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KURULUŞ ADI/ 

İZLEME 

PERİYODU 

 

01.02.2023-01.03.2023                   

 

 

Uluslararası 

Çalışma Örgütü 

(ILO) 

 

- 06.02.2023 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında Uluslararası 

Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun şu 

ifadesi paylaşılmıştır: “Türkiye'de meydana gelen deprem 

nedeniyle meydana gelen can kaybı ve yaralanmalardan dolayı 

derin üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz Türkiye, Suriye ve 

etkilenen diğer tüm ülkelerde sevdiklerini kaybedenler ve 

yaralananlarla birliktedir.”  

Kaynak:  

https://twitter.com/GilbertFHoungbo/status/16225414485696

63488  (E.T. 23.02.2023)  

 

 

- 17.02.2023 tarihinde ILO'nun Twitter hesabında sosyal 

adaletin eşitlik, farklılıklara saygı ve insan haklarının iş yeri 

dahil hayatın her alanında uygulanmasına dayandığı belirtilmiş 

ve bu ilkelerin neden her zamankinden daha önemli olduğuna 

ilişkin bir video paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/ilo/status/1626499189722021888   

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

Birleşmiş 

Milletler  

İnsan Hakları 

Yüksek 

Komiserliği 

(BMİHYK) 

 

- 03.02.2023 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 

Komiseri Volker Türk, İsrail ve işgal altındaki Filistin 

topraklarında tırmanan gerginliğin son bulması konusunda 

çağrıda bulunmuştur.  

Kaynak: 

https://twitter.com/GilbertFHoungbo/status/1622541448569663488
https://twitter.com/GilbertFHoungbo/status/1622541448569663488
https://twitter.com/ilo/status/1626499189722021888
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/israel-and-

occupied-palestinian-territory-un-human-rights-chief-volker-

turk  (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 06.02.2023 tarihindeki habere göre BM İnsan Hakları Yüksek 

Komiseri Volker Türk, Hükümetin davetlisi olarak 8-10 Şubat 

2023 tarihleri arasında Haiti'ye iki günlük resmi bir ziyaret 

gerçekleştirecektir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-human-

rights-chief-volker-turk-official-visit-haiti-8-10-february-2023 

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 07.02.2023 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk, Salı günü Laas Canood'da, 5 Şubat'ta başlayan 

güvenlik güçleri ile kabile üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 

çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Somalili 

yetkilileri bağımsız, etkili ve tarafsız bir soruşturma yürütmeye 

çağırmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-urges-

investigation-after-scores-killed-somalia-clashes  

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 08.02.2023 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 

Komiserliği internet sayfasında 2023 yılına dair BMİHYK 

Yayınları ve E-Ürünler Kataloğu yayınlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/israel-and-occupied-palestinian-territory-un-human-rights-chief-volker-turk
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/israel-and-occupied-palestinian-territory-un-human-rights-chief-volker-turk
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/israel-and-occupied-palestinian-territory-un-human-rights-chief-volker-turk
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-human-rights-chief-volker-turk-official-visit-haiti-8-10-february-2023
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-human-rights-chief-volker-turk-official-visit-haiti-8-10-february-2023
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-urges-investigation-after-scores-killed-somalia-clashes
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-urges-investigation-after-scores-killed-somalia-clashes
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https://www.ohchr.org/en/publications/corporate-

publications/ohchr-publications-and-e-products-catalogue-

2023 (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 13.02.2023 tarihindeki habere göre BM İnsan Haklarından 

Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ilze Brands Kehris, 13-22 

Şubat 2023 tarihleri arasında Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret düzenleyecektir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-assistant-

secretary-general-human-rights-brands-kehris-visit-democratic 

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 14.02.2023 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 

Sözcüsü Jeremy Laurence tarafından Tunus’ta siyasi 

muhaliflere ve sivil topluma yönelik baskıların 

derinleşmesinden duyulan endişeyi dile getirilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2023/02/arrest-

perceived-political-opponents-and-civil-society-tunisia  

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 15.02.2023 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk’ün resmi Twitter hesabından Türkiye ve Suriye’de 

gerçekleşen deprem felaketi dolayısıyla taziye ve başsağlığı 

mesajı yayımlanmıştır. Yapılan yardımların ayrım 

gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına vurgu 

yapılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/volker_turk (E.T. 23.02.2023) 

https://www.ohchr.org/en/publications/corporate-publications/ohchr-publications-and-e-products-catalogue-2023
https://www.ohchr.org/en/publications/corporate-publications/ohchr-publications-and-e-products-catalogue-2023
https://www.ohchr.org/en/publications/corporate-publications/ohchr-publications-and-e-products-catalogue-2023
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-assistant-secretary-general-human-rights-brands-kehris-visit-democratic
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-assistant-secretary-general-human-rights-brands-kehris-visit-democratic
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2023/02/arrest-perceived-political-opponents-and-civil-society-tunisia
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2023/02/arrest-perceived-political-opponents-and-civil-society-tunisia
https://twitter.com/volker_turk
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- 16.02.2023 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk tarafından İtalya’da önerilen yeni arama kurtarma 

yasasının Orta Akdeniz’de daha fazla insanın hayatını riske 

atacağından duyulan endişe dile getirilmiştir.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/italy-

proposed-new-sea-rescue-law-puts-more-lives-risk-turk  

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 18.02.2023 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Volker Türk'ün yapay zeka alanındaki gelişmelere ilişkin 

açıklaması paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2023/02/comment-un-

high-commissioner-human-rights-volker-turk-advances-

artificial (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 21.02.2023 tarihindeki haberde Ukrayna Savaşı’nda 21.000’in 

üzerinde can kaybına neden olan savaşın insani maliyetinden 

duyulan üzüntü dile getirilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-

deplores-human-cost-russias-war-against-ukraine-verified-

civilian (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 23.02.2023 tarihindeki habere göre BM İşkenceyi Önleme Alt 

Komitesi  (SPT) 26.02.2023 ve 09.03.2023 tarihleri arasında 

Güney Afrika’yı ziyaret edecektir. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/italy-proposed-new-sea-rescue-law-puts-more-lives-risk-turk
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/italy-proposed-new-sea-rescue-law-puts-more-lives-risk-turk
https://www.ohchr.org/en/statements/2023/02/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-advances-artificial
https://www.ohchr.org/en/statements/2023/02/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-advances-artificial
https://www.ohchr.org/en/statements/2023/02/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-advances-artificial
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-deplores-human-cost-russias-war-against-ukraine-verified-civilian
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-deplores-human-cost-russias-war-against-ukraine-verified-civilian
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/turk-deplores-human-cost-russias-war-against-ukraine-verified-civilian
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Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-

prevention-body-visit-south-africa (E.T. 23.02.2023) 

 

 

Birleşmiş 

Milletler 

İşkencenin 

Önlenmesi Alt 

Komitesi (SPT) 

 

- 20.02.2023 tarihinde Alt Komite’nin internet sitesinde, Alt 

Komite'nin OPCAT kapsamındaki görevini yerine 

getirmesinin önündeki engeller nedeniyle geçen yıl 23 Ekim'de 

askıya aldığı Avustralya ziyaretini iptal etme kararı aldığı 

belirtilmiştir. Ayrıca SPT'nin 2023’ün ilk yarısında Güney 

Afrika, Kazakistan ve Madagaskar'ı, 2023'ün ikinci yarısında 

ise Hırvatistan, Gürcistan, Guatemala, Filistin Devleti ve 

Filipinler'i ziyaret edeceğini teyit ettiği de belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-

prevention-body-terminates-visit-australia-confirms-missions 

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 23.02.2023 tarihinde Alt Komite’nin internet sitesinde, Alt 

Komite’nin 26.02.2023 ve 9.03.2023 tarihleri arasında, 

özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin durumunu 

değerlendirmek için Güney Afrika’yı ziyaret edeceği 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-

prevention-body-visit-south-africa (E.T. 24.02.2023) 

 

 

Birleşmiş 

Milletler 

Çocuklara 

 

- 07.02.2023 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde, UNICEF 

İcra Direktörü Catherine Russell'ın UNICEF İcra Kurulu'nun 

ilk olağan toplantısında yaptığı açılış konuşması paylaşılmıştır. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-prevention-body-visit-south-africa
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-prevention-body-visit-south-africa
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-prevention-body-terminates-visit-australia-confirms-missions
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-prevention-body-terminates-visit-australia-confirms-missions
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-prevention-body-visit-south-africa
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-torture-prevention-body-visit-south-africa
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Yardım Fonu 

(UNICEF) 

Russel konuşmasını, Türkiye’de meydana gelen deprem 

sebebiyle Türkiye ve Suriye halklarına başsağlığı dileyerek 

açmış, 2022 yılında tüm dünyada çocukların durumları, yine 

2022 yılında UNICEF’in çalışmaları ve 2023 yılında yapılması 

planlanan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. 

Kaynak: 

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

director-catherine-russells-opening-statement-first-regular-

session (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 09.02.2023 tarihinde UNICEF'in internet sitesinde, Haiti'de 

okullara yönelik ateş açma, yağma ve adam kaçırma gibi silahlı 

şiddet eylemlerinin bir yılda dokuz kat arttığına dair uyarıda 

bulunan bir yazı paylaşılmıştır. Ayrıca, artan güvensizlik ve 

yaygın huzursuzluğun ülkenin eğitim sistemini felç etmeye 

başladığı da belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/haiti-armed-violence-

against-schools-increases-nine-fold-one-year-unicef 

(E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 14.02.2023 tarihinde UNICEF’in internet sitesinde, UNICEF 

sözcüsü James Elder’ın Cenevre'deki Palais des Nations’daki 

basın brifinginde Türkiye ve Suriye depremleri hakkında 

yaptığı açıklama paylaşılmıştır. Elder açıklamasında, 

Türkiye’de 4.6 milyon ve Suriye’de 2.5 milyon çocuğun 

depremlerden etkilendiğini ve birçok çocuğun da hayatını 

kaybettiğini belirtmiştir. Çocukların ve ailelerinin, içme suyu, 

ısınma, barınak, ilaç gibi her türlü yardıma ihtiyaçları olduğu,  

birçoğunun evlerine gidemeyip soğuk havaya rağmen dışarıda 

çadırlarda veya çeşitli yerlerde kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca, 

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-opening-statement-first-regular-session
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-opening-statement-first-regular-session
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-opening-statement-first-regular-session
https://www.unicef.org/press-releases/haiti-armed-violence-against-schools-increases-nine-fold-one-year-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/haiti-armed-violence-against-schools-increases-nine-fold-one-year-unicef
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UNICEF’in Türkiye’de ve Suriye’de birçok çalışmada yaptığı 

da açıklanmıştır. Örneğin; UNICEF, Türkiye’de, çeşitli insani 

yardım malzemelerinin dağıtımının yanında Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde refakatsiz ve ailesinden 

ayrı düşmüş çocukların tespit edilmesine ve bunların 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmektedir. Bunun 

yanında UNICEF çocuklar için psiko-sosyal destek de 

sağlamaktadır. 

Kaynak: 

https://www.unicef.org/press-releases/hundreds-thousands-

children-enduring-desperate-conditions-following-

t%C3%BCrkiye-and (E.T. 24.02.2023) 

 

 

Birleşmiş 

Milletler 

Kalkınma 

Programı (UNDP) 

 

- 06.02.2023 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde, UNDP 

Başkanı Achim Steiner’ın Türkiye ve Suriye’yi etkileyen 

depremlere ilişkin açıklamasına yer verilmiştir. Steiner 

açıklamasında, yaşanan deprem sebebiyle UNDP’nin 

üzüntüsünü ifade etmiş ve acil insani ihtiyaçların yanında 

toparlanmanın uzun süreceğini, bu süreçte UNDP’nin tüm 

paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtmiştir. 

Kaynak: 

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

administrator-earthquakes-syria-and-turkiye  

(E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 07.02.2023 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde, “Afrika’da 

aşırılığa yolculuk: İşe alma ve işten ayrılma yolları” adlı 

raporun bulgularına yer verilmiştir. Buna göre, Sahra-altı 

Afrika’da insanları şiddet yanlısı aşırılıkçı gruplara katılmaya 

iten sebebin iş bulma umudu olduğu ve güvenlik odaklı 

https://www.unicef.org/press-releases/hundreds-thousands-children-enduring-desperate-conditions-following-t%C3%BCrkiye-and
https://www.unicef.org/press-releases/hundreds-thousands-children-enduring-desperate-conditions-following-t%C3%BCrkiye-and
https://www.unicef.org/press-releases/hundreds-thousands-children-enduring-desperate-conditions-following-t%C3%BCrkiye-and
https://www.undp.org/speeches/statement-undp-administrator-earthquakes-syria-and-turkiye
https://www.undp.org/speeches/statement-undp-administrator-earthquakes-syria-and-turkiye
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tepkilerden kalkınma temelli koruma yaklaşımlarına geçilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/hope-better-jobs-

eclipses-religious-ideology-main-driver-recruitment-violent-

extremist-groups-sub-saharan-africa (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 09.02.2023 tarihinde UNDP'nin internet sitesinde, UNDP ve 

The Ocean Cleanup'ın dünyanın dört bir yanındaki okyanuslar 

ve nehirlerdeki plastik kirliliğini ortadan kaldırmak için iş 

birliği yapmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzaladıkları 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/undp-and-ocean-

cleanup-team-tackle-plastic-pollution (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 09.02.2023 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde, cinsiyet ve 

bütünlük arasındaki bağı açıklayan,  kolaylaştırıcı ve kapsayıcı 

iş yeri politikaları ve yasaları olmak üzere toplumsal cinsiyet 

eşitliği ile ilgili çerçeveleri ve yolsuzlukla mücadeleyi araştıran 

“Kadın Girişimcileri İş Bütünlüğünün Güçlendiricisi Olarak 

Teşvik Etmek: Pratik Bir Yaklaşım” başlıklı yazı 

yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/publications/promoting-women-

entrepreneurs-driver-business-integrity-practical-approach 

(E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 24.02.2023 tarihinde UNDP’nin internet sitesinde, Türkiye’yi 

vuran yıkıcı depremlerde binlerce binanın yıkılması sonucu 

https://www.undp.org/press-releases/hope-better-jobs-eclipses-religious-ideology-main-driver-recruitment-violent-extremist-groups-sub-saharan-africa
https://www.undp.org/press-releases/hope-better-jobs-eclipses-religious-ideology-main-driver-recruitment-violent-extremist-groups-sub-saharan-africa
https://www.undp.org/press-releases/hope-better-jobs-eclipses-religious-ideology-main-driver-recruitment-violent-extremist-groups-sub-saharan-africa
https://www.undp.org/press-releases/undp-and-ocean-cleanup-team-tackle-plastic-pollution
https://www.undp.org/press-releases/undp-and-ocean-cleanup-team-tackle-plastic-pollution
https://www.undp.org/publications/promoting-women-entrepreneurs-driver-business-integrity-practical-approach
https://www.undp.org/publications/promoting-women-entrepreneurs-driver-business-integrity-practical-approach
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oluşan moloz dağlarının temizlenmesi, UNDP’nin depreme 

karşılık belirlediği öncelikli destek alanı olarak belirtilmiştir. 

Ayrıca, UNDP’nin 113.5 milyon dolar tutarındaki finansman 

talebinin büyük bir kısmını moloz kaldırma işleminin 

oluşturduğu da belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.undp.org/press-releases/millions-tons-

earthquake-rubble-await-removal-turkiye (E.T. 24.02.2023) 

 

 

Kadınlara Karşı 

Ayrımcılığın 

Ortadan 

Kaldırılması 

Komitesi 

(CEDAW) 

 

- 17.02.2023 tarihinde Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılması Komitesi’nin, Tunus'un yedinci periyodik 

raporuna ilişkin değerlendirmesini tamamladığı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2023/02/experts-committee-

elimination-discrimination-against-women-commend-tunisia-

achieving  (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 22.02.2023 tarihinde Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Komitesi, karar alma mekanizmalarında kadınların 

eşit ve kapsayıcı temsiline ilişkin bir tartışma düzenlemiştir. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/news/2023/02/committee-

elimination-all-forms-discrimination-against-women-holds-

general-discussion (E.T. 24.02.2023) 

 

 

Irk Ayrımcılığının 

Ortadan 

Kaldırılması 

Komitesi 

 

- 02.02.2023 tarihinde Komite’nin internet sitesinde, Komite’nin 

Danimarka'nın ırkçı nefret görüntüleri içeren bir sanat 

sergisiyle ilgili soruşturmasını durdurarak ırkçı nefret 

https://www.undp.org/press-releases/millions-tons-earthquake-rubble-await-removal-turkiye
https://www.undp.org/press-releases/millions-tons-earthquake-rubble-await-removal-turkiye
https://www.ohchr.org/en/news/2023/02/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-tunisia-achieving
https://www.ohchr.org/en/news/2023/02/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-tunisia-achieving
https://www.ohchr.org/en/news/2023/02/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-tunisia-achieving
https://www.ohchr.org/en/news/2023/02/committee-elimination-all-forms-discrimination-against-women-holds-general-discussion
https://www.ohchr.org/en/news/2023/02/committee-elimination-all-forms-discrimination-against-women-holds-general-discussion
https://www.ohchr.org/en/news/2023/02/committee-elimination-all-forms-discrimination-against-women-holds-general-discussion
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(CERD)  

 

söylemine karşı etkili önlemler almadığını tespit ettiği 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/denmark-

failed-take-effective-measures-against-art-exhibition-curating 

(E.T. 28.02.2023) 

 

 

- 02.02.2023 tarihinde Komite’nin internet sitesinde, Komite, 

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uyuşmazlıkları 

çözmek için kurulan BM geçici Uzlaştırma Komisyonu 

operasyonunun sona erdiğini duyurmuştur.  

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/qatar-

against-united-arab-emirates-un-ad-hoc-conciliation-

commission (E.T. 28.02.2023) 

 

 

Avrupa İşkenceyi 

ve İnsanlık Dışı 

veya Aşağılayıcı 

Muameleyi ve 

Cezayı Önleme 

Komitesi (CPT) 

 

 

- 23.02.2023 tarihinde Komite’nin internet sitesinde, Komite 

tarafından Aralık 2022’de Litvanya’ya yapılan periyodik 

ziyaretin raporunun yayımlandığı bildirilmiştir. 

Kaynak:  

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

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

lithuania (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 24.02.2023 tarihinde, Komite’nin internet sitesinde, CPT ve 

Polonya yetkilileri arasındaki diyaloğu canlandırmak ve 

CPT’nin tavsiyelerinin yetkililer tarafından uygulanması 

konulu bir üst düzey toplantı gerçekleştirildiği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/denmark-failed-take-effective-measures-against-art-exhibition-curating
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/denmark-failed-take-effective-measures-against-art-exhibition-curating
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/qatar-against-united-arab-emirates-un-ad-hoc-conciliation-commission
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/qatar-against-united-arab-emirates-un-ad-hoc-conciliation-commission
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/qatar-against-united-arab-emirates-un-ad-hoc-conciliation-commission
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2021-visit-to-lithuania
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2021-visit-to-lithuania
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2021-visit-to-lithuania
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https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-

torture-committee-cpt-held-high-level-talks-in-poland 

(E.T. 24.02.2023) 

 

 

Avrupa Birliği 

Temel Haklar 

Ajansı (FRA) 

 

- 27.01.2023 tarihinde FRA Direktörünün 26 ve 27 Ocak 

tarihlerinde Stockholm'de düzenlenen Adalet ve İçişleri 

Bakanları gayriresmî toplantısına katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-joins-eu-justice-and-

home-affairs-ministers  (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 01.02.2023 tarihinde FRA'nın, ELSA'nın Uluslararası Strateji 

toplantısına katılacağı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2023/fra-joins-elsa-

international-strategy-meeting  (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 02.02.2023 tarihinde FRA, Avrupa Barolar ve Hukuk 

Dernekleri Konseyi (CCBE) Ceza Hukuku Komitesi 

toplantısına katılmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/presenting-fundamental-

rights-impact-counter-terrorism-law (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 02.02.2023 tarihinde FRA, kolluk kuvvetleri tarafından 

kullanılan yapay zeka teknolojileriyle ilgilenen AB tarafından 

finanse edilen büyük araştırma konsorsiyumları tarafından 

düzenlenen bir konferansta bir panelin moderatörlüğünü 

üstlenmiştir. 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-held-high-level-talks-in-poland
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-held-high-level-talks-in-poland
https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-joins-eu-justice-and-home-affairs-ministers
https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-joins-eu-justice-and-home-affairs-ministers
https://fra.europa.eu/en/event/2023/fra-joins-elsa-international-strategy-meeting
https://fra.europa.eu/en/event/2023/fra-joins-elsa-international-strategy-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2023/presenting-fundamental-rights-impact-counter-terrorism-law
https://fra.europa.eu/en/news/2023/presenting-fundamental-rights-impact-counter-terrorism-law
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Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/ethical-and-legal-aspects-

ai-law-enforcement  (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 02.02.2023 tarihinde FRA'nın refakatsiz çocuklar için 

yetişkinliğe geçiş konusunda 30 Ocak'ta Atina'da bir çalıştaya 

katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/discussing-migrant-

childrens-transition-adulthood  (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 03.02.2023 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bilgi 

Paylaşım Birimi'nin yeni oluşturduğu AİHM Bilgi Paylaşım 

Platformu'nu FRA'ya sunduğu duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/cooperation-between-fra-

and-european-court-human-rights (E.T. 24.02.2023)  

 

 

- 06.02.2023 tarihinde FRA Direktörünün Cenevre'de BM İnsan 

Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile görüşeceği 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2023/fra-and-un-human-rights-

office-further-strengthen-their-cooperation 

(E.T. 24.02.2023)  

 

 

- 08.02.2023 tarihinde FRA'nın 8-9 Şubat tarihleri arasında 

Eğitim ve Öğretimde Eşitlik ve Değerler Çalışma Grubu 

toplantısına sanal olarak katılacağı açıklanmıştır. 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/ethical-and-legal-aspects-ai-law-enforcement
https://fra.europa.eu/en/news/2023/ethical-and-legal-aspects-ai-law-enforcement
https://fra.europa.eu/en/news/2023/discussing-migrant-childrens-transition-adulthood
https://fra.europa.eu/en/news/2023/discussing-migrant-childrens-transition-adulthood
https://fra.europa.eu/en/news/2023/cooperation-between-fra-and-european-court-human-rights
https://fra.europa.eu/en/news/2023/cooperation-between-fra-and-european-court-human-rights
https://fra.europa.eu/en/event/2023/fra-and-un-human-rights-office-further-strengthen-their-cooperation
https://fra.europa.eu/en/event/2023/fra-and-un-human-rights-office-further-strengthen-their-cooperation
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Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2023/equality-and-values-

education-and-training-working-group-meet  

(E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 09.02.2023 tarihinde FRA'nın, Avrupa Konseyi Yapay Zeka 

Komitesi'nin (CAI) 1-3 Şubat tarihleri arasında yapılan genel 

kuruluna aktif olarak katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-joins-council-europe-

artificial-intelligence-committee-meeting 

(E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 10.02.2023 tarihinde FRA Direktörünün 8 Şubat'ta Avrupa 

Konseyi'nin GREVIO uzman grubu ile Kadına Yönelik Şiddet 

ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair 

İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının izlenmesi konusunda 

görüş alışverişinde bulunduğu açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-shares-views-council-

europe-grevio-expert-group (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 10.02.2023 tarihinde FRA'nın Avrupa Göç Ağı (EMN) Geri 

Dönüş Uzman Grubu toplantısına katıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-takes-part-return-

practitioners-expert-meeting (E.T. 24.02.2023) 

 

https://fra.europa.eu/en/event/2023/equality-and-values-education-and-training-working-group-meet
https://fra.europa.eu/en/event/2023/equality-and-values-education-and-training-working-group-meet
https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-joins-council-europe-artificial-intelligence-committee-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-joins-council-europe-artificial-intelligence-committee-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-shares-views-council-europe-grevio-expert-group
https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-shares-views-council-europe-grevio-expert-group
https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-takes-part-return-practitioners-expert-meeting
https://fra.europa.eu/en/news/2023/fra-takes-part-return-practitioners-expert-meeting
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- 17.02.2023 tarihinde FRA'nın Avrupa Baro ve Hukuk 

Birlikleri Başkanları yıllık toplantısına katılacağı 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://fra.europa.eu/en/event/2023/european-presidents-bar-

and-law-societies-annual-meeting (E.T. 24.02.2023) 

 

 

Avrupa Eşitlik 

Kurumları Ağı 

(EQUINET) 

 

- 06.02.2023 tarihinde EQUINET'in Twitter hesabında eşitlik 

kurumları nedir, eşitlik kurumları için standartlar nelerdir, 

neden önemlidir, EQUINET'e kimler üyedir, çalışma alanları 

hangi ayrımcılık temellerini kapsamaktadır gibi soruların 

cevaplandığı güncel EQUINET broşürü paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/equineteurope/status/16226002442517463

04 (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 20.02.2023 tarihinde EQUINET'in Twitter hesabında, makul 

düzenlemenin yalnızca engellilik gerekçesiyle değil, aynı 

zamanda ırk ve etnik köken, cinsel yönelim, din veya inanç, 

yaş, cinsiyet & cinsiyet kimliği gibi diğer tüm ayrımcılık 

gerekçeleriyle de ilgili olduğu belirtilmiş ve ilgisi nedeniyle 

“Engelliliğin Ötesinde Eşit Kurumlar ve Makul Düzenleme” 

başlıklı EQUINET perspektifi yeniden paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://twitter.com/equineteurope/status/16275890229513953

28  (E.T. 23.02.2023) 

 

 

AGİT 

Demokratik 

Kurumlar ve 

 

- 06.02.2023 tarihinde ODIHR Twitter hesabında AGİT 

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (DKİHB) 

Direktörü Matteo Mecacci'nin tweet'i paylaşılmıştır. Buna göre 

https://fra.europa.eu/en/event/2023/european-presidents-bar-and-law-societies-annual-meeting
https://fra.europa.eu/en/event/2023/european-presidents-bar-and-law-societies-annual-meeting
https://twitter.com/equineteurope/status/1622600244251746304
https://twitter.com/equineteurope/status/1622600244251746304
https://twitter.com/equineteurope/status/1627589022951395328
https://twitter.com/equineteurope/status/1627589022951395328
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İnsan Hakları 

Ofisi (ODIHR) 

 

Mecacci, şunları ifade etmiştir: “Türkiye'de bu kadar çok cana 

mal olan depremin yıkıcı etkisini büyük bir üzüntüyle 

öğrendim. Bu insani felaketin sonuçlarıyla uğraşan Türk 

hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerimi ve 

desteğimi ifade ediyorum.” 

Kaynak:  

https://twitter.com/MatteoMecacci/status/1622608383672045

568  (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 15.02.2023 tarihinde ODIHR resmi internet sitesinde, 13-14 

Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kapsamlı 

Güvenliğin Ana Dayanağı Olarak Medya Özgürlüğü konulu 

2023 yılının ilk Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı (SHDM) 

duyurulmuştur. 

Kaynak:  

https://www.osce.org/odihr/shdm_1_2023  

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 20.02.2023 tarihinde, ODIHR'nin Twitter hesabında, nefret 

suçlarının sivil toplum tarafından izlenmesinin raporlamadaki 

boşlukların doldurulmasına yardımcı olabileceği ve bu suçun 

uzun vadede ele alınması için hayati önem taşıdığı 

belirtilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında AGİT bölgesinde meydana 

gelen nefret olaylarına ilişkin sivil toplum gruplarından gelen 

veri ve bilgileri kapsayacak sivil toplum iddiaları çağrısının 

linki paylaşılmıştır. 

Kaynak:  

https://twitter.com/osce_odihr/status/1627646257496825857 

(E.T. 23.02.2023) 

 

  

https://twitter.com/MatteoMecacci/status/1622608383672045568
https://twitter.com/MatteoMecacci/status/1622608383672045568
https://www.osce.org/odihr/shdm_1_2023
https://twitter.com/osce_odihr/status/1627646257496825857
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Avustralya İnsan 

Hakları 

Komisyonu 

- 08.02.2023 tarihinde Komisyon’un internet sitesinde, Senato 

tarafından parlamentoda güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı 

oluşturmak için kabul edilen Davranış Kurallarının 

memnuniyetle karşılandığı belirtilmiştir. Bu kuralların,  

Komisyon tarafından hazırlanan “Standartları Belirleme: 

İngiliz Milletler Topluluğu Parlamenter Çalışma Yerlerine 

İlişkin Bağımsız İnceleme Raporu” adlı çalışmadaki 

tavsiyelere uygun olduğu da vurgulanmıştır. 

Kaynak: 

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

releases/commission-welcomes-parliaments-codes-conduct-

and-improved-workplace (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 21.02.2023 tarihinde Komisyon’un internet sitesinde, BM 

İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT) tarafından Ekim 

2022’de Avustralya’ya düzenlenen ziyaretin askıya alındığı, 

ardından ise ziyaretin iptal edildiği belirtilmiştir. Bu durumun, 

OPCAT’e uyum taahhüdünü yerine getirmeyen Avustralya için 

bir uyarı niteliğinde olması gerektiği vurgulanmıştır. 

Kaynak: 

https://humanrights.gov.au/about/news/urgent-action-needed-

following-termination-un-inspection (E.T. 24.02.2023) 

 

 

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

İnsan Hakları 

Merkezi 

(Ombudsman) 

 

- 27.01.2023 tarihinde Ombudsmanlık Ofisi temsilcisi, aile içi 

şiddetle mücadeleye adanmış bir bilinçlendirme etkinliğine 

katılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3718/a-representative-

of-the-ombudspersons-office-participated-in-an-awareness-

raising-event-dedicated-to-the-fight-against-domestic-

violence (E.T. 23.02.2023) 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-welcomes-parliaments-codes-conduct-and-improved-workplace
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-welcomes-parliaments-codes-conduct-and-improved-workplace
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-welcomes-parliaments-codes-conduct-and-improved-workplace
https://humanrights.gov.au/about/news/urgent-action-needed-following-termination-un-inspection
https://humanrights.gov.au/about/news/urgent-action-needed-following-termination-un-inspection
https://ombudsman.az/en/view/news/3718/a-representative-of-the-ombudspersons-office-participated-in-an-awareness-raising-event-dedicated-to-the-fight-against-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3718/a-representative-of-the-ombudspersons-office-participated-in-an-awareness-raising-event-dedicated-to-the-fight-against-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3718/a-representative-of-the-ombudspersons-office-participated-in-an-awareness-raising-event-dedicated-to-the-fight-against-domestic-violence
https://ombudsman.az/en/view/news/3718/a-representative-of-the-ombudspersons-office-participated-in-an-awareness-raising-event-dedicated-to-the-fight-against-domestic-violence
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- 27.01.2023 tarihinde Ombudsman, İran İslam 

Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 

yapılan saldırı ile ilgili bir açıklama yapmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3719/the-ombudsmans-

statement-concerning-the-attack-on-the-embassy-of-the-

republic-of-azerbaijan-in-the-islamic-republic-of-iran  

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 30.01.2023 tarihinde Ombudsman'ın Batı, Kuzey-Batı ve 

Kuzey bölge merkezleri tarafından 24 Ocak Uluslararası 

Eğitim Günü ile ilgili farkındalık artırma etkinlikleri 

düzenlenmiştir. Etkinliklerde bölge merkezlerinin başkanları, 

Azerbaycan Ombudsmanının eğitim hakkının korunması 

alanındaki faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3722/ombudspersons-

regional-centers-organized-awareness-raising-events-on-the-

right-to-education (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 02.02.2023 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva'nın İsveç 

Eşitlik Ombudsmanı Sn. Lars Arrhenius'a İsveç 

Stockholm’daki Türk Büyükelçiliği önünde kutsal kitap 

"Kur’an"ın yakılması olayıyla ilgili bir mektup gönderdiği 

açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3729/the-ombudsperson-

of-azerbaijan-sent-a-letter-to-the-equality-ombudsman-of-

sweden- (E.T. 23.02.2023) 

https://ombudsman.az/en/view/news/3719/the-ombudsmans-statement-concerning-the-attack-on-the-embassy-of-the-republic-of-azerbaijan-in-the-islamic-republic-of-iran
https://ombudsman.az/en/view/news/3719/the-ombudsmans-statement-concerning-the-attack-on-the-embassy-of-the-republic-of-azerbaijan-in-the-islamic-republic-of-iran
https://ombudsman.az/en/view/news/3719/the-ombudsmans-statement-concerning-the-attack-on-the-embassy-of-the-republic-of-azerbaijan-in-the-islamic-republic-of-iran
https://ombudsman.az/en/view/news/3722/ombudspersons-regional-centers-organized-awareness-raising-events-on-the-right-to-education
https://ombudsman.az/en/view/news/3722/ombudspersons-regional-centers-organized-awareness-raising-events-on-the-right-to-education
https://ombudsman.az/en/view/news/3722/ombudspersons-regional-centers-organized-awareness-raising-events-on-the-right-to-education
https://ombudsman.az/en/view/news/3729/the-ombudsperson-of-azerbaijan-sent-a-letter-to-the-equality-ombudsman-of-sweden-
https://ombudsman.az/en/view/news/3729/the-ombudsperson-of-azerbaijan-sent-a-letter-to-the-equality-ombudsman-of-sweden-
https://ombudsman.az/en/view/news/3729/the-ombudsperson-of-azerbaijan-sent-a-letter-to-the-equality-ombudsman-of-sweden-
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- 03.02.2023 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva'nın Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme'nin (ÇHS) işaret diline çevrilmiş e-

versiyonunun yaratıcı ekibi ile bir toplantı yaptığı 

açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3733/the-ombudsman-

held-a-meeting-with-the-creative-team-of-the-sign-language-

version-of-the-e-convention-on-the-rights-of-the-child   

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 04.02.2023 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva, Pakistan'ın 

Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından Keşmir Dayanışma Günü 

münasebetiyle düzenlenen uluslararası konferansa katılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3736/ombudsperson-

participated-in-the-international-conference-held-by-the-

embassy-of-pakistan-in-azerbaijan-on-the-occasion-of-

kashmir-solidarity-day (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 07.02.2023 tarihinde Ombudsmanlık Ofisi temsilcileri, ev 

kadınlarının sosyal korunmasına ve uluslararası deneyime 

adanmış etkinliğe katılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3742/representatives-of-

the-ombudspersons-office-participated-in-the-event-

dedicated-to-social-protection-of-housewives-and-

international-experience (E.T. 23.02.2023) 

 

 

https://ombudsman.az/en/view/news/3733/the-ombudsman-held-a-meeting-with-the-creative-team-of-the-sign-language-version-of-the-e-convention-on-the-rights-of-the-child
https://ombudsman.az/en/view/news/3733/the-ombudsman-held-a-meeting-with-the-creative-team-of-the-sign-language-version-of-the-e-convention-on-the-rights-of-the-child
https://ombudsman.az/en/view/news/3733/the-ombudsman-held-a-meeting-with-the-creative-team-of-the-sign-language-version-of-the-e-convention-on-the-rights-of-the-child
https://ombudsman.az/en/view/news/3736/ombudsperson-participated-in-the-international-conference-held-by-the-embassy-of-pakistan-in-azerbaijan-on-the-occasion-of-kashmir-solidarity-day
https://ombudsman.az/en/view/news/3736/ombudsperson-participated-in-the-international-conference-held-by-the-embassy-of-pakistan-in-azerbaijan-on-the-occasion-of-kashmir-solidarity-day
https://ombudsman.az/en/view/news/3736/ombudsperson-participated-in-the-international-conference-held-by-the-embassy-of-pakistan-in-azerbaijan-on-the-occasion-of-kashmir-solidarity-day
https://ombudsman.az/en/view/news/3736/ombudsperson-participated-in-the-international-conference-held-by-the-embassy-of-pakistan-in-azerbaijan-on-the-occasion-of-kashmir-solidarity-day
https://ombudsman.az/en/view/news/3742/representatives-of-the-ombudspersons-office-participated-in-the-event-dedicated-to-social-protection-of-housewives-and-international-experience
https://ombudsman.az/en/view/news/3742/representatives-of-the-ombudspersons-office-participated-in-the-event-dedicated-to-social-protection-of-housewives-and-international-experience
https://ombudsman.az/en/view/news/3742/representatives-of-the-ombudspersons-office-participated-in-the-event-dedicated-to-social-protection-of-housewives-and-international-experience
https://ombudsman.az/en/view/news/3742/representatives-of-the-ombudspersons-office-participated-in-the-event-dedicated-to-social-protection-of-housewives-and-international-experience


19 
 

- 11.02.2023 tarihinde Ombudsman depremzedelere başsağlığı 

dilemek için Azerbaycan'daki Türk büyükelçiliğini ziyaret 

etmiştir. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3749/the-ombudsman-

visited-the-turkish-embassy-in-azerbaijan-to-extend-

condolences-to-the-victims-of-the-earthquake 

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 13.02.2023 tarihinde Ombudsman, Azerbaycan'da Yüksek 

Mahkemenin kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle 

düzenlenen "Yüksek Mahkemelerin adaletteki rolü: en iyi 

uygulamalar ve modern zorluklar" konulu uluslararası 

konferansa katılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3751/the-ombudsperson-

participated-in-the-international-conference-dedicated-to-the-

100th-anniversary-of-the-supreme-court  (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 17.02.2023 tarihinde Ombudsman, ABD Uluslararası 

Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Azerbaycan'daki Misyon 

Direktörü Michael Nehrbass ve başkanlığındaki heyeti kabul 

etmiştir. Toplantıda kadınların ekonomik imkânlarının 

artırılması, insan ticareti ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadele 

ve diğer alanlarda ortak iş birliği perspektifleri masaya 

yatırılmış ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3753/ombudsman-met-

with-the-delegation-of-us-international-development-agency-

usaid-in-azerbaijan (E.T. 23.02.2023) 

 

https://ombudsman.az/en/view/news/3749/the-ombudsman-visited-the-turkish-embassy-in-azerbaijan-to-extend-condolences-to-the-victims-of-the-earthquake
https://ombudsman.az/en/view/news/3749/the-ombudsman-visited-the-turkish-embassy-in-azerbaijan-to-extend-condolences-to-the-victims-of-the-earthquake
https://ombudsman.az/en/view/news/3749/the-ombudsman-visited-the-turkish-embassy-in-azerbaijan-to-extend-condolences-to-the-victims-of-the-earthquake
https://ombudsman.az/en/view/news/3751/the-ombudsperson-participated-in-the-international-conference-dedicated-to-the-100th-anniversary-of-the-supreme-court
https://ombudsman.az/en/view/news/3751/the-ombudsperson-participated-in-the-international-conference-dedicated-to-the-100th-anniversary-of-the-supreme-court
https://ombudsman.az/en/view/news/3751/the-ombudsperson-participated-in-the-international-conference-dedicated-to-the-100th-anniversary-of-the-supreme-court
https://ombudsman.az/en/view/news/3753/ombudsman-met-with-the-delegation-of-us-international-development-agency-usaid-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3753/ombudsman-met-with-the-delegation-of-us-international-development-agency-usaid-in-azerbaijan
https://ombudsman.az/en/view/news/3753/ombudsman-met-with-the-delegation-of-us-international-development-agency-usaid-in-azerbaijan
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- 23.02.2023 tarihinde Ombudsman, Hocalı faciasının 31. yıl 

dönümü münasebetiyle bir açıklama yapmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3761/statement-of-the-

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

of-azerbaijan-on-the-occasion-of-the-31st-anniversary-of-the-

khojaly-tragedy (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 23.02.2023 tarihinde Ombudsman Sabina Aliyeva, 

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen "İnsan hakları 

ve özgürlüklerin güvenilir bir şekilde korunması alanında ortak 

eylem ve iş birliği" konulu uluslararası konferansa katılmıştır. 

Kaynak: 

https://ombudsman.az/en/view/news/3765/sabina-aliyeva-

participated-in-the-international-conference-organized-by-the-

uzbekistan-ombudsman-institute (E.T. 24.02.2023) 

 

 

Bulgaristan 

Ombudsmanlığı 

 

- 01.02.2023 tarihinde Ombudsman'ın internet sitesinde, 

Ombudsman Diana Kovacheva'nın ilgili makamlara, çok 

sayıda şikayete dayanarak devletin mobil operatörlerin fiyat 

artışlarına karşı mobil hizmet kullanıcılarının haklarının 

korunmasını talep ettiği bir yazı gönderdiği açıklanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-the-state-

supports-mobile-operators-while-they-raise-prices-for-1988 

(E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 06.02.2023 tarihinde Ombudsman'ın internet sitesinde, 

Ombudsman Diana Kovacheva'nın ilgili makamlara sağlık 

https://ombudsman.az/en/view/news/3761/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-on-the-occasion-of-the-31st-anniversary-of-the-khojaly-tragedy
https://ombudsman.az/en/view/news/3761/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-on-the-occasion-of-the-31st-anniversary-of-the-khojaly-tragedy
https://ombudsman.az/en/view/news/3761/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-on-the-occasion-of-the-31st-anniversary-of-the-khojaly-tragedy
https://ombudsman.az/en/view/news/3761/statement-of-the-commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-on-the-occasion-of-the-31st-anniversary-of-the-khojaly-tragedy
https://ombudsman.az/en/view/news/3765/sabina-aliyeva-participated-in-the-international-conference-organized-by-the-uzbekistan-ombudsman-institute
https://ombudsman.az/en/view/news/3765/sabina-aliyeva-participated-in-the-international-conference-organized-by-the-uzbekistan-ombudsman-institute
https://ombudsman.az/en/view/news/3765/sabina-aliyeva-participated-in-the-international-conference-organized-by-the-uzbekistan-ombudsman-institute
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-the-state-supports-mobile-operators-while-they-raise-prices-for-1988
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-the-state-supports-mobile-operators-while-they-raise-prices-for-1988
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güvencesinden karşılanan sağlık faaliyetlerine yıllık 

doğurganlık testlerinin dahil edilmesini tavsiye eden bir yazı 

gönderdiği duyurulmuştur. Kadınlar için bunun yumurtalık 

rezervi değerlendirmesi, erkekler içinse sperm analizi anlamına 

geldiği de belirtilmiştir. 

Kaynak: 

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

recommendation-that-the-nhif-cover-fertility-tests-1989 

(E.T. 24.02.2023) 

 

 

Bulgaristan 

Ayrımcılığa Karşı 

Koruma 

Komisyonu 

 

 

 

- 08.02.2023 tarihinde Komisyon’un resmi internet sitesinde, 

Komisyon’un, Thomson Vakfı'nın Dijital Medya ve İnsan 

Hakları Gazeteciliği programı kapsamında genç gazetecilere 

yönelik eğitim başlatmak üzere bir etkinliğe ev sahipliği 

yaptığı bilgisi verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www-kzd--nondiscrimination-

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

e/2/2013-2022-12-20-14-30-

10?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg (E.T. 23.02.2023) 

 

 

Büyük Britanya 

Eşitlik ve İnsan 

Hakları 

Komisyonu 

(EHRC) 

 

 

- 02.02.2023 tarihinde Büyük Britanya Eşitlik ve İnsan Hakları 

Komisyonu’nun Birleşmiş Milletlere sunduğu bir rapora göre, 

İngiltere ve Galler'deki insanlar sosyal, ekonomik ve kültürel 

haklarından taviz verme riski taşmaktadır. Rapor, sosyal bakım 

üzerindeki baskılar ve dijital dışlama ile çevrimiçi güvenliğin 

etkileri de dahil olmak üzere İngiltere'de eşitliği ve insan 

haklarını güçlendirmek için ele alınması gereken bazı konuları 

özetlemektedir. 

Kaynak: 

https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-with-a-recommendation-that-the-nhif-cover-fertility-tests-1989
https://www.ombudsman.bg/en/n/the-ombudsman-with-a-recommendation-that-the-nhif-cover-fertility-tests-1989
https://www-kzd--nondiscrimination-com.translate.goog/layout/index.php/component/content/article/2/2013-2022-12-20-14-30-10?_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/2/2013-2022-12-20-14-30-10?_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/2/2013-2022-12-20-14-30-10?_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/2/2013-2022-12-20-14-30-10?_x_tr_sl=bg&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=bg
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https://www.equalityhumanrights.com/en/our-

work/news/human-rights-watchdog-warns-united-nations-

concerns-over-economic-social-and-1 (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 02.02.2023 tarihindeki habere göre EHRC tarafından Melissa 

Glover’in doğum iznindeyken iş vereni Lacoste’ye yaptığı 

esnek çalışma talebinin reddedilmesi üzerine dezavantajlı 

durumuna düşmesi ile ilgili davada hukuki destek ve fon 

sağlanmıştır. Esnek çalışma talebinin reddedilmesinin 

başvuranı cinsiyeti nedeniyle dezavantajlı duruma 

düşürdüğünün Mahkeme tarafından kabul edilmesinden 

memnuniyet duyulmuştur.  

Kaynak: 

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

work/news/ehrc-response-following-judgment-ms-m-glover-v-

lacoste (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 03.02.2023 tarihinde Büyük Britanya Eşitlik ve İnsan Hakları 

Komisyonu’nun internet sayfasında UK Athletics'in transların 

atletizme katılımına ilişkin tutumuna dair açıklama 

paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

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

work/news/statement-uk-athletics-position-trans-

people%E2%80%99s-participation-athletics (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 08.02.2023 tarihinde McDonald's ile EHRC arasında personelin 

cinsel tacizden korunması için birtakım taahhütler içeren yasal 

bir anlaşma imzalamıştır.  

Kaynak: 

https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/human-rights-watchdog-warns-united-nations-concerns-over-economic-social-and-1
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/human-rights-watchdog-warns-united-nations-concerns-over-economic-social-and-1
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/human-rights-watchdog-warns-united-nations-concerns-over-economic-social-and-1
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/ehrc-response-following-judgment-ms-m-glover-v-lacoste
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/ehrc-response-following-judgment-ms-m-glover-v-lacoste
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/ehrc-response-following-judgment-ms-m-glover-v-lacoste
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/statement-uk-athletics-position-trans-people%E2%80%99s-participation-athletics
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/statement-uk-athletics-position-trans-people%E2%80%99s-participation-athletics
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/statement-uk-athletics-position-trans-people%E2%80%99s-participation-athletics


23 
 

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

work/news/mcdonald%E2%80%99s-signs-legal-agreement-

ehrc-protect-staff-sexual-harassment (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 10.02.2023 tarihinde EHRC’nin kurumsal Twitter adresinden 

afro saç tipine sahip Ruby isimli çocuğun sürekli eve 

gönderilmesinden dolayı okulda maruz kaldığı ayrımcılığı 

içeren hikayesi paylaşılmıştır. Okullarda afro tip saç 

ayrımcılığının önlenmesi için EHRC tarafından hazırlanan 

rehber olduğu hatırlatılmıştır.  

Kaynak: 

https://twitter.com/ehrc (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 15.02.2023 tarihindeki habere göre, EHRC tarafından İşçi 

Partisi’nin Eşitlik Yasası’nın ihlallerini ele almak için 

anlaşmaya varılan eylem planındaki değişiklikleri yerine getirip 

getirmediğine ilişkin değerlendirme tamamlanmıştır. Buna göre 

EHRC, 29 Ekim 2020'de antisemitizm soruşturmasının Parti'yi 

yasa dışı taciz ve ayrımcılık eylemlerinden sorumlu bulmasının 

ardından İşçi Partisi'ne yasa dışı eylem bildirimi göndermiştir. 

İşçi Partisi, bu hukuka aykırı eylemlerin devamını veya 

tekrarını önlemek için, yerine getirilmediği takdirde mahkeme 

tarafından yasal olarak uygulanabilecek bir eylem planı 

üretmek zorunda kalmıştır. Eylem planı 31 Ocak 2023'te sona 

ermiştir. EHRC, alınan tedbirlerden memnun olduğunu ifade 

ederek İşçi Partisi ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır. 

Kaynak: 

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

work/news/equality-watchdog-concludes-monitoring-labour-

party-action-plan (E.T.22.02.2023) 

 

https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/mcdonald%E2%80%99s-signs-legal-agreement-ehrc-protect-staff-sexual-harassment
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/mcdonald%E2%80%99s-signs-legal-agreement-ehrc-protect-staff-sexual-harassment
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/mcdonald%E2%80%99s-signs-legal-agreement-ehrc-protect-staff-sexual-harassment
https://twitter.com/ehrc
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-watchdog-concludes-monitoring-labour-party-action-plan
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-watchdog-concludes-monitoring-labour-party-action-plan
https://www.equalityhumanrights.com/en/our-work/news/equality-watchdog-concludes-monitoring-labour-party-action-plan
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Danimarka İnsan 

Hakları Enstitüsü 

 

- 01.02.2023 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 

tarafından 18-25 yaş arası gençlerin haklarını aramaları için 

Haklar Laboratuvarı başlatıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://menneskeret.dk/nyheder/kend-dine-rettigheder-marker 

(E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 01.02.2023 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nün 

internet sayfasında Danimarka’daki zorla evlat edinilme 

konusuna ilişkin hazırlanan rapor paylaşılmıştır. Rapora göre 

ebeveynlik kapasitesindeki kalıcı düşüş nedeniyle zorla evlat 

edinilme vakalarında 2020 yılından beri bir artış gözlenmiştir. 

2020-2022 yılları arasında Temyiz Kurulu, 39-45 arasında zorla 

evlat edinilme başvurusunu incelemiştir. Bu sayı 2016-2018 

yılları arasında ortalama 11’dir. 

Kaynak: 

https://menneskeret.dk/nyheder/lov-tvangsadoptioner-kan-

foere-kraenkelser-retten-familieliv (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 02.02.2023 tarihindeki haberde, polis kayıtlarına göre nefret 

suçlarının bir düşüş gösterdiği, 2021 yılında polisin 521 nefret 

suçu vakası kaydettiği, 2020 yılında ise 635 nefret suçu kaydı 

bulunduğu belirtilmiştir. Adalet Bakanlığı mağdur anketine 

göre ise 2020 yılında yaklaşık 12.000 kişi nefret suçuna maruz 

kalmıştır. Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü İcra Direktörü 

Louise Holck’a göre "Toplumdaki nefret suçlarının sayısı ile 

kayıtlı suçların sayısı arasında bu kadar büyük bir fark olması, 

mevcut kayıt sistemindeki eksiklikleri göstermektedir." 

Kaynak: 

https://menneskeret.dk/nyheder/kend-dine-rettigheder-marker
https://menneskeret.dk/nyheder/lov-tvangsadoptioner-kan-foere-kraenkelser-retten-familieliv
https://menneskeret.dk/nyheder/lov-tvangsadoptioner-kan-foere-kraenkelser-retten-familieliv
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https://menneskeret.dk/nyheder/politiets-registrering-

hadforbrydelser-boer-styrkes (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 05.02.2023 tarihinde, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 

tarafından hazırlanan “Şili'de balıkçılık, su ürünleri 

yetiştiriciliği ve insan hakları: devletin insan haklarını 

geliştirme, koruma ve saygı duyma görevi” adlı çalışma 

kamuoyuna duyurulmuştur.  

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/publications/fisheries-

aquaculture-human-rights-chile-duty-state-promote-protect-

respect-human (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 06.02.2023 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 

tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir İyileşme Taahhüdü: 

Değişim için iyi uygulamalar” adlı çalışma kamuoyuna 

duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/publications/sustainable-

recovery-pledge-good-practices-change (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 07.02.2023 tarihindeki haberde, Grönland Hükümeti tarafından 

psikolojik şiddet uygulamayı yasadışı hale getirmek için yasal 

düzenleme yapılmasının memnuniyetle karşılandığı ifade 

edilmiştir. Psikolojik şiddetin suç sayılması, İstanbul 

Sözleşmesi’nin 33. Maddesi ile uyumludur. 2022'de Grönland 

Parlamentosu (Inatsisartut), Grönland'ın Avrupa Konseyi'nin 

kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bunlarla 

mücadele etme sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne 

katılması gerektiğine karar vermiştir. 

https://menneskeret.dk/nyheder/politiets-registrering-hadforbrydelser-boer-styrkes
https://menneskeret.dk/nyheder/politiets-registrering-hadforbrydelser-boer-styrkes
https://www.humanrights.dk/publications/fisheries-aquaculture-human-rights-chile-duty-state-promote-protect-respect-human
https://www.humanrights.dk/publications/fisheries-aquaculture-human-rights-chile-duty-state-promote-protect-respect-human
https://www.humanrights.dk/publications/fisheries-aquaculture-human-rights-chile-duty-state-promote-protect-respect-human
https://www.humanrights.dk/publications/sustainable-recovery-pledge-good-practices-change
https://www.humanrights.dk/publications/sustainable-recovery-pledge-good-practices-change


26 
 

Kaynak: 

https://menneskeret.dk/nyheder/menneskeretligt-fremskridt-

groenland-kriminalisere-psykisk-vold (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 08.02.2023 tarihindeki haberde, Danimarka İnsan Hakları 

Enstitüsü ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile kurulan 

“İnsan Hakları İttifakı” çerçevesinde 2023 yılında Danimarkalı 

rapçiler ve uluslararası hip-hop sanatçıları ile iş birliği içinde 

önümüzdeki iki yıl boyunca podcast hikayeleri, atölye 

çalışmaları ve konserler gibi çok çeşitli etkinlikler 

düzenleneceği duyurulmuştur. Ayrıca, Roskilde Festivalinde 

farklı ülkelerden gelen hip-hop sanatçıları ile insan haklarını 

gündeme getirdikleri bir platform oluşturulmasının 

hedeflendiği belirtilmiştir. 

Kaynak: 

https://menneskeret.dk/nyheder/hiphop-kunstnere-front-

motivere-unge-staa-menneskerettighederne (E.T. 22.02.2023)   

 

 

- 17.02.2023 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 

tarafından hazırlanan “Kenya'da insan hakları ve kamu 

alımlarını düzenleyen yasal çerçevenin gözden geçirilmesi” 

adlı çalışma kamuoyuna duyurulmuştur.  

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/publications/review-legal-

framework-governing-human-rights-public-procurement-

kenya (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 20.02.2023 tarihindeki habere göre, 1980’den beri Danimarka 

vatandaşı olmayanların sayısının %1,9’dan %10,5’e yükseldiği, 

Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü tarafından yapılan analize 

https://menneskeret.dk/nyheder/menneskeretligt-fremskridt-groenland-kriminalisere-psykisk-vold
https://menneskeret.dk/nyheder/menneskeretligt-fremskridt-groenland-kriminalisere-psykisk-vold
https://menneskeret.dk/nyheder/hiphop-kunstnere-front-motivere-unge-staa-menneskerettighederne
https://menneskeret.dk/nyheder/hiphop-kunstnere-front-motivere-unge-staa-menneskerettighederne
https://www.humanrights.dk/publications/review-legal-framework-governing-human-rights-public-procurement-kenya
https://www.humanrights.dk/publications/review-legal-framework-governing-human-rights-public-procurement-kenya
https://www.humanrights.dk/publications/review-legal-framework-governing-human-rights-public-procurement-kenya
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göre vatandaşlık için belirlenen katı kuralların en çok çocukları 

ve gençleri etkilediği paylaşılmıştır. Danimarka vatandaşlık 

kuralları açısından Avrupa ülkeleri arasında en katı kurallara 

sahip ülke olarak yer almaktadır. Bunun en önemli sebebi, 

süresiz oturma izni ve vatandaşlığa başvurabilmek için 18 yaş 

kuralının bulunmasıdır. Örneğin Norveç’te çocukların 12 

yaşından itibaren bağımsız olarak vatandaşlık almaları 

mümkündür. Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü'ne göre 

Danimarka, çocukların 18 yaşını doldurmadan önce bağımsız 

olarak vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin vermelidir. 

Kaynak: 

https://menneskeret.dk/nyheder/stadigt-flere-boern-unge-ikke-

dansk-statsborgerskab (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 20.02.2023 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 

tarafından hazırlanan “Aşağı yönlü değer zincirinde durum 

tespiti: mevcut şirket uygulamasının örnek olay incelemeleri” 

adlı çalışma kamuoyuna duyurulmuştur.  

Kaynak: 

https://www.humanrights.dk/publications/due-diligence-

downstream-value-chain-case-studies-current-company-

practice (E.T. 22.02.2023) 

 

 

Almanya İnsan 

Hakları Enstitüsü 

 

 

 

- Şubat ayında Alman İnsan Hakları Enstitüsünün acil durum 

barınmalarına ilişkin kurallar çağrısında bulunduğu "Evsizler 

için acil barınma ve insan haklarına saygı" başlıklı çalışma 

Enstitünün internet sitesinde yayımlanmıştır. 

Kaynak: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/publikationen/detail/not-unterkuenfte-

fuer-menschen-ohne-wohnung-und-die-beachtung-von-

https://menneskeret.dk/nyheder/stadigt-flere-boern-unge-ikke-dansk-statsborgerskab
https://menneskeret.dk/nyheder/stadigt-flere-boern-unge-ikke-dansk-statsborgerskab
https://www.humanrights.dk/publications/due-diligence-downstream-value-chain-case-studies-current-company-practice
https://www.humanrights.dk/publications/due-diligence-downstream-value-chain-case-studies-current-company-practice
https://www.humanrights.dk/publications/due-diligence-downstream-value-chain-case-studies-current-company-practice
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/not-unterkuenfte-fuer-menschen-ohne-wohnung-und-die-beachtung-von-menschen-rechten
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/not-unterkuenfte-fuer-menschen-ohne-wohnung-und-die-beachtung-von-menschen-rechten
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/not-unterkuenfte-fuer-menschen-ohne-wohnung-und-die-beachtung-von-menschen-rechten
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menschen-rechten (E.T. 23.02.2023) 

 

 

Gürcistan 

Ombudsmanlığı 

 

 

 

- 27.01.2023 tarihinde Gürcistan Kamu Savunucusu 

temsilcilerinin Tiflis devlet okullarının öğrencileriyle bir araya 

gelerek eğitim hakkının önemi, bileşenleri ve bu hakla ilgili 

Kamu Savunucusu uygulaması hakkında konuştukları 

açıklanmıştır. 

Kaynak: 

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

skolis-mostsavleebtan (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 27.01.2023 tarihinde Gürcistan Ombudsmanlık Ofisi, soykırım 

kurbanlarını anma günü adına bir açıklama yapmıştır. 

Kaynak: 

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

sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-holokostis-

mskhverplta-khsenebis-dghestan-dakavshirebit  

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 03.02.2023 tarihinde Gürcistan Ombudsmanlık Ofisi 

temsilcilerinin Avrupa Konseyi'nin çeşitli organlarının 

temsilcileriyle görüştükleri duyurulmuştur. Ziyaretin amacı, 

uluslararası ortaklara geçiş döneminde insan haklarının 

durumu ve Ombudsmanlık Ofisi tarafından uygulanan ve 

planlanan faaliyetler hakkında bilgi vermektir. 

Kaynak: 

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

sakhalkho-damtsvelis-movaleobis-shemsrulebelma-evropis-

sabchos-skhvadaskhva-organoebtan-shekhvedrebi-gamarta 

(E.T. 24.02.2023) 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/not-unterkuenfte-fuer-menschen-ohne-wohnung-und-die-beachtung-von-menschen-rechten
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/shekhvedra-skolis-mostsavleebtan
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/shekhvedra-skolis-mostsavleebtan
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-holokostis-mskhverplta-khsenebis-dghestan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-holokostis-mskhverplta-khsenebis-dghestan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-holokostis-mskhverplta-khsenebis-dghestan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-movaleobis-shemsrulebelma-evropis-sabchos-skhvadaskhva-organoebtan-shekhvedrebi-gamarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-movaleobis-shemsrulebelma-evropis-sabchos-skhvadaskhva-organoebtan-shekhvedrebi-gamarta
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-movaleobis-shemsrulebelma-evropis-sabchos-skhvadaskhva-organoebtan-shekhvedrebi-gamarta
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- 09.02.2023 tarihinde Ombudsman, Gürcistan vatandaşlarının 

mal ve hizmetlere kısıtlı erişimine ilişkin bir açıklama 

yapmıştır. 

Kaynak: 

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

damtsvelis-gantskhadeba-sakonlisa-da-momsakhurebis-

mighebaze-sakartvelos-mokalakeebis-tsvdomis-shezghudvis-

faktebtan-dakavshirebit  (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 12.02.2023 tarihinde Ombudsmanlık Ofisi ile Çocuk Haklarını 

Koruma Daimi Parlamento Konseyi temsilcileri arasında bir 

çalışma toplantısı yapıldığı duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

damtsvelis-aparatsa-da-bavshvis-uflebata-datsvis-

mudmivmokmed-saparlamento-sabchos-samushao-

shekhvedra (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 17.02.2023 tarihinde, Ombudsmanlık Ofisi’nin Gürcistan'ın 

"Yabancı etkinin şeffaflığına ilişkin" yasa tasarısını yinelediği 

ve önerilen belgenin çağdaş demokratik bir devletin 

uluslararası veya yerel insan hakları standartlarına uymadığı ve 

temel ilkelerle bağdaşmadığı görüşünde olduğu açıklanmıştır. 

Kaynak: 

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

sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-utskhouri-

gavlenis-gamchvirvalobis-shesakheb-sakartvelos-

kanonproekts-taobaze (E.T. 24.02.2023) 

 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-sakonlisa-da-momsakhurebis-mighebaze-sakartvelos-mokalakeebis-tsvdomis-shezghudvis-faktebtan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-sakonlisa-da-momsakhurebis-mighebaze-sakartvelos-mokalakeebis-tsvdomis-shezghudvis-faktebtan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-sakonlisa-da-momsakhurebis-mighebaze-sakartvelos-mokalakeebis-tsvdomis-shezghudvis-faktebtan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-sakonlisa-da-momsakhurebis-mighebaze-sakartvelos-mokalakeebis-tsvdomis-shezghudvis-faktebtan-dakavshirebit
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparatsa-da-bavshvis-uflebata-datsvis-mudmivmokmed-saparlamento-sabchos-samushao-shekhvedra
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparatsa-da-bavshvis-uflebata-datsvis-mudmivmokmed-saparlamento-sabchos-samushao-shekhvedra
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparatsa-da-bavshvis-uflebata-datsvis-mudmivmokmed-saparlamento-sabchos-samushao-shekhvedra
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparatsa-da-bavshvis-uflebata-datsvis-mudmivmokmed-saparlamento-sabchos-samushao-shekhvedra
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-utskhouri-gavlenis-gamchvirvalobis-shesakheb-sakartvelos-kanonproekts-taobaze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-utskhouri-gavlenis-gamchvirvalobis-shesakheb-sakartvelos-kanonproekts-taobaze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-utskhouri-gavlenis-gamchvirvalobis-shesakheb-sakartvelos-kanonproekts-taobaze
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-aparatis-gantskhadeba-utskhouri-gavlenis-gamchvirvalobis-shesakheb-sakartvelos-kanonproekts-taobaze
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- 17.02.2023 tarihinde Gürcistan Ombudsmanlığı, Engelli 

Kişilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 

Gürcistan makamları tarafından uygulanmasına ilişkin 

Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi’ne 

alternatif bir rapor sunmuştur. 

Kaynak: 

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

damtsvelma-gaeros-shshm-pirta-uflebebis-komitets-

alternatiuli-angarishi-tsarudgina (E.T. 24.02.2023) 

 

 

- 23.02.2023 tarihinde Ombudsmanlık yetkililerinin Ruh Sağlığı 

ve Bağımlılığı Önleme Merkezi çalışanlarına yönelik eşitlik ve 

ayrımcılık yapılmaması konularında bilgilendirme toplantısı 

düzenlediği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

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

ambebi/sainformatsio-shekhvedra-fsikikuri-janmrtelobis-da-

narkomaniis-preventsiis-tsentris-tanamshromlebistvis 

(E.T. 24.02.2023) 

  

 

İrlanda İnsan 

Hakları ve Eşitlik 

Komisyonu 

(IHREC) 

 

- 27.01.2023 tarihinde İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik 

Komisyonu, İrlanda'nın şu anda Uluslararası Koruma için yeni 

gelen başvuru sahipleriyle ilgili uluslararası yükümlülüklerini 

açık bir şekilde ihlal ettiği görüşünü Çocuklar, Eşitlik, 

Engellilik, Uyum ve Gençlik Bakanı Roderic O'Gorman'a ifade 

etmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/state-in-clear-breach-of-human-rights-

obligations-to-international-protection-applicants/  

(E.T. 23.02.2023) 

https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelma-gaeros-shshm-pirta-uflebebis-komitets-alternatiuli-angarishi-tsarudgina
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelma-gaeros-shshm-pirta-uflebebis-komitets-alternatiuli-angarishi-tsarudgina
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelma-gaeros-shshm-pirta-uflebebis-komitets-alternatiuli-angarishi-tsarudgina
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sainformatsio-shekhvedra-fsikikuri-janmrtelobis-da-narkomaniis-preventsiis-tsentris-tanamshromlebistvis
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sainformatsio-shekhvedra-fsikikuri-janmrtelobis-da-narkomaniis-preventsiis-tsentris-tanamshromlebistvis
https://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sainformatsio-shekhvedra-fsikikuri-janmrtelobis-da-narkomaniis-preventsiis-tsentris-tanamshromlebistvis
https://www.ihrec.ie/state-in-clear-breach-of-human-rights-obligations-to-international-protection-applicants/
https://www.ihrec.ie/state-in-clear-breach-of-human-rights-obligations-to-international-protection-applicants/
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- 27.01.2023 tarihinde Komisyon, İş Mahkemesi tarafından bu 

hafta yayınlanan ve An Garda Síochána'ya işe alım için en fazla 

35 yaş öngören düzenlemelerin yaş temelinde ayrımcı 

olduğunu teyit eden önemli tespitlerini memnuniyetle 

karşıladığını belirtmiştir. Komisyon, bu ayrımcılığa meydan 

okumak için bu davaların merkezinde yer alan her iki erkeğe 

de yasal temsil sağlamıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/labour-court-determines-an-garda-

siochana-discriminated-against-older-recruits/ 

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 03.02.2021 tarihinde Komisyon, refah endekslemeye ilişkin 

politika beyanını yayımlamıştır. Raporda on iki temel tavsiye 

ortaya koyulmaktadır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/welfare-indexation-crucial-in-

combatting-income-inequality/ (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 09.02.2023 tarihinde Komisyon, BM Çocuk Hakları Komitesi 

tarafından yayınlanan Sonuç Gözlemlerini olumlu 

karşılamıştır. Komite; çocuklardan, sivil toplumdan, Çocuk 

Ombudsmanı Ofisi’nden ve Komisyon’dan gelen katkıları 

içeren bir sürecin ardından vardığı sonuca ulaşmıştır. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/un-human-rights-body-critical-of-state-

on-childrens-mental-health-provision/ (E.T. 23.02.2023) 

 

 

https://www.ihrec.ie/labour-court-determines-an-garda-siochana-discriminated-against-older-recruits/
https://www.ihrec.ie/labour-court-determines-an-garda-siochana-discriminated-against-older-recruits/
https://www.ihrec.ie/welfare-indexation-crucial-in-combatting-income-inequality/
https://www.ihrec.ie/welfare-indexation-crucial-in-combatting-income-inequality/
https://www.ihrec.ie/un-human-rights-body-critical-of-state-on-childrens-mental-health-provision/
https://www.ihrec.ie/un-human-rights-body-critical-of-state-on-childrens-mental-health-provision/
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- 14.02.2023 tarihinde Komisyon, Devlet’e ekonomik, sosyal ve 

kültürel (“ESC”) hakların Anayasa'da yer alması çağrısında 

bulunmuştur. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/commission-calls-for-constitutional-

amendment-to-enshrine-economic-and-social-rights/   

(E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 20.02.2023 tarihinde Komisyonun, İstinaf Mahkemesi'nin 

insan ticareti suçları için insan ticaretinin ciddiyetini ve fuhuşu 

organize etme suçunu açıkça kabul eden cezalandırma kılavuzu 

sağlama konusunda gösterdiği netliği memnuniyetle 

karşıladığı belirtilmiştir. 

Kaynak:  

https://www.ihrec.ie/commission-welcomes-sentencing-

guidelines-for-trafficking-offences/ (E.T. 23.02.2023) 

 

 

- 22.02.2023 tarihinde Yargıtay tarafından adil yargılanma 

hakkının incelendiği, yasal bir savunmaya dayanıldığında ispat 

yükünün sanık kişiye kaydırıldığı bir davada Komisyon'a 

amicus curiae (“mahkemenin dostu”) işlevini kullanmasına 

izin verilmiştir. 

Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/commission-to-assist-supreme-court-in-

case-dealing-with-right-to-fair-trial/ (E.T. 23.02.2023) 

 

 

Norveç Ulusal 

İnsan Hakları 

Kurumu  

 

 

- 03.02.2023 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu 

tarafından Rasmus Paludan’ın Türk Büyükelçiliği önünde 

Kuran-ı Kerim yakma eyleminde bulunmasının ifade özgürlüğü 

ile ilişkisinin değerlendirildiği bir makale paylaşılmıştır. 

https://www.ihrec.ie/commission-calls-for-constitutional-amendment-to-enshrine-economic-and-social-rights/
https://www.ihrec.ie/commission-calls-for-constitutional-amendment-to-enshrine-economic-and-social-rights/
https://www.ihrec.ie/commission-welcomes-sentencing-guidelines-for-trafficking-offences/
https://www.ihrec.ie/commission-welcomes-sentencing-guidelines-for-trafficking-offences/
https://www.ihrec.ie/commission-to-assist-supreme-court-in-case-dealing-with-right-to-fair-trial/
https://www.ihrec.ie/commission-to-assist-supreme-court-in-case-dealing-with-right-to-fair-trial/
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Kaynak: 

https://www.nhri.no/2023/koranbrenning-hva-sier-

menneskerettighetene/ (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 06.02.2023 tarihinde Norveç’te Sami Halk Günü 

kutlamalarının 30. Yılına ilişkin bir kutlama mesajı 

paylaşılmıştır. Yaklaşık 100 yıl süren Norveçleştirme politikası 

Samiler, Kvenler ve Norveç Finleri için ciddi olumsuz 

sonuçlara yol açmıştır. Şu anda Sami dilini, kültürünü ve sosyal 

yaşamını koruyan çeşitli yasalar yürürlüktedir ve Sami ulusal 

azınlık topluluğunun çıkarlarını korumak için çeşitli yasalar 

geliştirilme aşamasındadır. Mevzuat oluşturulması ve 

uygulanması, insan haklarının tam anlamıyla gerçekleşmesi 

için önemlidir. 

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2023/lihkku-sami-albmotbeivviin-2/  

(E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 09.02.2023 tarihinde Norveç’in CEDAW’daki incelemesine 

katılan aktörler arasında Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu 

da yer almıştır ve Kurum Direktörü Adele Matheson Mestad, 

Norveç UİHK olarak ilgili toplantıda söz alarak katkı 

sunmuştur.  

Kaynak: 

https://www.nhri.no/2023/hoyring-av-noreg-i-fns-

kvinnekomite/ (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 17.02.2023 tarihinde Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu’nun 

internet sayfasında çocukların siyasete aktif katılımının bir 

insan hakkı olduğuna ilişkin makale paylaşılmıştır. 

https://www.nhri.no/2023/koranbrenning-hva-sier-menneskerettighetene/
https://www.nhri.no/2023/koranbrenning-hva-sier-menneskerettighetene/
https://www.nhri.no/2023/lihkku-sami-albmotbeivviin-2/
https://www.nhri.no/2023/hoyring-av-noreg-i-fns-kvinnekomite/
https://www.nhri.no/2023/hoyring-av-noreg-i-fns-kvinnekomite/
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Kaynak: 

https://www.nhri.no/2023/barn-og-unges-medvirkning-i-

politikk-og-utredninger-hva-er-greia/ (E.T.22.02.2023) 

 

 

Özbekistan Ulusal 

İnsan Hakları 

Merkezi 

 

- 06.02.2023 tarihinde Özbekistan Ulusal İnsan Hakları 

Merkezi’nin internet sayfasında daha önce düzenlenen 

“Küresel Forum: İnsan Hakları Eğitimi” etkinliğinin Youtube 

kanalına yüklenen canlı yayın kaydı paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.nhrc.uz/en/news/m9785 (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi’nin kurumsal internet 

sayfasında Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2021-2023 Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne adaylığına ilişkin taahhütleri 

içeren bir bilgi notu paylaşılmıştır.  

Kaynak: 

https://www.nhrc.uz/en/menu/zbekistonning-ihtierij-

mazhburijatlari (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 17.02.2023 tarihinde Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi 

tarafından 20-28 Şubat İnsan Hakları Haftası kapsamında 

yapılacak faaliyetlere ilişkin bir bilgilendirme paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.nhrc.uz/en/news/m9894 (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 21.02.2023 tarihinde İnsan Hakları haftasının başladığı, bu 

hafta kapsamında bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları 

ve yuvarlak masa tartışmaları, çeşitli yarışmalar ve sunumlar, 

uzmanlarla toplantılar, uzman iletişimi ve bilimsel-uygulamalı 

https://www.nhri.no/2023/barn-og-unges-medvirkning-i-politikk-og-utredninger-hva-er-greia/
https://www.nhri.no/2023/barn-og-unges-medvirkning-i-politikk-og-utredninger-hva-er-greia/
https://www.nhrc.uz/en/news/m9785
https://www.nhrc.uz/en/menu/zbekistonning-ihtierij-mazhburijatlari
https://www.nhrc.uz/en/menu/zbekistonning-ihtierij-mazhburijatlari
https://www.nhrc.uz/en/news/m9894
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konferanslar, eğitim kursları ve kitap sunumları düzenleneceği, 

herkesin bu etkinliklere katılabileceği duyurulmuştur. 

Kaynak: 

https://www.nhrc.uz/en/news/m9927 (E.T. 22.02.2023) 

 

 

- 21.02.2023 tarihinde Özbekistan Ulusal İnsan Hakları 

Merkezinin kurumsal internet sayfasında İnsan Hakları 

Haftasına ilişkin etkinlik günü ve saatlerinin yer aldığı 

infografik çalışması paylaşılmıştır. 

Kaynak: 

https://www.nhrc.uz/en/news/m9930 (E.T.22.02.2023) 

 

 

Kanada Ulusal 

İnsan Hakları 

Komisyonu 

 

 

- 01.02.2023 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu, 

internet sitesinde, Siyahi Tarih Ayı'nın başlangıcını kutlamak 

için basın açıklaması yayımlamıştır. Bu açıklamada 

Kanada'nın geçmişinde Siyahilerin önemine vurgu yapmış ve 

bugünün Siyahi kahramanlarını onurlandırmıştır. 

Kaynak: 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/honouring-the-

black-heroes-canadas-past-and-present (E.T. 28.02.2023) 

 

 

 

 

https://www.nhrc.uz/en/news/m9927
https://www.nhrc.uz/en/news/m9930
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/honouring-the-black-heroes-canadas-past-and-present
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/honouring-the-black-heroes-canadas-past-and-present
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