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KURULUŞ 

ADI/İZLEME 

PERİYODU 

 

01.09.2022-01.10.2022                   

 

 

Avustralya İnsan 

Hakları 

Komisyonu 

 

- 05.09.2022 tarihinde Komisyon’un internet sitesinde, Çocuk 

Hakları Komiseri Anne Hollonds tarafından Ulusal Çocuk 

Koruma Haftası etkinliğinde yapılan konuşma paylaşılmıştır. 

Konuşmada özetle, çocuk haklarının ve çocuk refahının önemi 

üzerinde durulmuş ve Avustralya’daki temel sistemlerin 

çocukları ve aileleri desteklemekte başarısız olduğu belirtilerek 

konu hakkında çözüm önerileri sunulmuştur. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/every-child-

every-community-needs-fair-go-shining-light-supporting-

children  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 05.09.2022 tarihinde Komisyonun internet sitesinde paylaşılan 

yazı ile Avustralya’daki çocuk adalet sisteminin bir sorun 

olmaya devam ettiği belirtilmiştir. Yazıda, Çocuk Hakları 

Komiseri Anne Hollonds tarafından Ulusal Çocuk Koruma 

Haftası etkinliğinde yapılan konuşmaya atıf yapılmıştır. 

Komiser konuşmasında, çocuk adaletinin ülke çapında 

sistemik bir sorun haline geldiğini ve bu alandaki sorunların 

çözülmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Kaynak: 

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

releases/ongoing-juvenile-detention-crisis-failure-basic-

support-kids-and-families (E.T. 28.09.2022) 

 

 

https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/every-child-every-community-needs-fair-go-shining-light-supporting-children
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/every-child-every-community-needs-fair-go-shining-light-supporting-children
https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/every-child-every-community-needs-fair-go-shining-light-supporting-children
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/ongoing-juvenile-detention-crisis-failure-basic-support-kids-and-families
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/ongoing-juvenile-detention-crisis-failure-basic-support-kids-and-families
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/ongoing-juvenile-detention-crisis-failure-basic-support-kids-and-families
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- 13.09.2022 tarihinde Komisyonun internet sitesinde, 

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu ve Vietnam Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Vietnam'da Sorumlu 

İşletmeler ve Turizm Endüstrisi: Şirketler İçin Rehber” 

yayımlanmıştır. Rehberin, turizm endüstrisindeki temel insan 

hakları zorluklarının ve bu zorluklarla nasıl mücadele 

edileceğinin anlamalarına yardımcı olarak, insan hakları 

sorunlarının sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde üstesinden 

gelmeleri için işletmeleri desteklemeyi amaçladığı 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/our-work/business-and-human-

rights/publications/responsible-business-conduct-and-tourism-

industry  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

BM İşkencenin 

Önlenmesi Alt 

Komitesi (SPT) 

 

- 01.09.2022 tarihinde SPT’nin internet sitesinde yayımlanan 

yazıda, SPT’nin 4-15 Eylül 2022 tarihleri arasında Türkiye’yi 

ziyaret edeceği bildirilmiştir. Ziyaretin amacının, SPT’nin 

2015’te ülkeye yaptığı ilk ziyaret sırasında verdiği tavsiyelerin 

ilgili kurumlar ve Türkiye’nin Ulusal Önleme Mekanizması 

tarafından ne şekilde uygulandığını değerlendirmek olduğu 

açıklanmıştır. Ziyaret sırasında Türkiye’de ulusal önleme 

mekanizması görevini yürüten TİHEK ile yakın bir çalışma 

yürütüleceği de belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-torture-

prevention-body-visit-turkiye  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 21.09.2022 tarihinde SPT’nin internet sitesinde yayımlanan 

haberde, SPT’nin Türkiye’ye düzenlediği ikinci ziyaretin 

ardından yapılan tespitlere yer verilmiştir. Söz konusu 

https://humanrights.gov.au/our-work/business-and-human-rights/publications/responsible-business-conduct-and-tourism-industry
https://humanrights.gov.au/our-work/business-and-human-rights/publications/responsible-business-conduct-and-tourism-industry
https://humanrights.gov.au/our-work/business-and-human-rights/publications/responsible-business-conduct-and-tourism-industry
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-torture-prevention-body-visit-turkiye
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-torture-prevention-body-visit-turkiye
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bulgularda, Türkiye'nin tutukluların özellikle gözaltının ilk 

saatlerinde işkence ve kötü muameleye karşı etkin 

güvencelerini güçlendirmek ve geri gönderme merkezlerindeki 

göçmenleri korumak için daha fazla önlem alması gerektiği 

vurgulanmıştır. SPT heyetinin İnsan Hakları ve Eşitlik 

Kurumu’nun bir parçası olan Türkiye Ulusal Önleme 

Mekanizması (UÖM) ile de temas kurduğu ve SPT'nin bu 

mekanizmanın OPCAT kapsamındaki yetkisinin etkin bir 

şekilde yerine getirilmesi için Hükümeti, UÖM’ün 

bağımsızlığını ve kaynaklarını önemli ölçüde güçlendirmeye 

çağırdığı da belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/turkiye-

needs-strengthen-effective-torture-prevention-measures-un-

experts  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 22.09.2022 tarihinde SPT’nin sitesinde yayımlanan yazıda, 

Ekvador’da yüzlerce mahkumun ölümüne sebep olan son 

hapishane isyanları ve şiddet olayları doğrultusunda SPT’nin 

25 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında Ekvador’u ziyaret 

edeceği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-torture-

prevention-body-visit-ecuador-amid-prison-crisis 

(E.T. 28.09.2022) 

 

 

Avrupa İşkenceyi 

ve İnsanlık Dışı 

veya Aşağılayıcı 

Muameleyi ve 

 

- 02.09.2022 tarihinde CPT, 22 Kasım - 1 Aralık 2021 tarihleri 

arasında Yunanistan'a gerçekleştirdiği plansız ziyarete ilişkin 

raporu yayımlamıştır. Ziyaretin temel amacının mahpuslara 

yapılan muameleyi incelemek ve yetkililerin son 10 yılda 

Komite'nin tavsiyelerini uygulamada kaydettiği ilerlemeyi 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/turkiye-needs-strengthen-effective-torture-prevention-measures-un-experts
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/turkiye-needs-strengthen-effective-torture-prevention-measures-un-experts
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/turkiye-needs-strengthen-effective-torture-prevention-measures-un-experts
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-torture-prevention-body-visit-ecuador-amid-prison-crisis
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-torture-prevention-body-visit-ecuador-amid-prison-crisis
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Cezayı Önleme 

Komitesi (CPT) 

 

gözden geçirmek olduğu belirtilmiştir. Yunanistan'da çok 

sayıda mahkûmun insanlık onurunu zedeleyen koşullarda 

tutulmaya devam ettiği de belirtilmiştir. 

Kaynak: 

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

torture-committee-publishes-report-on-prisons-in-greece 

(E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 09.09.2022 tarihinde Komite'nin internet sitesinde, CPT 

heyetinin, 7 ve 8 Eylül 2022 tarihlerinde Atina'da Hükümet 

Bakanlarıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiği haberi 

yayımlanmıştır. Asıl amacın, Komite'nin cezaevlerinde tutulan 

kişilere muamele ve kişilerin tutukluluk koşullarındaki temel 

eksikliklere ilişkin ciddi endişelerini ele almak için Yunan 

Hükümeti tarafından yapılan çalışmalardan bahsetmek olduğu 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

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

torture-committee-held-high-level-talks-in-greece 

(E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 14 Eylül 2022 tarihinde CPT’nin internet sitesinde yayımlanan 

yazıda, CPT tarafından Aralık 2020’de Almanya’ya yapılan 

planlı ziyarete ilişkin raporun yayımlandığı bildirilmiştir. 

Ziyaretin temel amacının, 2015’te yapılan ziyarette CPT 

tarafından verilen tavsiyelerin uygulanmasında kaydedilen 

mesafeyi incelemek olduğu belirtilmiştir. 

Kaynak: 

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

torture-committee-publishes-report-on-its-2020-visit-to-

germany  (E.T. 28.09.2022) 

 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-prisons-in-greece
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-prisons-in-greece
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-held-high-level-talks-in-greece
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-held-high-level-talks-in-greece
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-its-2020-visit-to-germany
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-its-2020-visit-to-germany
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-its-2020-visit-to-germany
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- 27 Eylül 2022 tarihinde Komite’nin internet sitesinde 

paylaşılan haberde CPT’nin San Marino’ya periyodik bir 

ziyaret organize ettiği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

torture-committee-cpt-visits-san-marino  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

BM Çocuklara 

Yardım Fonu 

(UNICEF) 

 

- 1 Eylül 2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde paylaşılan 

yazıda, UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel’ın 3 günlük 

Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalara yer 

verilmiştir. Genel Direktör açıklamalarında, savaş sebebiyle 

Ukrayna’daki okulların hasar gördüğünü veya yıkıldığını, bu 

sebeple Ukraynalı çocukların eğitimden mahrum kaldığını 

belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/start-uncertain-school-

year-four-million-schoolchildren-ukraine  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 02.09.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde UNICEF 

Cenevre tarafından Pakistan’daki sellerin çocuklar ve aileleri 

üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlanan bilgilendirme notu 

paylaşılmıştır. Yazıda, yaşanan felaketin 400 çocuğun ölümüne 

sebep olduğu, evlere ve okullara zarar vererek de birçok 

çocuğu evsiz ve okulsuz bıraktığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-geneva-palais-

briefing-note-impact-pakistan-floods-children-and-families-

and  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-visits-san-marino
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-visits-san-marino
https://www.unicef.org/press-releases/start-uncertain-school-year-four-million-schoolchildren-ukraine
https://www.unicef.org/press-releases/start-uncertain-school-year-four-million-schoolchildren-ukraine
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-geneva-palais-briefing-note-impact-pakistan-floods-children-and-families-and
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-geneva-palais-briefing-note-impact-pakistan-floods-children-and-families-and
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-geneva-palais-briefing-note-impact-pakistan-floods-children-and-families-and
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- 02.09.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde, UNICEF 

Cenevre tarafından hazırlanan Somali’de yaşanan kıtlığın 

çocuklara karşı oluşturduğu tehlikeye ilişkin bilgilendirme 

notu paylaşılmıştır. Bilgilendirme notunda, kıtlık sebebiyle 

birçok çocuğun sağlıksız beslenmek zorunda kaldığı ve acil 

yardım gerektiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-geneva-palais-

briefing-note-threat-famine-children-somalia 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 09.09.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde 

Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü vesilesiyle 

UNICEF tarafından yapılan açıklama yayımlanmıştır. 

Açıklamada, öğrencilere ve öğretmenlere yapılan tehditler ve 

yaşanan çatışmalar sebebiyle Orta Sahel ve Çad Gölü 

Havzası’nda bulunan 11.100 okulun kapatıldığı ve yüz binlerce 

çocuğun eğitime dönemeyeceği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/11100-schools-closed-

sahel-region-due-conflict  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 14.09.2022 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde yayımlanan 

yazıda, UNICEF tarafından aynı tarihte yayımlanan “Denklemi 

çözme: Kız ve erkek çocukların matematik öğrenmesine 

yardımcı olmak” adlı rapora yer verilmiştir. Raporda, dünya 

çapında kız çocuklarının, köklü nedenler arasında yer alan 

cinsiyetçilik ve cinsiyet stereotipleri sebebiyle matematikte 

erkek çocuklarının gerisinde kaldığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-geneva-palais-briefing-note-threat-famine-children-somalia
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-geneva-palais-briefing-note-threat-famine-children-somalia
https://www.unicef.org/press-releases/11100-schools-closed-sahel-region-due-conflict
https://www.unicef.org/press-releases/11100-schools-closed-sahel-region-due-conflict
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https://www.unicef.org/press-releases/girls-worldwide-lag-

behind-boys-mathematics-failed-discrimination-and-gender 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

BM Kalkınma 

Programı (UNDP) 

 

- 08.09.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde yayımlanan 

yazı ile 2021-2022 İnsani Gelişme Raporu’nda yer alan bilgiler 

paylaşılmıştır. Bir ulusun sağlık, eğitim ve yaşam standardını 

ölçen İnsani Gelişme Endeksinin, UNDP'nin hesapladığı 32 

yılda ilk kez iki yıl üst üste küresel olarak düştüğü ve insani 

gelişmenin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile sağlanan 

ilerlemenin çoğunu tersine çevirerek 2016 seviyelerine geri 

döndüğü belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/multiple-crises-halt-

progress-9-out-10-countries-fall-backwards-human-

development-undp-report-warns   (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 14.09.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde, Cinsiyet 

Eşitliği Stratejisi 2022-2025 yayımlanmıştır. Cinsiyet eşitliğini 

UNDP’nin çabalarının kalbine koyan yeni strateji ile kadınlar 

için daha adil ve sürdürülebilir bir dünyanın sağlanmasının 

amaçlandığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-

ambitious-plan-speed-progress-gender-equality-and-womens-

empowerment  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 15.09.2022 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde, “Sorumlu 

Tedarik Zincirlerinde İnsan Haklarına Saygı İlkeleri”nin Japon 

Hükümeti tarafından kabul edilmesi hakkında açıklamalara yer 

verilmiştir. Bahsi geçen İlkelerin kabul edilmesinin UNDP 

https://www.unicef.org/press-releases/girls-worldwide-lag-behind-boys-mathematics-failed-discrimination-and-gender
https://www.unicef.org/press-releases/girls-worldwide-lag-behind-boys-mathematics-failed-discrimination-and-gender
https://www.undp.org/press-releases/multiple-crises-halt-progress-9-out-10-countries-fall-backwards-human-development-undp-report-warns
https://www.undp.org/press-releases/multiple-crises-halt-progress-9-out-10-countries-fall-backwards-human-development-undp-report-warns
https://www.undp.org/press-releases/multiple-crises-halt-progress-9-out-10-countries-fall-backwards-human-development-undp-report-warns
https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-ambitious-plan-speed-progress-gender-equality-and-womens-empowerment
https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-ambitious-plan-speed-progress-gender-equality-and-womens-empowerment
https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-ambitious-plan-speed-progress-gender-equality-and-womens-empowerment
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tarafından büyük sevinçle karşılandığı ve Japonya’nın BM İş 

Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler’e bağlılığını 

gösterdiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/speeches/statement-adoption-

guidelines-respect-human-rights-responsible-supply-chains-

government-japan  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 20 Eylül 2022 tarihinde UNDP'nin internet sitesinde 

yayımlanan yazıda, İtalya Hükümeti ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı tarafından bu yıl Mayıs ayında başlatılan 

Youth4Climate girişiminin, 20 Eylül 2022 Salı günü Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunda küresel sesleri 

çağımızın en acil sorunu olan iklim eylemi konusunda bir araya 

getirecek dünya çapında bir etkinliğe ev sahipliği yapacağı 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/youth4climate-

powering-action-flagship-global-event-will-convene-150-

young-leaders-bring-forth-concrete-climate-actions 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

İrlanda İnsan 

Hakları ve Eşitlik 

Komisyonu 

 

- 01.09.2022 tarihinde Komisyon’un internet sitesinde, İrlanda 

İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu, Devlete yeni Zorbalık ve 

Siber Zorbalık Eylem Planı'nın yayınlanması ve uygulanması 

için bir an önce net bir zaman çizelgesi belirlemesi çağrısında 

bulunmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/commission-warns-state-of-high-levels-

of-bullying-experienced-by-irish-schoolchildren/   

(E.T. 29.09.2022) 

https://www.undp.org/speeches/statement-adoption-guidelines-respect-human-rights-responsible-supply-chains-government-japan
https://www.undp.org/speeches/statement-adoption-guidelines-respect-human-rights-responsible-supply-chains-government-japan
https://www.undp.org/speeches/statement-adoption-guidelines-respect-human-rights-responsible-supply-chains-government-japan
https://www.undp.org/press-releases/youth4climate-powering-action-flagship-global-event-will-convene-150-young-leaders-bring-forth-concrete-climate-actions
https://www.undp.org/press-releases/youth4climate-powering-action-flagship-global-event-will-convene-150-young-leaders-bring-forth-concrete-climate-actions
https://www.undp.org/press-releases/youth4climate-powering-action-flagship-global-event-will-convene-150-young-leaders-bring-forth-concrete-climate-actions
https://www.ihrec.ie/commission-warns-state-of-high-levels-of-bullying-experienced-by-irish-schoolchildren/
https://www.ihrec.ie/commission-warns-state-of-high-levels-of-bullying-experienced-by-irish-schoolchildren/
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Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

İnsan Hakları 

Komiserliği 

(Ombudsman) 

 

- 01.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde verilen 

bilgiye göre, Ombudsman Batı Bölge Merkezince "Bilgiye 

erişim hakkı" konusunda bir farkındalık etkinliği 

düzenlenmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3360/ombudsmans-

western-regional-center-held-an-awareness-event-on-the-

right-of-access-to-information  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 02.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde verilen 

bilgiye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri 

(Ombudsman) Kuzey Bölge Merkezi, Dini Derneklerle 

Çalışma Devlet Komitesi (SCWRA) ve Guba Bölge Yürütme 

Otoritesi tarafından ortaklaşa Guba şehrinde "Milli 

Dayanışmanın Güçlenmesinde Halkın Hoşgörülü Gelenekleri 

ve Çok Kültürlülük Politikasının Önemi" konulu bir etkinlik 

düzenlenmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3364/ombudsmans-

northern-regional-center-held-an-awareness-raising-event   

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 05.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 

Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri 

(Ombudsman) Sn. Sabina Aliyeva’nın, Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından Polonya'nın Varşova 

kentinde düzenlenen Ulusal İnsan Hakları Kurumları (UİHK) 

Başkanları Toplantısına katıldığı duyurulmuştur. 

https://ombudsman.az/en/view/news/3360/ombudsmans-western-regional-center-held-an-awareness-event-on-the-right-of-access-to-information
https://ombudsman.az/en/view/news/3360/ombudsmans-western-regional-center-held-an-awareness-event-on-the-right-of-access-to-information
https://ombudsman.az/en/view/news/3360/ombudsmans-western-regional-center-held-an-awareness-event-on-the-right-of-access-to-information
https://ombudsman.az/en/view/news/3364/ombudsmans-northern-regional-center-held-an-awareness-raising-event
https://ombudsman.az/en/view/news/3364/ombudsmans-northern-regional-center-held-an-awareness-raising-event
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Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3368/the-ombudsman-

of-azerbaijan-ms-sabina-aliyeva-pays-an-official-visit-to-

poland-to-attend-an-osce-organized-meeting   

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 08.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde 

Ombudsmanlık Ofisi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Önleme 

Grubu Başkanı Sn. Rashid Rumzada’nın ve İşkenceyi Önleme 

Dairesi Başkanı Sn. Vugar Heydarov’un İnsan Ticaretine Karşı 

Eylem Uzmanları Grubu (GRETA) üyeleriyle bir toplantı 

yaptığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3383/ombudsmans-

representatives-met-with-the-greta-members 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 19.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 

Ombudsman Sn. Sabina Aliyeva'nın Uluslararası Göç Örgütü 

(IOM) Ülke Ofisi Başkanı Vladimir Gjorgjiev'i kabul ettiği 

duyurulmuştur. Görüşmede tarafların, etkin işbirliğinin 

genişletilmesi ve göç alanında ortak faaliyet yönünün 

belirlenmesi konularını ele aldığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3412/ombudsman-

received-the-head-of-the-international-organization-for-

migration-country-office-  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 26.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 

Ombudsman Sn. Sabina Aliyeva’nın Strasbourg'da Avrupa 

Konseyi Genel Sekreteri ile görüştüğü ifade edilmiştir. 

https://ombudsman.az/en/view/news/3368/the-ombudsman-of-azerbaijan-ms-sabina-aliyeva-pays-an-official-visit-to-poland-to-attend-an-osce-organized-meeting
https://ombudsman.az/en/view/news/3368/the-ombudsman-of-azerbaijan-ms-sabina-aliyeva-pays-an-official-visit-to-poland-to-attend-an-osce-organized-meeting
https://ombudsman.az/en/view/news/3368/the-ombudsman-of-azerbaijan-ms-sabina-aliyeva-pays-an-official-visit-to-poland-to-attend-an-osce-organized-meeting
https://ombudsman.az/en/view/news/3383/ombudsmans-representatives-met-with-the-greta-members
https://ombudsman.az/en/view/news/3383/ombudsmans-representatives-met-with-the-greta-members
https://ombudsman.az/en/view/news/3412/ombudsman-received-the-head-of-the-international-organization-for-migration-country-office-
https://ombudsman.az/en/view/news/3412/ombudsman-received-the-head-of-the-international-organization-for-migration-country-office-
https://ombudsman.az/en/view/news/3412/ombudsman-received-the-head-of-the-international-organization-for-migration-country-office-
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Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3418/the-ombudsman-

met-with-the-secretary-general-of-the-council-of-europe 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 27.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 

Ombudsman Sn. Sabina Aliyeva’nın Strasbourg'da Avrupa 

Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Sekreteri ile görüştüğü 

ifade edilmiştir. 

Kaynak. 

https://ombudsman.az/en/view/news/3424/ombudsman-met-

with-pace-secretary-general  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 28.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 

Ombudsman Ofisi Genelkurmay Başkanı, AGİT DKİH 

tarafından düzenlenen İnsani Boyut Konferansında konuşma 

yaptığı ifade edilmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3428/chief-of-the-staff-

of-the-ombudsman-office-spoke-at-the-osce-meeting 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 28.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 

Azerbaycan Ombudsmanı Sn. Sabina Aliyeva, Fransa'nın 

Strasbourg kentine yaptığı resmi ziyarette Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile 

görüştüğü ifade edilmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3430/ombudsman-met-

with-the-president-of-the-european-court-of-human-rights 

(E.T. 29.09.2022) 

https://ombudsman.az/en/view/news/3418/the-ombudsman-met-with-the-secretary-general-of-the-council-of-europe
https://ombudsman.az/en/view/news/3418/the-ombudsman-met-with-the-secretary-general-of-the-council-of-europe
https://ombudsman.az/en/view/news/3424/ombudsman-met-with-pace-secretary-general
https://ombudsman.az/en/view/news/3424/ombudsman-met-with-pace-secretary-general
https://ombudsman.az/en/view/news/3428/chief-of-the-staff-of-the-ombudsman-office-spoke-at-the-osce-meeting
https://ombudsman.az/en/view/news/3428/chief-of-the-staff-of-the-ombudsman-office-spoke-at-the-osce-meeting
https://ombudsman.az/en/view/news/3430/ombudsman-met-with-the-president-of-the-european-court-of-human-rights
https://ombudsman.az/en/view/news/3430/ombudsman-met-with-the-president-of-the-european-court-of-human-rights
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Gürcistan 

Ombudsmanlığı 

 

 

- 05.09.2022 tarihinde, Ombudsman’ın internet sitesinde, 

Gürcistan Kamu Savunucusu Nino Lomjaria’nın 01.09.2022 

tarihinde İrlanda Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İrlanda 

İnsan Hakları Merkezi ve İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından 

İrlanda'da düzenlenen Avrupa'daki Çatışma Alanlarında 

AİHS'nin Etkili Uygulanması Konferansına katıldığı bilgisi 

verilmiştir. 

Kaynak: 

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

damtsveli-evropis-konfliktur-teritoriebze-adamianis-uflebata-

evropuli-konventsiis-efekturi-aghsrulebis-shesakheb-

gamartul-konferentsiaze-sitqvit-gamovida  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 12.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, Nino 

Lomjaria’nın USAID/Kafkas Misyon Direktörü John Pennell 

ile görüştüğü ifade edilmiştir. 

Kaynak: 

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

sakhalkho-damtsveli-ashsh-s-saertashoriso-ganvitarebis-

saagentos-usaid-kavkasiis-misiis-direktors-shekhvda 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 12.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 5-6 

Eylül tarihlerinde AGİT bölgesinden Ulusal İnsan Hakları 

Kurumları Başkanları toplantısında Nino Lomjaria’nın 

konuşma yaptığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-evropis-konfliktur-teritoriebze-adamianis-uflebata-evropuli-konventsiis-efekturi-aghsrulebis-shesakheb-gamartul-konferentsiaze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-evropis-konfliktur-teritoriebze-adamianis-uflebata-evropuli-konventsiis-efekturi-aghsrulebis-shesakheb-gamartul-konferentsiaze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-evropis-konfliktur-teritoriebze-adamianis-uflebata-evropuli-konventsiis-efekturi-aghsrulebis-shesakheb-gamartul-konferentsiaze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-evropis-konfliktur-teritoriebze-adamianis-uflebata-evropuli-konventsiis-efekturi-aghsrulebis-shesakheb-gamartul-konferentsiaze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsveli-ashsh-s-saertashoriso-ganvitarebis-saagentos-usaid-kavkasiis-misiis-direktors-shekhvda
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsveli-ashsh-s-saertashoriso-ganvitarebis-saagentos-usaid-kavkasiis-misiis-direktors-shekhvda
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsveli-ashsh-s-saertashoriso-ganvitarebis-saagentos-usaid-kavkasiis-misiis-direktors-shekhvda
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https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-

damtsveli-eutos-regionis-adamianis-uflebata-erovnuli-

institutebis-khelmdzghvanelta-shekhvedraze-sitqvit-gamovida 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 13.09.2022 tarihinde, Ombudsman’ın internet sitesinde, 

12.09.2022 tarihinde Nino Lomjaria’nın hoşgörü ve ayrımcılık 

yapmama konularında çalışan AGİT liderliğinin kişisel 

temsilcileri ve delegasyonun diğer üyeleri ile bir araya geldiği 

ifade edilmiştir. 

Kaynak: 

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

damtsvelma-eutos-delegatsiis-tsevrebtan-religiuri-da-etnikuri-

umtsiresobebis-uflebrivi-mdgomareoba-ganikhila  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 19.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 

16.09.2022 tarihinde Kamu Savunucuları Engellilerin 

Haklarına Dair Sözleşme'nin Uygulanmasının Desteklenmesi, 

Korunması ve İzlenmesi için Danışma Konseyi, Kamu 

Savunucu Yardımcısı Ekaterine Skhiladze başkanlığında 31. 

toplantısının gerçekleştirildiği bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/shshm-pirta-

uflebebis-konventsiis-sakonsultatsio-sabchos-morigi-skhdoma 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 23.09.2021 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 

21.09.2021 tarihinde Gürcistan Kamu Savunucu Yardımcısı 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-eutos-regionis-adamianis-uflebata-erovnuli-institutebis-khelmdzghvanelta-shekhvedraze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-eutos-regionis-adamianis-uflebata-erovnuli-institutebis-khelmdzghvanelta-shekhvedraze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-eutos-regionis-adamianis-uflebata-erovnuli-institutebis-khelmdzghvanelta-shekhvedraze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelma-eutos-delegatsiis-tsevrebtan-religiuri-da-etnikuri-umtsiresobebis-uflebrivi-mdgomareoba-ganikhila
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelma-eutos-delegatsiis-tsevrebtan-religiuri-da-etnikuri-umtsiresobebis-uflebrivi-mdgomareoba-ganikhila
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelma-eutos-delegatsiis-tsevrebtan-religiuri-da-etnikuri-umtsiresobebis-uflebrivi-mdgomareoba-ganikhila
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/shshm-pirta-uflebebis-konventsiis-sakonsultatsio-sabchos-morigi-skhdoma
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/shshm-pirta-uflebebis-konventsiis-sakonsultatsio-sabchos-morigi-skhdoma
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Giorgi Burjanadze, Gürcistan-AB Parlamenterler Birliği 

Komisyonu 11. toplantısına katıldığı bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

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

sakhalkho-damtsvelis-moadgile-sakartvelo-evrokavshiris-

saparlamento-asotsirebis-komitetis-shekhvedraze-sitqvit-

gamovida  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 23.09.2022 tarihinde, Ombudsman’ın internet sitesinde, 

Gürcistan'da yaşayan çalışma çağındaki engellilerin çalışma 

hakkı ve istihdamına ilişkin raporun Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) ve Ortak Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri Fonu desteğiyle hazırlandığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

shesadzleblobis-mkone-pirta-shromisa-da-dasakmebis-ufleba 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 26.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, 19-21 

Eylül 2022 tarihinde İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 

düzenlenen Avrupa Çocuklar için Ombudsman Ağı (ENOC) 

26. Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu'na katılım sağlandığı 

bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

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

damtsvelis-aparati-ukve-meored-gakhda-evropis-bavshvta-

ombudsmenta-kselis-enoc-biuros-tsevri  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 28.09.2022 tarihinde Ombudsman’ın internet sitesinde, Nino 

Lomjaria ve Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç’un Gürcistan 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-moadgile-sakartvelo-evrokavshiris-saparlamento-asotsirebis-komitetis-shekhvedraze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-moadgile-sakartvelo-evrokavshiris-saparlamento-asotsirebis-komitetis-shekhvedraze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-moadgile-sakartvelo-evrokavshiris-saparlamento-asotsirebis-komitetis-shekhvedraze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-moadgile-sakartvelo-evrokavshiris-saparlamento-asotsirebis-komitetis-shekhvedraze-sitqvit-gamovida
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirta-shromisa-da-dasakmebis-ufleba
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirta-shromisa-da-dasakmebis-ufleba
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparati-ukve-meored-gakhda-evropis-bavshvta-ombudsmenta-kselis-enoc-biuros-tsevri
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparati-ukve-meored-gakhda-evropis-bavshvta-ombudsmenta-kselis-enoc-biuros-tsevri
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparati-ukve-meored-gakhda-evropis-bavshvta-ombudsmenta-kselis-enoc-biuros-tsevri
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ve Türkiye Ombudsmanlık ofisleri arasındaki uzun vadeli 

işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladıkları ikili bir 

görüşme gerçekleştirdiği  belirtilmiştir. 

Kaynak: 

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

da-turketis-ombudsmenebma-mravaltsliani-tanamshromlobis-

traditsiis-gagrdzelebaze-isaubres  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

Avrupa Konseyi 

Irkçılık ve 

Hoşgörüsüzlük 

Komisyonu 

(ECRI) 

 

- 20.09.2022 tarihinde Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı 

Komisyonu (ECRI), 2020'de Arnavutluk, Avusturya, Belçika, 

Almanya ve İsviçre'ye yönelik öncelikli tavsiyelerinin 

uygulanmasına ilişkin sonuçlarını yayımlamıştır. 

Kaynak: 

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

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

commission-assessed-implementation-of-its-priority-

recommendations-by-albania-austria-belgium-germany-and-

switzerland  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 21.09.2022 tarihinde Komisyon’un internet sitesinde, 

ECRI'nin göçmenlerin, Gezginlerin ve Romanların hakları, 

LGBTİ'ler ve polisin “dur-hesap ver” kaydına ilişkin Fransa'ya 

yeni önerilerde bulunduğu bir rapor yayınladığı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

racism-and-intolerance/-/france-commission-against-racism-

makes-new-recommendations-for-france-on-rights-of-

migrants-travellers-and-roma-lgbti-people-and-police-stop-

and-accou  (E.T. 29.09.2022) 

 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-da-turketis-ombudsmenebma-mravaltsliani-tanamshromlobis-traditsiis-gagrdzelebaze-isaubres
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-da-turketis-ombudsmenebma-mravaltsliani-tanamshromlobis-traditsiis-gagrdzelebaze-isaubres
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-da-turketis-ombudsmenebma-mravaltsliani-tanamshromlobis-traditsiis-gagrdzelebaze-isaubres
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-s-anti-racism-commission-assessed-implementation-of-its-priority-recommendations-by-albania-austria-belgium-germany-and-switzerland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-s-anti-racism-commission-assessed-implementation-of-its-priority-recommendations-by-albania-austria-belgium-germany-and-switzerland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-s-anti-racism-commission-assessed-implementation-of-its-priority-recommendations-by-albania-austria-belgium-germany-and-switzerland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-s-anti-racism-commission-assessed-implementation-of-its-priority-recommendations-by-albania-austria-belgium-germany-and-switzerland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-s-anti-racism-commission-assessed-implementation-of-its-priority-recommendations-by-albania-austria-belgium-germany-and-switzerland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/france-commission-against-racism-makes-new-recommendations-for-france-on-rights-of-migrants-travellers-and-roma-lgbti-people-and-police-stop-and-accou
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/france-commission-against-racism-makes-new-recommendations-for-france-on-rights-of-migrants-travellers-and-roma-lgbti-people-and-police-stop-and-accou
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/france-commission-against-racism-makes-new-recommendations-for-france-on-rights-of-migrants-travellers-and-roma-lgbti-people-and-police-stop-and-accou
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/france-commission-against-racism-makes-new-recommendations-for-france-on-rights-of-migrants-travellers-and-roma-lgbti-people-and-police-stop-and-accou
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/france-commission-against-racism-makes-new-recommendations-for-france-on-rights-of-migrants-travellers-and-roma-lgbti-people-and-police-stop-and-accou
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- 22.09.2022'de Komisyon’un internet sitesinde, ECRI'nin 

Yunanistan ile ilgili yeni bir raporunda ulusal eylem planlarının 

kabul edilmesini övdüğü, ancak polislik faaliyetlerindeki 

eşitsizlikler ve ırkçılık konusunda endişelerini dile getirdiği 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

racism-and-intolerance/-/greece-anti-racism-commission-

praises-adoption-of-national-action-plans-but-raises-concerns-

about-inequalities-and-racism-in-policing  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 26.09.2022 tarihinde ECRI Eşitlik Kurumları ile yıllık semineri 

2022 düzenlenmiştir. Bu yılki etkinlikte, iki veya daha fazla 

ayrımcılık biçimi arasındaki etkileşimin sonuçları ve farklı 

eşitsizlik katmanları oluşturmaya nasıl katkıda bulundukları 

incelenmiştir. 

Kaynak: 

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

racism-and-intolerance/-/failure-to-address-complex-social-

identities-may-undermine-protection-from-discrimination 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 28.09.2022 tarihinde, Komisyon’un internet sitesinde, bir 

ECRI heyetinin izleme raporunun hazırlanmasında ilk adım 

olarak 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Lüksemburg'u 

ziyaret ettiği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

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

commission-to-prepare-report-on-luxembourg 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/greece-anti-racism-commission-praises-adoption-of-national-action-plans-but-raises-concerns-about-inequalities-and-racism-in-policing
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/greece-anti-racism-commission-praises-adoption-of-national-action-plans-but-raises-concerns-about-inequalities-and-racism-in-policing
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/greece-anti-racism-commission-praises-adoption-of-national-action-plans-but-raises-concerns-about-inequalities-and-racism-in-policing
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/greece-anti-racism-commission-praises-adoption-of-national-action-plans-but-raises-concerns-about-inequalities-and-racism-in-policing
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/failure-to-address-complex-social-identities-may-undermine-protection-from-discrimination
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/failure-to-address-complex-social-identities-may-undermine-protection-from-discrimination
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/failure-to-address-complex-social-identities-may-undermine-protection-from-discrimination
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-luxembourg
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-luxembourg
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-luxembourg
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(E.T. 29.09.2022) 

 

 

Avrupa Birliği 

Temel Haklar 

Ajansı (FRA) 

 

- 01.09.2022 tarihinde internet sitesinde Ajans, 7 Mayıs'ta 

Paris'te gerçekleşen Dördüncü Temel Haklar Diyaloğu'nu 

vurgulayan bir video yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/fundamental-rights-

dialogue-7-may-2022-paris-highlights  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 02.09.2022 tarihinde internet sitesinde Ajans’ın, AB fonları 

kullanılırken temel haklara uyumun nasıl sağlanacağına ilişkin 

ulusal bir yuvarlak masa tartışmasına katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

compliance-and-eu-funding  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 06.09.2022 tarihinde internet sitesinde Ajans yönetiminin, 

işbirliğinin nasıl daha da güçlendirileceğini görüşmek üzere 

Avrupa Konseyi heyetiyle bir araya geldiği bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

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

further-strengthen-ties   (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- Ajans’ın internet sitesinde, 07.09.2022 – 08.09.2022 

tarihlerinde Ajans’ın Avusturya'da temel haklar liderleri ve 

uzmanları arasında üst düzey bir toplantıya ev sahipliği 

yapacağı duyurulmuştur. Toplantı, Avrupa Birliği, Avrupa 

Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 

Birleşmiş Milletler, akademi, sivil toplum, iş dünyası ve sanat 

https://fra.europa.eu/en/video/2022/fundamental-rights-dialogue-7-may-2022-paris-highlights
https://fra.europa.eu/en/video/2022/fundamental-rights-dialogue-7-may-2022-paris-highlights
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fundamental-rights-compliance-and-eu-funding
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fundamental-rights-compliance-and-eu-funding
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-and-council-europe-further-strengthen-ties
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-and-council-europe-further-strengthen-ties
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ve inanç topluluklarından yaklaşık 60 davetli temsilciyi bir 

araya getirmiştir. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/putting-human-rights-

heart-europes-future  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 09.09.2022 tarihinde FRA, web sitesinde 2021 genel bakışının 

çevrimiçi olarak erişilebilir olduğunu duyurmuştur. 

Kaynak: 

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

across-eu-state-play  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 13.09.2022 tarihinde, FRA'nın Brüksel'de düzenlenen “İç 

Güvenlik için Sorumlu Çözümleri Şekillendirme” başlıklı 

yıllık AB İç Güvenlik İnovasyon Merkezi etkinliğine katılacağı 

web sitesinde duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-attend-eu-innovation-

hub-internal-security-annual-event  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 16.09.2022 tarihinde FRA'nın 5-6 Eylül'de Varşova'da AGİT-

DKİHB uluslararası konferansına dirençli UİHK'ler oluşturma 

konulu konferansına katkıda bulunduğu duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-takes-part-osce-odihr-

conference-nhris  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/putting-human-rights-heart-europes-future
https://fra.europa.eu/en/event/2022/putting-human-rights-heart-europes-future
https://fra.europa.eu/en/news/2022/forced-return-monitoring-across-eu-state-play
https://fra.europa.eu/en/news/2022/forced-return-monitoring-across-eu-state-play
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-attend-eu-innovation-hub-internal-security-annual-event
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-attend-eu-innovation-hub-internal-security-annual-event
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-takes-part-osce-odihr-conference-nhris
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-takes-part-osce-odihr-conference-nhris


19 
 

- 19.09.2022 tarihinde FRA Yönetim Kurulu'nun Jim Clarken’ı 

16 Eylül'de yeni Başkan seçtiği ve 20 Eylül 2022'de Clarken’ın 

göreve başlayacağı internet sitesinde duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/jim-clarken-elected-new-

fra-management-board-chair   (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 23.09.2022 tarihinde internet sitesinde Ajans’ın 20 Eylül'de 

Yunanistan ve Kıbrıs'ta konuşlandırılacak olan Europol'ün 

misafir subaylarının temel haklarına ilişkin bir sunum yaptığı 

internet sitesinde duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

training-europol-officers   (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 23.09.2022 tarihinde, engelli insanlarla çalışan hizmet 

sağlayıcılardan oluşan bir topluluk olan Avrupa Rehabilitasyon 

Platformu, yıllık konferansını Dublin'de gerçekleştirmiş olup 

AB'nin yeni Engelli Hakları 2021-2030 Stratejisinin 

uygulanmasında hizmet sağlayıcıların rolüne odaklanılmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-speaks-new-disability-

strategy-disability-service-providers-event  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 26.09.2022 tarihinde web sitesinde FRA'nın Avrupa Ekonomik 

ve Sosyal Komitesi'nin (EESC) temel haklar ve hukukun 

üstünlüğü konulu yıllık konferansında konuşacağı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/jim-clarken-elected-new-fra-management-board-chair
https://fra.europa.eu/en/news/2022/jim-clarken-elected-new-fra-management-board-chair
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fundamental-rights-training-europol-officers
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fundamental-rights-training-europol-officers
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-speaks-new-disability-strategy-disability-service-providers-event
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-speaks-new-disability-strategy-disability-service-providers-event


20 
 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/putting-rule-law-report-

recommendations-action  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 29.09.2022 tarihinde internet sitesinde, Ajans’ın 26-27 Eylül 

tarihleri arasında Schengen değerlendirmelerinde temel haklar 

konularında eğitim verdiği internet sitesinde duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/schengen-evaluation-

training-fundamental-rights  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 29.09.2022 tarihinde internet sitesinde Ajans’ın Avrupa 

Konseyi Yapay Zeka Komitesi'nin (CAI) ikinci genel kurul 

toplantısının bir parçası olduğu açıklanmıştır. Komite, insan 

hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili olarak 

Yapay Zeka konusunda yasal olarak bağlayıcı bir belge 

hazırlamakla görevlidir. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/council-europe-ai-

committee-plenary-meeting  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 29.09.2022 tarihinde internet sitesinde Ajans’ın, insan hakları 

okuryazarlığı ve entegrasyon yönetimi üzerine bir panel 

tartışmasının parçası olarak easyRights Projesinin son 

konferansına katıldığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/digital-technologies-and-

fundamental-rights-migration-and-integration-conference 

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/putting-rule-law-report-recommendations-action
https://fra.europa.eu/en/event/2022/putting-rule-law-report-recommendations-action
https://fra.europa.eu/en/news/2022/schengen-evaluation-training-fundamental-rights
https://fra.europa.eu/en/news/2022/schengen-evaluation-training-fundamental-rights
https://fra.europa.eu/en/news/2022/council-europe-ai-committee-plenary-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2022/council-europe-ai-committee-plenary-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2022/digital-technologies-and-fundamental-rights-migration-and-integration-conference
https://fra.europa.eu/en/news/2022/digital-technologies-and-fundamental-rights-migration-and-integration-conference
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- 29.09.2022 tarihinde internet sitesinde, Avrupa Konseyi, FRA 

ve Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları (ENNHRI) ağları 

ve Eşitlik Kurumları (Equinet) sosyal haklar platformunun 19 

ve 20 Eylül'de toplandığı duyurulmuştur. Toplantıda Ulusal 

İnsan Hakları Kurumları/ulusal Eşitlik Kurumları ile sosyal 

haklar konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki 

işbirliğinin nasıl güçlendirilebileceğini tartışıldığı 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

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

national-human-rights-institutions-equality-bodies-and-civil-

society  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

Almanya İnsan 

Hakları Enstitüsü 

 

 

- 05.09.2022 tarihinde Enstitü’nün internet sitesinde, 30.06.2022 

tarihinde düzenlenen etkinlik ve "Berlin'de Engellilerin Siyasi 

Katılımı" başlıklı rapor hakkında bilgi verilmiştir. Verilen 

bilgilere göre; bu raporda, eyalet ve ilçe düzeyinde engellilerin 

siyasi katılımının güçlendirilmesi için başlangıç noktaları 

belirlenmiş ve söz konusu etkinlikte, Berlin'de ilçe düzeyi için 

takip eden şu iki kilit soruya odaklanılmıştır: Engelliler için ilçe 

danışma kurullarının siyasi katılımı nasıl başarılır ve buna göre 

ilçe koordinasyon merkezlerinin kurulmasına yönelik 

beklentiler nelerdir? Eşit Haklar Yasası uyarınca ilçe 

koordinasyon merkezlerinin kurulmasına ilişkin beklentiler 

nelerdir? 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/berliner-bezirke-

politische-partizipation-von-menschen-mit-behinderungen  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-council-europe-national-human-rights-institutions-equality-bodies-and-civil-society
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-council-europe-national-human-rights-institutions-equality-bodies-and-civil-society
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-council-europe-national-human-rights-institutions-equality-bodies-and-civil-society
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/berliner-bezirke-politische-partizipation-von-menschen-mit-behinderungen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/berliner-bezirke-politische-partizipation-von-menschen-mit-behinderungen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/berliner-bezirke-politische-partizipation-von-menschen-mit-behinderungen
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- 09.09.2022 tarihinde Enstitü’nün internet sitesinde, Evsizler 

Günü vesilesiyle Enstitünün; evsizlikle mücadelede tüm devlet 

aktörlerinin ortak çaba göstermesi çağrısına ilişkin bir basın 

açıklaması yapılmıştır. Açıklamada, Enstitü Müdürü Beate 

Rudolf'un şu sözleri de aktarılmıştır: "Sadece belediyeler değil, 

evsizlerin insan haklarını sağlamaktan bir bütün olarak devlet 

sorumludur." 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/kampf-gegen-

wohnungslosigkeit-gemeinsame-kraftanstrengung-von-bund-

laendern-und-kommunen-noetig  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 14.09.2022 tarihinde Enstitü’nün internet sitesinde verilen 

bilgilere göre; Federal Dışişleri Bakanlığı 2021 yazında, Ulusal 

Temel Değerlendirme (NBA) hazırlamak üzere Alman İnsan 

Hakları Enstitüsü'nü görevlendirdiği için Enstitü, İş ve İnsan 

Haklarına ilişkin yeni Ulusal Eylem Planı için tavsiyeleri 

içeren Ulusal Mevcut Durum Değerlendirmesini 

yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/institute-publishes-

national-baseline-assessment-with-recommendations-for-the-

new-national-action-plan-on-business-and-human-rights  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 28.09.2022 tarihinde Alman İnsan Hakları Enstitüsü, internet 

sitesinde triyaj mevzuatı hakkında (Enfeksiyondan Korunma 

Yasasını değiştiren ikinci yasa) ve Enstitü'ye göre mevzuatın 

engelli ve yaşlılara sağlık hizmetlerinde ayrımcılığa karşı etkili 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/kampf-gegen-wohnungslosigkeit-gemeinsame-kraftanstrengung-von-bund-laendern-und-kommunen-noetig
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/kampf-gegen-wohnungslosigkeit-gemeinsame-kraftanstrengung-von-bund-laendern-und-kommunen-noetig
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/kampf-gegen-wohnungslosigkeit-gemeinsame-kraftanstrengung-von-bund-laendern-und-kommunen-noetig
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/kampf-gegen-wohnungslosigkeit-gemeinsame-kraftanstrengung-von-bund-laendern-und-kommunen-noetig
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/institute-publishes-national-baseline-assessment-with-recommendations-for-the-new-national-action-plan-on-business-and-human-rights
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/institute-publishes-national-baseline-assessment-with-recommendations-for-the-new-national-action-plan-on-business-and-human-rights
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/institute-publishes-national-baseline-assessment-with-recommendations-for-the-new-national-action-plan-on-business-and-human-rights
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/institute-publishes-national-baseline-assessment-with-recommendations-for-the-new-national-action-plan-on-business-and-human-rights
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koruma sağlamadığı hakkında bir basın açıklaması 

paylaşmıştır. Ayrıca triyaj mevzuatının geniş bir meclis 

tartışmasına ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. 

Kaynak:  

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/triage-gesetzgebung-

braucht-breite-parlamentarische-debatte  (E.T. 29.09.2022) 

 

 

Bulgaristan 

Ayrımcılığa Karşı 

Koruma 

Komisyonu 

 

 

- Komisyonun 26.09.2022 tarihinde internet sitesinde paylaşılan 

bilgilere göre; Almanya, Estonya, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Polonya, Portekiz, Slovakya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nden 

yirmi sulh hakimi, Avrupa Yargı Eğitim Ağı'nın değişim 

programı kapsamında Bulgar yargı sistemi hakkında, adli 

makamların çalışması ve hukukun üstünlüğü prensibini garanti 

eden mekanizmalar hakkında bilgi edinmek amacıyla 

Komisyonu ziyaret etmiştir. 

Kaynak: 

https://www-kzd--nondiscrimination-

com.translate.goog/layout/index.php/component/content/articl

e/2/1976-2022-09-28-14-34-

43?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- Komisyonun 28.09.2022 tarihinde internet sitesinde paylaşılan 

bilgilere göre; Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma 

Komisyonu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Baki Hüseyinov, 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar 

ve İnsan Hakları Ofisi'nden siyasi analist Jelena Stefanoviç ile 

bir araya gelmiştir. Bu toplantıda, ülkedeki seçimler öncesi 

siyasi söylemle ilgili konulara değinilmiştir, Komisyon’un 

Nisan 2021'deki seçim kampanyasında nefret söylemine karşı 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/triage-gesetzgebung-braucht-breite-parlamentarische-debatte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/triage-gesetzgebung-braucht-breite-parlamentarische-debatte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/triage-gesetzgebung-braucht-breite-parlamentarische-debatte
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1976-2022-09-28-14-34-43?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1976-2022-09-28-14-34-43?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1976-2022-09-28-14-34-43?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1976-2022-09-28-14-34-43?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
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tavsiyesi ve ayrıca seçimler sırasında hak ihlalleri şikayetlerine 

ve sözlü düşmanlığa ilişkin kararları sunulmuştur. 

Kaynak: 

https://www-kzd--nondiscrimination-

com.translate.goog/layout/index.php/component/content/articl

e/2/1975-2022-09-26-11-15-

37?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg (E.T. 28.09.2022) 

 

 

AGİT 

Demokratik 

Kurumlar ve 

İnsan Hakları 

Ofisi (ODIHR) 

 

- 05.09.2022 tarihinde, Ofis’in twitter hesabında, 5 ve 6 Eylül 

2022 tarihlerinde Ofis tarafından organize edilen AGİT 

bölgesinde bulunan Ulusal İnsan Hakları Kurumları (UİHK) 

başkanlarının toplantısı hakkında bilgi verilmiş, toplantının, 

dirençli UİH'ler oluşturmaya ve onların karşı karşıya olduğu 

tehditleri ele almaya odaklandığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

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

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 07.09.2022 tarihinde, Ofis’in internet sitesinde, Belarus'ta 

insan hakları savunucuları aleyhine verilen mahkeme kararları 

hakkında bir basın açıklaması yayınlanmıştır ve Ofis'in, 

ülkedeki insan hakları savunucularına yönelik artan baskının 

yanı sıra adil yargılama garantilerinin eksikliği konusunda 

endişe duyduğu paylaşılmaktadır.  

Kaynak: 

https://www.osce.org/odihr/525396 (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 07.09.2022 tarihinde, Ofis’in twitter hesabında, ODIHR'nin 

hükümet yetkililerini ve STK'ları, her bireyin kaygılarını 

barışçıl protestolarda dile getirme özgürlüğüne saygı 

https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1975-2022-09-26-11-15-37?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1975-2022-09-26-11-15-37?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1975-2022-09-26-11-15-37?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/1975-2022-09-26-11-15-37?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
https://twitter.com/osce_odihr/status/1566737253837291521
https://www.osce.org/odihr/525396
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gösterilmesini sağlamaları konusunda AGİT ülkelerinin en iyi 

şekilde nasıl destekleneceğini tartışmak üzere bir araya 

getirdiği etkinlik hakkında bilgi verilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1575148843817177088  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

Uluslararası 

Çalışma Örgütü 

(ILO) 

 

- ILO, 12.09.2022 tarihinde internet sitesinde, Eylül 2022'de 

yayınlanan “Modern Kölelik Zorla Çalıştırma ve Zorla 

Evlendirmenin Küresel Tahminleri”ni duyurmuş ve 

Uluslararası Çalışma Örgütü, Walk Free Vakfı ve Uluslararası 

Göç Örgütü'ne göre, tahminlerin son beş yılda zorla çalıştırma 

ve zorla evlendirmenin önemli ölçüde arttığını gösterdiği 

bilgisini vermiştir.  

Kaynak: 

https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_855019/lang--en/index.htm  

Tahminlerin tamamını görmek için bakınız: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 14.09.2022 tarihinde ILO, Pasifik Ada ülkelerinde iklim 

değişikliği ve işgücü hareketliliği ile ilgili olarak Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve 

diğer kuruluşlar tarafından hazırlanan politika özetini web 

sitesinde duyurmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ilo.org/suva/publications/WCMS_856083/lang--

en/index.htm (E.T. 29.09.2022) 

 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1575148843817177088
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_855019/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_855019/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/suva/publications/WCMS_856083/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/suva/publications/WCMS_856083/lang--en/index.htm
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- ILO, 15.09.2022 tarihinde twitter hesabından, G20 Çalışma ve 

İstihdam Bakanlarını “İş ve Sosyal Koruma için Küresel 

Hızlandırıcı”ya destek vermeye çağırmış ve G20 Çalışma ve 

İstihdam Bakanlarının daha iyi bir iyileşme sağlamak için 

istihdam koşullarını iyileştirmeye odaklanan Toplantısı 

hakkında bilgi veren basın açıklamasının linkini paylaşmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1570412326368550914  

Tüm basın açıklamasını görmek için bakınız: 

https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_856123/lang--en/index.htm  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 18.09.2022 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında, Eşit Ücret 

Günü vesilesiyle kadınların erkeklerden ortalama %20 daha az 

kazandığı ve kadınların aynı iş ve sorumluluklara sahip olduğu 

ancak daha az ücret aldığı bilgisi verilmiştir. Paylaşılan 

bilgilere göre, mevcut hızla bu açığı kapatmak 200 yılı aşkın 

bir süre alacak ancak bununla mücadele etmek mümkün. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1571408737549811714  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 26.09.2022 tarihinde ILO'nun internet sitesinde, “Sendikaların 

Yeniden Canlandırılması: Platform işçileri de dahil olmak 

üzere yeni çalışma biçimlerinin örgütlenmesi” başlığına 

odaklanan Uluslararası Çalışma Araştırmaları Dergisi 

hakkında bir basın açıklaması paylaşılmış ve sendikaların 

topluluklarını güçlendirmeleri, daha fazla genç insan çekmeleri 

https://twitter.com/ilo/status/1570412326368550914
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856123/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856123/lang--en/index.htm
https://twitter.com/ilo/status/1571408737549811714
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ve dijital ekonomide işçileri örgütlemeleri gerektiği ifade 

edilmiştir.  

Kaynak: 

https://www.ilo.org/actrav/media-

center/pr/WCMS_856856/lang--en/index.htm  

Tüm araştırmayı görmek için bakınız: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/publication/wcms_856837.pdf  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 27.09.2022 tarihinde, ILO'nun twitter hesabında, Dünya 

Turizm Günü vesilesiyle, turizm sektörünün 10 işten 1'ini 

oluşturduğu ve özellikle kadınlar, gençler ve göçmen işçiler 

için sürdürülebilir kalkınma ve istihdam yaratmada önemli bir 

itici gücü olduğu bilgisi verildi.  

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1574760959209623552  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 28.09.2022 tarihinde, ILO'nun internet sitesinde, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSÖ’nün) İş Yerinde Ruh Sağlığına İlişkin 

Kılavuz İlkeleri ve ikincil bir DSÖ ve ILO politika özeti, basın 

bülteni ile duyurulmuştur. Bu bültende, DSÖ ve ILO'nun 

çalışan nüfustaki ruh sağlığı endişelerini gidermek için somut 

eylem çağrısında bulunduğu ve küresel ekonomiye yaklaşık bir 

trilyon ABD dolarına mal olan depresyon ve kaygı nedeniyle 

yılda yaklaşık 12 milyar iş günü kaybedildiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_856821/lang--en/index.htm  

https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_856856/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_856856/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_856837.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_856837.pdf
https://twitter.com/ilo/status/1574760959209623552
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856821/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856821/lang--en/index.htm
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DSÖ’nün İş Yerinde Ruh Sağlığına İlişkin Kılavuz 

İlkelerini görmek için bakınız: 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338  

DSÖ ve ILO politika özetini görmek için bakınız: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

protrav/---safework/documents/publication/wcms_856976.pdf  

(E.T. 29.09.2022) 

 

 

Avrupa Eşitlik 

Kurumları Ağı 

(EQUINET) 

 

- EQUINET, 05.09.2022 tarihinde web sitesinde, ilgili eşitlik 

kurumlarını ve ulusal ve Avrupalı politika yapıcıları bir araya 

getirerek, 2021 Avrupa Sosyal Haklar Sütunu Eylem Planı'nın 

uygulanmasında ulusal eşitlik kurumlarının rolünü tartışmak 

üzere 11 Ekim 2022'de düzenleyeceği yuvarlak masa 

toplantısını duyurmuştur.  

Kaynak: 

https://equineteurope.org/roundtable-equality-bodiesrole-in-

implementing-the-european-pillar-of-social-rights-action-

plan/?utm_source=website&utm_medium=organic_social&ut

m_campaign=EPSR_roundtable (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 21.09.2022 tarihinde EQUINET'in Twitter hesabında, 

EQUINET'in bir önceki hafta eşitlik kurumlarını ve STK'ları, 

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu'nun 

Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın nasıl önleneceği ve 

bunlarla nasıl mücadele edileceği konusunda 5 No'lu Genel 

Politika Tavsiyesi hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için 

topladığı belirtilmiştir.  

Kaynak: 

https://twitter.com/equineteurope/status/15725297137841971

23  (E.T. 29.09.2022) 

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_856976.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_856976.pdf
https://equineteurope.org/roundtable-equality-bodiesrole-in-implementing-the-european-pillar-of-social-rights-action-plan/?utm_source=website&utm_medium=organic_social&utm_campaign=EPSR_roundtable
https://equineteurope.org/roundtable-equality-bodiesrole-in-implementing-the-european-pillar-of-social-rights-action-plan/?utm_source=website&utm_medium=organic_social&utm_campaign=EPSR_roundtable
https://equineteurope.org/roundtable-equality-bodiesrole-in-implementing-the-european-pillar-of-social-rights-action-plan/?utm_source=website&utm_medium=organic_social&utm_campaign=EPSR_roundtable
https://equineteurope.org/roundtable-equality-bodiesrole-in-implementing-the-european-pillar-of-social-rights-action-plan/?utm_source=website&utm_medium=organic_social&utm_campaign=EPSR_roundtable
https://twitter.com/equineteurope/status/1572529713784197123
https://twitter.com/equineteurope/status/1572529713784197123
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Birleşmiş 

Milletler  

İnsan Hakları 

Yüksek 

Komiserliği 

(BMİHYK) 

 

- 02.09.2022 tarihinde OHCHR internet sitesinde, “Askeri 

Operasyonlar Bağlamında Engellilerin Haklarının 

Korunmasına İlişkin Rapor” yayımlanmıştır. Rapor, çatışmalar 

sırasında engelli kişilere yönelik uluslararası insancıl hukuk 

kapsamındaki yükümlülüklerin uygulanmasına 

odaklanmaktadır. 

Kaynak: 

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

reports/a77203-report-protection-rights-persons-disabilities-

context-military (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 6-7 Eylül 2022 tarihleri arasında, azınlıklar için daha güçlü 

korumaya dikkat çekmek ve BM Azınlıklar Bildirgesi'nin 30. 

yıldönümünü kutlamak üzere Afrika-Orta Doğu Bölgesel 

Forumu gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/africa-

middle-east-regional-forum-spotlight-stronger-protection-

minorities (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 06.09.2022 tarihinde, BM Uzmanları tarafından yapılan 

açıklamada, tek taraflı yaptırımların ardından Rusya ve 

Belarus ile iletişim ve yazışmaların kesilmesi kararının, iki 

ülkedeki insanları posta alışverişinden mahrum bıraktığı ve 

insan haklarını ihlal ettiği konusundaki endişeler dile 

getirilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/freedom-

communication-and-correspondence-endangered-unilateral-

postal (E.T. 28.09.2022) 

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77203-report-protection-rights-persons-disabilities-context-military
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77203-report-protection-rights-persons-disabilities-context-military
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77203-report-protection-rights-persons-disabilities-context-military
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/africa-middle-east-regional-forum-spotlight-stronger-protection-minorities
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/africa-middle-east-regional-forum-spotlight-stronger-protection-minorities
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/africa-middle-east-regional-forum-spotlight-stronger-protection-minorities
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/freedom-communication-and-correspondence-endangered-unilateral-postal
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/freedom-communication-and-correspondence-endangered-unilateral-postal
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/freedom-communication-and-correspondence-endangered-unilateral-postal
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- 09.09.2022 tarihinde, Komiserliğin internet sitesinde, 

Engellilerin çalışma ve istihdam haklarına ilişkin 8 sayılı 

Genel Yorum (2022) yayımlanmıştır. Bu genel yorumun 

amacı, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin 27. 

maddesinde güvence altına alınan çalışma ve istihdam 

hakkıyla ilgili olarak Taraf Devletlerin yükümlülüklerini 

netleştirmektir. 

Kaynak: 

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

recommendations/crpdcgc8-general-comment-no-8-2022-

right-persons (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 09.09.2022 tarihinde, Komiserliğin internet sitesinde, Acil 

Durumlar da Dâhil Olmak Üzere Topluma Kazandırma 

Yönergeleri isimli çalışma yayımlanmıştır. Söz konusu 

yönergeler, engellilerin bağımsız yaşama ve topluma dahil 

olma haklarını gerçekleştirme çabalarında Taraf Devletlere 

rehberlik etmeyi, desteklemeyi ve topluma kazandırma 

süreçlerinin planlanması için temel oluşturmayı 

amaçlamaktadır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-

guidelines/crpdc273-guidelines-deinstitutionalization-

including (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 09.09.2022 tarihinde Komiserliğin internet sitesinde, 

Afganistan'daki insan haklarının durumuna ilişkin Özel 

Raportör tarafından hazırlanan “Afganistan'da İnsan 

Haklarının Durumu Raporu” yayımlanmıştır. Rapor, 

https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/crpdcgc8-general-comment-no-8-2022-right-persons
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/crpdcgc8-general-comment-no-8-2022-right-persons
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/crpdcgc8-general-comment-no-8-2022-right-persons
https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc273-guidelines-deinstitutionalization-including
https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc273-guidelines-deinstitutionalization-including
https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc273-guidelines-deinstitutionalization-including
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Taliban'ın iktidara geldiği 15 Ağustos 2021'den bu yana 

yaşanan gelişmelerin bir yansımasını içermektedir. 

Kaynak: 

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

reports/ahrc516-situation-human-rights-afghanistan-report-

special-rapporteur  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 12.09.2022 tarihinde Komiserliğin internet sitesinde, Bağımsız 

Dış Borç ve İnsan Hakları Uzmanı Attiya Waris tarafından 

hazırlanan “İnsan Hakları Merceğini Kullanarak Küresel Bir 

Mali Mimariye Doğru” başlıklı rapor yayımlanmıştır. 

Raporda, yasadışı mali akışlar nedeniyle vergilendirilebilir 

gelirde ortaya çıkan kayıpların, Tüm Hükümetlerin sosyal 

politikalara ve kamu hizmetlerine yatırım yapmak için ihtiyaç 

duyduğu kaynakları azalttığı belirtilmektedir.  

Kaynak: 

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

reports/a77169-towards-global-fiscal-architecture-using-

human-rights-lens-report  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 13.09.2022 tarihinde Komiserliğin internet sitesinde, yaşlıların 

tüm insan haklarından yararlanmasına ilişkin Bağımsız Uzman 

Claudia Mahler tarafından hazırlanan “Özgürlüğünden 

Yoksun Bırakılan Yaşlılar” başlıklı raporu yayımlanmıştır. 

Rapor, yaşlılar açısından özgürlükten yoksun bırakmanın ne 

anlama geldiğini ve insan haklarından tam olarak 

yararlanmalarını nasıl etkilediğini incelemektedir. 

Kaynak: 

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

reports/ahrc5127-older-persons-deprived-liberty-report-

independent-expert (E.T. 28.09.2022) 

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc516-situation-human-rights-afghanistan-report-special-rapporteur
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc516-situation-human-rights-afghanistan-report-special-rapporteur
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc516-situation-human-rights-afghanistan-report-special-rapporteur
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77169-towards-global-fiscal-architecture-using-human-rights-lens-report
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77169-towards-global-fiscal-architecture-using-human-rights-lens-report
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77169-towards-global-fiscal-architecture-using-human-rights-lens-report
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5127-older-persons-deprived-liberty-report-independent-expert
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5127-older-persons-deprived-liberty-report-independent-expert
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5127-older-persons-deprived-liberty-report-independent-expert
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- 13.09.2022 tarihinde Komiserliğin internet sitesinde, tek taraflı 

zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki 

olumsuz etkilerine ilişkin Özel Raportör Alena Douhan'ın İran 

İslam Cumhuriyeti ziyareti üzerine hazırladığı rapor 

yayımlanmıştır.  

Kaynak: 

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

reports/ahrc5133add4-report-special-rapporteur-negative-

impact-unilateral (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 15.09.2022 tarihinde BM İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve 

Korunması Özel Raportörü Ian Fry, Bangladeş'in iklim 

değişikliğinin yükünü tek başına taşımak zorunda kalmaması 

gerektiğini belirterek, iklim değişikliğinden etkilenen 

Devletlerin toparlanmasına yardımcı olmak için uluslararası 

bir fon oluşturulması çağrısında bulunmuştur.   

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-expert-

calls-international-fund-help-recovery-climate-change-

affected (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 15.09.2022 Dünya Demokrasi Günü'nde barışçıl toplanma ve 

örgütlenme özgürlüğü haklarına ilişkin BM Özel Raportörü ile 

birlikte Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu, 

Amerika Kıtası İnsan Hakları Komisyonu ve AGİT 

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi uzmanları, dünya 

çapında barışçıl toplantıları bastırmak için kriz durumlarının ve 

olağanüstü hal ilanlarının artan kullanımıyla ilgili endişelerini 

dile getirmiştir. 

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5133add4-report-special-rapporteur-negative-impact-unilateral
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5133add4-report-special-rapporteur-negative-impact-unilateral
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5133add4-report-special-rapporteur-negative-impact-unilateral
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-expert-calls-international-fund-help-recovery-climate-change-affected
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-expert-calls-international-fund-help-recovery-climate-change-affected
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-expert-calls-international-fund-help-recovery-climate-change-affected
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Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/states-must-

protect-peaceful-assembly-during-emergency-situations-un-

and (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 15.09.2022 tarihinde Komiserliğin internet sitesinde, nedenleri 

ve sonuçları da dâhil olmak üzere çağdaş kölelik biçimlerine 

ilişkin Özel Raportör Tomoya Obokata tarafından hazırlanan 

“Etnik, Dini ve Dilsel Azınlık Topluluklarına Mensup Kişileri 

Etkileyen Çağdaş Kölelik Biçimleri” başlıklı rapor 

yayımlanmıştır. Raporda, dünyanın tüm bölgelerindeki azınlık 

topluluklarının çağdaş kölelik biçimlerine maruz kaldığı 

belirtilerek, bu ayrımcılığa son vermek üzere harekete geçme 

çağrısında bulunulmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-expert-

says-contemporary-forms-slavery-affecting-minority-

communities (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 20.09.2022 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Vekili Nada Al-Nashif, İran'da ahlak polisi tarafından 

başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 

ve gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini hakkındaki 

işkence ve kötü muamele iddialarının, bağımsız bir yetkili 

makam tarafından derhal, tarafsız ve etkili bir şekilde 

soruşturulması çağrısında bulunmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/mahsa-

amini-acting-un-human-rights-chief-urges-impartial-probe-

death-iran (E.T. 28.09.2022)  

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/states-must-protect-peaceful-assembly-during-emergency-situations-un-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/states-must-protect-peaceful-assembly-during-emergency-situations-un-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/states-must-protect-peaceful-assembly-during-emergency-situations-un-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-expert-says-contemporary-forms-slavery-affecting-minority-communities
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-expert-says-contemporary-forms-slavery-affecting-minority-communities
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/un-expert-says-contemporary-forms-slavery-affecting-minority-communities
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/mahsa-amini-acting-un-human-rights-chief-urges-impartial-probe-death-iran
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/mahsa-amini-acting-un-human-rights-chief-urges-impartial-probe-death-iran
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/mahsa-amini-acting-un-human-rights-chief-urges-impartial-probe-death-iran
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- 22.09.2022 tarihinde BM uzmanları, İran'da başörtüsünü 

“uygun olmayan bir şekilde” takarak İran’ın kadınların 

giyimiyle ilgili katı kurallarına uymadığı iddiasıyla 

tutuklandıktan sonra polis nezaretinde ölen 22 yaşındaki 

Mahsa Amini'nin ölümünü şiddetle kınadıklarını belirterek, 

hesap sorulması ve kadına yönelik şiddetin sona ermesi 

çağrısında bulunmuşlardır.  

Kaynak:   

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/iran-un-

experts-demand-accountability-death-mahsa-amini-call-end-

violence (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 28.09.2022 tarihinde Komiserliğin internet sitesinde, İnsan 

Hakları Konseyi’nin yerli halkların haklarına ilişkin yıllık 

panel tartışmasını gerçekleştirdiği ve Yerli Halkların Hakları 

Özel Raportörü ile interaktif diyalog başlattığı duyurulmuştur.  

Kaynak:  

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/human-

rights-council-holds-panel-discussion-rights-indigenous-

peoples-and (E.T. 29.09.2022) 

 

 

Norveç Ulusal 

İnsan Hakları 

Kurumu 

 

- 21.09.2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu 

tarafından “Uyuşturucu ve İnsan Hakları” başlıklı bir rapor 

yayımlanmıştır. Raporda, Norveç'te yasa dışı uyuşturucu 

kullanan kişilerin insan haklarının hayata geçirilmesiyle 

bağlantılı birçok zorluk olduğu belirtilmektedir. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/rus-og-menneskerettigheter/  

(E.T. 28.09.2022) 

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/iran-un-experts-demand-accountability-death-mahsa-amini-call-end-violence
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/iran-un-experts-demand-accountability-death-mahsa-amini-call-end-violence
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/iran-un-experts-demand-accountability-death-mahsa-amini-call-end-violence
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/human-rights-council-holds-panel-discussion-rights-indigenous-peoples-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/human-rights-council-holds-panel-discussion-rights-indigenous-peoples-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/human-rights-council-holds-panel-discussion-rights-indigenous-peoples-and
https://www.nhri.no/2022/rus-og-menneskerettigheter/
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Özbekistan Ulusal 

İnsan Hakları 

Merkezi 

 

- 09.09.2022 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan 

Hakları Merkezi tarafından hazırlanan “Demokratikleşme ve 

İnsan Hakları ” dergisinin yeni sayısı yayımlanmıştır. Sayı, 

Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 31. yıldönümüne 

ithaf edilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.nhrc.uz/en/news/m8647 (E.T. 28.09.2022) 

 

- 13.09.2022 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan 

Hakları Merkezi tarafından İngilizce ve Rusça olarak 

“Şanghay İşbirliği Örgütü Üye Devletlerinin Anayasaları” 

başlıklı bir kitap yayınlanmıştır.  

Kaynak: 

https://www.nhrc.uz/en/news/m8665 (E.T. 28.09.2022) 

 

 

Büyük Britanya 

Eşitlik ve İnsan 

Hakları 

Komisyonu 

 

- 01.09.2022 tarihinde Komisyon’un internet sitesinden yapılan 

paylaşımda Komisyon’un, yapay zekada ayrımcılıkla 

mücadeleyi yeni üç yıllık stratejisinin önemli bir parçası haline 

getirdiği belirtilerek, yapay zekanın kamu kurumları tarafından 

kullanımının, teknolojilerin insanlara karşı ayrımcılık 

yapmadığından emin olmak için izleneceği bilgisi verilmiştir. 

Kaynak:   

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

work/news/equality-watchdog-takes-action-address-

discrimination-use-artificial-intelligence (E.T. 28.09.2022) 

 

 

Ulusal İnsan 

Hakları 

Kurumları 

 

- 07.09.2022 tarihinde ENNHRI internet sitesinde, Ukrayna'da 

savaştan ve zulümden kaçanları desteklemek için sürdürülebilir 

ve insan haklarına dayalı çözümler ve bölgesel dayanışma 

çağrısında bulunmuştur. 

https://www.nhrc.uz/en/news/m8647
https://www.nhrc.uz/en/news/m8665
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-watchdog-takes-action-address-discrimination-use-artificial-intelligence
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-watchdog-takes-action-address-discrimination-use-artificial-intelligence
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-watchdog-takes-action-address-discrimination-use-artificial-intelligence


36 
 

Avrupa Ağı 

(ENNHRI) 

 

Kaynak:  

https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-calls-for-sustainable-

and-human-rights-based-solutions-to-support-those-fleeing-

ukraine/  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 21.09.2022 tarihinde ENNHRI internet sitesinde, yapay zekaya 

insan hakları temelli bir yaklaşımın sağlanması adına ulusal 

insan hakları kurumlarının Avrupa Konseyi Yapay Zeka (AI), 

İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü taslak 

sözleşmesine katkılarını konu alan bir paylaşım yapmıştır. 

ENNHRI, yeni sunumunda, Sözleşmenin yapay zeka 

kullanımına yönelik insan hakları temelli yaklaşımları nasıl 

sağlayabileceğinin çerçevesini çizmektedir. 

Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/ensuring-a-human-rights-

based-approach-to-artificial-intelligence-nhris-contribute-to-

council-of-europe-draft-convention/  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

Ulusal İnsan 

Hakları 

Kurumları 

Küresel İttifakı 

(GANHRI) 

 

- 21.09.2022 tarihinde GANHRI internet sitesinde, 51. İnsan 

Hakları Konseyi’nde devletleri ulusal insan hakları kurumları 

ve insan hakları savunucularının çalışmalarını korumak için 

cinsiyete duyarlı erken uyarı mekanizmaları kurmaya 

çağırdığını duyurmuştur. 

Kaynak: 

https://ganhri.org/hrc51covid19-and-civic-space-statement/  

(E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 27.09.2022 tarihinde GANHRI internet sitesinde, GANHRI 

HRC51 yan etkinliğinde, ulusal insan hakları kurumlarının 

iklim değişikliğini ele almadaki kilit rolünü tartışmak üzere 

https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-calls-for-sustainable-and-human-rights-based-solutions-to-support-those-fleeing-ukraine/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-calls-for-sustainable-and-human-rights-based-solutions-to-support-those-fleeing-ukraine/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-calls-for-sustainable-and-human-rights-based-solutions-to-support-those-fleeing-ukraine/
https://ennhri.org/news-and-blog/ensuring-a-human-rights-based-approach-to-artificial-intelligence-nhris-contribute-to-council-of-europe-draft-convention/
https://ennhri.org/news-and-blog/ensuring-a-human-rights-based-approach-to-artificial-intelligence-nhris-contribute-to-council-of-europe-draft-convention/
https://ennhri.org/news-and-blog/ensuring-a-human-rights-based-approach-to-artificial-intelligence-nhris-contribute-to-council-of-europe-draft-convention/
https://ganhri.org/hrc51covid19-and-civic-space-statement/
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ulusal insan hakları kurumları, STK'ları ve diplomatik 

görevlileri bir araya getirdiğini duyurmuştur.  

Kaynak: 

https://ganhri.org/ganhri-hrc51-side-event-gathered-nhris-

csos-and-permanent-missions-to-discuss-key-role-of-nhris-in-

addressing-climate-change/ (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 27.09.2022 tarihinde GANHRI internet sitesinde, İnsan 

Hakları Savunucuları Özel Raportörü'nün İnsan Hakları 

Konseyi'ne sunduğu insan hakları savunucuları tarafından 

sağlanan olumlu değişime ilişkin raporuna katkı sağlanması 

için çağrıda bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://ganhri.org/call-for-input-to-the-report-of-the-special-

rapporteur-on-human-rights-defenders-to-the-human-rights-

council-on-the-positive-change-achieved-by-human-rights-

defenders/  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

Kanada Ulusal 

İnsan Hakları 

Komisyonu 

 

 

- 21.09.2022 tarihinde Kanada Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 

internet sitesinde, engelli kişilerin Kanada'nın yayın ve 

telekomünikasyon sektöründe istihdama hâlâ adil ve eşit 

erişime sahip olmadığını ortaya koyan bir denetim raporu 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/people-disabilities-

continue-face-barriers-working-canadas-telecom-industry 

(E.T. 28.09.2022) 

 

  

- 14.09.2022 tarihinde Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 

internet sitesinde, Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), ilk 

https://ganhri.org/ganhri-hrc51-side-event-gathered-nhris-csos-and-permanent-missions-to-discuss-key-role-of-nhris-in-addressing-climate-change/
https://ganhri.org/ganhri-hrc51-side-event-gathered-nhris-csos-and-permanent-missions-to-discuss-key-role-of-nhris-in-addressing-climate-change/
https://ganhri.org/ganhri-hrc51-side-event-gathered-nhris-csos-and-permanent-missions-to-discuss-key-role-of-nhris-in-addressing-climate-change/
https://ganhri.org/call-for-input-to-the-report-of-the-special-rapporteur-on-human-rights-defenders-to-the-human-rights-council-on-the-positive-change-achieved-by-human-rights-defenders/
https://ganhri.org/call-for-input-to-the-report-of-the-special-rapporteur-on-human-rights-defenders-to-the-human-rights-council-on-the-positive-change-achieved-by-human-rights-defenders/
https://ganhri.org/call-for-input-to-the-report-of-the-special-rapporteur-on-human-rights-defenders-to-the-human-rights-council-on-the-positive-change-achieved-by-human-rights-defenders/
https://ganhri.org/call-for-input-to-the-report-of-the-special-rapporteur-on-human-rights-defenders-to-the-human-rights-council-on-the-positive-change-achieved-by-human-rights-defenders/
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/people-disabilities-continue-face-barriers-working-canadas-telecom-industry
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/people-disabilities-continue-face-barriers-working-canadas-telecom-industry
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Katar Ulusal 

İnsan Hakları 

Komisyonu 

Ulusal İnsan Hakları Forumu'nun oturum aralarında üç sanat 

sergisi düzenlediğini ve üst düzey yetkililer, çok sayıda 

büyükelçi ve BM yetkililerinden oluşan Ulusal İnsan Hakları 

Forumu katılımcılarının sergiyi gezdiğini duyurmuştur. 

Kaynak: 

https://www.nhrc-qa.org/news/nhrc-organizes-three-art-

exhibitions-to-promote-culture-of-human-

rightsnhrcN8l6/page  (E.T. 28.09.2022) 

 

 

- 17.09.2022 tarihinde Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 

internet sitesinde, HE Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC) 

Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel İttifakı 

(GANHRI) Başkanı Maryam bint Abdullah Al Attiyah’ın 

Cenevre'deki BM merkezinde BM İnsan Hakları Konseyi 

Başkanı Büyükelçi Federico Villegas, İsviçre Federal Dışişleri 

Bakanlığı Barış ve İnsan Hakları Bölümü Başkanı Büyükelçi 

Dr. Simon Geissbuhler ile ayrı ayrı bir araya geldiğini ve 

toplantılarda, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği 

yapma hazırlıklarına ek olarak, dünya çapında insan hakları, 

kültürel entegrasyon ve dinler arası diyalog ile ilgili konular ele 

alındığını duyurmuştur. 

Kaynak: 

https://www.nhrc-qa.org/news/nhrc-chairperson-meets-

president-of-un-human-rights-councilnhrcl03H/page 

(E.T. 28.09.2022) 

 

 

https://www.nhrc-qa.org/news/nhrc-organizes-three-art-exhibitions-to-promote-culture-of-human-rightsnhrcN8l6/page
https://www.nhrc-qa.org/news/nhrc-organizes-three-art-exhibitions-to-promote-culture-of-human-rightsnhrcN8l6/page
https://www.nhrc-qa.org/news/nhrc-organizes-three-art-exhibitions-to-promote-culture-of-human-rightsnhrcN8l6/page
https://www.nhrc-qa.org/news/nhrc-chairperson-meets-president-of-un-human-rights-councilnhrcl03H/page
https://www.nhrc-qa.org/news/nhrc-chairperson-meets-president-of-un-human-rights-councilnhrcl03H/page

