve 

belgelerin heyete verilmemesi sebebiyle askıya alındığı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-torture-

prevention-body-suspends-visit-australia-citing-lack-co-

operation (E.T. 27.10.2022) 

 

 
 
Birleşmiş 
Milletler 
Mülteciler Yüksek 
Komiserliği 
(UNHCR) 

 

- 14.10.2022 tarihinde, UNHCR web sitesinde, Venezuela'dan 

gelen mültecilerin dörtte üçünün Latin Amerika ve 

Karayipler'de temel hizmetlere erişmekte güçlük çektiği 

paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/63467b384/three-

quarters-refugees-migrants-venezuela-struggle-access-basic-

services.html (E.T. 27.10.2022) 

 

- 14.10.2022 tarihinde, UNHCR web sitesinde, mültecilerin 

artan yerinden edilme ortamında ruh sağlığı hizmetleri için 

daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu paylaşmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/chairperson-subcommittee-prevention-tortures-statement-77th-ga-session
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/chairperson-subcommittee-prevention-tortures-statement-77th-ga-session
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-torture-prevention-body-suspends-visit-australia-citing-lack-co-operation
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-torture-prevention-body-suspends-visit-australia-citing-lack-co-operation
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-torture-prevention-body-suspends-visit-australia-citing-lack-co-operation
https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/63467b384/three-quarters-refugees-migrants-venezuela-struggle-access-basic-services.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/63467b384/three-quarters-refugees-migrants-venezuela-struggle-access-basic-services.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/63467b384/three-quarters-refugees-migrants-venezuela-struggle-access-basic-services.html
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https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/634980ca4/refuge

es-need-better-mental-health-support-amid-rising-

displacement.html (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 25.10.22 tarihinde, UNHCR web sitesinde, Malezya’nın 

Myanmarlı sığınmacıları ülkelerine geri göndermesi ve 

sığınmacıların hayatlarını riske atmaya devam etmesinden 

ciddi endişe duyduğunu bildiren bir bildiri yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/10/635794514/unh

cr-deplores-continued-deportation-myanmar-asylum-seekers-

malaysia.html  

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

Birleşmiş 
Milletler 
Çocuklara 
Yardım Fonu 
(UNICEF) 

 

- 05.10.2022 tarihinde, UNICEF'in internet sitesinde 

yayımlanan yazıda, UNICEF'in Kopenhag'daki Küresel 

Tedarik ve Lojistik Merkezi'nin operasyonlarının 60. yılında, 

çocuklar için hayat kurtaran malzemelere olan talebin tüm 

zamanların en yüksek seviyesinde olduğu belirtilmiştir. 

Afganistan, Etiyopya, Pakistan, Güney Sudan, Ukrayna ve 

Yemen başta olmak üzere dünya genelinde artan insani krizler 

ve COVID-19 pandemisi nedeniyle çocukların insani 

ihtiyaçlarının en üst seviyelere ulaştığı vurgulanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/demand-life-saving-

supplies-children-all-time-high-unicef-commemorates-60-

years  (E.T. 26.10.2022) 

 

 

- UNICEF 17.10.2022 tarihinde internet sitesinde paylaştığı 

yazıda, “Ukrayna'daki savaş ve ardından gelen ekonomik 

https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/634980ca4/refugees-need-better-mental-health-support-amid-rising-displacement.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/634980ca4/refugees-need-better-mental-health-support-amid-rising-displacement.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/634980ca4/refugees-need-better-mental-health-support-amid-rising-displacement.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/10/635794514/unhcr-deplores-continued-deportation-myanmar-asylum-seekers-malaysia.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/10/635794514/unhcr-deplores-continued-deportation-myanmar-asylum-seekers-malaysia.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/10/635794514/unhcr-deplores-continued-deportation-myanmar-asylum-seekers-malaysia.html
https://www.unicef.org/press-releases/demand-life-saving-supplies-children-all-time-high-unicef-commemorates-60-years
https://www.unicef.org/press-releases/demand-life-saving-supplies-children-all-time-high-unicef-commemorates-60-years
https://www.unicef.org/press-releases/demand-life-saving-supplies-children-all-time-high-unicef-commemorates-60-years
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gerilemenin Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki çocuk yoksulluğu 

üzerindeki etkisi” adlı raporun sonuçlarından bahsedilmiştir. 

Bu rapora göre, Ukrayna’daki savaşın ve artan enflasyonun, 

Doğu Avrupa’da ve Orta Asya’da ek dört milyon çocuğu daha 

yoksulluğa ittiği belirtilmiş ve bu durumun bebek ölümü ve 

okul bırakma sayılarını artırabileceği vurgulanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/child-poverty-across-

eastern-europe-and-central-asia-soars-19-cent-ukraine-war-

and  (E.T. 26.20.2022) 

 

 

- “Dünya İçme Suyu Durumu” adlı rapor, 24.10.2022 tarihinde 

UNICEF’in internet sitesinde yayımlanmıştır. Raporda özetle, 

hükümetlerin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 

biri olan güvenilir bir şekilde yönetilen içme suyuna erişim 

hedefinin başarılması ve geride bırakılan kırılgan gruplar başta 

olmak üzere herkese güvenli içme suyunun sağlanması için 

güvenilir içme suyu sistemlerine stratejik yatırımlar yapması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/universal-access-safe-

drinking-water-requires-increased-investment-backed-strong 

(E.T. 26.10.2022) 

 

 

- UNICEF’in internet sitesinde, 17.10.2022 tarihinde paylaşılan 

basın açıklamasında, Birleşmiş Milletler tarafından yeni 

yayımlanan ve dünya genelinde yaşanan çatışmalar, COVID-

19 pandemisi ve iklim değişikliği sebepleriyle çocukların, 

gençlerin ve kadınların sağlık durumlarında büyük gerilemeler 

olduğunu gösteren rapora yer verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/child-poverty-across-eastern-europe-and-central-asia-soars-19-cent-ukraine-war-and
https://www.unicef.org/press-releases/child-poverty-across-eastern-europe-and-central-asia-soars-19-cent-ukraine-war-and
https://www.unicef.org/press-releases/child-poverty-across-eastern-europe-and-central-asia-soars-19-cent-ukraine-war-and
https://www.unicef.org/press-releases/universal-access-safe-drinking-water-requires-increased-investment-backed-strong
https://www.unicef.org/press-releases/universal-access-safe-drinking-water-requires-increased-investment-backed-strong
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https://www.unicef.org/press-releases/staggering-backsliding-

across-womens-childrens-and-adolescents-health-revealed-

new  (E.T. 26.10.2022) 

 

 

- UNICEF'in 25.10.2022 tarihinde internet sitesinde paylaştığı 

yazıda, “Hayatlarının Geri Kalanının En Soğuk Yılı: Çocukları 

Sıcak Hava Dalgalarının Artan Etkilerinden Korumak” başlıklı 

raporun içeriğine değinilmiştir. Raporda, 559 milyon çocuğun 

şu anda yüksek sıcak hava dalgası frekansına maruz kaldığı 

belirtilmiştir ve UNICEF, çocukları ve savunmasız toplulukları 

kötüleşen sıcak hava dalgalarından ve diğer iklim şoklarından 

korumak için uyum finansmanının artırılması konusunda acil 

önlem alınması gerektiği uyarısında bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/heatwaves-report 

(E.T. 26.10.2022) 

 

 

Birleşmiş 
Milletler 
Kalkınma 
Programı (UNDP) 

 

- UNDP’nin internet sitesinde, 10.10.2022 tarihinde paylaşılan 

haberde; politika yapıcılara, çevreyi koruma ve sürdürülebilir 

kalkınma ile ilgili acil sorunları belirleme ve ele alma 

konusunda yardımcı olmak için tasarlanan BM Biyoçeşitlilik 

Laboratuvarı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Uzaysal bilgi 

ve analizler sağlayan sistemin, insanlar ve gezegen için kanıta 

dayalı karar alma süreçlerinde kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/un-biodiversity-lab-sets-

out-data-mission-protect-people-and-planet  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- UNDP, 14.10.2022 tarihinde internet sitesinde yayımladığı 

yazı ile küresel sistemi, gelişmekte olan ekonomilerin küresel 

https://www.unicef.org/press-releases/staggering-backsliding-across-womens-childrens-and-adolescents-health-revealed-new
https://www.unicef.org/press-releases/staggering-backsliding-across-womens-childrens-and-adolescents-health-revealed-new
https://www.unicef.org/press-releases/staggering-backsliding-across-womens-childrens-and-adolescents-health-revealed-new
https://www.unicef.org/press-releases/heatwaves-report
https://www.undp.org/press-releases/un-biodiversity-lab-sets-out-data-mission-protect-people-and-planet
https://www.undp.org/press-releases/un-biodiversity-lab-sets-out-data-mission-protect-people-and-planet
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kalkınma hedeflerini karşılamasını sağlamak için ivedi bir 

şekilde likidite ve borç tahliye eylemleriyle başlayan acil ve 

geniş kapsamlı bir SDG Teşvik Planı uygulamaya çağırmıştır. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/urgent-international-

financial-system-action-needed-avert-unprecedented-

development-crisis-undp (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- UNDP’nin internet sitesinde, 17.10.2022 tarihinde paylaşılan 

yazıda, UNDP ve Oxford Üniversitesi Yoksulluk ve İnsani 

Gelişim Girişimi tarafından hazırlanan yeni Çok Boyutlu 

Yoksulluk Endeksi’nden bahsedilmiştir. Bu endekse göre 

yoksulluğun birbirine bağlantılı farklı yönleriyle mücadele 

edebilmek için; eğitim ve sağlığa erişim, barınma, içme suyuna 

erişim ve elektriğe erişim gibi farklı yönlerin ele alındığı yeni 

“yoksulluk profilleri”nin yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/profiling-poverty-

beyond-income-shows-where-have-biggest-impact-world-

crisis  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- UNDP’nin internet sitesinde, 25.10.2022 tarihinde yayımlanan 

yazıda, şiddet yanlılığının temel sebeplerini araştıran ve 

bunlara çözüm arayan bir rapor serisi üzerinde durulmuştur. Bu 

raporlara göre şiddet yanlılığının önlenmesi için kalkınmaya 

dayalı çözümlere ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/news/undp-launches-new-series-

reports-preventing-violent-extremism  (E.T. 27.10.2022) 

 

https://www.undp.org/press-releases/urgent-international-financial-system-action-needed-avert-unprecedented-development-crisis-undp
https://www.undp.org/press-releases/urgent-international-financial-system-action-needed-avert-unprecedented-development-crisis-undp
https://www.undp.org/press-releases/urgent-international-financial-system-action-needed-avert-unprecedented-development-crisis-undp
https://www.undp.org/press-releases/profiling-poverty-beyond-income-shows-where-have-biggest-impact-world-crisis
https://www.undp.org/press-releases/profiling-poverty-beyond-income-shows-where-have-biggest-impact-world-crisis
https://www.undp.org/press-releases/profiling-poverty-beyond-income-shows-where-have-biggest-impact-world-crisis
https://www.undp.org/news/undp-launches-new-series-reports-preventing-violent-extremism
https://www.undp.org/news/undp-launches-new-series-reports-preventing-violent-extremism
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AGİT 
Demokratik 
Kurumlar ve 
İnsan Hakları 
Ofisi (ODIHR) 

 

- 06.10.2022 tarihinde, Ofis’in internet sitesinde, Ukrayna 

topraklarının ilhakına ilişkin bir basın açıklaması yayınlanmış 

ve ilhakın hukuka aykırı ve insan haklarına yönelik bir tehdit 

olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak, AGİT Ofisi Direktörü 

Matteo Mecacci'nin, ilhakın, sivillerin zorla askere alınmasına 

ve insan hakları savunucularının kötü durumuna ilişkin yeni 

raporlar da dahil olmak üzere bu bölgelerdeki endişe verici 

durumu daha da kötüleştireceği konusundaki endişelerini 

içeren sözleri yer almıştır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1566737253837291521  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 07.10.2022 tarihinde, Ofis’in internet sitesinde, Ofis’in 

Direktörü Matteo Mecacci’nin sözleri paylaşılmıştır. Mecacci, 

tarihin, geniş AGİT bölgesinin demokrasi ve insan hakları 

mirasının tehlikede olduğu bir noktasında olduğumuzu ve 

bunun sivil toplumun sesinin ve hükümetlerle diyaloglarının 

insan haklarını korumak için daha da önemli olduğunu 

belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1578335819361681408 

 (E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 10.10.2022 tarihinde, Ofis’in Twitter hesabında, 10 Ekim 

Dünya Ölüm Cezası ile Mücadele Günü münasebetiyle ölüm 

cezasının mağdurları geri getirmediği, suçtan caydırmadığı ve 

Ofis’in idam cezası davalarında savunma avukatlarının hayati 

ama zorlu rolüne odaklandığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1566737253837291521
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https://twitter.com/osce_odihr/status/1579414789440557056   

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 17.10.2022 tarihinde Ofis'in Twitter hesabında, göç, insan 

hakları ve kapsayıcılık konularında çalışan sivil toplum 

kuruluşlarının kriz zamanlarında ve sonrasında hayati önem 

taşıdığı belirtilmiştir. Ek olarak, içerisinde, ulusal ve yerel 

yetkililerin, UİHK’lerin ve uluslararası kuruluşların AGİT 

genelindeki STK'ları desteklemek için daha fazlasını nasıl 

yapabileceği bulunabilen, ODIHR Konferansından "Göç, İnsan 

Hakları ve İçerme: AGİT Bölgesinde Sivil Toplumun Rolünün 

Değerlendirilmesi" başlıklı önemli çıkarımlar paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1581981737478864896     

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 17.10.2022 tarihinde Ofis'in Twitter hesabında, kadınların, 

nüfusun 1/2'sinden fazlasını oluşturdukları halde, AGİT 

bölgesinde seçilmiş yetkililerin sadece %26'sını temsil ettikleri 

bilgisi paylaşılmıştır ve Ofis’in kadınların seçimlere ve seçim 

gözlemlerine katılımını artırmanın yollarını tartışmak üzere 

geniş bir uzman grubunu bir araya getirdiği bilgisi 

paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1585174715311587328   

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 31.10.2022 tarihinde, Kurumun Twitter hesabında, nefret 

suçunun sadece mağdurlara değil tüm topluma ciddi zararlar 

verdiği belirtilmiştir. Ofis’in, AGİT genelindeki ülkelere, 
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suçun ağırlığını ve uygun cezaları yansıtmayı hedefleyen 

mevzuat geliştirmelerine yardımcı olduğu belirtilmiştir. Ek 

olarak, daha fazla bilgi için “Nefret Suçları Yasaları: Pratik Bir 

Kılavuz”un 2’nci (Revize) baskısı paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1587055915622170625     

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

 
Kadınlara Karşı 
Ayrımcılığın 
Ortadan 
Kaldırılması 
Komitesi 
(CEDAW) 

 

- 07.10.2022 tarihinde, CEDAW'ın 10 Ekim - 28 Ekim tarihleri 

arasında Finlandiya, Ermenistan, Saint Kitts ve Nevis, Belçika, 

Ukrayna, Honduras, Gambiya ve İsviçre'yi gözden geçireceği 

bir sonraki oturumunu gerçekleştireceği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/10/un-

womens-rights-committee-review-finland-armenia-saint-kitts-

and-nevis  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 10.10.2022 tarihinde, CEDAW'ın internet sitesinde, 

Finlandiya, Ermenistan, Saint Kitts ve Nevis ve Belçika'da 

Kadının Durumuna İlişkin Özeti yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/civil-

society-organizations-brief-committee-elimination-

discrimination  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 10.10.2022 tarihinde, CEDAW seksen üçüncü oturumunu 

Cenevre'de açmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/committee-

elimination-discrimination-against-women-opens-eighty-third 

https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/10/un-womens-rights-committee-review-finland-armenia-saint-kitts-and-nevis
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/10/un-womens-rights-committee-review-finland-armenia-saint-kitts-and-nevis
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/10/un-womens-rights-committee-review-finland-armenia-saint-kitts-and-nevis
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/civil-society-organizations-brief-committee-elimination-discrimination
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/civil-society-organizations-brief-committee-elimination-discrimination
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/civil-society-organizations-brief-committee-elimination-discrimination
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/committee-elimination-discrimination-against-women-opens-eighty-third
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/committee-elimination-discrimination-against-women-opens-eighty-third


18 
 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 13.10.2022 tarihinde, CEDAW, Ermenistan'ın yedinci 

periyodik raporunu değerlendirmesini tamamlamıştır; Komite 

Uzmanları, Devletin çatışmanın etkisine rağmen uluslararası 

yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesini övmüş ve 

kadına yönelik şiddet ve aile planlaması hizmetleri hakkında 

sorular sormuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/experts-committee-

elimination-discrimination-against-women-commend-

armenia-continuing  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 14.10.2022 tarihinde, CEDAW, Belçika'nın sekizinci 

periyodik raporunu değerlendirmiştir, Komite Uzmanları 

Devleti politikalar ve mevzuatta kaydedilen muazzam ilerleme 

konusunda övmüş ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 

özel planlar ve kadınların karar alma pozisyonlarında sayıyı 

artırmak için neler yapıldığını sormuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/examen-du-rapport-

de-la-belgique-les-membres-du-cedaw-font-etat-dimmenses-

progres-dans  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 17.10.2022 tarihinde, CEDAW, sivil toplum kuruluşları ve 

ulusal insan hakları kurumlarının temsilcileri tarafından 

Ukrayna, Honduras, Gambiya ve İsviçre'deki kadın haklarının 

durumu hakkında bilgilendirilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-armenia-continuing
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-armenia-continuing
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-armenia-continuing
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/examen-du-rapport-de-la-belgique-les-membres-du-cedaw-font-etat-dimmenses-progres-dans
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/examen-du-rapport-de-la-belgique-les-membres-du-cedaw-font-etat-dimmenses-progres-dans
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/examen-du-rapport-de-la-belgique-les-membres-du-cedaw-font-etat-dimmenses-progres-dans
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/civil-

society-organizations-brief-committee-elimination-

discrimination-0  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 21.10.2022 tarihinde, CEDAW'ın İsviçre'nin altıncı periyodik 

raporunu değerlendirmesini tamamladığı; Komite 

Uzmanlarının Devleti son Küresel Cinsiyet Uçurumu 

Raporunda onuncu sırada yer almasından dolayı tebrik ettiği ve 

Sözleşme’nin İsviçre'deki görünürlüğü ile cinsiyet klişeleri 

hakkında soru sorduğu açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/experts-committee-

elimination-discrimination-against-women-congratulate-

switzerland  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

Avrupa Eşitlik 
Kurumları Ağı 
(EQUINET) 

 

- 05.10.2022 tarihinde, EQUINET'in Twitter hesabında, 

Komisyon Üyesi Helena Dalli'nin, EQUINET'in Yıllık Genel 

Toplantısında Eşitlik Kurumlarına, Eşitlik Kurumları 

Standartları ile ilgili gelecek mevzuatın önemli noktalarını ele 

alan mesajı paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/Equineteurope/status/15776238943489925

13  (E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 06.10.2022 tarihinde, EQUINET'in internet sitesinde, Avrupa 

Eşitlik Kurumları temsilcilerinin 05.10.2022 tarihinde yeni 

Stratejik Plan, 2023 Çalışma Planını kabul etmek için bir araya 

geldikleri ve EQUINET'in diğer idari konularına katıldıkları 

belirtilmiştir. Ayrıca, eşitlik kurumları için bağlayıcı 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/civil-society-organizations-brief-committee-elimination-discrimination-0
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/civil-society-organizations-brief-committee-elimination-discrimination-0
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/civil-society-organizations-brief-committee-elimination-discrimination-0
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-congratulate-switzerland
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-congratulate-switzerland
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-congratulate-switzerland
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standartlar konusunda beklenen mevzuat önerisini Avrupalı 

politika yapıcılarla görüşme fırsatı buldukları da paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://Equineteurope.org/Equinet-general-assembly-votes-at-

agm-2022/ 23 (E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 17.10.2022 tarihinde, EQUINET'in Twitter hesabında, 

yoksulluk ve cinsiyet arasında güçlü bir bağlantı olduğu ve 

marjinal gruplardan yoksul kadınların çoğu zaman çifte 

adaletsizliğe maruz kaldıkları, yoksulluk kısır döngüsüne 

girebilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca Yoksulluğa Son Günü 

münasebetiyle “Yoksullukta Kadınlar: Döngüyü Kırmak” 

başlıklı 2020 yılı yayını da paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/Equineteurope/status/15819468163164733

44   (E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 17.10.2022 tarihinde, EQUINET'in Twitter hesabında, 

Uluslararası Zamirler Günü münasebetiyle, çevrimiçi alışverişi 

daha kapsayıcı ve tüm kimliklere saygılı hale getirmek için 

Mischa ve Almanya’nın Federal Ayrımcılıkla Mücadele 

Dairesi'nin hitapları “Bay” ya da “Bayan” dan farklı bir şekilde 

ele alınma olasılığı için mücadele ettiği bilgisi paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/Equineteurope/status/15827258503524311

04 (E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 21.10.2022 tarihinde, EQUINET'in Twitter hesabında, kolluk 

kuvvetleri tarafından etnik profil oluşturmanın ayrımcı bir 

uygulama olduğu belirtilmiş ve içerisinde, Eşitlik 

https://twitter.com/equineteurope/status/1572529713784197123
https://twitter.com/equineteurope/status/1572529713784197123
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Kurumlarının bu uygulamaya karşı koymak ve adil polisliği 

teşvik etmek için neler yapabileceğinin bulunabileceği 2019 

yılı etnik profilleme üzerine EQUİNET bilgi notu ve özeti 

paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/Equineteurope/status/15833374118281338

90  (E.T.31.10.2022) 

 

 

Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Küresel İttifakı 
(GANHRI) 

 

- 03.10.2022 tarihinde, GANHRI web sitesinde, İnsan Hakları 

Konseyi’nin 51. Oturumunda UİHK’lerin Paris Prensiplerine 

uygun olarak akredite edilmesi ve BM insan hakları sistemiyle 

olan ilişkilerinde önemli bir artışın altını çizdiği bildiriyi 

paylaşmıştır.  

Kaynak: 

https://ganhri.org/ganhri-hrc51-statement-nhri-report/  

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 03.10.2022 tarihinde, GANHRI web sitesinde, 51. BM İnsan 

Hakları Konseyi oturumunda ulusal insan hakları kurumlarının 

hükümetlere ve diğer paydaşlara insan haklarına dayalı iklim 

eylemi izleme, raporlama ve tavsiyelerde bulunma 

konusundaki kritik katkısını ve Avustralya’nın önderlik ettiği 

Yerli Halkların iklim değişikliğinin etkilerine karşı 

savunmasızlığı ve etkili çerçeveler benimsemekteki rolünü 

vurgulayan bir bildiri yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://ganhri.org/un-resolutions-on-nhris/  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- GANHRI web sitesinde, GANHRI, OHCHR, UNDP ortaklaşa 

gerçekleştirilen Stratejik Planının uygulanmasındaki 

https://ganhri.org/ganhri-hrc51-statement-nhri-report/
https://ganhri.org/un-resolutions-on-nhris/
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ilerlemeyi gözden geçirmek ve gelecekteki faaliyetleri 

tartışmak için bugün Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşen 

GANHRI Büro toplantısını duyurmuştur. 

Kaynak: 

https://ganhri.org/ganhri-bureau-meeting-2022-marrakech/  

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- GANHRI, Akreditasyon Alt Komitesi (SCA) üyeleri, SCA 

gözlemcileri ve OHCHR - SCA Sekreterliği olarak - 

akreditasyon görüşmeleri Ekimin ilk haftasında Cenevre'de 

geçekleştirilmiştir. Öncesinde akreditasyonun kazanımlarına 

ilişkin bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının 

sonuçları, 2023-2025 dönemi için GANHRI stratejik planlama 

sürecinde önemli olacak Ekim 2022'deki bir sonraki 

toplantısında GANHRI Bürosuna rapor edilecektir. 

Kaynak: 

https://ganhri.org/sca-retreat-2022/   

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- GANHRI web sitesinde, Cenevre Barış Haftası kapsamında 

çatışmalardan etkilenen ve kırılgan ortamlarda ulusal insan 

hakları kurumlarının SDG 16 ve Sürdürülebilir Barış 

Gündemine katkılarının incelenmesi kapsamında 3 Kasım 

2022’de gerçekleşecek çevrim içi etkinliği ve başvuru linkini 

paylaşmıştır.  

Kaynak: 

https://ganhri.org/event/national-human-rights-institutions-in-

conflict-affected-and-fragile-settings-examining-their-

contribution-to-sdg-16-and-the-sustaining-peace-agenda/  

(E.T. 27.10.2022) 

 

https://ganhri.org/ganhri-bureau-meeting-2022-marrakech/
https://ganhri.org/sca-retreat-2022/
https://ganhri.org/event/national-human-rights-institutions-in-conflict-affected-and-fragile-settings-examining-their-contribution-to-sdg-16-and-the-sustaining-peace-agenda/
https://ganhri.org/event/national-human-rights-institutions-in-conflict-affected-and-fragile-settings-examining-their-contribution-to-sdg-16-and-the-sustaining-peace-agenda/
https://ganhri.org/event/national-human-rights-institutions-in-conflict-affected-and-fragile-settings-examining-their-contribution-to-sdg-16-and-the-sustaining-peace-agenda/
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- GANHRI web sitesinde, Çevreci İnsan Hakları Savunucularını 

Korumak ve İklim Müzakerelerine Anlamlı Katılımı Teşvik 

Etmekte Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü konulu 

çevrimiçi etkinliği ve başvuru linkini paylaşmıştır.  

Kaynak: 

https://ganhri.org/event/tpp-annual-meeting-2022/  

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

Avrupa İşkenceyi 
ve İnsanlık Dışı 
veya Aşağılayıcı 
Muameleyi ve 
Cezayı Önleme 
Komitesi (CPT) 
 

 

- Komite’nin internet sitesinde, 03.10.2022 tarihinde paylaşılan 

haberde, 2017’de yapılan ziyarette verilen tavsiyelerin 

incelenmesi amacıyla CPT heyeti tarafından Hırvatistan’a 

yapılan ziyaret hakkında bilgi verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-

torture-committee-cpt-visits-croatia  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- Komite’nin internet sitesinde, 03.10.2022 tarihinde paylaşılan 

haberde, CPT'den bir heyetin 20-29 Eylül 2022 tarihleri 

arasında Türkiye'ye habersiz bir ziyaret düzenlediği ve bu 

ziyaretin asıl amacının yabancılar mevzuatı kapsamında 

tutulan yabancı uyruklulara yönelik muamele ve koşulları 

incelemek ve ayrıca geri gönderme konusunda bu kişilere 

uygulanan usulleri incelemek olduğu belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-

torture-committee-cpt-visits-turkiye (E.T. 27.10.2022) 

 

 

https://ganhri.org/event/tpp-annual-meeting-2022/
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-visits-croatia
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-visits-croatia
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-visits-turkiye
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-visits-turkiye
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- CPT’nin Ekim 2021’de Bulgaristan’a düzenlediği ziyarete 

ilişkin rapor 18 Ekim 2022 tarihinde Komite’nin sitesinde 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-

torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2021-visit-to-

bulgaria (E.T. 27.10.2022)  

 

 
 
Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Ajansı (FRA) 

 

- 06.10.2022 tarihinde, FRA'nın 6-7 Ekim tarihleri arasında 

Viyana'da AB Temel Haklar Şartı hakkında bir uzman 

etkinliğine ev sahipliği yapacağı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/multiplying-fundamental-

rights-charter-knowledge-national-experts  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 06.10.2022 tarihinde, Adalet ve İçişleri kurumları ağının temas 

noktalarının 28 Eylül'deki üçüncü toplantısına FRA'nın 

katıldığı açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/agencies-meet-their-

annual-exchange-rights-promotion  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 06.10.2022 tarihinde, Avrupa Kriminoloji Derneği'nin yıllık 

konferansını 21-24 Eylül tarihleri arasında Malaga'da 

düzenlediği duyurulmuştur. FRA, Ajansın AB genelinde 

kadınlar ve erkekler arasındaki fiziksel şiddet deneyimlerine 

odaklanan Temel Haklar Araştırmasının sonuçlarını 

sunmuştur. 

Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2021-visit-to-bulgaria
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2021-visit-to-bulgaria
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2021-visit-to-bulgaria
https://fra.europa.eu/en/event/2022/multiplying-fundamental-rights-charter-knowledge-national-experts
https://fra.europa.eu/en/event/2022/multiplying-fundamental-rights-charter-knowledge-national-experts
https://fra.europa.eu/en/news/2022/agencies-meet-their-annual-exchange-rights-promotion
https://fra.europa.eu/en/news/2022/agencies-meet-their-annual-exchange-rights-promotion
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/developments-measuring-

violence-against-women  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 06.10.2022 tarihinde, FRA, cezai takibatlarda çocuklara 

yönelik usuli güvencelere ilişkin AB Direktifinin 

uygulanmasında en iyi şekilde nasıl ilerleyeceğine dair FRA 

bulgularını tartışmak üzere Berlin'de Alman paydaşlarla bir 

araya gelmiştir. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/procedural-safeguards-

children-criminal-proceedings-discussed-german-stakeholders 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 07.10.2022 tarihinde, FRA, 2022 Avrupa Ulusal Önleyici 

Mekanizmalar Forumu'nda ulusal bağımsız sınır izleme 

mekanizmalarının kurulmasına ilişkin gelecek kılavuzunu 

sunmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/border-monitoring-

guidance-presented-national-preventive-mechanisms 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 10.10.2022 tarihinde FRA Direktörünün 10-11 Ekim 

tarihlerinde Strazburg’da Avrupa Konseyi'ni ziyaret edeceği 

duyurulmuştur. Görüşmelerde, FRA ile Avrupa Konseyi 

arasındaki iş birliğinin nasıl daha da güçlendirileceğine 

odaklanılmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-and-council-europe-

discuss-cooperation  (E.T. 27.10.2022) 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/developments-measuring-violence-against-women
https://fra.europa.eu/en/news/2022/developments-measuring-violence-against-women
https://fra.europa.eu/en/news/2022/procedural-safeguards-children-criminal-proceedings-discussed-german-stakeholders
https://fra.europa.eu/en/news/2022/procedural-safeguards-children-criminal-proceedings-discussed-german-stakeholders
https://fra.europa.eu/en/news/2022/border-monitoring-guidance-presented-national-preventive-mechanisms
https://fra.europa.eu/en/news/2022/border-monitoring-guidance-presented-national-preventive-mechanisms
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-and-council-europe-discuss-cooperation
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-and-council-europe-discuss-cooperation
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- 11.10.2022 tarihinde, FRA tarafından insan hakları liderleri, 

uzman ve aktivistlerinin, iklim değişikliğinin insan hakları 

üzerindeki etkisi ve iklim krizini ele almanın yolları hakkındaki 

görüşlerini paylaşan bir video yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/climate-crisis-human-

rights-voices (E.T. 27.11.2022) 

 

 

- 13.10.2022 tarihinde, FRA Direktörü Lüksemburg'daki AB 

Adalet Konseyi'ne katılmıştır. Kriz zamanlarında temel 

hakların nasıl korunacağı konusunda görüş alışverişinde 

bulunmuş, güçlü adalet sistemlerine dayalı, sağlam ve 

dayanıklı bir insan hakları altyapısının öneminin altını 

çizmiştir. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/upholding-fundamental-

rights-times-crises (E.T. 27.11.2022) 

 

 

- 13.10.2022 tarihinde, FRA, Avrupa Göç Ağı (EMN) tarafından 

Kıbrıs'ta düzenlenen bir konferansta Geçici Koruma Direktifi 

hakkında konuşmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-migration-

network-discussion-temporary-protection-directive 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/climate-crisis-human-rights-voices
https://fra.europa.eu/en/video/2022/climate-crisis-human-rights-voices
https://fra.europa.eu/en/news/2022/upholding-fundamental-rights-times-crises
https://fra.europa.eu/en/news/2022/upholding-fundamental-rights-times-crises
https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-migration-network-discussion-temporary-protection-directive
https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-migration-network-discussion-temporary-protection-directive
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- 14.10.2022 tarihinde, FRA, AB dış sınırlarında temel hakların 

izlenmesi için 8 temel gereklilik hakkında bir kılavuz 

yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/8-key-requirements-

monitoring-fundamental-rights-eu-external-borders  

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 14.10.2022 tarihinde FRA'nın AB tarafından finanse edilen AB 

Çocuk Dostu Adalet Ağı'nın ilk yıllık seminerine katılacağı 

açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/eu-child-friendly-justice-

network-take-360deg-view-challenges-ahead 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 14.10.2022 tarihinde, Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı'nın 

(EQUİNET) 11 Ekim'de çevrimiçi bir yuvarlak masa toplantısı 

düzenlediği açıklanmıştır. Bu toplantıda FRA, çalışmalarını 

sosyal haklar sütunu ve temel haklar üzerindeki etkileri ile ilgili 

olarak sunmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/equality-bodies-

implementing-european-pillar-social-rights (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 19.10.2022 tarihinde, ENNHRI, Equinet ve FRA başkanları 12 

Ekim'de Brüksel'de bir araya gelmiş, mevcut ve gelecek 

öncelikleri tartışmışlardır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/8-key-requirements-monitoring-fundamental-rights-eu-external-borders
https://fra.europa.eu/en/news/2022/8-key-requirements-monitoring-fundamental-rights-eu-external-borders
https://fra.europa.eu/en/event/2022/eu-child-friendly-justice-network-take-360deg-view-challenges-ahead
https://fra.europa.eu/en/event/2022/eu-child-friendly-justice-network-take-360deg-view-challenges-ahead
https://fra.europa.eu/en/news/2022/equality-bodies-implementing-european-pillar-social-rights
https://fra.europa.eu/en/news/2022/equality-bodies-implementing-european-pillar-social-rights
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-human-rights-

heads-meet  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 20.10.2022 tarihinde, FRA'nın AGİT Demokratik Kurumlar ve 

İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ile birlikte hükümetler arası 

kuruluşlar ve AB kurumları için sivil toplum iş birliği ve insan 

hakları savunucularına destek konulu bir toplantıya 13 Ekim'de 

ev sahipliği yaptığı duyurulmuştur.  

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/international-

organisations-discuss-protection-human-rights-defenders-

europe (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 21.10.2022 tarihinde, FRA’nın, BM Mülteci Ajansı ile birlikte 

19 Ekim'de Varşova'da gerçekleşen Frontex Danışma Forumu 

toplantısına eş başkanlık ettiği açıklanmıştır.  

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/frontex-consultative-

forum-fundamental-rights-0 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 24.10.2022 tarihinde, FRA, Avrupa Çocuk Garantisi Çalışma 

Grubu'nun toplantısına katılmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/european-parliaments-

child-guarantee-working-group-meet 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-human-rights-heads-meet
https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-human-rights-heads-meet
https://fra.europa.eu/en/news/2022/international-organisations-discuss-protection-human-rights-defenders-europe
https://fra.europa.eu/en/news/2022/international-organisations-discuss-protection-human-rights-defenders-europe
https://fra.europa.eu/en/news/2022/international-organisations-discuss-protection-human-rights-defenders-europe
https://fra.europa.eu/en/news/2022/frontex-consultative-forum-fundamental-rights-0
https://fra.europa.eu/en/news/2022/frontex-consultative-forum-fundamental-rights-0
https://fra.europa.eu/en/event/2022/european-parliaments-child-guarantee-working-group-meet
https://fra.europa.eu/en/event/2022/european-parliaments-child-guarantee-working-group-meet
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- 25.10.2022 tarihinde, FRA, Romanların eşitliği ve katılımı için 

ulusal çabalara rehberlik etmek üzere Romanların dahil 

edilmesindeki iyileştirmeleri ve boşlukları belirleyen bir rapor 

yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/80-roma-live-poverty  

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 25.10.2022 tarihinde, FRA, AB'nin Ukrayna sınırındaki 

mevcut duruma ilişkin 100. Göçe Hazırlık ve Kriz Planı 

raporuna ilişkin tartışmalara katılmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/reporting-current-

situation-eu-borders-ukraine (E.T. 27.10.2022) 

 

 

Avrupa Konseyi 
Irkçılık Ve 
Hoşgörüsüzlük 
Komisyonu 
(ECRI) 

 

- 04.10.2022 tarihinde, ECRI, Haziran 2014'ten Mart 2022'ye 

kadar olan dönemi kapsayan Bulgaristan raporunu 

yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-

racism-and-intolerance/-/bulgaria-progress-on-addressing-

inequalities-but-more-needed-to-protect-lgbti-and-roma-from-

discrimination-and-hate-speech-help-refugees 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 18.10.2022 tarihinde, ECRI'nin bir izleme raporunun 

hazırlanmasında ilk adım olarak 10-13 Ekim 2022 tarihleri 

arasında İzlanda'yı ziyaret ettiği açıklanmıştır.  

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/80-roma-live-poverty
https://fra.europa.eu/en/event/2022/reporting-current-situation-eu-borders-ukraine
https://fra.europa.eu/en/event/2022/reporting-current-situation-eu-borders-ukraine
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/bulgaria-progress-on-addressing-inequalities-but-more-needed-to-protect-lgbti-and-roma-from-discrimination-and-hate-speech-help-refugees
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/bulgaria-progress-on-addressing-inequalities-but-more-needed-to-protect-lgbti-and-roma-from-discrimination-and-hate-speech-help-refugees
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/bulgaria-progress-on-addressing-inequalities-but-more-needed-to-protect-lgbti-and-roma-from-discrimination-and-hate-speech-help-refugees
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/bulgaria-progress-on-addressing-inequalities-but-more-needed-to-protect-lgbti-and-roma-from-discrimination-and-hate-speech-help-refugees
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https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-

racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-

commission-to-prepare-report-on-iceland  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 26.10.2022 tarihinde ECRI'nin bir izleme raporunun 

hazırlanmasının ilk adımı olarak 17-21 Ekim 2022 tarihleri 

arasında Kuzey Makedonya'yı ziyaret ettiği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-

racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-

commission-to-prepare-report-on-north-macedonia 

(E.T. 27.10.2022) 

  

 

Ulusal İnsan 
Hakları 
Kurumları 
Avrupa Ağı 
(ENNHRI) 

 

- ENNHRI, web sitesinde, 2019’dan bu yana ilk kez 22-23 

Kasım’da Brüksel’de gerçekleşecek ENNHRI Genel Kurul 

Toplantısını duyurmuştur. ENNHRI'nin 2022'deki 

ilerlemesinin konuşulduğu, 2023’ün planlandığı, Ukrayna’daki 

savaşın insan haklarına etkileri, akran kurumlarla yeni iş birliği 

önerileri tartışılacaktır.  

Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/event/ennhris-general-

assembly-meeting/ (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 07.10.2022 tarihinde, ENNHRI web sitesinde, Avrupa 

Konseyi’nin üye Devletleri aktif olarak temiz, sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir çevre hakkını tanımaya davet eden insan 

hakları ve çevrenin korunmasına ilişkin yeni tavsiyesini 

memnuniyetle karşıladığını; Ulusal İnsan Hakları 

Kurumlarının (UİHK'ler) bu hakkın gerçekleştirilmesine 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-iceland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-iceland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-iceland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-north-macedonia
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-north-macedonia
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-north-macedonia
https://ennhri.org/news-and-blog/event/ennhris-general-assembly-meeting/
https://ennhri.org/news-and-blog/event/ennhris-general-assembly-meeting/
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yardımcı olmak için oynaması gereken hayati rolü kabul 

ettiğini vurgulamıştır.   

Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/new-council-of-europe-

recommendation-on-human-rights-and-protection-of-the-

environment/ (E.T. 27.10.2022) 

 

 

Almanya İnsan 
Hakları Enstitüsü 
 

 

- 05.09.2022 tarihinde, Enstitü’nün internet sitesinde, Dünya 

İnsana Yakışır İş Günü münasebetiyle bir basın açıklaması 

yayınladı. Buna göre Enstitü, federal hükümeti evde bakımda 

yatılı bakımı insan haklarına uygun bir şekilde tasarlamaya 

çağırmaktadır. 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/harte-arbeit-wenig-schutz  

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 18.10.2022, tarihinde Enstitü'nün internet sitesinde, Avrupa 

İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle, Enstitü Müdürü 

Beate Rudolf'’ın, karanlık alana ışık tutma ve etkilenenlerin 

haklarını güçlendirme bağlamında insan ticareti ile ilgili mesajı 

paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/menschenhandel-

dunkelfeld-erhellen-und-rechte-der-betroffenen-staerken  

(E.T. 31.10.2022) 

 

 

- 26.10.2022 tarihinde, Enstitünün internet sitesinde, 

GREVIO'nun (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı 

https://ennhri.org/news-and-blog/new-council-of-europe-recommendation-on-human-rights-and-protection-of-the-environment/
https://ennhri.org/news-and-blog/new-council-of-europe-recommendation-on-human-rights-and-protection-of-the-environment/
https://ennhri.org/news-and-blog/new-council-of-europe-recommendation-on-human-rights-and-protection-of-the-environment/
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Eylem Uzmanları Grubu’nun) Kadınlara Yönelik Şiddet ve 

Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi’nin) 

uygulanma durumuna ilişkin ilk değerlendirme raporunun 

yayımlandığı bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/umsetzung-der-istanbul-

konvention-in-deutschland-erste-bewertung-durch-die-

expertinnengruppe-grevio  (E.T. 31.10.2022) 

 

 

Bulgaristan 
Ayrımcılığa Karşı 
Koruma 
Komisyonu 
 

 

- 25.10.2022 tarihinde, Komisyon’un internet sitesinde 

paylaşılan bilgilere göre, Komisyon Başkanı Ana Djumalieva, 

30. yıl dönümü dolayısıyla "Bulgaristan'ın Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’ne Katılımının Otuz Yılı" konulu, 

Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyi'ne üyeliği ve 

Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından İnsan Hakları ve Temel 

Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 

onaylanmasını işaret eden konferansa katılmıştır. 

- Kaynak: 

https://www.kzd-

nondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/a

rticle/2/1989-2022-10-25-10-44-14  (E.T. 31.10.2022) 

 

 

Avustralya İnsan 
Hakları 
Komisyonu 

 

- Komisyon tarafından hazırlanan “OPCAT’e Uyum Yol 

Haritası” adlı rapor, 17.10.2022 tarihinde Komisyonun internet 

sitesinde yayımlanmıştır. İnsan Haklarından Sorumlu 

Komisyon Üyesi Lorraine Finlay konu hakkında yaptığı 

açıklamalarda, Avustralya’nın 5 yıl önce OPCAT’i onaylamış 

olmasına rağmen federal, eyalet ve bölgesel düzeyde yaşanan 

aksaklıkların hayal kırıklığı yarattığını söylemiştir. 
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Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-

report-aims-help-fast-track-australias-opcat-implementation-

process  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- Komisyon’un internet sitesinde, 17.10.2022 tarihinde 

yayımlanan yazıda, Komisyonun Kadınlara ve Kız 

Çocuklarına Karşı Şiddetin Sona Erdirilmesi Ulusal Planı’nın 

kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığı ve bu planının 

uygulanması için tüm hükümetlerin gerekli kaynağı sağlaması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-

releases/national-plan-end-gender-based-violence-must-be-

fully-resourced-achieve  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- Komisyon’un internet sitesinde, 24.10.2022 tarihinde 

paylaşılan açıklamada, OPCAT kapsamında Avustralya’ya 

ziyarete gelen SPT heyetinin iş birliği eksikliği sebebiyle 

ziyareti askıya aldığı ve bu durumun Avustralya’nın 

uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu, Avustralya’nın 

OPCAT’e uyumunun bir an önce sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-

releases/human-rights-commission-calls-urgent-action-

address-fallout-suspension-un  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- Komisyon’un internet sitesinde, 27.10.2022 tarihinde 

paylaşılan basın açıklamasında, Komisyon üyelerinin seçim 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-report-aims-help-fast-track-australias-opcat-implementation-process
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-report-aims-help-fast-track-australias-opcat-implementation-process
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-report-aims-help-fast-track-australias-opcat-implementation-process
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/national-plan-end-gender-based-violence-must-be-fully-resourced-achieve
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/national-plan-end-gender-based-violence-must-be-fully-resourced-achieve
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/national-plan-end-gender-based-violence-must-be-fully-resourced-achieve
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/human-rights-commission-calls-urgent-action-address-fallout-suspension-un
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/human-rights-commission-calls-urgent-action-address-fallout-suspension-un
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/human-rights-commission-calls-urgent-action-address-fallout-suspension-un
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sürecinin kamuya duyurularak açık, şeffaf ve liyakate dayalı 

bir süreç doğrultusunda yapılmasını öngören ve doğrudan 

atamaların önüne geçerek Komisyonun uluslararası 

yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan kanun tasarısının 

memnuniyetle karşılandığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-

releases/commission-welcomes-passage-new-bill-strengthen-

its-independence 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

Azerbaycan 
Cumhuriyeti 
İnsan Hakları 
Merkezi 
(Ombudsman) 

 

- 03.10.2022 tarihinde, Fransa'nın Strazburg kentinde AB/CoE 

tarafından “Doğu Ortaklığı Ülkelerinde Ayrımcılık ve Nefret 

Suçu ve Nefret Söylemi Mağdurlarının Yargı Dışı Tazmin 

Mekanizmaları Yoluyla Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” 

bölgesel projesi çerçevesinde düzenlenen eğitime Ombudsman 

Ofisi personelinin katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3442/staff-of-the-

ombudsman-office-participated-in-the-council-of-europe-

training-in-strasbourg  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 04.10.2022 tarihinde, Ombudsman, Tallinn'de Estonyalı 

yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3446/ombudsman-held-

meetings-with-estonian-officials-in-tallinn  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-welcomes-passage-new-bill-strengthen-its-independence
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-welcomes-passage-new-bill-strengthen-its-independence
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-welcomes-passage-new-bill-strengthen-its-independence
https://ombudsman.az/en/view/news/3442/staff-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-council-of-europe-training-in-strasbourg
https://ombudsman.az/en/view/news/3442/staff-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-council-of-europe-training-in-strasbourg
https://ombudsman.az/en/view/news/3442/staff-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-council-of-europe-training-in-strasbourg
https://ombudsman.az/en/view/news/3446/ombudsman-held-meetings-with-estonian-officials-in-tallinn
https://ombudsman.az/en/view/news/3446/ombudsman-held-meetings-with-estonian-officials-in-tallinn
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- 04.10.2022 tarihinde, Ombudsman Ofisi personelinin 

Özbekistan'da düzenlenen küresel konferansa katıldığı 

açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3448/staff-of-the-

ombudsman-office-participated-in-the-global-conference-

held-in-uzbekistan  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 05.10.2022 tarihinde, Ombudsman, Letonya'nın başkenti 

Riga'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3450/the-ombudsman-is-

on-an-official-visit-to-latvia  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 06.10.2022 tarihinde, Ombudsmanlık Ofisi temsilcisinin, İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları 

Komisyonu (IPHRC) tarafından Malezya'nın başkenti Kuala 

Lumpur'da düzenlenen 8. Uluslararası “İslami perspektifte 

mültecilerin haklarının korunması: eğitime erişim hakları" 

konulu seminerde bir konuşma yaptığı belirtilmektedir.  

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3453/chief-of-the-staff-

of-the-ombudsman-office-spoke-at-the-international-seminar- 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 08.10.2022 tarihinde, Azerbaycan Ombudsmanının AGİT 

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin taraflı 

yaklaşımına yönelik protestosu üzerine açıklama yapılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3448/staff-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-global-conference-held-in-uzbekistan
https://ombudsman.az/en/view/news/3448/staff-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-global-conference-held-in-uzbekistan
https://ombudsman.az/en/view/news/3448/staff-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-global-conference-held-in-uzbekistan
https://ombudsman.az/en/view/news/3450/the-ombudsman-is-on-an-official-visit-to-latvia
https://ombudsman.az/en/view/news/3450/the-ombudsman-is-on-an-official-visit-to-latvia
https://ombudsman.az/en/view/news/3453/chief-of-the-staff-of-the-ombudsman-office-spoke-at-the-international-seminar-
https://ombudsman.az/en/view/news/3453/chief-of-the-staff-of-the-ombudsman-office-spoke-at-the-international-seminar-
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https://ombudsman.az/en/view/news/3460/statement-of-

protest-of-the-ombudsman-of-azerbaijan-to-the-biased-

approach-of-the-osce-office-for-democratic-institutions-and-

human-rights  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 10.10.2022 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva Litvanya'ya 

resmi bir ziyarette bulunmuştur. 

Kaynak:  

https://ombudsman.az/en/view/news/3462/the-ombudsman-

of-azerbaijan-had-meetings-with-the-equal-opportunities-

controller-and-ombudsperson-for-childrens-rights-of-lithuania 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 10.10.2022 tarihinde Azerbaycan'da Asya Ombudsman 

Derneği (AOA) ve İslam İşbirliği Ombudsman Derneği (OIC 

OA) toplantıları gerçekleşmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3475/aoa-and-oic-oa-

meetings-were-held-in-baku  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 19.10.2022 tarihinde, Azerbaycan Ombudsmanlığı’nın 20. 

kuruluş yıldönümü vesilesiyle 19-20 Ekimde 

"Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının 

(UİH'lerin) İş ve İnsan Haklarındaki Rolü" konulu Bakü 

Uluslararası Konferansı'nın düzenlediği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3479/the-first-day-of-

the-baku-international-conference-on-the-role-of-

ombudsmen-and-nhris-in-business-and-human-rights-ended 

(E.T. 27.10.2022) 

https://ombudsman.az/en/view/news/3460/statement-of-protest-of-the-ombudsman-of-azerbaijan-to-the-biased-approach-of-the-osce-office-for-democratic-institutions-and-human-rights
https://ombudsman.az/en/view/news/3460/statement-of-protest-of-the-ombudsman-of-azerbaijan-to-the-biased-approach-of-the-osce-office-for-democratic-institutions-and-human-rights
https://ombudsman.az/en/view/news/3460/statement-of-protest-of-the-ombudsman-of-azerbaijan-to-the-biased-approach-of-the-osce-office-for-democratic-institutions-and-human-rights
https://ombudsman.az/en/view/news/3460/statement-of-protest-of-the-ombudsman-of-azerbaijan-to-the-biased-approach-of-the-osce-office-for-democratic-institutions-and-human-rights
https://ombudsman.az/en/view/news/3462/the-ombudsman-of-azerbaijan-had-meetings-with-the-equal-opportunities-controller-and-ombudsperson-for-childrens-rights-of-lithuania
https://ombudsman.az/en/view/news/3462/the-ombudsman-of-azerbaijan-had-meetings-with-the-equal-opportunities-controller-and-ombudsperson-for-childrens-rights-of-lithuania
https://ombudsman.az/en/view/news/3462/the-ombudsman-of-azerbaijan-had-meetings-with-the-equal-opportunities-controller-and-ombudsperson-for-childrens-rights-of-lithuania
https://ombudsman.az/en/view/news/3475/aoa-and-oic-oa-meetings-were-held-in-baku
https://ombudsman.az/en/view/news/3475/aoa-and-oic-oa-meetings-were-held-in-baku
https://ombudsman.az/en/view/news/3479/the-first-day-of-the-baku-international-conference-on-the-role-of-ombudsmen-and-nhris-in-business-and-human-rights-ended
https://ombudsman.az/en/view/news/3479/the-first-day-of-the-baku-international-conference-on-the-role-of-ombudsmen-and-nhris-in-business-and-human-rights-ended
https://ombudsman.az/en/view/news/3479/the-first-day-of-the-baku-international-conference-on-the-role-of-ombudsmen-and-nhris-in-business-and-human-rights-ended
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- 21.10.2022 tarihinde, Bakü Uluslararası Ombudsmanlar ve 

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Konferansı'nın sonunda kabul 

edilen "Ombudsmanların ve UİHK'lerin İş Dünyası ve İnsan 

Hakları Konusundaki Rolü" konulu Ortak Bildiri 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3482/a-joint-declaration-

was-adopted-during-the-baku-international-conference 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 22.10.2022 tarihinde, Türk Devletleri Ombudsmanları ve 

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Derneği'nin (TÜRKOMB) 

toplantısının Bakü'de düzenlendiği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3490/the-association-of-

turkic-states-ombudspersons-and-national-human-rights-

institutions-turkomb-was-held-in-baku  

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

Büyük Britanya 
Eşitlik ve İnsan 
Hakları 
Komisyonu 

 

- 14 Ekim 2022 tarihinde, Büyük Britanya Eşitlik ve İnsan 

Hakları Komisyonunun web sitesinde yapılan paylaşımda, A 

statüsünde akredite olan Komisyon’un, GANHRI 

Akreditasyon Alt Komitesi tarafından Ekim ayında tekrar 

değerlendirildiği ve A statüsü ile yeniden akredite edildiği 

bilgisi verilmiştir.  

Kaynak:  

https://www.equalityhumanrights.com/en/our-

work/news/equality-and-human-rights-commission-re-

accredited-%E2%80%98-status%E2%80%99-organisation 

https://ombudsman.az/en/view/news/3482/a-joint-declaration-was-adopted-during-the-baku-international-conference
https://ombudsman.az/en/view/news/3482/a-joint-declaration-was-adopted-during-the-baku-international-conference
https://ombudsman.az/en/view/news/3490/the-association-of-turkic-states-ombudspersons-and-national-human-rights-institutions-turkomb-was-held-in-baku
https://ombudsman.az/en/view/news/3490/the-association-of-turkic-states-ombudspersons-and-national-human-rights-institutions-turkomb-was-held-in-baku
https://ombudsman.az/en/view/news/3490/the-association-of-turkic-states-ombudspersons-and-national-human-rights-institutions-turkomb-was-held-in-baku
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-and-human-rights-commission-re-accredited-%E2%80%98-status%E2%80%99-organisation
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-and-human-rights-commission-re-accredited-%E2%80%98-status%E2%80%99-organisation
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-and-human-rights-commission-re-accredited-%E2%80%98-status%E2%80%99-organisation
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(E.T. 28.10.2022) 

 

 

Danimarka İnsan 
Hakları Enstitüsü 

 

- 26.10.2022 tarihinde, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web 

sitesinde, Enstitü tarafından 30 Danimarkalı şirket üzerinde 

yürütülen bir araştırmanın sonuçları paylaşılmıştır. Çalışma 

kapsamında en büyük Danimarka şirketlerinden bazılarının 

BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkelerinde belirtilen 

beklentileri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmiştir.  

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/news/danish-companies-are-

behind-communicating-their-human-rights-efforts 

(E.T. 28.10.2022) 

 

 

Gürcistan 
Ombudsmanlığı 
 

 

- 04.10.2022 tarihinde, Gürcistan Ombudsmanlık Ofisi, Adalet 

Bakanlığı ve bünyesinde faaliyet gösteren kurumlar için 

yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/samushao-

shekhvedra-iustitsiis-saministrosa-da-mis-sistemashi-

shemaval-utsqebebtan (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 05.10.2022 tarihinde, Gürcistan Ombudsmanlık Ofisi ve 

BMMYK Gürcistan, sığınmacıların ve uluslararası koruma 

altındaki kişilerin haklarının durumuna ilişkin raporun ortak bir 

sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/tavshesafris-

madziebelta-da-saertashoriso-datsvis-mkone-pirta-

samartlebrivi-mdgomareobis-shesakheb-spetsialuri-

angarishis-prezentatsia (E.T. 27.10.2022) 

https://www.humanrights.dk/news/danish-companies-are-behind-communicating-their-human-rights-efforts
https://www.humanrights.dk/news/danish-companies-are-behind-communicating-their-human-rights-efforts
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/samushao-shekhvedra-iustitsiis-saministrosa-da-mis-sistemashi-shemaval-utsqebebtan
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/samushao-shekhvedra-iustitsiis-saministrosa-da-mis-sistemashi-shemaval-utsqebebtan
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/samushao-shekhvedra-iustitsiis-saministrosa-da-mis-sistemashi-shemaval-utsqebebtan
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/tavshesafris-madziebelta-da-saertashoriso-datsvis-mkone-pirta-samartlebrivi-mdgomareobis-shesakheb-spetsialuri-angarishis-prezentatsia
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/tavshesafris-madziebelta-da-saertashoriso-datsvis-mkone-pirta-samartlebrivi-mdgomareobis-shesakheb-spetsialuri-angarishis-prezentatsia
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/tavshesafris-madziebelta-da-saertashoriso-datsvis-mkone-pirta-samartlebrivi-mdgomareobis-shesakheb-spetsialuri-angarishis-prezentatsia
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/tavshesafris-madziebelta-da-saertashoriso-datsvis-mkone-pirta-samartlebrivi-mdgomareobis-shesakheb-spetsialuri-angarishis-prezentatsia
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- 07.10.2022 tarihinde, Gürcistan Parlamentosu genel kurul 

toplantısında, Kamu Savunucusu Nino Lomjaria, Gürcistan'da 

İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Durumuna İlişkin 2021 

Raporunu sunmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-

sakhalkho-damtsvelma-parlamentshi-tsliuri-angarishi-

tsaradgina  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 10.10.2022 tarihinde, Kamu Savunucusu tarafından kadın 

cinayetlerine ilişkin açıklama yapılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-

sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-kalta-mkvlelobebis-

shemtkhvevebze  

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 16.10.2022 tarihinde, Kamu Savunucusu Nino Lomjaria 

Washington'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Washington'da 

düzenlenen toplantılarda Gürcistan toplumunun ülkenin 

Avrupa ve NATO entegrasyonuna verdiği güçlü desteğin yanı 

sıra Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecinde demokratik 

reformların uygulanması tartışılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-

sakhalkho-damtsvelma-vashingtonshi-ofitsialuri-

shekhvedrebi-gamarta  (E.T. 27.10.2022) 

 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-parlamentshi-tsliuri-angarishi-tsaradgina
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-parlamentshi-tsliuri-angarishi-tsaradgina
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-parlamentshi-tsliuri-angarishi-tsaradgina
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-kalta-mkvlelobebis-shemtkhvevebze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-kalta-mkvlelobebis-shemtkhvevebze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-kalta-mkvlelobebis-shemtkhvevebze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-vashingtonshi-ofitsialuri-shekhvedrebi-gamarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-vashingtonshi-ofitsialuri-shekhvedrebi-gamarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelma-vashingtonshi-ofitsialuri-shekhvedrebi-gamarta
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- 23.10.2022 tarihinde, Kamu Savunucusu medyada ayrımcılığa 

tahrik konusunda açıklama yapmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-

damtsvelis-gantskhadeba-mediashi-diskriminatsiis-

tsakhalisebis-faktebtan-dakavshirebit (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 24.10.2022 tarihinde, Gürcistan Kamu Savunma Dairesi Ulusal 

Önleme Mekanizması (Bölüm) Başkanı Nika 

Kvaratskhelia'nın 20 Ekim'de 4 yıllık bir dönem için İşkence 

ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele 

veya Cezayı Önleme Alt Komitesi (SPT) üye seçildiği 

açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/preventsiis-

erovnuli-mekanizmis-departamentis-ufrosi-gaeros-tsamebis-

preventsiis-kvekomitetis-spt-tsevrad-ganmeorebit-airchies 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

İrlanda İnsan 
Hakları ve Eşitlik 
Komisyonu 

 

- 06.10.2022 tarihinde, Komisyonun internet sitesinde, Sağlık 

Genel Planının Sunulması (Gebelik Hizmetlerinin Sona 

Erdirilmesi (Güvenli Erişim Bölgeleri)) Kanun Teklifi 2022, 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/documents/submission-on-the-general-

scheme-of-the-health-termination-of-pregnancy-services-safe-

access-zones-bill-2022/ (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 17.10.2022 tarihinde, İrlanda'nın BM Engelli Hakları 

Sözleşmesi'ni (CRPD) uygulamasını izlemek için yasal 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-mediashi-diskriminatsiis-tsakhalisebis-faktebtan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-mediashi-diskriminatsiis-tsakhalisebis-faktebtan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-mediashi-diskriminatsiis-tsakhalisebis-faktebtan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/preventsiis-erovnuli-mekanizmis-departamentis-ufrosi-gaeros-tsamebis-preventsiis-kvekomitetis-spt-tsevrad-ganmeorebit-airchies
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/preventsiis-erovnuli-mekanizmis-departamentis-ufrosi-gaeros-tsamebis-preventsiis-kvekomitetis-spt-tsevrad-ganmeorebit-airchies
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/preventsiis-erovnuli-mekanizmis-departamentis-ufrosi-gaeros-tsamebis-preventsiis-kvekomitetis-spt-tsevrad-ganmeorebit-airchies
https://www.ihrec.ie/documents/submission-on-the-general-scheme-of-the-health-termination-of-pregnancy-services-safe-access-zones-bill-2022/
https://www.ihrec.ie/documents/submission-on-the-general-scheme-of-the-health-termination-of-pregnancy-services-safe-access-zones-bill-2022/
https://www.ihrec.ie/documents/submission-on-the-general-scheme-of-the-health-termination-of-pregnancy-services-safe-access-zones-bill-2022/
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danışma komitesinde görev yapmak üzere beş yeni üyenin 

atandığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/new-members-appointed-to-disability-

advisory-committee-to-monitor-state-obligations/ 

(E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 19.10.2022 tarihinde, Komisyon’un internet sitesinde Anne ve 

Bebek Kurumları Ödeme Planı Taslağının Genel Planını 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/documents/submission-on-the-general-

scheme-of-a-mother-and-baby-institutions-payment-scheme-

bill/  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

- 19.10.2022 tarihinde, İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik 

Komisyonu tarafından Yargıtay'a yapılan yasal başvuru 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/documents/middlecamp-and-minister-

for-justice/  (E.T. 27.10.2022) 

 

 

Norveç Ulusal 
İnsan Hakları 
Kurumu 

 

- 13.10.2022 tarihinde, Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu 

web sitesinde yapılan paylaşımda, 2017 yılında ilk kez A 

statüsünde akredite olan Kurumun, Ulusal İnsan Hakları 

Kurumları Küresel İttifakı (GANHRI) Akreditasyon Alt 

Komitesi tarafından Ekim ayında tekrar değerlendirildiği ve A 

statüsü ile yeniden akredite edildiği bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/nim-har-fatt-fornyet-a-status/ 

https://www.ihrec.ie/new-members-appointed-to-disability-advisory-committee-to-monitor-state-obligations/
https://www.ihrec.ie/new-members-appointed-to-disability-advisory-committee-to-monitor-state-obligations/
https://www.ihrec.ie/documents/submission-on-the-general-scheme-of-a-mother-and-baby-institutions-payment-scheme-bill/
https://www.ihrec.ie/documents/submission-on-the-general-scheme-of-a-mother-and-baby-institutions-payment-scheme-bill/
https://www.ihrec.ie/documents/submission-on-the-general-scheme-of-a-mother-and-baby-institutions-payment-scheme-bill/
https://www.ihrec.ie/documents/middlecamp-and-minister-for-justice/
https://www.ihrec.ie/documents/middlecamp-and-minister-for-justice/
https://www.nhri.no/2022/nim-har-fatt-fornyet-a-status/
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(E.T. 28.10.2022) 

 

 

 

 


