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KURULUŞ ADI/ 

İZLEME 

PERİYODU 

 

01.11.2022-01.12.2022  

 

 

Uluslararası 

Çalışma Örgütü 

(ILO) 

 

- 02.11.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, Dünya 

genelinde her hafta bir gazetecinin öldürüldüğü ve 10 vakadan 

sadece birinin soruşturulduğu bilgisi verilmiştir. Gazetecilere 

Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü 

münasebetiyle cezasızlığı görünür yapmanın zamanının geldiği 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1587852287057317888 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında iş dünyasının 

değiştiği belirtilmiş ve gençlerin buna ne kadar hazır olduğu 

sorgulanmıştır. Etkili kariyer rehberliğinin, gençlerin işgücü 

piyasalarında daha iyi gezinmelerine, insana yakışır işlere 

erişmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı 

olabileceğinden bahsedilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1590252922595680259 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 21.11.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında, iş yerlerinin 

yeşillendirilmesinin, her türlü verimliliğin iyileştirilmesi, 

sürdürülebilir ulaşım, atık yönetimi, uzaktan çalışma ve 

işyerinde sürdürülebilir gıda içeren adil bir geçişte anlamlı bir 

rol oynayabileceği bilgisi verilmiştir:. 

https://twitter.com/ilo/status/1587852287057317888
https://twitter.com/ilo/status/1590252922595680259
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Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1594647032878211072 

            (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 26.11.2022 tarihinde, ILO'nun Twitter hesabında şiddet ve 

tacizden uzak yaşama hakkının temel bir hak olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca, ILO 190 Sözleşmesinin cinsiyete dayalı 

şiddeti sona erdirmek için güçlü bir araç olmaya devam ettiği 

belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1596443802675314688 

            (E.T. 28.11.2022) 

 

 

Birleşmiş 

Milletler  

İnsan Hakları 

Yüksek 

Komiserliği 

(BMİHYK)  

 

- 01.11.2022 tarihinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk, Kongo silahlı kuvvetleri (FARDC) ile 23 Mart 

Hareketi (M23) silahlı grubu arasındaki çatışmada bir 

düzineden fazla sivilin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin 

yaralandığı ve 90.000'den fazla kişinin yerinden edildiği 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tansiyonun acilen 

düşürülmesi çağrısında bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/drc-turk-

urges-de-escalation-protection-civilians-following-renewed 

(E.T.27.11.2022)  

 

 

- 02.11.2022 tarihinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk, Mısır’da başlayacak olan BM İklim Değişikliği 

Konferansı (COP27) öncesinde iklim değişikliğiyle 

mücadelenin insan haklarının merkezinde olması gerektiğine 

değinmiştir. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/drc-turk-urges-de-escalation-protection-civilians-following-renewed
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/drc-turk-urges-de-escalation-protection-civilians-following-renewed
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Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/human-

rights-must-be-heart-action-tackle-climate-change-turk-urges 

(E.T.27.11.2022) 

 

 

- 04.11.2022 tarihinde, Afganistan’da kadın sivil toplum örgütü 

temsilcilerinin basın toplantısı esnasında tutuklanarak gözaltına 

alınmalarına ilişkin derin üzüntü duyulduğu konusunda basın 

açıklaması yayınlanmıştır. Bir devlet olarak Afganistan, 

İşkenceye Karşı Sözleşme de dahil olmak üzere bir dizi temel 

uluslararası insan hakları sözleşmesine taraf olmaya devam 

etmektedir. Yetkililere bu haklara saygı duyulması çağrısında 

bulunulmaktadır. 

Kaynak: 

 https://www.ohchr.org/en/press-briefing-

notes/2022/11/afghanistan-ngo-arrests (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 04.11.2022 tarihinde, Yemen’deki sivillere yönelik saldırılara 

ilişkin bir basın açıklaması paylaşılmıştır. Keskin nişancı 

saldırıları ve bombardımandan kaynaklanan can kaybı ve 

yaralanmaların yanı sıra bir liman tesisine sivillerin hayatını 

ciddi şekilde riske atan bir saldırı olduğu bildirilmiştir. 

Yemen'de 2 Nisan'da başlayan BM arabuluculuğundaki 

ateşkesin sona ermesinin üzerinden bir aydan biraz fazla zaman 

geçmiştir ve BMİHYK tarafından sivillerin emniyeti ve 

güvenliği konusunda ciddi endişe duyulmaktadır.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-

notes/2022/11/yemen-attacks-civilians (E.T.27.11.2022) 

 

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/human-rights-must-be-heart-action-tackle-climate-change-turk-urges
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/human-rights-must-be-heart-action-tackle-climate-change-turk-urges
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/afghanistan-ngo-arrests
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/afghanistan-ngo-arrests
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/yemen-attacks-civilians
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/yemen-attacks-civilians
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- 05.11.2022 tarihinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk, Twitter CEO'su Elon Musk'a açık mektup 

göndererek Musk'ın liderliğinde “Twitter yönetiminin 

merkezinde insan haklarının yer almasını sağlamaya” 

çağırmıştır. Türk, insan hakları perspektifinden Twitter 

yönetiminde ön planda ve merkezde olması gereken altı temel 

ilke belirlemiştir. Bu ilkeler; dünya çapında ifade 

özgürlüğünün korunması, ifade özgürlüğü korunurken zarar 

verici/dezenformasyon yaratan ifadelerin yayılmasının 

önlenmesi, ayrımcılıktan, düşmanlıktan veya şiddete teşvikten 

kaçınılması, şeffaflık, mahremiyetin korunması ve Twitter'ın 

haklara saygılı ve güvenli bir platform sağlama 

sorumluluklarının yalnızca İngilizce içerik için değil, dünya 

çapında geçerli oluşudur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/un-human-

rights-chief-turk-issues-open-letter-twitters-elon-musk 

(E.T.27.11.2022) 

 

 

- 08.11.2022 tarihinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk, Mısırlı yetkililerin, Mısır'da yedi aylık açlık 

grevinin ardından hayati tehlike altında olduğu bildirilen blog 

yazarı ve aktivist Alaa Abdel Fattah'ın henüz serbest 

bırakılmamasından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile 

getirmiştir. Türk, hükümete Abdel Fattah'ı derhal serbest 

bırakma ve gerekli tıbbi tedaviyi sağlama çağrısında 

bulunmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/egypt-must-

immediately-release-alaa-abdel-fattah-turk-says 

(E.T.27.11.2022) 

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/un-human-rights-chief-turk-issues-open-letter-twitters-elon-musk
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/un-human-rights-chief-turk-issues-open-letter-twitters-elon-musk
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/egypt-must-immediately-release-alaa-abdel-fattah-turk-says
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/egypt-must-immediately-release-alaa-abdel-fattah-turk-says
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- BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 13 Kasım 

Pazar gününden itibaren Sudan'a resmi bir ziyaret 

gerçekleştirecektir. Bu, Türk'ün BM İnsan Hakları Şefi olarak 

yaptığı ilk resmi ülke ziyareti olacaktır. Program, 16 Kasım 

2022 tarihinde sona erecektir.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/11/un-

human-rights-chief-visit-sudan-13-16-november 

(E.T.27.11.2022) 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki savaş 

esirlerinin durumuna ilişkin bir brifing paylaşılmıştır. 

Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonu Başkanı 

Matilda Bogner, Rusya Federasyonu tarafından tutulan 159 

savaş esiri (139 erkek ve 20 kadın) ve Ukrayna tarafından 

tutulan 175 savaş esiri (tümü erkek) ile görüşmüştür ve her iki 

tarafta da savaş esirlerine kötü muamelede bulunulduğu 

yönündeki gözlemlerini ve bulgularını paylaşmıştır. Bogner, 

uluslararası insancıl hukukun gereklerini ve işkence ve kötü 

muamele yasağının mutlaklığını hatırlatmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-

notes/2022/11/ukraine-russia-prisoners-war (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde, BMİHYK, İran'da barışçıl gösterilere 

katıldıkları için tutuklu bulunan binlerce kişinin derhal serbest 

bırakılması çağrısında bulunmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/iran-

call-immediate-release-peaceful-protesters (E.T.27.11.2022) 

https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/11/un-human-rights-chief-visit-sudan-13-16-november
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/11/un-human-rights-chief-visit-sudan-13-16-november
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/ukraine-russia-prisoners-war
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/ukraine-russia-prisoners-war
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/iran-call-immediate-release-peaceful-protesters
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/iran-call-immediate-release-peaceful-protesters
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- Kuveyt, idam cezasını uygulamaya devam eden 38 ülke 

arasında yer almaktadır. 17.11.2022 tarihinde BMİHYK, 

Kuveyt’te 7 kişinin idam edilmesine ilişkin duyulan endişe 

paylaşılmıştır. Kuveyt, tüm infazları durdurmaya, ölüm 

cezasının kullanılması konusunda derhal resmi bir moratoryum 

oluşturmaya çağrılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-

un-human-rights-office-spokesperson-liz-throssell-execution-

seven (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 22.11.2022 tarihinde, İran’daki kritik duruma ilişkin bir basın 

açıklaması paylaşılmıştır. Buna göre İran’da 16 Eylül'de ülke 

çapında başlayan protestolarda 40'tan fazlası çocuk olmak üzere 

300'den fazla kişi öldürülmüştür. Yetkililer, protestoları 

bastırmak için gereksiz veya orantısız güç kullanmak yerine, 

insanların eşitlik, haysiyet ve hak taleplerini ele almaya 

çağrılmaktadır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/iran-

critical-situation (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 22.11.2022 tarihinde, Suudi Arabistan’da uyuşturucu suçları 

için ölüm cezası verilmesinin uluslararası norm ve standartlarla 

bağdaşmadığına ilişkin bir değerlendirme paylaşılmıştır. Suudi 

yetkililer, uyuşturucuya bağlı suçlardaki infaza ilişkin resmi bir 

moratoryum kabul etmeye, uyuşturucuyla ilgili suçlar için ölüm 

cezalarını hafifletmeye ve bu tür suçlarla itham edilenler de 

dahil olmak üzere tüm sanıklar için adil yargılanma hakkını 

sağlamaya çağrılmaktadır. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-human-rights-office-spokesperson-liz-throssell-execution-seven
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-human-rights-office-spokesperson-liz-throssell-execution-seven
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/comment-un-human-rights-office-spokesperson-liz-throssell-execution-seven
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/iran-critical-situation
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/iran-critical-situation
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Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/saudi-

arabia-resumption-executions-drug-related-offences 

(E.T.27.11.2022) 

 

 

- 28.11.2022 tarihinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk’ün ve İranlı kadın hakları savunucusu Susan 

Tahmasebi’nin İran’daki son protestolar bağlamında ortak bir 

canlı yayın düzenleyeceği duyurusu yapılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/UNHumanRights (E.T.27.11.2022)  

 

 

 

Birleşmiş 

Milletler 

İşkencenin 

Önlenmesi Alt 

Komitesi (SPT) 

 

- 23.11.2022 tarihinde Alt Komitenin internet sitesinde 

paylaşılan yazıda, Alt Komitenin 2023’te hâlihazırda 

açıklanmış olan Hırvatistan, Madagaskar ve Filistin 

görevlerinin yanında Gürcistan, Guatemala, Kazakistan, 

Mauritius, Filipinler ve Güney Afrika’ya ziyaret düzenleyeceği 

açıklanmıştır. Yakın zamanda Avustralya, Ekvador ve 

Türkiye’yi ziyaret eden Alt Komitenin Aralık ayında 

gerçekleştireceği Bosna Hersek ziyareti ile 2022 çalışmalarını 

bitireceği de eklenmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/un-torture-

prevention-body-announces-upcoming-visits-2023  

(E.T. 25.11.2022) 

 

 

 

Birleşmiş 

Milletler 

 

- 08.11.2022 tarihinde, UNICEF’in internet sitesinde paylaşılan 

yazıda, İklim Değişikliği Konferansı Mısır’da sürerken, 27 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/saudi-arabia-resumption-executions-drug-related-offences
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/11/saudi-arabia-resumption-executions-drug-related-offences
https://twitter.com/UNHumanRights
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/un-torture-prevention-body-announces-upcoming-visits-2023
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/un-torture-prevention-body-announces-upcoming-visits-2023
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Çocuklara 

Yardım Fonu 

(UNICEF) 

ülkede en az 27.7 milyon çocuğun bu yıl yıkıcı seller ile karşı 

karşıya kaldığı belirtilmiştir. Bu çocukların ayrıca, salgın 

hastalıklar, temiz suya erişim ve kötü beslenme gibi sorunlar 

nedeniyle kırılgan olduğu vurgulanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/over-27-million-

children-risk-devastating-floods-set-records-across-world 

(E.T. 26.11.2022) 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, UNICEF dünya çapında 243.512 

katılımcı ile yaptığı U-Rapor anketinin sonuçlarını internet 

sitesinde paylaşmıştır. Buna göre her beş Afrikalı gençten ikisi 

iklim değişikliği sebebiyle yeni bir aile kurmayı yeniden 

düşündüklerini belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-african-

youth-report-reconsidering-having-children-due-climate-

change (E.T. 26.11.2022) 

 

 

- 16.11.2022 tarihinde, UNICEF’in internet sitesinde 

yayımlanan yazıda, BM Silahsızlanma İşleri Yüksek 

Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM İnsani İşlerden Sorumlu 

Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü 

Martin Griffiths, UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell ve 

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric’ın “Patlayıcı Silahların 

Yerleşim Yerinde Kullanılmasından Kaynaklanan İnsani 

Sonuçlardan Sivillerin Korunmasının Güçlendirilmesi” 

bildirgesini destekleme çağrısı paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/over-27-million-children-risk-devastating-floods-set-records-across-world
https://www.unicef.org/press-releases/over-27-million-children-risk-devastating-floods-set-records-across-world
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-african-youth-report-reconsidering-having-children-due-climate-change
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-african-youth-report-reconsidering-having-children-due-climate-change
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-african-youth-report-reconsidering-having-children-due-climate-change
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https://www.unicef.org/press-releases/top-un-icrc-leaders-

urge-stepped-global-support-protect-civilians-explosive-

weapons (E.T. 26.11.2022) 

 

 

- 16.11.2022 tarihinde, UNICEF'in internet sitesinde 

yayımlanan haberde, UNICEF'in ülkelerin çocuklar ve gençler 

için iklim direncini artırmak ve afetlere hazırlıklı olmalarını 

sağlamak, ayrıca çocukların gelecekteki iklim kaynaklı 

afetlerin etkilerinden korunmasını sağlamak adına yeni bir 

iklim finansmanı girişimi başlattığı ve dünyanın ilk çocuk 

odaklı iklim riski finansmanı olma özelliği taşıyan bu projeye 

yatırım çağrısında bulunulduğu belirtilmiştir.  

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-calls-

investment-worlds-first-child-focused-climate-risk-financing-

solution (E.T. 26.11.2022) 

 

 

- 18.11.2022 tarihinde, UNICEF'in internet sitesinde paylaşılan 

haberde, UNICEF'in ırkçılık ve ayrımcılığın çocukların 

eğitimini, sağlığını, kayıtlı doğuma ve adil ve eşit bir adalet 

sistemine erişimini ne ölçüde etkilediğini gösteren ve azınlık 

ve etnik gruplar arasındaki yaygın eşitsizlikleri vurgulayan 

“Hakların Tanınmaması: Ayrımcılığın çocuklar üzerindeki 

etkisi” başlıklı yeni bir rapor yayımladığı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/racism-and-

discrimination-against-children-rife-countries-worldwide 

(E.T. 26.11.2022) 

 

  

https://www.unicef.org/press-releases/top-un-icrc-leaders-urge-stepped-global-support-protect-civilians-explosive-weapons
https://www.unicef.org/press-releases/top-un-icrc-leaders-urge-stepped-global-support-protect-civilians-explosive-weapons
https://www.unicef.org/press-releases/top-un-icrc-leaders-urge-stepped-global-support-protect-civilians-explosive-weapons
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-calls-investment-worlds-first-child-focused-climate-risk-financing-solution
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-calls-investment-worlds-first-child-focused-climate-risk-financing-solution
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-calls-investment-worlds-first-child-focused-climate-risk-financing-solution
https://www.unicef.org/press-releases/racism-and-discrimination-against-children-rife-countries-worldwide
https://www.unicef.org/press-releases/racism-and-discrimination-against-children-rife-countries-worldwide


10 
 

Birleşmiş 

Milletler 

Kalkınma 

Programı (UNDP) 

- 02.11.2022 tarihinde, UNDP'nin internet sitesinde paylaşılan 

yazıda, UNDP'nin özel sektörün yarattığı sosyo-ekonomik 

eşitsizliği azaltabilecek sistemik bir risk yönetimi çerçevesi 

geliştirmeye yönelik küresel bir iş birliği çalışması olan 

Eşitsizlikle İlgili Mali Açıklamalar Görev Gücü (TIFD) Geçici 

Sekreterliği'ne katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/news/undp-joins-task-force-inequality-

related-financial-disclosures-tifd-newest-member-interim-

secretariat (E.T. 27.11.2022) 

 

 

- BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Direktörü Asako Okai’nin 

GANHRI tarafından düzenlenen ve BM İnsan Hakları Ofisi ve 

UNDP tarafından desteklenen sempozyumda yaptığı konuşma 

02.11.2022 tarihinde Programın internet sitesinde 

yayımlanmıştır. Okai konuşmasında, BM Genel Kurulu’nun 

temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin evrensel bir insan 

hakkı olduğunu kabul ettiği ve bu hakkın ele alınmasında en ön 

saflarda çalışan kurumların Ulusal İnsan Hakları Kurumları 

olduğu, onları desteklemek için oluşturulan bu üçlü ortaklığın 

mutluluk verici olduğunu belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/speeches/protecting-environmental-

human-rights-defenders-and-promoting-meaningful-

participation-climate-talks (E.T. 27.11.2022) 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, UNDP’nin internet sitesinde paylaşılan 

yazıda, Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi ile açıkça 

belirtildiği gibi artan cinsiyet eşitsizliğinin krizin ve 

kırılganlığın hem itici gücü hem de bir sonucu olduğu, barış ve 

kalkınmanın sürdürülmesi için ele alınması gerektiği 

https://www.undp.org/news/undp-joins-task-force-inequality-related-financial-disclosures-tifd-newest-member-interim-secretariat
https://www.undp.org/news/undp-joins-task-force-inequality-related-financial-disclosures-tifd-newest-member-interim-secretariat
https://www.undp.org/news/undp-joins-task-force-inequality-related-financial-disclosures-tifd-newest-member-interim-secretariat
https://www.undp.org/speeches/protecting-environmental-human-rights-defenders-and-promoting-meaningful-participation-climate-talks
https://www.undp.org/speeches/protecting-environmental-human-rights-defenders-and-promoting-meaningful-participation-climate-talks
https://www.undp.org/speeches/protecting-environmental-human-rights-defenders-and-promoting-meaningful-participation-climate-talks
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belirtilmiştir. Bu kapsamda UNDP tarafından geliştirilen, 10 

Maddede Kriz Ortamlarında Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme 

Gündemi’ne (10PAA) yazıda yer verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/action-urgently-needed-

improve-situation-women-and-girls-crisis 

(E.T. 27.11.2022) 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde, UNDP’nin internet sitesinde paylaşılan 

haberde, UNDP ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) 

Adil Enerji Dönüşüm İttifakı’nı (AJET) başlatmak için 

güçlerini bir araya getirdiği belirtilmiştir. AJET’in topluluklar, 

sivil toplum, politika yapıcılar ve özel sektör dâhil olmak üzere 

tüm paydaşları adil enerji geçişi politikalarının uygulanmasını 

sağlamak için harekete geçirmeyi amaçlayan gönüllü bir 

girişim olduğu açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/news/united-nations-development-

programme-and-wwf-launch-alliance-just-energy-

transformation (E.T. 27.11.2022) 

 

 

- 20.11.2022 tarihinde, Programın internet sitesinde, UNDP 

Başkanı Achim Steiner'ın BM İklim Değişikliği Konferansı'nın 

(COP27) sonuçları hakkında yaptığı açıklamaya yer 

verilmiştir. Steiner konuşmasında özetle, iklim krizine en az 

sebep olan ancak bunun sonuçlarına en çok katlanan ülkelerin 

desteklenmesi gerektiğini ve görüşmeler sırasında üstünde 

anlaşmaya varılan, gelişmekte olan ülkeler için iklim 

değişikliği ile mücadele için bir fon oluşturulması kararını 

memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/action-urgently-needed-improve-situation-women-and-girls-crisis
https://www.undp.org/press-releases/action-urgently-needed-improve-situation-women-and-girls-crisis
https://www.undp.org/news/united-nations-development-programme-and-wwf-launch-alliance-just-energy-transformation
https://www.undp.org/news/united-nations-development-programme-and-wwf-launch-alliance-just-energy-transformation
https://www.undp.org/news/united-nations-development-programme-and-wwf-launch-alliance-just-energy-transformation
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https://www.undp.org/press-releases/statement-un-

development-programme-administrator-achim-steiner-

outcome-cop27-climate-negotiations (E.T. 27.11.2022) 

 

 

 

Kadınlara Karşı 

Ayrımcılığın 

Ortadan 

Kaldırılması 

Komitesi 

(CEDAW) 

 

- 31.10.2022 tarihinde, BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın 

Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW), ziyareti sırasında 

incelediği taraf Devletler olan Ermenistan, Belçika, Finlandiya, 

Gambiya, Honduras, Saint Kitts ve Nevis, İsviçre ve Ukrayna 

ile ilgili bulgularını son oturum yayınlamıştır. 

Kaynak: 

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

rights-committee-publishes-findings-armenia-belgium-

finland-gambia (E.T. 28.11.2022) 

 

 

Irk Ayrımcılığının 

Ortadan 

Kaldırılması 

Komitesi 

(CERD)  

 

 

- 14.11.2022 tarihinde, Komite web sitesinde 108’inci 

oturumunda Bahreyn, Botswana, Brezilya, Fransa, Gürcistan 

ve Jameika’nın incelemesinin gerçekleştirileceğini 

duyurmuştur. Komite, sömürgecilik, COVID-19, iklim 

değişikliği ve diğer sorunların barışçıl ilişkileri bozmaya 

devam ettiğini ve marjinalize edilmiş grupları daha da 

dezavantajlı duruma düşürdüğünü vurgulamıştır. 

Kaynak: 

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

releases/committee-elimination-racial-discrimination-opens-

one-hundred-and-eighth  (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 16.11.2022 tarihinde, Komite web sitesinde, Komite 

Uzmanlarının Fransa’da Fransız Gezgin Topluluğunun Polis 

kontrollerini durdurmasını övdüğünü, ibadet yerlerinin 

https://www.undp.org/press-releases/statement-un-development-programme-administrator-achim-steiner-outcome-cop27-climate-negotiations
https://www.undp.org/press-releases/statement-un-development-programme-administrator-achim-steiner-outcome-cop27-climate-negotiations
https://www.undp.org/press-releases/statement-un-development-programme-administrator-achim-steiner-outcome-cop27-climate-negotiations
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-womens-rights-committee-publishes-findings-armenia-belgium-finland-gambia
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-womens-rights-committee-publishes-findings-armenia-belgium-finland-gambia
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-womens-rights-committee-publishes-findings-armenia-belgium-finland-gambia
https://www.ohchr.org/en/documents/press-releases/committee-elimination-racial-discrimination-opens-one-hundred-and-eighth
https://www.ohchr.org/en/documents/press-releases/committee-elimination-racial-discrimination-opens-one-hundred-and-eighth
https://www.ohchr.org/en/documents/press-releases/committee-elimination-racial-discrimination-opens-one-hundred-and-eighth
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kapatıldığı ve ırk ayrımcılığı şikâyetlerinin reddedildiği 

hususlarında ise sorular sorduğunu duyurmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-

committee-elimination-racial-discrimination-commend-

france-ceasing  (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 17.11.2022 tarihinde, Komite web sitesinde, Komite 

Uzmanlarının Brezilya’yı göçmenleri korumaya yönelik aldığı 

önlemler ve ağaç kesmenin yerli topluluklar üzerindeki 

etkisiyle ilgili çalışmasına ilişkin övdüğü; ırksal azınlıklara 

yönelik polis şiddeti hususunda ise Brezilya’ya sorular 

yönelttiği ifade edilmiştir.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-

committee-elimination-racial-discrimination-commend-brazil-

measures  (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 18.11.2022 tarihinde, Komite web sitesinde, Komite 

Uzmanlarının Bahreyn’i herkese COVID-19 aşısı 

sağlamaktaki çabasından ötürü övdüğü; ancak kişilerin 

Bahreyn vatandaşlıklarının elinden alınması ve göçmen 

işçilerin hakları hususunda Bahreyn’e sorular yönelttiği 

belirtilmiştir.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/experts-committee-

elimination-racial-discrimination-commend-bahrain-efforts-

provide  (E.T. 28.11.2022) 

 

 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-france-ceasing
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-france-ceasing
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-france-ceasing
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-brazil-measures
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-brazil-measures
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-brazil-measures
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-bahrain-efforts-provide
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-bahrain-efforts-provide
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-bahrain-efforts-provide
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- 22.11.2022 tarihinde, Komite web sitesinde, Botsvana’nın 

yabancı vatandaşlara HIV/AIDS tedavisi sağlaması 

girişiminden dolayı tebrik edildiği, bununla birlikte Komite 

Uzmanlarının yerlilerin ata topraklarından tahliye edilmeleri ve 

azınlık dillerinde eğitim hususlarında Botsvana heyetine 

sorularını yönelttiği paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-

committee-elimination-racial-discrimination-commend-

botswana  (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 24.11.2022 tarihinde, Komite web sitesinde Sincan’da 

gerçekleşen insan hakları ihlallerine yönelik olarak Çin 

hakkında soruşturma çağrısında bulunmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/china-un-

committee-elimination-racial-discrimination-calls-probe-

xinjiang  (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 24.11.2022 tarihinde, Komite web sitesinde, Komite 

Uzmanlarının, Gürcistan'ı ayrımcılık iddialarına ilişkin artan 

kovuşturma çabalarından dolayı övdüğü; Gürcistan’a işgal 

altındaki topraklarda azınlıkların eğitime erişimi konusunda ise 

sorular yönelttiği ifade edilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/experts-committee-

elimination-racial-discrimination-commend-georgia-increased  

(E.T. 28.11.2022) 

 

  

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-botswana
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-botswana
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-botswana
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/china-un-committee-elimination-racial-discrimination-calls-probe-xinjiang
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/china-un-committee-elimination-racial-discrimination-calls-probe-xinjiang
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/china-un-committee-elimination-racial-discrimination-calls-probe-xinjiang
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-georgia-increased
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/experts-committee-elimination-racial-discrimination-commend-georgia-increased
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Ulusal İnsan 

Hakları 

Kurumları 

Küresel İttifakı 

(GANHRI) 

- 02.11.2022 tarihinde, GANHRI OHCHR & UNDP işbirliğinde 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP27) Küresel 

Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. GANHRI web sitesinde 

iklim değişikliğinin, insan haklarına yönelik bir tehdit olduğu, 

etkili iklim eylemi için ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde 

işbirliğine dayalı çabanın gerekli olduğu vurgulanmıştır.  

Kaynak: 

https://ganhri.org/cop27-symposium-open-letter/  

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- GANHRI web sitesinde, 23.11.2022 tarihinde Güney Kore’nin 

Seoul kentinde gerçekleşen 2022 Yaşlı Hakları Sözleşmesi 

Taslağı Uluslararası İnsan Hakları Konferansı etkinliğini 

duyurmuştur.  

Kaynak: 

https://ganhri.org/event/2022-international-hr-conference/  

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

Avrupa İşkenceyi 

ve İnsanlık Dışı 

veya Aşağılayıcı 

Muameleyi ve 

Cezayı Önleme 

Komitesi (CPT) 

 

 

- 14.11.2022 tarihinde, CPT’nin internet sitesinde paylaşılan 

yazıda, CPT’nin 8-11 Kasım 2022 tarihlerinde Yunanistan’a 

habersiz bir ziyaret düzenlediği belirtilmiştir. Ziyaretin esas 

amacının Koridallos Psikiyatri Hastanesi’ndeki kişilerin 

durumunu incelemek olduğu açıklanmıştır. 

Kaynak: 

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

torture-committee-carries-out-visit-to-greece 

(E.T. 23.11.2022) 

 

 

- 14.11.2022 tarihinde, Komitenin internet sitesinde yayımlanan 

haberde, Belçika ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından 

https://ganhri.org/cop27-symposium-open-letter/
https://ganhri.org/event/2022-international-hr-conference/
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-carries-out-visit-to-greece
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-carries-out-visit-to-greece
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düzenlenen Ortak Geri Gönderme Operasyonu’nu denetlemek 

amacıyla CPT tarafından bu iki ülkeye ad hoc ziyaret 

düzenlendiği belirtilmiştir. Yabancılar mevzuatı kapsamında 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne geri gönderilen 

yabancılara nasıl muamele edildiğini ve süreçte yasal 

güvencelerin sağlanıp sağlanmadığını gözlemlemek amacıyla 

yapılan ziyaretler, 7-10 Kasım 2022 tarihlerinde Belçika’ya, 7-

9 Kasım 2022 tarihlerinde ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne 

olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak: 

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

torture-committee-monitors-treatment-of-foreign-nationals-

during-return-flight-from-belgium-and-cyprus-to-the-

democratic-republ (E.T. 23.11.2022) 

 

 

Avrupa Birliği 

Temel Haklar 

Ajansı (FRA) 

 

- 03.11.2022 tarihinde, FRA, Antisemitizm resmi kayıtlarını 

yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/antisemitism-online-far-

outweighs-official-records (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 04.11.2022 tarihinde, FRA Direktörünün Portekiz'in Lizbon 

kentinde düzenlenecek Web Summit 2022'ye katılacağı 

duyurulmuştur. Toplantıda FRA Direktörünün insan haklarının 

otomasyonu hakkında konuşma gerçekleştireceği ve dijital 

teknolojiler ve insan hakları üzerine bir yuvarlak masa 

toplantısını yöneteceği bildirilmiştir. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-takes-part-web-

summit-2022 (E.T. 28.11.2022) 

 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-monitors-treatment-of-foreign-nationals-during-return-flight-from-belgium-and-cyprus-to-the-democratic-republ
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-monitors-treatment-of-foreign-nationals-during-return-flight-from-belgium-and-cyprus-to-the-democratic-republ
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-monitors-treatment-of-foreign-nationals-during-return-flight-from-belgium-and-cyprus-to-the-democratic-republ
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-monitors-treatment-of-foreign-nationals-during-return-flight-from-belgium-and-cyprus-to-the-democratic-republ
https://fra.europa.eu/en/news/2022/antisemitism-online-far-outweighs-official-records
https://fra.europa.eu/en/news/2022/antisemitism-online-far-outweighs-official-records
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-takes-part-web-summit-2022
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fra-takes-part-web-summit-2022
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- 04.11.2022 tarihinde, FRA'nın Roman anketi rapor sonuçlarını 

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri 

Komitesi'ne sunacağı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/presenting-fra-roma-

survey-european-parliament (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 08.11.2022 tarihinde, FRA'nın Temel Haklar Sektör 

Koordinasyon (FRSC) Projesi kapsamında bir Türk heyeti 

ağırlayacağı duyurulmuştur. Söz konusu heyette Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan da bir temsilci yer almıştır.  

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/turkish-delegation-visit-fra 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, Lizbon'da düzenlenen Web Summit 

2022'de kaydedilen video yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

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

fra-director-michael-oflaherty-web-summit-2022 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, AB ırkçılık karşıtı eylem planının ulusal 

düzeyde uygulanmasına ilişkin AB alt grubunun 9-10 Kasım 

tarihlerinde Brüksel'de toplanacağı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/implementing-eu-anti-

racism-action-plan-nationally (E.T. 28.11.2022) 

 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/presenting-fra-roma-survey-european-parliament
https://fra.europa.eu/en/event/2022/presenting-fra-roma-survey-european-parliament
https://fra.europa.eu/en/event/2022/turkish-delegation-visit-fra
https://fra.europa.eu/en/video/2022/automating-human-rights-fra-director-michael-oflaherty-web-summit-2022
https://fra.europa.eu/en/video/2022/automating-human-rights-fra-director-michael-oflaherty-web-summit-2022
https://fra.europa.eu/en/event/2022/implementing-eu-anti-racism-action-plan-nationally
https://fra.europa.eu/en/event/2022/implementing-eu-anti-racism-action-plan-nationally
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- 10.11.2022 tarihinde FRA, Avrupa Platformu'nun kayıt dışı 

çalışmayla mücadele genel kuruluna katkıda bulunmuştur. 

Kaynak: 

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

undeclared-work (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 10.11.2022 tarihinde, FRA'nın 27 Ekim'de Avrupa Göç Ağı 

(EMN) Yönlendirme Kurulu toplantısına katıldığı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

network-holds-steering-board-meeting (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 10.11.2022 tarihinde, FRA'nın 8 Kasım'da AB Dijital 

Hizmetler Yasası, temel haklar ve sivil alan konulu bir 

yuvarlak masa tartışmasına katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

rights-civic-space-and-digital-services-act 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 10.11.2022 tarihinde, Temel Haklar Platformu yıllık toplantısı 

çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak: 

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

platform-hold-annual-meeting (E.T. 28.11.2022) 

 

 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-platform-undeclared-work
https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-platform-undeclared-work
https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-migration-network-holds-steering-board-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2022/european-migration-network-holds-steering-board-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2022/discussion-fundamental-rights-civic-space-and-digital-services-act
https://fra.europa.eu/en/news/2022/discussion-fundamental-rights-civic-space-and-digital-services-act
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fundamental-rights-platform-hold-annual-meeting
https://fra.europa.eu/en/event/2022/fundamental-rights-platform-hold-annual-meeting
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- 11.11.2022 tarihinde, FRA, "Yeni düşünce: Avrupa'nın 

geleceğinin kalbine insan haklarını koymak" konulu bir rapor 

yayımlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fresh-thinking-putting-

human-rights-heart-europes-future (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde, FRA'nın kadınlara ve kız çocuklarına 

yönelik çevrim içi ve teknoloji destekli şiddeti ölçmek için 

tanımlar geliştirmek üzere bir BM Kadın Uzmanlar Grubu 

toplantısına katılacağı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/towards-common-

definition-digital-violence-against-women 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 17.11.2022 tarihinde, FRA, İslamofobi ve Müslüman Karşıtı 

Nefreti Önleme Yetkinlik Ağı konferansında konuşma 

gerçekleştirmiştir. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2022/competence-network-

prevention-islamophobia-and-antimuslim-hatred-holds-

conference (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 18.11.2022 tarihinde FRA, Antisemitizmle mücadele ve 

Yahudi yaşamını destekleme konulu ilk Sivil Toplum 

Forumuna katılım sağlamıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/civil-society-forum-

combating-antisemitism (E.T. 28.11.2022) 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fresh-thinking-putting-human-rights-heart-europes-future
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fresh-thinking-putting-human-rights-heart-europes-future
https://fra.europa.eu/en/event/2022/towards-common-definition-digital-violence-against-women
https://fra.europa.eu/en/event/2022/towards-common-definition-digital-violence-against-women
https://fra.europa.eu/en/event/2022/competence-network-prevention-islamophobia-and-antimuslim-hatred-holds-conference
https://fra.europa.eu/en/event/2022/competence-network-prevention-islamophobia-and-antimuslim-hatred-holds-conference
https://fra.europa.eu/en/event/2022/competence-network-prevention-islamophobia-and-antimuslim-hatred-holds-conference
https://fra.europa.eu/en/news/2022/civil-society-forum-combating-antisemitism
https://fra.europa.eu/en/news/2022/civil-society-forum-combating-antisemitism
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- 22.11.2022 tarihinde, FRA'nın 17 Kasım 2022 tarihinde, 

bağımsız ulusal sınır izleme mekanizmalarının oluşturulmasına 

ilişkin 2022 kılavuzunun pratikte temel hakların sınırlarda 

etkili bir şekilde izlenmesini FRA’nın nasıl 

destekleyebileceğini araştırmak için bir uzman toplantısı 

düzenlediği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/establishing-independent-

and-effective-national-border-monitoring-mechanisms-expert 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 24.11.2022 tarihinde, FRA'nın 17 Kasım'da ilk Avrupa 

İstihdam ve Sosyal Haklar Forumu'na katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

employment-and-social-rights-forum (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 24.11.2022 tarihinde, FRA Direktörünün 17 Kasım tarihinde 

Avrupa Parlamentosu'nda ikili görüşmeler yaptığı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-director-forges-closer-

ties-eu-institutions (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 25.11.2022 tarihinde, FRA ve BM Mülteci Ajansı, Danışma 

Forumu başkanları olarak 2023 Forumu çalışma programını 

sunmuş ve 2021 Yıllık Raporunu dağıtmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/establishing-independent-and-effective-national-border-monitoring-mechanisms-expert
https://fra.europa.eu/en/news/2022/establishing-independent-and-effective-national-border-monitoring-mechanisms-expert
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-first-european-employment-and-social-rights-forum
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-first-european-employment-and-social-rights-forum
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-director-forges-closer-ties-eu-institutions
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-director-forges-closer-ties-eu-institutions
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-frontex-management-

board-meeting (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 25.11.2022 tarihinde, FRA'nın “AB'de Sivil Toplumun 

Daralmasıyla Mücadele ve Sivil Toplum için Ortam Yaratma 

ve Elverişli Olma” konulu bir konferansta konuşma yaptığı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/creating-enabling-

environment-civil-society-eu (E.T. 28.11.2022) 

 

 

Avrupa Konseyi 

Irkçılık Ve 

Hoşgörüsüzlük 

Komisyonu 

(ECRI) 

 

 

- 02.11.2022 tarihinde, ECRI heyetinin, izleme raporunun 

hazırlanmasının ilk adımı olarak 24-28 Ekim 2022 tarihlerinde 

Polonya'yı ziyaret ettiği duyurulmuştur. Ziyaretten önce 19 

Ekim 2022 tarihinde çevrim içi toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

Kaynak: 

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

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

commission-to-prepare-report-on-poland (E.T. 28.11.2022) 

 

 

Ulusal İnsan 

Hakları 

Kurumları 

Avrupa Ağı 

(ENNHRI) 

 

 

 

- 16.11.2022 tarihinde, ENNHRI web sitesinde, ENNHRI’nin de 

öncesinde katkı sunmuş olduğu Avrupa Konseyi Üst Düzey 

Düşünce Grubu’nun; Konseyin işleyişinde insan haklarına, 

demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir paradigma 

değişikliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları için merkezi bir 

rol öngörüldüğünü ve ülke raporlarının bağımsız izleme 

organlarının ve BM Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) ile 

desteklenmesi gerektiğini vurguladığı yeni raporunu 

paylaşmıştır.   

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-frontex-management-board-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-frontex-management-board-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2022/creating-enabling-environment-civil-society-eu
https://fra.europa.eu/en/news/2022/creating-enabling-environment-civil-society-eu
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-poland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-poland
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/council-of-europe-anti-racism-commission-to-prepare-report-on-poland
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https://ennhri.org/news-and-blog/landmark-report-from-

council-of-europes-high-level-reflection-group-calls-for-a-

paradigm-shift/ (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 17.11.2022 tarihinde, ENNHRI web sitesinde, Ukrayna 

Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets ve 

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Komiseri Tatyana 

Moskalkova arasında kayıp kişiler hakkında bilgi alışverişi, 

tutuklu kişilerin aileleriyle iletişimini sağlama çabası ve 

ebeveynlerinden ayrılan çocuklar için yeniden birleşme gibi 

konularda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleşen 

toplantıyı paylaşmıştır.  

Kaynak: 

https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-convenes-meeting-

between-the-human-rights-commissioners-of-ukraine-and-the-

russian-federation/  (E.T. 28.11.2022) 

 

 

Avrupa Eşitlik 

Kurumları Ağı 

(EQUINET) 

 

- 07.11.2022 tarihinde, EQUINET’in Twitter hesabında, “Afrika 

Kökenli İnsanlara Yönelik Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele 

Eden Eşitlik Kurumları” başlıklı çevrim içi çalıştay hakkında 

duyuru yapılmıştır. Duyuruda, çalıştayda şu sorulara yanıt 

aranacağı ifade edilmiştir: Afrika kökenli insanlar ne tür bir 

ayrımcılık yaşıyor?, Eşitlik Kurumları ayrımcılık ve ırkçılıkla 

mücadele için neler yapabilir?, STK'lar ırkçılıkla mücadelede 

Eşitlik Kurumları ile nasıl daha iyi iş birliği yapabilir? 

Kaynak: 

https://twitter.com/equineteurope/status/15896104836987944

96 (E.T. 28.11.2022) 

 

 

https://ennhri.org/news-and-blog/landmark-report-from-council-of-europes-high-level-reflection-group-calls-for-a-paradigm-shift/
https://ennhri.org/news-and-blog/landmark-report-from-council-of-europes-high-level-reflection-group-calls-for-a-paradigm-shift/
https://ennhri.org/news-and-blog/landmark-report-from-council-of-europes-high-level-reflection-group-calls-for-a-paradigm-shift/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-convenes-meeting-between-the-human-rights-commissioners-of-ukraine-and-the-russian-federation/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-convenes-meeting-between-the-human-rights-commissioners-of-ukraine-and-the-russian-federation/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-convenes-meeting-between-the-human-rights-commissioners-of-ukraine-and-the-russian-federation/
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- 10.11.2022 tarihinde, EQUINET Twitter hesabında, yapay 

zekâ bağlamında eşitliğin nasıl korunacağı ve ayrımcılığın 

nasıl önleneceği konularında Eşitlik Kurumlarının 

kapasitelerinin güçlendirilmesini desteklediğini belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/equineteurope/status/15907285510740869

12 (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 25.11.2022 tarihinde, EQUINET'in Twitter hesabında, 

EQUINET'in “Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyete Dayalı 

Şiddetle Mücadele: Eşitlik Kurumlarının Katkısı” başlıklı 

çalışması, Eşitlik Kurumlarının kadına yönelik şiddetle ilgili 

çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için 

referans verilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/equineteurope/status/15960963564266086

41 (E.T. 28.11.2022) 

 

 

AGİT 

Demokratik 

Kurumlar ve 

İnsan Hakları 

Ofisi (ODIHR) 

 

 

- 08.11.2022 tarihinde, Ofis’in Twitter hesabında, güçlü 

demokrasiler için farklılıkları içinde barındıran, temsiliyeti 

sağlayan ve cinsiyet dengeli parlamentoların hayati önem 

taşıdığı, ancak kadınların AGİT genelinde yasama 

organlarında yetersiz temsil edilmeye devam ettiği 

belirtilmiştir. Ayrıca, kadınların seslerini duyurmasına 

yardımcı olabilecek parlamentolara ve yasa koyuculara yönelik 

rehber tekrar paylaşılmıştır. 

Source: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1589950034128556033 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

https://twitter.com/equineteurope/status/1596096356426608641
https://twitter.com/equineteurope/status/1596096356426608641
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- 09.11.2022 tarihinde, Kristal gece olayı anılmıştır ve 

antisemitizm ile hoşgörüsüzlüğe karşı sesimizi çıkarmamanın 

ölümcül sonuçları olduğu belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1590347706828214274  

 (E.T.: 28.11.2022) 

 

 

- 16.11.2022 tarihinde, Ofis’in Twitter hesabında, nefret suçuyla 

mücadelenin ötesine geçmek istiyorsak sivil toplumun 

yapbozun hayati bir parçası olduğunu vurgulayan yıllık Nefret 

Suçu veri güncellemesi paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1592833329472368641 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- Ofis'in internet sitesinde, 28.11.2022 tarihinde ODIHR'ın 

Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Küresel 16 Günlük Aktivizm 

Kampanyası kapsamında çevrim içi bir etkinlik düzenleneceği 

ve ayrıca yeni “Siyasette Kadına Yönelik Şiddetin Ele 

Alınması” ODIHR araç setinin tanıtılacağı bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.osce.org/odihr/531071   

(E.T. 30.11.2022) 

 

 

Avustralya İnsan 

Hakları 

Komisyonu 

 

- 02.11.2022 tarihinde, Komisyonun internet sitesinde 

yayımlanan yazıda, İşyerinde Saygı Konseyi’nin işverenlerin 

işyerinde cinsel tacizi önlemesine ve buna cevap vermesine 

yardımcı olacak yeni bir site kurduğu belirtilmiştir. 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1590347706828214274
https://www.osce.org/odihr/531071
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Sitede, işverenlerin ve işçilerin cinsel tacizi ele alması ve 

bununla mücadele edebilmesi için kapsamlı birçok araç 

bulunduğu vurgulanmıştır. 

Kaynak: 

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

releases/support-workplaces-prevent-and-address-sexual-

harassment (E.T. 23.11.2022) 

 

 

- Engellilerin Hedefli İşe Alımına Dair Kılavuz İlkeler, 04.11. 

2022 tarihinde Komisyonun internet sitesinde yayımlanmıştır. 

Yalnızca engellileri hedefleyen bir hedefli işe alım stratejisinin 

engellileri işe almak için önemli bir yöntem olduğu ve kanunen 

de desteklendiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/our-work/disability-

rights/publications/guidelines-targeted-recruitment-people-

disability-2022 (E.T. 23.11.2022) 

 

 

- 11.11.2022 tarihinde, Komisyonun internet sitesinde 

yayımlanan yazıda, Avustralya İnsan Haklarından Sorumlu 

Komisyon Üyesi Lorraine Finlay’in BM İşkencenin Önlenmesi 

Komitesi karşısında bazı açıklamalar yapacağı belirtilmiştir. 

Komisyon Üyesinin konuşmasında, Avustralya’nın göçmenler 

ve gençler başta olmak üzere özgürlüğünden yoksun bırakılan 

kişilere karşı CAT kapsamındaki yükümlülüklerini ne şekilde 

yerine getirdiğini vurgulayacağı belirtilmiştir. 

Kaynak: 

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

releases/human-rights-commissioner-raise-juvenile-and-

immigration-detention 

(E.T. 23.11.2022) 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/support-workplaces-prevent-and-address-sexual-harassment
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/support-workplaces-prevent-and-address-sexual-harassment
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/support-workplaces-prevent-and-address-sexual-harassment
https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/publications/guidelines-targeted-recruitment-people-disability-2022
https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/publications/guidelines-targeted-recruitment-people-disability-2022
https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/publications/guidelines-targeted-recruitment-people-disability-2022
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/human-rights-commissioner-raise-juvenile-and-immigration-detention
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/human-rights-commissioner-raise-juvenile-and-immigration-detention
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/human-rights-commissioner-raise-juvenile-and-immigration-detention
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Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

İnsan Hakları 

Merkezi 

 

- Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ICMPD Brüksel 

Misyonu tarafından yürütülen ortak bir girişim olan "Göç AB 

Uzmanlığı (MEIUX+)" çerçevesinde 01.11.2022 tarihinde 

Ombudsman Ofisi bir uzman toplantısına ev sahipliği 

yapmıştır. Toplantının amacı, Ombudsmanlık Kurumu'nun 

insan ticareti ile mücadelede mevcut duruma ilişkin 

ihtiyaçlarının insan hakları bağlamında değerlendirilmesi ve 

proje kapsamında öngörülerin belirlenmesi olarak 

açıklanmıştır. 

Kaynak:  

https://ombudsman.az/en/view/news/3505/ombudsman-

office-and-international-center-for-migration-policy-

development-icmpd-discussed-the-enhancement-of-

cooperation (E.T. 25.11.2022) 

 

 

- 04.11.2022 tarihinde, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina 

Aliyeva BM Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka 

Andreyeva ile toplantı gerçekleştirmiştir. Görüşmede taraflar, 

insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde ikili 

işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları geniş bir şekilde ele 

almıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3514/the-ombudsman-

held-a-meeting-with-the-un-resident-coordinator-in-

azerbaijan (E.T. 25.11.2022) 

 

 

- 05.11.2022 tarihinde, mülteci statüsü kazanan ailelerin 

çocukları için etkinlik düzenlendiği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3505/ombudsman-office-and-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-discussed-the-enhancement-of-cooperation
https://ombudsman.az/en/view/news/3505/ombudsman-office-and-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-discussed-the-enhancement-of-cooperation
https://ombudsman.az/en/view/news/3505/ombudsman-office-and-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-discussed-the-enhancement-of-cooperation
https://ombudsman.az/en/view/news/3505/ombudsman-office-and-international-center-for-migration-policy-development-icmpd-discussed-the-enhancement-of-cooperation
https://ombudsman.az/en/view/news/3514/the-ombudsman-held-a-meeting-with-the-un-resident-coordinator-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3514/the-ombudsman-held-a-meeting-with-the-un-resident-coordinator-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3514/the-ombudsman-held-a-meeting-with-the-un-resident-coordinator-in-azerbaijan
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https://ombudsman.az/en/view/news/3523/an-event-was-held-

for-the-children-from-families-qualified-for-refugee-status 

(E.T. 25.11.2022) 

 

 

- 05.11.2022 tarihinde, Çocuk Hakları Koruma Birimi Başkanı 

tarafından yürütülen “Erken Evlilik Sorunları ve Önleme 

Yolları” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3528/a-training-on-

problems-of-early-marriage-and-ways-of-prevention  

(E.T. 25.11.2022) 

 

 

- 12.11.2022 tarihinde, Ombudsman Ofisinden bir personel, BM 

Üçüncü Bölgesel Doğu Avrupa ve Orta Asya'da İş Dünyası ve 

İnsan Hakları Forumu'na katılım sağlamıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3540/a-staff-member-of-

the-ombudsman-office-participated-in-the-un-third-regional-

forum-on-business-and-human-rights-in-eastern-europe-and-

central-asia (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina 

Aliyeva Moskova'da düzenlenen Avrasya Ombudsmanlar 

Birliği VII. Toplantısına gözlemci misafir olarak katılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3546/sabina-aliyeva-

participated-as-an-observer-guest-in-the-vii-meeting-of-the-

eurasian-alliance-of-ombudsmen (E.T. 28.11.2022) 

 

 

https://ombudsman.az/en/view/news/3523/an-event-was-held-for-the-children-from-families-qualified-for-refugee-status
https://ombudsman.az/en/view/news/3523/an-event-was-held-for-the-children-from-families-qualified-for-refugee-status
https://ombudsman.az/en/view/news/3528/a-training-on-problems-of-early-marriage-and-ways-of-prevention
https://ombudsman.az/en/view/news/3528/a-training-on-problems-of-early-marriage-and-ways-of-prevention
https://ombudsman.az/en/view/news/3540/a-staff-member-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-un-third-regional-forum-on-business-and-human-rights-in-eastern-europe-and-central-asia
https://ombudsman.az/en/view/news/3540/a-staff-member-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-un-third-regional-forum-on-business-and-human-rights-in-eastern-europe-and-central-asia
https://ombudsman.az/en/view/news/3540/a-staff-member-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-un-third-regional-forum-on-business-and-human-rights-in-eastern-europe-and-central-asia
https://ombudsman.az/en/view/news/3540/a-staff-member-of-the-ombudsman-office-participated-in-the-un-third-regional-forum-on-business-and-human-rights-in-eastern-europe-and-central-asia
https://ombudsman.az/en/view/news/3546/sabina-aliyeva-participated-as-an-observer-guest-in-the-vii-meeting-of-the-eurasian-alliance-of-ombudsmen
https://ombudsman.az/en/view/news/3546/sabina-aliyeva-participated-as-an-observer-guest-in-the-vii-meeting-of-the-eurasian-alliance-of-ombudsmen
https://ombudsman.az/en/view/news/3546/sabina-aliyeva-participated-as-an-observer-guest-in-the-vii-meeting-of-the-eurasian-alliance-of-ombudsmen
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- 16.11.2022 tarihinde, Fransa Senatosu'nun Azerbaycan 

aleyhine kabul ettiği karara ilişkin açıklama yapılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3556/statement-of-the-

commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-

of-azerbaijan-sabina-aliyeva-on-the-resolution-adopted-

against-azerbaijan-by-the-french-senate  

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 16.11.2022 tarihinde, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina 

Aliyeva, "Avrasya alanında insan haklarının korunmasına 

ilişkin sorunlar: Ombudsmanların olumlu deneyimlerinin 

paylaşılması" konulu VII. uluslararası bilimsel-pratik 

konferansında konuşma yapmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3558/the-ombudsman-

of-azerbaijan-participated-in-the-vii-international-scientific-

and-practical-conference (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 17.11.2022 tarihinde, UNICEF Ülke Ofisi, Ombudsmanlık 

Kurumu, Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Aile, Kadın ve Çocuk 

İşleri Devlet Komitesi ve “Bölgesel Kalkınma” Kamu 

Birliği'nin 20 Kasım Dünya Çocuk Bayramı münasebetiyle 

ortaklaşa olarak 14-15 Kasım tarihlerinde Haydar Aliyev 

Merkezi'nde "Dijital Beceri ve Çocuk Hakları” kampanyası 

gerçekleştirdiği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3560/training-on-digital-

skills-and-childrens-rights-was-held- (E.T. 28.11.2022) 

 

 

https://ombudsman.az/en/view/news/3556/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-sabina-aliyeva-on-the-resolution-adopted-against-azerbaijan-by-the-french-senate
https://ombudsman.az/en/view/news/3556/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-sabina-aliyeva-on-the-resolution-adopted-against-azerbaijan-by-the-french-senate
https://ombudsman.az/en/view/news/3556/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-sabina-aliyeva-on-the-resolution-adopted-against-azerbaijan-by-the-french-senate
https://ombudsman.az/en/view/news/3556/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-sabina-aliyeva-on-the-resolution-adopted-against-azerbaijan-by-the-french-senate
https://ombudsman.az/en/view/news/3558/the-ombudsman-of-azerbaijan-participated-in-the-vii-international-scientific-and-practical-conference
https://ombudsman.az/en/view/news/3558/the-ombudsman-of-azerbaijan-participated-in-the-vii-international-scientific-and-practical-conference
https://ombudsman.az/en/view/news/3558/the-ombudsman-of-azerbaijan-participated-in-the-vii-international-scientific-and-practical-conference
https://ombudsman.az/en/view/news/3560/training-on-digital-skills-and-childrens-rights-was-held-
https://ombudsman.az/en/view/news/3560/training-on-digital-skills-and-childrens-rights-was-held-
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- 22.11.2022 tarihinde, Ombudsman Sabina Aliyeva, Komite 

Üyesi Konstantinos Efstathiou liderliğindeki Avrupa 

Parlamenterler Meclisi Konseyi (AKPM) Hukuk İşleri ve İnsan 

Hakları Komisyonu heyetini kabul etmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3569/ombudsman-

received-the-members-of-the-pace-committee-on-legal-

affairs-and-human-rights (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 23.11.2022 tarihinde, Ombudsman Sabina Aliyeva, Dünya 

Bankası Cinsiyet Uzmanı Nato Kurshitashvili liderliğindeki 

heyeti kabul etmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3576/the-ombudsperson-

received-representatives-of-the-world-bank- (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 24.11.2022 tarihinde, Ombudsman temsilcisi engelli hakları 

alanında devlet denetimi çerçevesinde gerçekleştirilen 

toplantıya katılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3577/the-representative-

of-the-ombudsman-participated-in-the-meeting-held-within-

the-framework-of-state-monitoring-in-the-field-of-rights-of-

persons-with-disabilities (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 24.11.2022 tarihinde, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina 

Aliyeva, Çin Halk Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili 

Büyükelçisi Sayın Guo Min'i kabul etmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3569/ombudsman-received-the-members-of-the-pace-committee-on-legal-affairs-and-human-rights
https://ombudsman.az/en/view/news/3569/ombudsman-received-the-members-of-the-pace-committee-on-legal-affairs-and-human-rights
https://ombudsman.az/en/view/news/3569/ombudsman-received-the-members-of-the-pace-committee-on-legal-affairs-and-human-rights
https://ombudsman.az/en/view/news/3576/the-ombudsperson-received-representatives-of-the-world-bank-
https://ombudsman.az/en/view/news/3576/the-ombudsperson-received-representatives-of-the-world-bank-
https://ombudsman.az/en/view/news/3577/the-representative-of-the-ombudsman-participated-in-the-meeting-held-within-the-framework-of-state-monitoring-in-the-field-of-rights-of-persons-with-disabilities
https://ombudsman.az/en/view/news/3577/the-representative-of-the-ombudsman-participated-in-the-meeting-held-within-the-framework-of-state-monitoring-in-the-field-of-rights-of-persons-with-disabilities
https://ombudsman.az/en/view/news/3577/the-representative-of-the-ombudsman-participated-in-the-meeting-held-within-the-framework-of-state-monitoring-in-the-field-of-rights-of-persons-with-disabilities
https://ombudsman.az/en/view/news/3577/the-representative-of-the-ombudsman-participated-in-the-meeting-held-within-the-framework-of-state-monitoring-in-the-field-of-rights-of-persons-with-disabilities
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https://ombudsman.az/en/view/news/3579/the-ombudsperson-

received-the-ambassador-extraordinary-and-plenipotentiary-

of-the-peoples-republic-of-china-to-our-country  

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 25.11.2022 tarihinde, Azerbaycan Ombudsmanlık Ofisi 

Başkanı Aydın Safikhanlı, Brüksel'de düzenlenen Avrupa 

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) Genel Kurul 

Toplantısına katılım sağlamıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3584/chief-of-the-staff-

participated-in-the-ennhris-general-assembly-meeting-in-

brussels (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 25.11.2022 tarihinde , Kazakistan’da düzenlenen “Orta 

Asya'da Çok Paydaşlı Diyalog: Kadınlar ve Kız Çocukları Risk 

Altında. Şiddetin temel nedenlerini ele almak ve hayatta 

kalanları desteklemek. Adalete Erişimi Artırmak” konulu 

uluslararası konferansta Ombudsman Sabina Aliyeva video 

konferans yoluyla konuşma gerçekleştirmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3585/ombudsman-

spoke-at-the-international-conference (E.T. 28.11.2022) 

 

 

Bulgaristan 

Ombudsmanlığı 

 

- 10.11.2022 tarihinde, Ombudsmanlığın internet sitesinde 

paylaşılan haberde, Ombudsman Diana Kovacheva’nın 2022 

Bütçe Kanunu’nun devam etmesi için sunulan kanun tasarısı 

hakkında ulusal meclis komisyonlarına yazılı görüş gönderdiği 

belirtilmiştir. Ombudsman, bütçenin en önemli kısımlarından 

birinin sosyal bütçe olduğuna dikkat çekerek, bütçenin 

https://ombudsman.az/en/view/news/3579/the-ombudsperson-received-the-ambassador-extraordinary-and-plenipotentiary-of-the-peoples-republic-of-china-to-our-country
https://ombudsman.az/en/view/news/3579/the-ombudsperson-received-the-ambassador-extraordinary-and-plenipotentiary-of-the-peoples-republic-of-china-to-our-country
https://ombudsman.az/en/view/news/3579/the-ombudsperson-received-the-ambassador-extraordinary-and-plenipotentiary-of-the-peoples-republic-of-china-to-our-country
https://ombudsman.az/en/view/news/3584/chief-of-the-staff-participated-in-the-ennhris-general-assembly-meeting-in-brussels
https://ombudsman.az/en/view/news/3584/chief-of-the-staff-participated-in-the-ennhris-general-assembly-meeting-in-brussels
https://ombudsman.az/en/view/news/3584/chief-of-the-staff-participated-in-the-ennhris-general-assembly-meeting-in-brussels
https://ombudsman.az/en/view/news/3585/ombudsman-spoke-at-the-international-conference
https://ombudsman.az/en/view/news/3585/ombudsman-spoke-at-the-international-conference
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dondurulmasının kırılgan gruplar başta olmak üzere tüm 

insanları etkileyeceğini belirtmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-a-budget-

freeze-risks-not-adequately-protecting-people-from-vulne-

1911 (E.T. 27.11.2022) 

 

 

 

Bulgaristan 

Ayrımcılığa Karşı 

Koruma 

Komisyonu 

 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, Komisyon’un internet sitesinde 

paylaşılan bilgiye göre; Komisyon Başkanı Ana Djumalieva da 

dâhil olmak üzere Komisyon temsilcileri “Göç ve insan hakları 

konusunda bilgi ve deneyim paylaşılması” konulu uluslararası 

bir konferansa katılmıştır. 

Kaynak: 

https://kzd-

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

rticle/2/1998-2022-11-14-09-55-08 (E.T. 28.11.2022) 

 

 

 

Büyük Britanya 

Eşitlik ve İnsan 

Hakları 

Komisyonu 

(EHRC) 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, EHRC’nin internet sayfasında, 

Komisyon’un GANHRI Akreditasyon Alt Komitesi (SCA) 

tarafından A statüde yeniden akredite edildiği haberi 

paylaşılmıştır. EHRC daha önce 2008’de ve 2015 yılında A 

statüde akredite edilmiştir. SCA tarafından EHRC’ye verilen 

tavsiyelerde insan haklarını koruma görevinin genişletilmesi, 

STK’larla işbirliğinin artırılması, yönetim kurulunda 

çeşitliliğin artırılması, mevzuatta komiserlerin görevden 

alınmasına ilişkin hükümde değişiklik yapılması, daha fazla 

mali özerklik elde edilmesi hususları yer almaktadır.  

Kaynak: 

https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-a-budget-freeze-risks-not-adequately-protecting-people-from-vulne-1911
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-a-budget-freeze-risks-not-adequately-protecting-people-from-vulne-1911
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-a-budget-freeze-risks-not-adequately-protecting-people-from-vulne-1911
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https://www.equalityhumanrights.com/en/our-

work/news/report-published-following-ehrc%E2%80%99s-

%E2%80%98-status%E2%80%99-grading (E.T.10.11.2022) 

 

 

- 14.11.2022 tarihinde, EHRC yetkilileri tarafından İskoç ve 

Birleşik Krallık hükümetlerine Cinsiyet Tanıma Reformu Yasa 

Tasarısı hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. EHRC 

tarafından cinsiyet kimliğini belirleme yaşının 18 yaştan 16 yaş 

sınırına indirilmesi hakkında endişeler ve önerilen 

değişikliklerin etkisi üzerine brifing verilmiştir. 

Kaynak: 

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

work/news/equality-regulator-briefs-msps-gender-

recognition-reform (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde, EHRC’nin resmi Twitter hesabından 

okullarda belirli saç tiplerinin yasaklanmasının ırk 

ayrımcılığına yol açabileceğine dair bilgilendirici bir içerik 

paylaşılmıştır. EHRC aynı zamanda okullarda Afro-saç 

ayrımcılığını sona erdirmek için bir kılavuz hazırlamıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/EHRC (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 23.11.2022 tarihinde, EHRC’nin resmi Twitter hesabından 

işyerinde cinsel tacizin kabul edilemez olduğunu, işverenlere 

işyerinde cinsel tacizi ortadan kaldırmak için tüm makul 

adımları atma görevi getiren İşçi Koruma Yasasını tamamen 

desteklediklerini belirten ve bu konuda hazırladıkları brifingi 

içeren bir paylaşımda bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/report-published-following-ehrc%E2%80%99s-%E2%80%98-status%E2%80%99-grading
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/report-published-following-ehrc%E2%80%99s-%E2%80%98-status%E2%80%99-grading
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/report-published-following-ehrc%E2%80%99s-%E2%80%98-status%E2%80%99-grading
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-regulator-briefs-msps-gender-recognition-reform
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-regulator-briefs-msps-gender-recognition-reform
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-regulator-briefs-msps-gender-recognition-reform
https://twitter.com/EHRC
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https://twitter.com/EHRC (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 24.11.2022 tarihinde, futbolcu Rico Quitongo'nun ırk 

ayrımcılığı davasıyla ilgili açıklama paylaşılmıştır. Konu ile 

ilgili olarak EHRC Başkanı Kishwer Falkner, sporda ırkçılığa 

yer olmadığına değinmiştir. 

Kaynak: 

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

work/news/statement-rico-quitongo%E2%80%99s-race-

discrimination-case (E.T.27.11.2022) 

 

 

 

Danimarka İnsan 

Hakları Enstitüsü  

 

- 09.11.2022 tarihinde, Endonezya Ulusal İnsan Hakları Kurumu 

ile yapılan işbirliği çerçevesinde Danimarka İnsan Hakları 

Enstitüsü tarafından Endonezyalı polis memurlarına 5 günlük 

insan hakları eğitimi verilmiştir. Kolluk personelinin geleneksel 

mülakat teknikleri zorlayıcı ve itirafçı olma odaklı olsa da insan 

haklarını ve insan onurunu gözeten, ulusal ve uluslararası 

mevzuatta güvence altına alınan haklar ile uyumlu görüşme 

teknikleri üzerine eğitim verilmiştir. Otizmli kişiler, göçmenler 

vb. kırılgan gruplarla nasıl görüşme yapılması gerektiği üzerine 

PEACE modeli anlatılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/news/human-rights-training-

improving-criminal-investigations-indonesia  

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 

tarafından yayınlanan yeni raporda, dünyanın en büyük güzellik 

şirketi olan L'Oréal’in bergomat turunçgil meyvesini tedarik 

https://twitter.com/EHRC
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/statement-rico-quitongo%E2%80%99s-race-discrimination-case
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/statement-rico-quitongo%E2%80%99s-race-discrimination-case
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/statement-rico-quitongo%E2%80%99s-race-discrimination-case
https://www.humanrights.dk/news/human-rights-training-improving-criminal-investigations-indonesia
https://www.humanrights.dk/news/human-rights-training-improving-criminal-investigations-indonesia
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sürecinde insan haklarını ihlal eden bir durumun olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. İtalya’nın güney kesiminde yetişen ve 

bölge ekonomisi için önemli bir ürün olan bergomatın %75’i, 

güzellik endüstrisinin parfüm oluşturması için esansiyel yağın 

çıkarılmasında kullanılmaktadır. Raporda, İtalya’daki tarım 

sektöründe mevcut işgücü riskleri ve Batı Afrika’dan gelen 

göçmenlerin emek sömürüsü üzerine değerlendirmelere yer 

verilmiştir. Bergomat çiftliklerinde çalışan işçilerde emek 

sömürüsüne rastlanmaması olumlu bir gelişme olsa da 

mandalina, portakal, zeytin ve diğer tarım ürünlerinin 

hasadında çalışan göçmen işçilerin emek sömürüsüne maruz 

kaldığı bildirilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/news/loreal-takes-depth-look-

labour-conditions-its-bergamot-supply-chain-italy 

(E.T.27.11.2022) 

 

 

- 17.11.2022 tarihinde, Myanmar Sorumlu İşletme Merkezi İcra 

Direktörü Vicky Bowman’ın affın ardından serbest 

bırakıldığına dair bir gönderi paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/news/statement-directors-

myanmar-centre-responsible-business-0 (E.T.27.11.2022) 

 

 

 

Almanya İnsan 

Hakları Enstitüsü 

 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde, Enstitü’nün internet sitesinde, Federal 

Konsey Ekonomi Komitesi'nin 10 Kasım 2022'deki duruşması 

vesilesiyle, Avrupa Komisyonu'nun zorla çalıştırma 

kullanılarak yapılan ürünleri yasaklama önerisine ilişkin bir 

açıklama yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/news/loreal-takes-depth-look-labour-conditions-its-bergamot-supply-chain-italy
https://www.humanrights.dk/news/loreal-takes-depth-look-labour-conditions-its-bergamot-supply-chain-italy
https://www.humanrights.dk/news/statement-directors-myanmar-centre-responsible-business-0
https://www.humanrights.dk/news/statement-directors-myanmar-centre-responsible-business-0
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https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/noch-nachbesserungen-

noetig (E.T.28.11.2022) 

 

 

- 22.11.2022 tarihinde, Enstitü’nün internet sitesinde, Enstitü 

Müdürü Beate Rudolf'’ın şu ifadeleri paylaşılmıştır: “23 

Kasım, Mölln'deki ırkçı saldırının 30. yıl dönümüne işaret 

etmektedir. 1992'de iki neo-Nazi, Türk kökenli ailelerin 

yaşadığı konutlara Molotof kokteyli atmıştır. İkisi çocuk 3 kişi 

hayatını kaybetmiştir. Dokuz kişi ağır yaralanmıştır. Öldürülen 

Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz'ı saygıyla 

anıyoruz." Devlet ve toplumun her türlü ırkçılığa karşı kararlı 

adımlar atması gerektiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/staat-und-gesellschaft-

muessen-entschieden-gegen-jede-form-von-rassismus-

eintreten  (E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 23.11.2022 tarihinde, Enstitü’nün internet sitesinde, 

Enstitü'nün mesajı paylaşılmıştır. Buna göre, Enstitü; Federal 

Hükümet'in Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi’ne (İstanbul Sözleşmesi) yönelik çekincelerini 

genişletmemesi, dolayısıyla Sözleşme’nin gelecekte 

göçmenlere de kapsayıcı bir şekilde uygulanacak olması 

yönündeki adımını memnuniyetle karşılamaktadır. 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/aktuelles/detail/istanbul-konvention-gilt-

kuenftig-vorbehaltlos (E.T.: 28.11.2022) 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/noch-nachbesserungen-noetig
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/noch-nachbesserungen-noetig
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/noch-nachbesserungen-noetig
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Gürcistan 

Ombudsmanlığı 

 

 

  

- 02.11.2022 tarihinde, Gürcistan Kamu Savunucusu ve ABD 

Uluslararası Kalkınma Ajansı Hukukun Üstünlüğü Programı 

tarafından, Kamu Savunuculuğu Ofisi tarafından yargı 

sisteminin izlenmesi mekanizmasının güçlendirilmesi 

olanaklarının tartışıldığı bir etkinlik düzenlenmiştir. 

Kaynak: 

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

damtsvelis-aparatis-mier-sasamartlo-sistemis-monitoringis-

gadzlierebis-taobaze-samushao-shekhvedra-gaimarta  

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde, Kamu 

Savunuculuğu Ofisi Eşitlik Birimi temsilcilerinin, Gürcistan 

Ulusal Bankası ve Gürcistan Bankalar Birliği ile işbirliği içinde 

ve Avrupa Konseyi’nin desteğiyle, Gürcistan'da faaliyet 

gösteren bankaların temsilcilerine eşitlik ve ayrımcılık 

yapmama konusunda eğitim verdiği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

bankebis-tsarmomadgenlebistvis-tanastsorobis-sakitkhebze 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 16.11.2022 tarihinde, Gürcistan Kamu Savunucusu ve 

Gürcistan Kamu Savunucusu Hoşgörü Merkezi, Uluslararası 

Hoşgörü Günü'ne özel bir etkinlik düzenlemiştir. 

Kaynak: 

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

saertashoriso-dghe-2022 (E.T. 28.11.2022) 

 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparatis-mier-sasamartlo-sistemis-monitoringis-gadzlierebis-taobaze-samushao-shekhvedra-gaimarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparatis-mier-sasamartlo-sistemis-monitoringis-gadzlierebis-taobaze-samushao-shekhvedra-gaimarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparatis-mier-sasamartlo-sistemis-monitoringis-gadzlierebis-taobaze-samushao-shekhvedra-gaimarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/treningi-bankebis-tsarmomadgenlebistvis-tanastsorobis-sakitkhebze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/treningi-bankebis-tsarmomadgenlebistvis-tanastsorobis-sakitkhebze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/tolerantobis-saertashoriso-dghe-2022
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/tolerantobis-saertashoriso-dghe-2022
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- 18.11.2022 tarihinde, Kamu Savunuculuğu Ofisi ve Alman 

Uluslararası İşbirliği Derneği (GIZ)/EPIC, “Yerinden Edilmiş 

Kadınların Karşılaştığı Hareketlilik Engelleri ve Bunların 

Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Üzerindeki Etkileri” 

raporunun bir sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Kaynak: 

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

kalebis-mobilobis-barierebi-da-mati-zegavlena-kalta-

ekonomikur-gadzlierebis-taobaze-kvlevis-prezentatsia 

(E.T. 28.11.2022) 

 

 

- 22.11.2022 tarihinde, Kasım 2022'de Gürcistan Kamu 

Savunuculuğu Ofisi Cinsiyet ve Eşitlik Departmanı 

çalışanlarının Kvemo Kartli belediyelerindeki yerel özyönetim 

temsilcileri için cinsiyet eşitliği ve cinsel taciz üzerine bir dizi 

seminer düzenlediği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

damtsvelis-tsarmomadgenlebma-kvemo-kartlshi-genderuli-

tanastsorobisa-da-seksualuri-shevitsroebis-sakitkhebze-

seminarebi-chaatares (E.T. 28.11.2022) 

 

 

 

İrlanda İnsan 

Hakları ve Eşitlik 

Komisyonu 

(IHREC) 

 

- 08.11.2022 tarihinde, Gözaltı Yerlerinin İzlenmesi Kanun 

Tasarısı kapsamında Komisyon'u Koordinatör Ulusal Önleme 

Mekanizması haline getirecek bir mevzuatın teklif edildiği 

duyurulmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/devnili-kalebis-mobilobis-barierebi-da-mati-zegavlena-kalta-ekonomikur-gadzlierebis-taobaze-kvlevis-prezentatsia
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/devnili-kalebis-mobilobis-barierebi-da-mati-zegavlena-kalta-ekonomikur-gadzlierebis-taobaze-kvlevis-prezentatsia
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/devnili-kalebis-mobilobis-barierebi-da-mati-zegavlena-kalta-ekonomikur-gadzlierebis-taobaze-kvlevis-prezentatsia
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-tsarmomadgenlebma-kvemo-kartlshi-genderuli-tanastsorobisa-da-seksualuri-shevitsroebis-sakitkhebze-seminarebi-chaatares
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-tsarmomadgenlebma-kvemo-kartlshi-genderuli-tanastsorobisa-da-seksualuri-shevitsroebis-sakitkhebze-seminarebi-chaatares
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-tsarmomadgenlebma-kvemo-kartlshi-genderuli-tanastsorobisa-da-seksualuri-shevitsroebis-sakitkhebze-seminarebi-chaatares
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-tsarmomadgenlebma-kvemo-kartlshi-genderuli-tanastsorobisa-da-seksualuri-shevitsroebis-sakitkhebze-seminarebi-chaatares
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https://www.ihrec.ie/commission-proposed-as-coordinating-

national-preventative-mechanism-under-inspection-of-places-

of-detention-bill/ (E.T. 29.09.2022) 

 

 

- 09.11.2022 tarihinde, “İş Yerinde Cinsiyet Eşitliğinin 

Sağlanması Bakım Politikası ve Uygulaması” konulu 

konferans düzenlenmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/we-wont-achieve-gender-equality-until-

we-recognise-the-importance-of-care-commission-

conference-to-hear/ (E.T. 25.11.2022) 

 

 

- 17.11.2022 tarihinde, Komisyon, deneyim ve bilgi 

alışverişinde bulunmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu heyetini ağırlamıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/_IHREC/status/1593221511892316161  

(E.T. 25.11.2022)  

 

 

- 24.11.2022 tarihinde, İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik 

Komisyonu, Sağlığın Gözden Geçirilmesi (Gebeliğin 

Sonlandırılması Yönetmeliği) Yasası 2018'e sunduğu öneride 

“Ölümcül fetal anomalilerin teşhis edildiği her durumda kürtaj 

için yasal yollar bulunmalıdır” açıklamasını yapmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/all-women-who-receive-a-diagnosis-of-

fatal-foetal-abnormality-should-be-able-to-access-abortion-in-

ireland-commission-says/   

(E.T.: 25.11.2022) 

 

https://www.ihrec.ie/commission-proposed-as-coordinating-national-preventative-mechanism-under-inspection-of-places-of-detention-bill/
https://www.ihrec.ie/commission-proposed-as-coordinating-national-preventative-mechanism-under-inspection-of-places-of-detention-bill/
https://www.ihrec.ie/commission-proposed-as-coordinating-national-preventative-mechanism-under-inspection-of-places-of-detention-bill/
https://www.ihrec.ie/we-wont-achieve-gender-equality-until-we-recognise-the-importance-of-care-commission-conference-to-hear/
https://www.ihrec.ie/we-wont-achieve-gender-equality-until-we-recognise-the-importance-of-care-commission-conference-to-hear/
https://www.ihrec.ie/we-wont-achieve-gender-equality-until-we-recognise-the-importance-of-care-commission-conference-to-hear/
https://twitter.com/_IHREC/status/1593221511892316161
https://www.ihrec.ie/all-women-who-receive-a-diagnosis-of-fatal-foetal-abnormality-should-be-able-to-access-abortion-in-ireland-commission-says/
https://www.ihrec.ie/all-women-who-receive-a-diagnosis-of-fatal-foetal-abnormality-should-be-able-to-access-abortion-in-ireland-commission-says/
https://www.ihrec.ie/all-women-who-receive-a-diagnosis-of-fatal-foetal-abnormality-should-be-able-to-access-abortion-in-ireland-commission-says/
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- 25.11.2022 tarihinde, İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik 

Komisyonu, İstihdam Eşitliği Yasaları kapsamında eşit ücret 

talebinde bulunan bir grup kadına hukuki yardım sağlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/commission-legally-assists-group-of-

women-in-resolution-of-equal-pay-claim/  

(E.T. 25.11.2022) 

 

 

 

Norveç Ulusal 

İnsan Hakları 

Kurumu  

 

 

- 01.11.2022 tarihinde, NIM tarafından BM İnsan Hakları 

Komitesi’nin Avustralya’nın iklim konusunda yerli halkların 

haklarını ihlal ettiğine dair vermiş olduğu karara ilişkin bir 

makale paylaşılmıştır. Komite, Torres Boğazı Adalıları’nın 

Avustralya’ya karşı şikâyetinde iklim değişikliğinin yerli 

halkların geçim kaynaklarını ve geleneksel kültürlerini icra 

etme hakkını etkilediğini varsayarak yetkililerin iklim 

değişikliğine karşı yeterli önlemleri almadığına karar vermiştir.   

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/fns-menneskerettighetskomite-har-

avgjort-at-australia-krenker-urfolks-rettigheter-i-klimasak/ 

(E.T. 05.11.2022) 

 

 

- 07.11.2022 tarihinde, NIM tarafından “Birgitte Teng”in Mayıs 

1995’te öldürülmesi davasında Temyiz Mahkemesinin vermiş 

olduğu karara ilişkin bir makale paylaşılmıştır. Temyiz 

Mahkemesi'nin kararı, mahkemelerin Norveç hukuk kuralları 

ile Norveç hukukundan üstün olan insan hakları arasındaki 

çelişkileri nasıl çözebileceğini göstermesi açısından özel bir 

öneme sahiptir. Temyiz Mahkemesi'nin kararı, gerektiğinde 

https://www.ihrec.ie/commission-legally-assists-group-of-women-in-resolution-of-equal-pay-claim/
https://www.ihrec.ie/commission-legally-assists-group-of-women-in-resolution-of-equal-pay-claim/
https://www.nhri.no/2022/fns-menneskerettighetskomite-har-avgjort-at-australia-krenker-urfolks-rettigheter-i-klimasak/
https://www.nhri.no/2022/fns-menneskerettighetskomite-har-avgjort-at-australia-krenker-urfolks-rettigheter-i-klimasak/
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insan haklarının nasıl iç hukuk zemini oluşturabileceğinin bir 

göstergesidir. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/tengs-saken-forrang-i-praksis/  

(E.T. 11.11.2022) 

 

 

- 11.11.2022 tarihinde, Kurumun resmi internet sayfasında 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’in yaklaşık 15 yıldır 

beklemede olan arazi ücretlerinin enflasyon oranlarına göre 

ayarlanması ve bunun mülkiyet hakkı ile ilişkisi hakkında 

verdiği karara ilişkin değerlendirme paylaşılmıştır. 2012 yılında 

Lindheim Davasında Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 

2004 tarihli Tapu Yasası’nın AİHS Ek Protokol 1’inci 

maddesini ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Ancak AİHM 

tarafından aynı konuda bir ihlal olmadığına karar verilmiştir.  

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/ny-avgjorelse-i-emd-ingen-

krenkelser-av-emk-i-tomtefestesak/ (E.T. 12.11.2022) 

 

 

- 15.11.2022 tarihinde, NIM, Avrupa Komisyonu'nun Norveç’i 

de ilgilendiren basın özgürlüğü düzenlemesi önerisine katkı 

sunmuştur.  

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/europakommisjonens-forslag-til-

european-media-freedom-act/ (E.T.16.11.2022) 

 

 

- 21.11.2022 tarihinde, Kurumun resmi internet sayfasında ifade 

özgürlüğünün sporda da geçerli olduğuna dair bir makale 

paylaşılmıştır. Kayakçı Emil Johansson Kringstad, bitiş 

çizgisinde “Stopp Equinor! Morgondagen smelter/Equinor’i 

https://www.nhri.no/2022/tengs-saken-forrang-i-praksis/
https://www.nhri.no/2022/ny-avgjorelse-i-emd-ingen-krenkelser-av-emk-i-tomtefestesak/
https://www.nhri.no/2022/ny-avgjorelse-i-emd-ingen-krenkelser-av-emk-i-tomtefestesak/
https://www.nhri.no/2022/europakommisjonens-forslag-til-european-media-freedom-act/
https://www.nhri.no/2022/europakommisjonens-forslag-til-european-media-freedom-act/
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Durdurun! Yarın Eriyecek” siyasi mesaj içeren bir pankart 

astığı için para cezasına çarptırılmıştır. NIM, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinde ve Anayasa'nın 

100’üncü maddesinde yer alan ifade özgürlüğü korumasının 

spor için de geçerli olduğunun altını çizmiştir. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/ytringsfriheten-gjelder-ogsa-i-

idretten/ (E.T.22.11.2022) 

 

 

- Kurumun internet sayfasında 5 Aralık 2022 tarihinde 

gerçekleşecek olan “Metaverse’de İnsan Hakları” temalı 

seminer hakkında bir duyuru paylaşılmıştır. BM İnsan Hakları 

Günü münasebetiyle Teknoloji Konseyi ve NIM tarafından 

gerçekleştirilecek olan seminere davet çağrısında 

bulunulmaktadır.  

Kaynak: 

https://www.nhri.no/kalender/menneskerettigheter-i-

metaverset/ (E.T.23.11.2022) 

 

 

- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 

Günü’nde GREVIO tarafından Norveç’in Kadına Yönelik 

Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 

Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (İstanbul Sözleşmesi) 

uyumuna ilişkin değerlendirme raporu yayınlanmıştır. 

25.11.2022 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu 

tarafından bahsi geçen raporun içeriğine ilişkin bir açıklama 

paylaşılmıştır. Rapor, 2021 yılının sonbahar aylarında 

GREVIO tarafından Norveç’e yapılan ziyaret, kamu 

makamlarının sunduğu rapor ve STK’ların sunduğu gölge 

raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. GREVIO tarafından 

Norveç yetkililerinin kadına yönelik şiddeti önleme 

https://www.nhri.no/2022/ytringsfriheten-gjelder-ogsa-i-idretten/
https://www.nhri.no/2022/ytringsfriheten-gjelder-ogsa-i-idretten/
https://www.nhri.no/kalender/menneskerettigheter-i-metaverset/
https://www.nhri.no/kalender/menneskerettigheter-i-metaverset/
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çalışmalarında birçok olumlu noktaya işaret edilmektedir. Buna 

ek olarak şiddet mağdurlarına sunulan destek hizmetlerindeki 

eksiklikler, cinsel şiddete ilişkin Norveç ceza kanunlarındaki 

mevzuat güncelleme ihtiyaçları, soruşturma ve kovuşturma 

süreçleri ve ayrıştırılmış veri tutulmaması raporda eleştiri 

konusu olan hususlardır. İlgili rapora https://rm.coe.int/grevio-

inf-2022-30-report-norway-eng-pour-publication/1680a923f8 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2022/forste-rapport-om-noreg-si-

etterleving-av-istanbulkonvensjonen/ (E.T. 26.11.2022) 

 

 

 

Özbekistan Ulusal 

İnsan Hakları 

Merkezi 

 

- 04.11.2022 tarihinde, Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan 

Hakları Merkezi, 21 Ekim Özbek dil bayramı münasebetiyle 

"2020-2025 Ulusal Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve 

Desteklenmesi Programı" kapsamında Taşkent Devlet Hukuk 

Üniversitesi'nde "Dil Haftası" çerçevesinde etkinlikler 

düzenlemiştir. Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi ile 

Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Merkezi arasında 

okuma kültürünü geliştirmeye yönelik imzalanan iş birliği 

muhtırasına dayanarak "Milletin dil aynası" sloganıyla makale 

yarışması düzenlenmiştir. Kazanan öğrencilerin ödülleri takdim 

edilmiştir.  

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9108 (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 14.11.2022 tarihinde, Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları 

Ulusal Merkezi Direktörü Akmal Saidov, BM İnsan Hakları 

Yüksek Komiserliği heyetiyle Ulusal Merkez'de bir görüşme 

gerçekleştirmiştir. Görüşmede 2022 yılında Özbekistan 

https://rm.coe.int/grevio-inf-2022-30-report-norway-eng-pour-publication/1680a923f8
https://rm.coe.int/grevio-inf-2022-30-report-norway-eng-pour-publication/1680a923f8
https://www.nhri.no/2022/forste-rapport-om-noreg-si-etterleving-av-istanbulkonvensjonen/
https://www.nhri.no/2022/forste-rapport-om-noreg-si-etterleving-av-istanbulkonvensjonen/
http://www.nhrc.uz/oz/news/m9108


43 
 

hükümetinin BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 

Komitesi'ne, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'ne 

ve Çocuk Hakları Komitesi'ne sunduğu ulusal raporları, insan 

hakları alanında karşılıklı iş birliği imkânları ele alınmıştır.  

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9206 (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 16.11.2022 tarihinde, Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan 

Hakları Merkezinde "İnsan Haklarının Korunmasında Ulusal 

Kurumların İlerlemesi" konulu bir mobil eğitim 

gerçekleştirilmiştir.  

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9289 (E.T.27.11.2022) 

 

 

- 21.11.2022 tarihinde, "Ulusal insan hakları kurumlarının 

kapasitesini güçlendirmeye yönelik öncelikli yönler" konulu 

bölgesel bir seminer UNDP ve BMİHYK İstanbul’da 

başlamıştır. İki gün süren etkinliğe Orta Asya ülkelerinin ulusal 

insan hakları kurumlarının temsilcileri de katılım sağlamıştır.  

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9306 (27.11.2022) 

 

 

- 21.11.2022 tarihinde, Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan 

Hakları Merkezi yetkilileri, Taşkent bölgesinde yaşayan 

vatandaşların sorunlarını dinlemek üzere istişare toplantısı 

düzenlemiştir.  

Kaynak: 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9316  (E.T. 27.11.2022) 

 

 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9206
http://www.nhrc.uz/oz/news/m9289
http://www.nhrc.uz/oz/news/m9306
http://www.nhrc.uz/oz/news/m9316
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- 25.11.2022 tarihinde, Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları 

Ulusal Merkezi tarafından "İnsan Hakları Alanında Eğitim: 

Uluslararası ve Ulusal Belgeler Koleksiyonu" başlıklı derleme 

çalışma yayımlanmıştır. Kitap, bu yıl 5-6 Aralık tarihlerinde 

Semerkant’ta yapılacak olan "İnsan Hakları Alanında Eğitim" 

Küresel Forumu'na hazırlık olarak yayınlanmıştır. 

Kaynak:  

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9350 (E.T. 27.11.2022) 

 

 

 

Kanada Ulusal 

İnsan Hakları 

Komisyonu 

 

 

- 25.11.2022 tarihinde, Kanada İnsan Hakları Komiseri Marie-

Claude Landry görev süresinin sona ermesi üzerine ve yeni 

seçilecek başkana yol gösterici nitelikte bir mektup 

yayınlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/succession-letter   

 (E.T. 28.11.2022) 

 

 

http://www.nhrc.uz/oz/news/m9350
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/succession-letter

