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KURULUŞ 
ADI/İZLEME 
PERİYODU 
 

          01.11.2021 - 01.12.2021  

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

 
- Kuruluşun web sitesinde 2 Kasım 2021 tarihinde yapılan 

paylaşımda “GANHRI ve Mağdur Hakları Savunucusu Ofisi 
(OVRA)  cinsel sömürü ve istismar mağdurlarını destekleme 
konularında ulusal insan hakları kurumları için ortak bir kılavuz 
yayımladığı” ifade edilmiştir. Söz konusu kılavuzda, UİHK’lerin 
mağdurlar için adli yardım ve raporlama mekanizmalarına 
erişimini kolaylaştırmak, müdafilik, eğitim ve farkındalık 
artırma programları yürütmek gibi adaleti teşvik etmek için 
UİHK’ler tarafından atılabilecek pratik adımlar ortaya 
konulmaktadır. 
Kaynak: 
https://ganhri.org/ganhri-ovra-guide-for-nhris/  
(E.T. 26.11.2021) 

 
- Kuruluşun web sitesinde 10 Kasım 2021 tarihinde yapılan 

paylaşımda GANHRI’nin, COP26' ya (Taraflar Konferansı, 
diğer adıyla Glasgow İklim Zirvesi) katılan Taraf Devletlere, 
iklim değişikliğinin artan oranda insan haklarına olan etkileri ile 
mücadele etmek için emisyon azaltma hedeflerini yükseltme ve 
uyum çabalarını destekleme çağrısında bulunduğu ifade 
edilmiştir. 
Kaynak: 
https://ganhri.org/ganhri-urges-action-by-states-to-address-
human-rights-impacts-of-climate-change/ 

            (E.T. 26.11.2021) 
 

- Kuruluşun web sitesinde 11 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda 
“21 Ekim 2021'de, Amerika Kıtası'nın bölgesel NHRI ağının 
(RINDHCA), Kolombiya Ombudsmanı Carlos Ernesto Camargo 
Assis'i GANHRI Başkanlığı için aday gösterdiği ifade edilmiştir. 
Kaynak: 
https://ganhri.org/ombudsman-of-colombia-appointed-for-
position-of-ganhri-chairperson/ 
(E.T. 26.11.2021) 
 

https://ganhri.org/ganhri-ovra-guide-for-nhris/
https://ganhri.org/ganhri-urges-action-by-states-to-address-human-rights-impacts-of-climate-change/
https://ganhri.org/ganhri-urges-action-by-states-to-address-human-rights-impacts-of-climate-change/
https://ganhri.org/ombudsman-of-colombia-appointed-for-position-of-ganhri-chairperson/
https://ganhri.org/ombudsman-of-colombia-appointed-for-position-of-ganhri-chairperson/
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Birleşmiş 
Milletler İnsan 
Hakları Yüksek 
Komiserliği / 
Office of the 
United Nations 
High 
Commissioner for 
Human Rights 
(OHCHR) 

 
- 01.10.2021 tarihinde OHCHR web sitesinde barajlardan ve diğer 

su altyapılarından etkilenen insanların insan haklarına ilişkin 
ortak bildiri yayımlanmıştır. Bildiride büyük barajların, su 
ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini ve nehir kıyısındaki 
toplulukların gıda ve temel kaynaklara erişimini etkileyerek 
kitlesel yer değiştirmeye neden olduğu belirtilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27741&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 02.11.2021 tarihinde OHCHR web sitesinden yapılan 
paylaşımda, BM Uzmanlarının Gazetecilere Karşı Suçlarda 
Cezasızlığı Bitirme Uluslararası Günü mesajına yer verilmiştir. 
BM Uzmanları, Devletlere gazetecilere yönelik şiddeti araştırma 
ve kovuşturma çağrısında bulunmuştur.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27748&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 02.11.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, kirlilik, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik 
kaybının, çağımız insan haklarına yönelik en büyük tehlike 
olduğu belirtilerek; BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michael 
Bachelet’in insan haklarına dayalı iklim eylemine güçlü bağlılık 
çağrısına yer verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1455580032789778
438 (E.T. 30.11.2021)  
 

- 03.11.2021 tarihinde BM insan hakları uzmanları, İsrail 
Hükümetinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs yerleşimlerinde binlerce 
yeni konut inşa etme planlarını ilerlettiği yönündeki son 
duyurusunu sert bir şekilde kınamıştır. Uzmanlar, Birleşmiş 
Milletlerin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail 
yerleşimlerinin 'uluslararası hukuka göre açık bir ihlal' olduğunu 
defalarca belirttiğini ve İsrail'in yerleşim genişletmesini 
durdurmasını ve yerleşimlerini kaldırmasını talep ettiğini 
belirtmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27741&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27741&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27748&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27748&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1455580032789778438
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1455580032789778438
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27758&LangID=E
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px?NewsID=27758&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 05.11.2021 tarihinde OHCHR web sitesinden yapılan 
paylaşımda, BM İşkenceye Karşı Komite’nin 8 Kasım-3 Aralık 
tarihleri arasında İsveç, Kırgızistan, Nijerya, Litvanya, Sırbistan 
ve Bolivya'yı gözden geçireceği bilgisi verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27772&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 08.11.2021 tarihinde İşkenceye Karşı Komite yetmiş ikinci 
oturumunu açmış,  yeni Komite Başkanı olarak Claude Heller 
seçilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27782&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 09.11.2021 tarihinde OHCHR Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, dünyanın her yerinde kadınlar, kızlar ve farklı 
kimliklere sahip insanların iklim değişikliğiyle mücadelede ön 
saflarda yer aldığı, insanlar ve gezegen için savaşırken 
güvenliklerini riske attıkları belirtilerek, anlamlı katılımları ve 
liderliklerinin iklim eyleminin bir parçası olması gerektiği 
vurgulanmıştır. İnsan hakları, çevre ve cinsiyet eşitliği başlıklı 
anahtar mesajlar içeren yayın paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1458003838963789
824  (E.T. 30.11.2021) 
 

- 10.11.2021 tarihinde, OHCHR web sitesi ve Twitter hesabından 
yapılan paylaşımlarda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michael Bachelet’in Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin 
durumuna ilişkin açıklamalarına yer verilmiştir. Yüksek 
Komiser, donma noktasına yakın sıcaklıklarda çaresiz bırakılan 
göçmen ve mültecilerin dayanılmaz durumundan üzüntü 
duyduğunu belirterek, ilgili devletleri gerilimi düşürmeye ve 
durumu çözmeye çağırmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1458479655657168
904 (E.T. 30.11.2021) 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27758&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27772&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27772&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27782&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27782&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1458003838963789824
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1458003838963789824
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1458479655657168904
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1458479655657168904
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27791&LangID=E
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px?NewsID=27791&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 11.11.2021 tarihinde BM İnsan Hakları Komitesi, son 
oturumunda gözden geçirdiği taraf Devletler olan Almanya, 
Ukrayna, Ermenistan ve Botsvana hakkındaki bulgularını 
yayımlamıştır. Bulgular, her ülkenin Medeni ve Siyasal Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi uygulamasının olumlu 
yönlerinin yanı sıra Komitenin temel endişelerini ve 
tavsiyelerini içermektedir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27798&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 12.11.2021 tarihinde Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Komitesi, Ekvador, Mısır, Endonezya, Kırgızistan, 
Maldivler, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, Güney Sudan, 
İsveç ve Yemen'in ele aldığı raporlara ilişkin sonuç gözlemlerini 
kabul ettikten sonra sekseninci oturumunu kapatmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27807&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 15.11.2021 tarihinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması 
Komitesi, Şili, Danimarka, Singapur, İsviçre ve Tayland'ın 
ayrımcılıkla mücadele çabalarını gözden geçireceği yüz beşinci 
oturumunu açmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27811&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 15.11.2021 tarihinde BM Kadın Hakları Komitesi, Ekvador, 
Mısır, Endonezya, Kırgızistan, Maldivler, Rusya, Güney Afrika, 
Güney Sudan, İsveç ve Yemen hakkındaki bulguları 
yayımlamıştır. Bulgular, her ülkenin Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini uygulamasının olumlu 
yönlerinin yanı sıra Komitenin temel endişelerini ve 
tavsiyelerini içermektedir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27812&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27791&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27798&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27798&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27807&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27807&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27811&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27811&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27812&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27812&LangID=E
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- 16.11.2021 tarihinde OHCHR web sitesinden yapılan 
paylaşımda, BM insan hakları uzmanlarının İran’a yönelik,  
“uluslararası hukuk kapsamında kadınların insan haklarını 
doğrudan ihlal ederek kürtaj, doğum kontrolü, gönüllü 
kısırlaştırma hizmetleri ve ilgili bilgilere erişimi ciddi şekilde 
kısıtlayan geniş kapsamlı yeni yasayı yürürlükten kaldırma” 
çağrısına yer verilmiştir. Uzmanlar, doğurganlık oranını 
artırmayı amaçlayan 'Genç Nüfus ve Ailenin Korunması' 
yasasının 1 Kasım'da İran Muhafızları Konseyi tarafından 
“uluslararası hukuka açık bir şekilde aykırı” olarak 
onaylandığını belirtmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27817&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 18.11.2021 tarihinde OHCHR tarafından Genç Aktivistler 
Zirvesi düzenlenmiş, etkinlik kapsamında toplulukları ve 
çevreleri için dikkate değer fark yaratan 6 genç aktivist 
dinlenmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1460850301984980
995 (E.T. 30.11.2021) 
 

- 19.11.2021 tarihinde Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması (CEDAW) ve Çocuk Hakları Komitesi (CRC) 
ortak açıklama yaparak, Devletleri, silahlı çatışmalarda 
tecavüzden doğan çocukları ve annelerini desteklemek için daha 
fazlasını yapmaya çağırmıştır. Ortak açıklamada, silahlı 
çatışmalarda işlenen tecavüz sonucu doğan çocuklara daha iyi 
yardım ve destek verilmesi gerektiği, cinsel şiddetten kurtulan 
kadınların Devlet tarafından kapsamlı şekilde korunmaya 
ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27832&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 25.11.2021 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Gününde BM ve bölgesel uzmanlar, kadınların 
dünyanın her yerinde kadın cinayetleri, çevrimiçi şiddet ve aile 
içi şiddet dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 
çeşitli biçimlerine maruz kalmaya devam ettiklerini belirterek; 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27817&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27817&LangID=E
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1460850301984980995
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1460850301984980995
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27832&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27832&LangID=E
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Devletleri gereken özeni göstermeye ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine yönelik baskılarla mücadele etmeye çağırmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27851&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 25.11.2021 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Gününde OHCHR web sitesinden yapılan 
paylaşımda, BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Uzmanının kadın 
gazetecilerin meslekleri sırasında tehdit ve saldırılara maruz 
kaldıkları yönündeki açıklamalarına yer verilerek 
#JournalistsToo yayını duyurulmuştur. Yayın, mesleklerini icra 
ederken toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tehditlerle ilgili 
kişisel deneyimlerini paylaşan, dünyanın dört bir yanından on bir 
kadın gazetecinin birinci ağızdan tanıklıklarına yer vermektedir.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27866&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

- 29.11.2021 tarihinde BM insan hakları uzmanları Devletleri, 
özellikle küresel dünyadan büyük ölçüde dışlanmış düşük gelirli 
ülkelerdekiler olmak üzere, tüm insanların COVID-19 aşılarına 
eşit ve evrensel erişimini sağlamak için kararlı bir şekilde 
hareket etmeye çağırmıştır.  
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27875&LangID=E (E.T. 30.11.2021) 
 

 
Birleşmiş 
Milletler 
İşkencenin 
Önlenmesi Alt 
Komitesi / United 
Nations 
Subcommittee on 
Prevention of 
Torture (SPT) 

 
- 5 Ekim 2021 tarihinde kamuoyuna yönelik olarak; Bulgaristan 

ziyareti sonrasında, BM uzmanlarının gözaltındaki göçmen 
çocuklar hakkında endişeli olduğuna ilişkin bir açıklama 
sunulmuş ve bu açıklamada genel hatlarıyla; “BM hakları 
uzmanlarının ülkeye yaptıkları ilk resmi ziyaretin sonunda, 
Bulgaristan'ın gözaltına alınan göçmenler, özellikle de çocuklar 
için insani koşulları sağlaması gerektiğini ve gözaltının yalnızca 
kesinlikle gerekli olduğunda gerçekleştirilebileceğini 
söyledikleri, BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT) heyetine 
başkanlık eden Nora Sveaass’ın: “Özellikle gözaltında tutulan 
çocuk göçmenlerden endişe duyuyoruz. Bazılarına ebeveynleri 
eşlik etmiyor, en savunmasız grup onlar ve çok zor koşullar 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27851&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27851&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27866&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27866&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27875&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27875&LangID=E
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altında yaşıyorlar." şeklinde durumu ifade ettiği, SPT Heyetinin 
Bulgaristan ziyaretini 24 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği, Heyetin, Bulgaristan Ulusal Önleme 
Mekanizması üyeleriyle birlikte, kişilerin kimlik tespiti için 
tutulduğu veya ülkeden sınır dışı edilmeyi bekleyen 
Yabancıların Geçici Barınma Özel Evi'ni ziyaret ettiği, Nora 
Sveaas’ın “Bulgaristan'da çok sayıda göçmen ve sığınmacı özel 
merkezlerde tutuluyor. Gözaltındaki göçmenlere ve 
sığınmacılara insani koşulları sağlamanın, uygun sağlık 
hizmetleri sunmanın ve yeterli adli yardım sağlamanın önemini 
vurgulamamız gerekiyor. Gözaltına alınan göçmenler ve 
sığınmacılar başlarına gelenler hakkında derhal ve tam olarak 
bilgilendirilmelidir ve aynı zamanda tercümana erişimleri de 
sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandığı, Heyetin ayrıca polis 
karakollarını ve cezaevlerini ziyaret ettiği ve bireysel tutuklular 
ve personel ile gizli görüşmeler yaptığı, ayrıca Bulgar 
makamları, UÖM üyeleri, Birleşmiş Milletler organları ve sivil 
toplum temsilcileriyle de görüşmeler yapıldığı, Sveaas’ın ziyaret 
hakkında “Bulgaristan'ı ziyaret etmekten ve mevcut COVID-19 
kısıtlamalarına uyarken gözaltı yerlerine erişimimizi sağlayan 
yetkililerle yapıcı bir diyalog içinde olmaktan çok memnunuz. 
Aynı zamanda ortak ziyaretler gerçekleştirdiğimiz Ulusal 
Önleme Mekanizmasıyla da yakın bir şekilde çalıştık.” şeklinde 
değerlendirmede bulunduğu ve sözlerine “İşkence ve kötü 
muamelenin önlenmesi, SPT gibi uluslararası izleme kuruluşları 
ulusal önleyici kuruluşlarla el ele çalıştığında etkilidir. 
Bulgaristan'da UÖM önemli miktarda iyi iş yapıyor” ifadelerini 
eklediği yer almaktadır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=27771&LangID=E (E.T. 20.11.2021) 
 

- 45’inci SPT Oturumunun 5-12 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşeceği paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.ohchr.org/En/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIn
dex.aspx 
(E.T. 29.11.2021) 
 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27771&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27771&LangID=E
https://www.ohchr.org/En/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
https://www.ohchr.org/En/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
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AGİT 
Demokratik 
Kurumlar ve 
İnsan Hakları 
Ofisi / OSCE 
Office for 
Democratic 
Institutions and 
Human Rights 
(ODIHR)   

 
- 01.11.2021 tarihinde Ofis’in web sitesinden yapılan paylaşımda, 

ODIHR Kuzey Makedonya'daki Seçim Gözlem Heyetinin, 
ikinci tur yerel seçimler hakkında görüşlerine yer verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/elections/502783 
(E.T. 25.11.2021) 

 
- 15.11.2021 tarihinde Ofis’in web sitesinden yapılan paylaşımda, 

2021 Uluslararası Hoşgörü Günü öncesinde yayımlanan yıllık 
Nefret Suçu Raporunun içeriği hakkında bilgi verilmiştir. 
ODIHR, nefret suçuna ilişkin tüm kaynakları için 
https://www.osce.org/odihr/guides-related-to-hate-crime linki 
bırakılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/504244 
(E.T. 25.11.2021) 

 
- 16.11.2021 tarihinde Ofis’in web sitesinden yapılan paylaşımda 

kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında düzenlenen 
konferansın sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.osce.org/odihr/504292 
(E.T. 25.11.2021) 

 
- 03.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Mendez İlkeleri, 

ulusal insan hakları kurumlarının ve işkence karşıtı 
mekanizmaların işkence ve diğer kötü muameleyi önlemedeki 
rolüne ilişkin 3 Kasım tarihli çalıştay hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1455823976547168256 
(E.T. 25.11.2021) 

 
- 05.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, AGİT genelinde 

hükümetler ve sivil toplum, insan haklarına saygı gösterilmesine 
yardımcı olarak belgesiz göçmenlerin durumuna ilişkin 7 Kasım 
tarihli seminer hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1456644475703504905 
(E.T. 25.11.2021) 

 

https://www.osce.org/odihr/elections/502783
https://www.osce.org/odihr/guides-related-to-hate-crime
https://www.osce.org/odihr/504244
https://www.osce.org/odihr/504292
https://twitter.com/osce_odihr/status/1455823976547168256
https://twitter.com/osce_odihr/status/1456644475703504905
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- 09.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, yerli halklara 
karşı AGİT bölgesi ve ötesinde ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle 
mücadeleye ilişkin canlı yayın linki paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1458059439655854081 
(E.T. 25.11.2021) 

 
- 09.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Antisemitizm, 

ırkçılık ve hoşgörüsüzlük, Kristal Gecenin (Reichspogromnach) 
yıl dönümüyle kınanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1458078747152814084 
(E.T. 25.11.2021) 

 
- 12.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, ODIHR'nin 

göçmenler ve onların topluma olumlu katkıları hakkında dengeli 
konuşmanın nasıl sağlanacağına dair yeni kılavuzun linki 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1459203198917435401 
(E.T. 25.11.2021) 

 
- 16.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, 16-17 Kasım 

2021 Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadele Konusunda İnsani Boyut Semineri hakkında 
bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1460579835793874958 
(E.T. 29.11.2021) 

 
- 16.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Polonya İnsan 

Hakları Komiserinin talebi üzerine verilen “İnsan Hakları 
Komiserinin Yetki Alanına Olağanüstü Hal Getiren Mevzuat 
Eylemlerinin Etkisine İlişkin Acil Görüş” hakkında bilgi 
verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1460609711452082182 
(E.T. 29.11.2021) 

 
- 17.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Kadına Karşı 

Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadele konulu tartışmaların 2’nci 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1458059439655854081
https://twitter.com/osce_odihr/status/1458078747152814084
https://twitter.com/osce_odihr/status/1459203198917435401
https://twitter.com/osce_odihr/status/1460579835793874958
https://twitter.com/osce_odihr/status/1460609711452082182
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gününde, mülteciler ve hareket halindeki diğer kadınlar ile 
deneyimleri ve ihtiyaçları sıklıkla unutulan Roman kadınlara 
odaklandığının bilgisi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1460935352231895041 
(E.T. 29.11.2021) 

 
- 19.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Dünya Çocuk 

Günü arifesinde, göçteki çocukların haklarını hatırlamaya ilişkin 
paylaşım yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1461681704930844674 
(E.T. 29.11.2021) 

 
- 24.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, 

@SwedeninATOSCE ile hazırlanan Human Dimension 
Commitments uygulaması hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1463562533676199937 
(E.T. 29.11.2021) 

 
- 26.11.2021 tarihinde Ofis’in Twitter hesabında, Uluslararası 

Kadın İnsan Hakları Savunucuları Günü münasebetiyle insan 
hakları savunucuları ile gerçekleştirilecek program için kayıt 
linki paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/osce_odihr/status/1464207061856702466 
(E.T. 29.11.2021) 

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

- 04.11.2021 tarihinde, ENNHRI web sitesi üzerinden toplumda 
düşünce çeşitliliğinin ve ortak eylem ile herkes için eşitlik ve 
insan haklarını garanti altına almaya çalışan sağlıklı 
demokrasiler sağlanabileceğine ilişkin bir dizi örnekleri içeren 
bir haber paylaşmıştır.  
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/the-power-of-community-
together-for-equality-human-rights/ (E.T. 29.11.2021) 
 

- 08.11.2021 tarihinde ENNHRI, Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Yönlendirme Komitesi’nin İnsan Hakları ve İş Dünyası ile ilgili 

https://twitter.com/osce_odihr/status/1460935352231895041
https://twitter.com/osce_odihr/status/1461681704930844674
https://twitter.com/osce_odihr/status/1463562533676199937
https://twitter.com/osce_odihr/status/1464207061856702466
https://ennhri.org/news-and-blog/the-power-of-community-together-for-equality-human-rights/
https://ennhri.org/news-and-blog/the-power-of-community-together-for-equality-human-rights/
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(CDDH), (2021)13 raporuna katkıda bulunması adına 
UİHK’leri, sivil toplum, sendikalar, akademi ve iş dünyası dahil 
olmak üzere ilgili paydaşların rolünü ve anlamlı katılımını 
güçlendirmeyi amaçlayan bir sunum katkısında bulunmuştur. 
Sunum kapsamında Rapor güncellenirken referans olarak 
kullanılabilecek kaynakların bir listesi paylaşılmıştır.  
Kaynak:  
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhris-submission-in-
response-to-council-of-europe-steering-committee-for-human-
rights-cddh-draft-report-on-the-implementation-of-the-
recommendation-cm-rec20163-on-human-rights-and-business/ 
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 09.11.2021 tarihinde ENNHRI, gazetecileri ve hak 
savunucularını, UİHK’leri hedef alan taciz içeren davalara karşı 
AB Demokrasi Eylem Planına ilişkin yol haritasına katkıda 
bulunmuştur.  
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-inputs-into-roadmap-
on-eu-package-against-abusive-litigation-slapp-targeting-
journalists-and-rights-defenders/ (E.T. 29.11.2021) 
 

- 10.11.2021 tarihinde ENNHRI, AB'nin Belarus Cumhuriyeti ile 
olan doğu sınırlarında göçmenlere karşı işlenen insan hakları 
ihlallerine ilişkin endişelerini belirtmiştir.  
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-unhcr-and-ohchr-
provide-recommendations-on-establishing-a-greek-human-
rights-monitoring-mechanism-at-borders/ (E.T. 29.11.2021) 
 

- 11.11.2021 tarihinde ENNHRI, Flaman İnsan Hakları 
Enstitüsü'nün olası kurulması ve BM Paris İlkeleri hakkında 
tavsiyelerde bulunmuştur.  
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-advises-on-possible-
establishment-of-flemish-institute-for-human-rights-and-the-
un-paris-principles/ (E.T. 29.11.2021) 
 

- 12.11.2021 Tarihinde ENNHRI, Avrupa Konseyi'ni sağlıklı bir 
çevre hakkı konusunda bağlayıcı bir belge kabul etmeye 
çağırmıştır. 

https://ennhri.org/news-and-blog/ennhris-submission-in-response-to-council-of-europe-steering-committee-for-human-rights-cddh-draft-report-on-the-implementation-of-the-recommendation-cm-rec20163-on-human-rights-and-business/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhris-submission-in-response-to-council-of-europe-steering-committee-for-human-rights-cddh-draft-report-on-the-implementation-of-the-recommendation-cm-rec20163-on-human-rights-and-business/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhris-submission-in-response-to-council-of-europe-steering-committee-for-human-rights-cddh-draft-report-on-the-implementation-of-the-recommendation-cm-rec20163-on-human-rights-and-business/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhris-submission-in-response-to-council-of-europe-steering-committee-for-human-rights-cddh-draft-report-on-the-implementation-of-the-recommendation-cm-rec20163-on-human-rights-and-business/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-inputs-into-roadmap-on-eu-package-against-abusive-litigation-slapp-targeting-journalists-and-rights-defenders/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-inputs-into-roadmap-on-eu-package-against-abusive-litigation-slapp-targeting-journalists-and-rights-defenders/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-inputs-into-roadmap-on-eu-package-against-abusive-litigation-slapp-targeting-journalists-and-rights-defenders/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-unhcr-and-ohchr-provide-recommendations-on-establishing-a-greek-human-rights-monitoring-mechanism-at-borders/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-unhcr-and-ohchr-provide-recommendations-on-establishing-a-greek-human-rights-monitoring-mechanism-at-borders/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-unhcr-and-ohchr-provide-recommendations-on-establishing-a-greek-human-rights-monitoring-mechanism-at-borders/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-advises-on-possible-establishment-of-flemish-institute-for-human-rights-and-the-un-paris-principles/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-advises-on-possible-establishment-of-flemish-institute-for-human-rights-and-the-un-paris-principles/
https://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-advises-on-possible-establishment-of-flemish-institute-for-human-rights-and-the-un-paris-principles/
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Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/cddh-env-contribution-right-
to-healthy-environment/ (E.T. 29.11.2021)  
 

- 01.11.2021 tarihinde ENNHRI Twitter hesabında, 
#HumanRights etiketi ile insan hakları alanında etkili iletişimin 
nasıl sağlanabileceğine ilişkin 10 maddeyi içeren metini 
paylaşmıştır. İlgili metin @EURightsAgency, @coe, 
@osce_odihr, @ennhri, @equineteurope, @UNHumanRights, 
@EU_Commission gibi önde gelen insan hakları kuruluşları 
tarafından hazırlanmıştır.  
Kaynak:  
https://twitter.com/ennhri/status/1455104831492960259 
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 02.11.2021 tarihinde ENNHRI Twitter hesabında, Temel Haklar 
Forumu 2021’de Avrupa Sosyal Şartı ve bir eşitlik hikayesi 
konulu sunumunun kaydını paylaşmıştır.  
Kaynak:  
https://twitter.com/ennhri/status/1455474771005685762 
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 04.11.2021 tarihinde ENNHRI Twitter hesabında, 
@equineteurope ile birlikte Temel Haklar Forumu 2021 
kapsamında insan hakları ve eşitlik savunucularının, 
toplulukların gücünden yararlanarak değişimi tetikleme 
potansiyellerini güçlendirdiğine ilişkin hazırlanan makaleyi 
paylaşmıştır.  
Kaynak: 
https://ennhri.org/news-and-blog/the-power-of-community-
together-for-equality-human-rights/ (E.T. 29.11.2021) 
 

- 04.11.2021 tarihinde ENNHRI Twitter hesabından Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel 
Müdürlüğünün sağlıklı ve sürdürülebilir çevre hakkının yasal 
olarak tanınmasına ilişkin çalışmalarını memnuniyetle 
karşıladığını ve bu hakkın herkes için gerçekleştirilmesini 
amaçlayan AİHS’e Ek Protokolün hazırlanmasını desteklediğine 
dair beyanda bulunmuştur.  
Kaynak:  
https://twitter.com/ennhri/status/1456265027111960579 

https://ennhri.org/news-and-blog/cddh-env-contribution-right-to-healthy-environment/
https://ennhri.org/news-and-blog/cddh-env-contribution-right-to-healthy-environment/
https://twitter.com/ennhri/status/1455104831492960259
https://twitter.com/ennhri/status/1455474771005685762
https://ennhri.org/news-and-blog/the-power-of-community-together-for-equality-human-rights/
https://ennhri.org/news-and-blog/the-power-of-community-together-for-equality-human-rights/
https://twitter.com/ennhri/status/1456265027111960579
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(E.T. 29.11.2021) 
 

- 06.11.2021 tarihinde ENNHRI Twitter hesabında 3-4-5 Kasım 
2021 tarihlerinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının acil iklim 
kriziyle mücadeleye nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin 
düzenlenen sempozyuma ilişkin rapor katkısını paylaşmıştır.  
Kaynak: 
https://twitter.com/BritishAcademy_/status/1457032798368378
891 (E.T. 29.11.2021) 
 

- 26.11.2021 tarihinde ENNHRI Twitter hesabında, Gürcistan’da 
politikacıların Gürcistan Ombudsmanına yönelik tehditlerini 
takiben, BM İnsan Hakları Komiseri'nin açıklamasını 
memnuniyetle karşıladığını ve ulusal insan hakları kurumlarının 
bağımsızlığını ve etkinliğini sağlama ihtiyacını yinelediğini 
ifade etmiştir.  
Kaynak: 
https://twitter.com/ennhri/status/1464149426717474817  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 29.11.2021 tarihinde ENNHRI Twitter hesabında, AB'nin Doğu 
sınırlarındaki insani kriz sürerken, UİHK’lere, sivil toplum 
örgütlerine, tüm insan hakları aktörlerine harekete geçmeleri için 
çağrıda bulunmuştur.  
Kaynak: 
https://twitter.com/ecre/status/1464171631362945029/photo/1 
(E.T. 29.11.2021) 

 
 
Avrupa 
İşkencenin ve 
İnsanlık Dışı veya 
Aşağılayıcı 
Muamele veya 
Cezanın 
Önlenmesi 
Komitesi / 
European 
Committee for the 
Prevention of 
Torture (CPT) 

 
- Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele 

veya Cezayı Önleme Komitesi (CPT), 106’ıncı Genel Kurul 
toplantısını 25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantı sırasında CPT, İsviçre'ye (Mart-
Nisan 2021) ve Birleşik Krallık'a (Haziran 2021) yaptığı 
periyodik ziyaretlerin yanı sıra Gürcistan ve Romanya'ya yaptığı 
geçici ziyaretlere (Mayıs 2021) ilişkin raporları kabul edilmiştir. 
Bu raporlar ilgili Hükümetlere gönderilecektir. CPT ayrıca, CPT 
Sözleşmesinin 10’uncu maddesinin 2’nci paragrafı uyarınca 
Bulgaristan ile ilgili olarak bir kamu açıklaması yayımlamaya 
karar vermiştir. Bu genel açıklamanın metni 4 Kasım 2021'de 
yayımlanmıştır. 

https://twitter.com/BritishAcademy_/status/1457032798368378891
https://twitter.com/BritishAcademy_/status/1457032798368378891
https://twitter.com/ennhri/status/1464149426717474817
https://twitter.com/ecre/status/1464171631362945029/photo/1
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Gelecekteki ziyaretleri hazırlamanın ve çalışmalarının iç 
organizasyonunu daha da iyileştirmenin yollarını tartışmanın 
yanı sıra, Komite, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ile 
ortak çıkarları olan iki konuda, yani özgürlüğünden yoksun 
bırakılan göçmenlerin (geri itmeler de dâhil olmak üzere) 
durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

- Kaynak: 
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/the-cpt-holds-its-october-
2021plenary-meeting  
 (E.T. 04.11.2021) 
 

- Komite, Bulgaristan hakkında kamuoyuna açıklama yapmıştır. 
Komiteyi kuran Sözleşme'nin 10’uncu maddesinin uygulanması 
konusunda yapılan bu açıklama, CPT'nin sosyal bakım 
kurumlarına ve Bulgaristan'daki hastaneler ve psikiyatrik 
kurumlara yerleştirilen kişilerin durumuna ilişkin uzun süredir 
devam eden tavsiyelerinin sürekli olarak uygulanmadığını ele 
almıştır.  
Sosyal bakım asistanlarının ve psikiyatrik bozukluğu olan 
hastaların personel tarafından fiziksel olarak kötü muamele 
görmesi Komite için uzun süredir devam eden bir endişe konusu 
olmuştur. CPT delegasyonları, sosyal bakım evlerinde ve 
psikiyatri hastanelerinde personel tarafından tokat, yumruk, 
tekme ve/veya sopalarla vurulan kişiler hakkında şikâyetler 
kaydetmiştir. Sopaların çoğunun kurumda personel için 
“standart ekipman parçaları” haline geldiği ve genellikle 
personel ofislerinde keşfedildiği görülmüştür. Kasıtlı fiziksel 
kötü muamele konusunu defalarca gündeme getirmesine 
rağmen, Komite, Bulgar makamlarının bu tamamen kabul 
edilemez uygulamayı ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri 
almadığı sonucuna varmıştır. 
Komitenin kamuoyuna bu açıklamayı yapmaktaki amacı, 
Bulgaristan makamlarını ve özellikle Sağlık ve Çalışma ve 
Sosyal Politika Bakanlıklarını, Bulgaristan'ın üye devlet olarak 
sahip olduğu temel değerler doğrultusunda kararlı adımlar 
atmaya teşvik etmek ve onlara yardımcı olmaktır.  
Kaynak: 
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-
committee-issues-public-statement-on-bulgaria  
(E.T. 04.11.2021) 
 

https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/the-cpt-holds-its-october-2021plenary-meeting
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/the-cpt-holds-its-october-2021plenary-meeting
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-issues-public-statement-on-bulgaria
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-issues-public-statement-on-bulgaria
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- İşkenceyle Mücadele Komitesi, İspanya'daki nezarethane ve 
ceza infaz kurumları ile ilgili 2020 ziyaret raporunu 
yayımlamıştır. İspanya hakkında 09.11.2021 tarihinde 
yayımlanan raporda, CPT, İspanyol makamlarını cezaevinde 
kötü muameleyi önlemek için kararlı adımlar atmaya ve iddia 
edilen kötü muamele vakalarının etkili bir şekilde 
soruşturulmasını sağlamaya çağırmıştır. Ayrıca, mahpusların, 
özellikle savunmasız mahpusların ve psikiyatri cezaevi 
hastanesinde tutulan hastaların tedavisini iyileştirmek için bir 
dizi önlem önermektedir. Polis memurlarının kötü muamelesine 
karşı da önlem alınmalıdır. 
Kaynak:  
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/anti-torture-committee-
publishes-2020-visit-report-on-police-and-prisons-in-spain  
(E.T. 09.11.2021) 
 

-  CPT, 2-9 Kasım 2021 tarihleri arasında Belçika'ya 
cezaevlerindeki duruma odaklanan bir ad hoc ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Heyet Antwerp, Lantin, St-Gilles ve Ypres 
Cezaevlerini ziyaret etmiş ve maddi koşullar, aşırı kalabalık, 
faaliyetler, sağlık hizmetleri, personel, COVID-19 gibi konulara 
özellikle cezaevi personeli bağlamında özellikle dikkat etmiştir.  
Kaynak:  
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-
committee-cpt-visits-belgium  
(E.T. 15.11.2021) 
 
 
 

 
İşkencenin 
Önlenmesi 
Derneği 
/Association for 
the Prevention of 
Torture (APT) 

 
- BM Kurumun resmi internet sitesinde, Avustralya’da bir olaya 

ilişkin hazırlanan raporda, özgürlüğünden mahrum bırakılan 
kadınların çıplak arama ile aranması yerine tarama teknolojisi ile 
aranmasına konusunda bir habere yer verilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/australia-detainees-
courage-drives-change-strip-searches 
(E.T. 24.11.2021) 
    

- Kurumun resmi internet sitesinde, Asya Pasifik Forumu, Arap 
Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı ve Demokratik Kurumlar ve 

https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/anti-torture-committee-publishes-2020-visit-report-on-police-and-prisons-in-spain
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/anti-torture-committee-publishes-2020-visit-report-on-police-and-prisons-in-spain
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-visits-belgium
https://www.coe.int/tr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-visits-belgium
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/australia-detainees-courage-drives-change-strip-searches
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/australia-detainees-courage-drives-change-strip-searches
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İnsan Hakları Ofisi ile webinar düzenlendiğine ilişkin haber 
yayımlanmıştır.  
Kaynak: 
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/independent-
oversight-institutions-offer-strong-support-mendez-principles 
(E.T. 23.11.2021) 
 

- Kurumun resmi internet sitesinde, Tayland’da işkence karşıtı 
yasa tasarısının kabulü için milletvekilleri çalışmalarını 
sürdürürken, İşkencenin Önlenmesi Derneği ve Kültürler arası 
Vakfı (CrCF) Güneydoğu Asya ülkelerinde Kasım 2021 
boyunca sürecek olan #SafeinCustody farkındalık ayını 
başlattığına ilişkin bir haber yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/safeincustody-
awareness-month-towards-future-without-torture-thailand 
(E.T. 17.11.2021) 

 
- 04.11.2021 tarihinde Twitter hesabında, Avrupa’da bulunan 

Ulusal Önleme Mekanizmaları ile toplantı gerçekleştirildiğine 
ilişkin bir paylaşımda bulunulmuştur.  
Kaynak: 
https://twitter.com/apt_geneva/status/1456186968275050496?s
=20 (E.T. 04.11.2021) 
 

- İsveç Ulusal Önleme Mekanizması ile COVID-19 sürecinde 
tutulma koşulları ve ilgili meseleler üzerine bir toplantı 
gerçekleştirildiğine ilişkin bir paylaşım yapılmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/aptgeneva/status/1457705750545977348?s=
20 (E.T. 08.11.2021) 
 

- Malezya’da yerel bir sivil toplum kuruluşu ile birlikte 
alıkonulma yerlerinde güvenliğin sağlanmasının önemine ilişkin 
farkındalığın artırılması amacıyla bir çizgi film yarışması 
düzenleneceğine ilişkin paylaşımda bulunulmuştur.  
Kaynak:  
https://twitter.com/apt_geneva/status/1457725223839612931?s
=20 (E.T. 08.11.2021) 
 

https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/independent-oversight-institutions-offer-strong-support-mendez-principles
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/independent-oversight-institutions-offer-strong-support-mendez-principles
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/safeincustody-awareness-month-towards-future-without-torture-thailand
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/safeincustody-awareness-month-towards-future-without-torture-thailand
https://twitter.com/apt_geneva/status/1456186968275050496?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1456186968275050496?s=20
https://twitter.com/aptgeneva/status/1457705750545977348?s=20
https://twitter.com/aptgeneva/status/1457705750545977348?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1457725223839612931?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1457725223839612931?s=20
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- Tayland’da alıkonulma yerlerinde güvenliğin sağlanmasının 
önemine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla sanatsal 
aktivitelere destek verileceğine dair bir paylaşımda 
bulunulmuştur.  
Kaynak:  
https://twitter.com/apt_geneva/status/1461274024806387717?s
=20 (E.T. 18.11.2021) 
 

- Dünya Çocuklar Günü sebebiyle özgürlüğünden mahrum 
bırakılan çocuklarla ilgili bir paylaşımda bulunulmuştur.  
Kaynak: 
https://twitter.com/apt_geneva/status/1462753038519746564?s
=20 (E.T. 22.11.2021) 
 

 
Guatemala İnsan 
Hakları 
Ombudsmanı/ 
Procuraduria de 
Derechos 
Humanos 
of Guatemala  

 
- 02.11.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi (PDH) 

İnsan Ticareti Mağdurlarının savunucusu Ana Lucía Peláez, 
Honduras vatandaşı insan ticareti mağduru bir kişinin ülkesine 
geri gönderilme sürecinde Cinsel Şiddet, Sömürü ve İnsan 
Ticaretine Karşı Sekreterlik (MEGEP) temsilcilerine eşlik 
etmiştir. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-
proceso-de-repatriacion-de-persona-victima-de-trata.html 
(E.T. 07.11.2021) 
 

- 03.11.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) 
Jalapa Yardımcı delegesi, Eğitim Bakanlığı (Mineduc), 
Çocukluk Yargıcı temsilcileri ve Guatemala Cumhuriyeti 
Kongresi milletvekilleriyle çocukların ve ergenlerin durumunu 
toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele almak ve ayrıca Jalapa 
bölümünün eğitim merkezlerinde ergen gebeliklerin önlenmesi 
ve okuldaki beslenmenin kontrolünü sağlamak amacıyla 
yapılacak iş birliği anlaşmalarını teşvik etmek için bir 
koordinasyon toplantısına katılmıştır. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-
en-reunion-de-coordinacion-para-la-prevencion-de-embarazos-
en-adolescentes.html (E.T. 07.11.2021) 
 

https://twitter.com/apt_geneva/status/1461274024806387717?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1461274024806387717?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1462753038519746564?s=20
https://twitter.com/apt_geneva/status/1462753038519746564?s=20
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-proceso-de-repatriacion-de-persona-victima-de-trata.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-acompana-proceso-de-repatriacion-de-persona-victima-de-trata.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-reunion-de-coordinacion-para-la-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-reunion-de-coordinacion-para-la-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-reunion-de-coordinacion-para-la-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes.html
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- 04.11.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı İnsan 
Hakları Ombudsmanlığı Ofisi (PDH) delegesi, bir yetişkin kadın 
sığınma evine Cinsel Şiddet, Sömürü ve İnsan Ticareti ile 
Mücadele Sekreterliği (MEGEP) yetkililerinin cinsel şiddet 
mağduru göçmen kadınlara sağlanan bakıma ilişkin daha 
önceden vermiş olduğu tavsiyelerin takibi için ziyarette 
bulunmuştur. Bu ziyarette PDH, insan hakları konusunda 
rehberlik ve farkındalık faaliyetlerinde bulunmuştur.  
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-
seguimiento-a-recomendaciones-en-atencion-mujeres-
migrantes-victimas-de-violencia-sexual.html 
(E.T. 07.11.2021) 
 

- 05.11.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi'nden 
(PDH) yetkilileri, Meksika'dan sınır dışı edilen ve La Libertad 
belediyesi El Ceibo Sınır Karakolu üzerinden Guatemala 
topraklarına giren göçmenlerin durumlarını incelemiştir. 
İnceleme sırasında yetkililer Meksika makamları tarafından sınır 
dışı edilen ve o ülkede kendilerine eşyalarını vermediklerini ve 
sınır dışı süreci hakkında bilgilendirilmediklerini belirten 
göçmenlerle görüşmüşlerdir. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
condiciones-de-personas-migrantes-en-frontera-el-ceibo.html 
(E.T. 07.11.2021) 
 

- 08.11.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisinden 
(PDH) Suchitepéquez Yardımcı Temsilcisi, San José La 
Maquina belediyesinin Topluluk Kalkınma Konseyleri 
(Cocodes) temsilcileri tarafından düzenlenen ve mevcut belediye 
yönetimine karşı anlaşmazlıklarını dile getirildiği bir gösteriyi 
gözlemlemiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-observa-
manifestacion-por-mala-administracion-municipal-en-san-jose-
la-maquina.html 
(E.T. 14.11.2021) 
 

- 08.11.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi (PDH) 
Chiquimula Auxiliary personeli, Dr. David Experimental 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-seguimiento-a-recomendaciones-en-atencion-mujeres-migrantes-victimas-de-violencia-sexual.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-seguimiento-a-recomendaciones-en-atencion-mujeres-migrantes-victimas-de-violencia-sexual.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-da-seguimiento-a-recomendaciones-en-atencion-mujeres-migrantes-victimas-de-violencia-sexual.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-condiciones-de-personas-migrantes-en-frontera-el-ceibo.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-condiciones-de-personas-migrantes-en-frontera-el-ceibo.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-observa-manifestacion-por-mala-administracion-municipal-en-san-jose-la-maquina.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-observa-manifestacion-por-mala-administracion-municipal-en-san-jose-la-maquina.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-observa-manifestacion-por-mala-administracion-municipal-en-san-jose-la-maquina.html
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Institute Guerra Guzmán aşı merkezinde 12-17 yaş arası ergenler 
için Covid-19 aşısının eksikliği nedeniyle bir şikâyet incelemesi 
gerçekleştirmiştir. İncelemede sadece 80 doz Pfizer aşısı olduğu 
tespit edilmiş; sağlık personeli artık ergenler için dozlarının 
olmadığını, sadece genel nüfus için Sputnik V aşısının olduğunu 
belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
denuncias-por-escasez-de-vacuna-de-covid-19-para-personas-
adolescentes.html (E.T. 14.11.2021) 
 

- İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) Toplu Taşıma 
Kullanıcıları Ombudsmanlığı, Kasım ayı boyunca toplu 
taşımada cinsel tacizin önlenmesine yönelik çeşitli devlet 
kurumlarının eylemlerini denetleyecektir. Bu kapsamda, 
03.11.2021 tarihinde, bahsi geçen konuda uygulanacak 
eylemleri izlemek üzere Cinsel Şiddet, Sömürü ve İnsan Ticareti 
ile Mücadele Sekreterliği ile (MEGEP) toplantı 
gerçekleştirilmiştir. 08.11.2021 tarihinde, Ulaştırma Genel 
Müdürlüğü (DGT), şehir içi ve şehir dışı ulaşım hizmet 
birimlerinde cinsel tacizin önlenmesine yönelik ulusal düzeyde 
daha önce gerçekleştirilen eylemleri PHD’ye aktarmıştır. 
09.11.2021 tarihinde, Kamu Bakanlığı (MP) toplu taşımada 
cinsel tacizle ilgili olarak yapılan şikayetlerin sayısını ve ilgili 
soruşturmaların gelişimini PHD’ye aktarmıştır. 10.11.2021 
tarihinde PHD tarafından ise Mixco belediyesindeki 
minibüslerin de dahil olduğu toplu taşıma denetimi yapılmıştır. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-supervisa-
actuaciones-de-autoridades-estatales-acerca-de-la-prevencion-
del-acoso-sexual.html (E.T. 14.11.2021) 
 

- 11.11.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi 
(PDH) Muavenet Müdürlüğü Bölge Koordinasyon ve 
Arabuluculuk Dairesi ekibi, Halk Sağlığı ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı (MSPAS) bütçesinin arttırılmasının onaylanmasını 
milletvekillerinden talep eden San Juan de Dios Genel Hastane 
İşçileri Sendikası'ndan ve ülkenin dört bir yanından gelen işçiler 
tarafından Guatemala Cumhuriyeti Kongresi önünde 
gerçekleştirilen gösterileri insan haklarına saygıyı gözetmek 
üzere gözlemlemiştir. 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncias-por-escasez-de-vacuna-de-covid-19-para-personas-adolescentes.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncias-por-escasez-de-vacuna-de-covid-19-para-personas-adolescentes.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncias-por-escasez-de-vacuna-de-covid-19-para-personas-adolescentes.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-supervisa-actuaciones-de-autoridades-estatales-acerca-de-la-prevencion-del-acoso-sexual.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-supervisa-actuaciones-de-autoridades-estatales-acerca-de-la-prevencion-del-acoso-sexual.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-supervisa-actuaciones-de-autoridades-estatales-acerca-de-la-prevencion-del-acoso-sexual.html
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Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-observa-
respeto-de-los-derechos-humanos-durante-manifestacion-de-
trabajadores-de-salud.html (E.T. 14.11.2021) 
 

- 11.11.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı'nın (PDH) 
Emekçi Halkın savunucusu Daniel Reyes, Çalışma ve Sosyal 
Refah Bakanlığı (Mintrab) yetkilileri ile Guatemala Cumhuriyeti 
Kongresi'nin bir sendika grubu arasında düzenlenen bir diyaloga 
emek ve sendika haklarına saygı kapsamında katılmıştır.  
Kaynak: 
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-
en-dialogo-entre-autoridades-y-agrupacion-sindical-del-
congreso.html (E.T. 14.11.2021) 
 

- 15.11.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsman Ofisi'nin 
(PDH) Zacapa Yardımcı personeli, Zacapa ili Estanzuela 
belediyesinde bulunan Geçici Covid-19 Hastanesinin bakım 
eksikliği ve olası kapanmasıyla ilgili şikayetleri incelemiştir. 
İncelemede görüşülen hastanenin müdürü tarafından herhangi 
bir hastasının olmadığını ve daha önce yatırılanların tedavilerini 
tamamlayarak taburcu edildiği belirtilmiştir. Ayrıca sağlık 
personeli, hasta olmaması ve Geçici Hastaneden gelen mevcut 
talep nedeniyle Covid-19 bölgesine müdahale için Zacapa Bölge 
Hastanesi'ne sevk edilmiştir. 
Kaynak: 
 https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
denuncias-en-hospital-temporal-de-covid-19-en-zacapa.html 
(E.T. 21.11.2021) 
 

- 16.11.2021 tarihinde Izabal İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi 
personeli, El Estor'un güney bölgesinde yer alan Chabiland 
çiftliğinin tahliyesi karşısında Ulusal Sivil Polisin (PNC) insan 
haklarına ilişkin uluslararası protokolleri uygulamasını tavsiye 
etmiştir. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-
recomienda-a-pnc-que-aplique-protocolos-internacionales-en-
materia-de-derechos-humanos-ante-desalojo-de-finca-en-el-
estor-1.html 
 (E.T. 21.11.2021) 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-observa-respeto-de-los-derechos-humanos-durante-manifestacion-de-trabajadores-de-salud.html
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https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncias-en-hospital-temporal-de-covid-19-en-zacapa.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncias-en-hospital-temporal-de-covid-19-en-zacapa.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-recomienda-a-pnc-que-aplique-protocolos-internacionales-en-materia-de-derechos-humanos-ante-desalojo-de-finca-en-el-estor-1.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-recomienda-a-pnc-que-aplique-protocolos-internacionales-en-materia-de-derechos-humanos-ante-desalojo-de-finca-en-el-estor-1.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-recomienda-a-pnc-que-aplique-protocolos-internacionales-en-materia-de-derechos-humanos-ante-desalojo-de-finca-en-el-estor-1.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-recomienda-a-pnc-que-aplique-protocolos-internacionales-en-materia-de-derechos-humanos-ante-desalojo-de-finca-en-el-estor-1.html
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- 18.11.2021 tarihinde, İnsan Hakları Ombudsmanı Ofisi'nin 

(PDH) Guatemala Departmanı Yardımcı Temsilcisi, Belediye 
Eğitim Merkezi'nde (CEM) eğitim hakkının ihlal edildiği 
iddiasıyla ilgili bir şikâyeti İncelemede, Belediye Eğitim 
Merkezi bir kişiyi öğrenci olarak kaydettirmek için kişiden 
Covid-19'a karşı aşı kanıtı istediler.  İnceleme sonucunda PDH 
delegesi, söz konusu eğitim merkezine kayıt için aşı kanıtı 
gerekmediğini tespit etmiştir. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-
denuncia-por-vulneracion-del-derecho-a-la-educacion.html 
(E.T. 21.11.2021) 
 

- 25.11.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi (PDH) 
Kadın Savunucusu Dorotea Gómez, Guatemala'da şiddete maruz 
kalan kadınları anmak için Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen etkinliğe katılmıştır. 
Kaynak:  
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-
en-la-xxi-vigilia-de-las-mujeres-que-han-muerto-
violentamente-en-guatemala.html 
(E.T. 28.11.2021) 
 

- 26.11.2021 tarihinde İnsan Hakları Ombudsmanlığı Ofisi'nden 
(PDH) Chiquimula Procumóvil yetkilileri, Guatemala 
topraklarından geçen göçmenlerin akışını öğrenmek için 
Chiquimula departmanı Esquipulas belediyesindeki otobüs 
terminalinde bir izleme gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde terminal 
yakınlarında bulunan Honduraslı göçmenlere hakları ve 
uluslararası koruma hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
 https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitorea-
flujo-migratorio-en-terminal-de-buses-de-esquipulas.html 
(E.T. 28.11.2021) 
 

 
Mısır Ulusal 
İnsan Hakları 
Konseyi / National 

 
- 15.11.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan 

paylaşımda Komisyon, Dünya Hoşgörü Günü’nü kutlamış olup, 

https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncia-por-vulneracion-del-derecho-a-la-educacion.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-verifica-denuncia-por-vulneracion-del-derecho-a-la-educacion.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-la-xxi-vigilia-de-las-mujeres-que-han-muerto-violentamente-en-guatemala.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-la-xxi-vigilia-de-las-mujeres-que-han-muerto-violentamente-en-guatemala.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-participa-en-la-xxi-vigilia-de-las-mujeres-que-han-muerto-violentamente-en-guatemala.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitorea-flujo-migratorio-en-terminal-de-buses-de-esquipulas.html
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/pdh-monitorea-flujo-migratorio-en-terminal-de-buses-de-esquipulas.html
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Council for 
Human Rights of 
Egypt  
 

hoşgörünün günümüzde dünya kültürümüzü tanımlayan 
çoğulculuğa saygı, kabul ve takdir olduğunu vurgulamıştır 
Kaynak: 
https://www.nchr.eg/en/news-details/879  
(E.T. 22.11.2021) 
 

- 19.11.2021 tarihinde kurumun resmi web sitesinden yapılan 
paylaşımda Komisyon, Dünya Hoşgörü Günü’nü kutlamıştır. 
Yine bu kutlama vesilesiyle Mısır hükümeti tebrik edilmiş ve 
Mısır’ın BM Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni onaylayan 20 
ülkeden biri olmasının altı çizilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.nchr.eg/en/news-details/881 
(E.T. 22.11.2021) 
 
 

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

 
- 15.11.2021 tarihinde Komisyon, yerel seçimlerde ülkenin farklı 

yerlerinde seçimlerin gidişatını izlemiştir. Bu süreçte Komisyon, 
hem adaylar hem de seçim komisyonu üyeleri için seçimlerde 
insan haklarına uyulup uyulmadığını izlemek üzere gözlemciler 
göndermiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/HumanRightsRW/status/146023932383245
5172 (E.T. 29.11.2021) 
 

- 9-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Komisyon, Ruanda'nın farklı 
Bölgelerinde madencilik sektöründe insan haklarına saygı 
konusunda bir anket gerçekleştirmiştir ve bulguların insan 
haklarını geliştirmek amacıyla yayımlanacağı açıklanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/HumanRightsRW/status/146024387343170
7654?cxt=HHwWjICzlZ6E6sMoAAAA  
(E.T. 29.11.2021)    
 

 
Namibya 
Ombudsmanlığı / 
Ombudsperson’s 
Office of Namibia 

 
- 01 Kasım 2021 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan 

paylaşımda, Ombudsmanlığın parlamento ile yakın ilişki içinde 
olduğu, Ombudsmanlık tarafından elde edilen birtakım 
bulguların raporlaştırılarak parlamento ile paylaşıldığı 
belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu raporların hesap verebilirlik ve 

https://www.nchr.eg/en/news-details/879
https://www.nchr.eg/en/news-details/881
https://twitter.com/HumanRightsRW/status/1460239323832455172
https://twitter.com/HumanRightsRW/status/1460239323832455172
https://twitter.com/HumanRightsRW/status/1460243873431707654?cxt=HHwWjICzlZ6E6sMoAAAA
https://twitter.com/HumanRightsRW/status/1460243873431707654?cxt=HHwWjICzlZ6E6sMoAAAA
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Namibya vatandaşlarını etkileyen önemli konularda çözüm 
arama bakımından bir katalizör işlevi gördüğü ifade edilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362 
(E.T. 29.11.2021) 

 
- 10 Kasım 2021 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan 

paylaşımda, Windhoek’teki merkez ofis dışında beş ayrı yerde 
bölgesel ofisin bulunduğu ve bölgesel ofislerde şikâyet 
araştırmacılarının faaliyet gösterdiği belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362 
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 12 Kasım 2021 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan 
paylaşımda, Ombudsmanlığın 2020 yılında Namibya Polisine 
karşı 598 şikâyet aldığı, Namibya Ombudsmanının Polis 
Teşkilatı Genel Müfettişine nezaket ziyaretinde bulunduğu, söz 
konusu görüşmede polis teşkilatı mensupları ve halkın 
teşkilattan memnuniyetsizliği hakkında istişarede bulunulduğu 
ifade edilmiştir.  

            Kaynak:  
            https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362 
             (E.T. 29.11.2021) 
 

- 23 Kasım 2021 tarihinde Kurumun Facebook hesabında yapılan 
paylaşımda, Ombudsmanlığın çocuk hakları kapsamındaki 
şikâyetleri araştırdığı, söz konusu şikâyetlerin SMS yoluyla da 
yapılabileceği belirtilmiştir. 
Kaynak:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362 
(E.T. 29.11.2021) 

 
 

 
Demokratik 
Kongo 
Cumhuriyeti 
Ulusal İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 

 
- Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, başlattığı yolsuzlukla 

mücadele konusunda halkı bilinçlendirme oturumları dizisi 
kapsamında 04 Kasım 2021 Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı 
konferans salonunda bir eğitim ve bilinçlendirme toplantısı 
düzenlemiştir. Bu toplantıya özellikle, yolsuzluk, terörizm ve 
kara para aklama ile mücadele üzerinde durulmuştur. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362%20
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362%20
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362%20
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064767724362%20
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National Human 
Rights 
Commission of 
the Democratic 
Republic of 
Congo  

Kaynak: 
https://www.cndhrdc.cd/g?post=353  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti'nde Yolsuzluk ve insan haklarıyla mücadele 
konusunda çeşitli toplumsal katmanlarda geniş bir 
bilinçlendirme kampanyası yürütmüştür. Nitekim bu çalışmanın 
sonucu, CNDH tarafından 15 Kasım 2021 Pazartesi günü 
Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası konferans salonunda 
düzenlenen bir tören sırasında bir faaliyet raporunun 
yayımlanmasına konu olmuştur.  Rapora göre: “Yolsuzluk, 
medeni ve siyasi haklar, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, 
toplu haklar ve kategorik haklar olsun insan haklarından 
yararlanılmasına doğrudan veya dolaylı bir engeldir” Komisyon 
ise bu haklardan yola çıkarak katılımcıları yolsuzlukla 
mücadeleye davet etmiştir. 
Kaynak: 
https://www.cndhrdc.cd/g?post=355  
(E.T. 29.11.2021) 
 

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

 
- 22.11.2021 tarihinde Kanada İnsan Hakları Komisyonu Baş 

Komiseri Marie-Claude Landry Ulusal Konut Günü 
münasebetiyle “Kanada'nın Ulusal Konut Stratejisi Yasasına 
göre Kanada'daki herkesin yeterli barınma hakkı bulunduğu, 
bugün Kanada'daki birçok insan için bu durumun 
sağlanamadığı; Kanada'da 1,7 milyon insanın satın alınamayan 
evlerde yaşadığı ve her yıl 235.000 kişi evsiz kaldığına” ilişkin 
beyanda bulunmuştur.  
Kaynak: 
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/we-all-have-a-
responsibility-reconciliation (E.T. 29.11.2021)  
 

 
Ekvador 
Ombudsmanlığı / 
Defensor del 
Pueblo of 
Ecuador  

 
- 24.11.2021 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından 

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması 
Günü için "Kadınların Kaybolması ve Cinsiyet Şiddeti" konulu 
konferans düzenlenmiştir. 
Kaynak: 

https://www.cndhrdc.cd/g?post=353
https://www.cndhrdc.cd/g?post=355
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/we-all-have-a-responsibility-reconciliation
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/we-all-have-a-responsibility-reconciliation
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https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/146289509742348
6982  (E.T. 29.11.2021) 
 

- 25.11.2021 tarihinde Ekvador Ombudsmanlığı tarafından 
işyerinde kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet ile toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet vakalarında protokol tanıtımı yapılmıştır. 
Hazırlanan bu protokol, kadınlara yönelik ve toplumsal cinsiyete 
dayalı ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ve ortadan 
kaldırılmasına yönelik bir kültürü ve kurumsal uygulamaları 
güçlendirmeyi amaçlanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/146394214912119
1955   (E.T. 29.11.2021) 
 
 

 
El Salvador İnsan 
Hakları 
Avukatlığı / 
Procurador 
Derechos 
Humonos El 
Salvador 

 
- 04.11.2021 tarihinde Francisco Gavidia Üniversitesi 

öğrencilerine "İnsan Hakları Eğitimi" verilmiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145627269403961
7545 (E.T. 04.11.2021) 
 

- 05.11.2021 tarihinde Porvenir Belediye Başkanlık Ofisi 
personeline "İnsan Hakları ve Belediyecilik" konulu eğitim 
verilmiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145639066772323
5333 (E.T. 05.11.2021) 
 

- 10.11.2021 tarihinde İstanbul Protokolü kapsamında “İşkence 
Yasağı ve Yargısız İnfaz” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145849920326146
8673 (E.T. 10.11.2021) 
 

- 11.11.2021 tarihinde “Kayıp ve İşkence Vakalarının 
Yönetiminin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında eğitici el 
kitabı hazırlanmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/145886337855911
5266  (E.T. 11.10.2021)  

https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1462895097423486982
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1462895097423486982
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1463942149121191955
https://twitter.com/DEFENSORIAEC/status/1463942149121191955
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1456272694039617545
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1456272694039617545
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1456390667723235333
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1456390667723235333
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1458499203261468673
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1458499203261468673
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1458863378559115266
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1458863378559115266
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- 15.11.2021 tarihinde Bölgesel Üniversite Merkezi öğrencilerine 

ve personeline İstismar Mağdurları için Koruma Mekanizmaları 
hakkında eğitim verilmiştir. 
Kaynak:  
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/146030907071238
9634  (E.T. 28.11.2021)  
 

- 19.11.2021 tarihinde sağlık hakkı alanında çalışan dernekler ile 
toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/146177849740015
2078 (E.T. 29.11.2021) 

 
- 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan 

Kaldırılması Günü vesilesi ile seminer düzenlenmiştir. Kadına 
yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla farkındalık 
artırıcı bildiriler yayımlanmıştır.  
Kaynak: 
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/146362169529455
8213 (E.T. 29.11.2021) 
 
 

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

 
- 05.11.2021 tarihinde Komisyonun resmi web sitesinde, 

uluslararası koruma altındaki kişilerin sürücü ehliyetine erişimin 
hakkının ayrımcılık yasağı kapsamında görüldüğü bir davaya 
Komisyonun müdahil olduğuna ilişkin bir basın açıklaması 
yayımlanmıştır. Açıklamada, Yüksek Mahkeme huzurunda 
görülen davada başvuranların yasal olarak ikamet ettikleri, bu 
nedenle lisans almaya uygun oldukları yönünde karar verildiği 
ifade edilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/high-court-rules-that-asylum-seekers-
normal-residence-is-in-ireland/  (E.T. 29.11.2021) 

 
- 16.11.2021 tarihinde Komisyonun resmî web sitesinde, 

Hükümet tarafından üzerinde çalışılan “Anne ve Bebek Evi 
Sakinleri için Onarıcı Tazminat” Planı için mağdurların insan 
hakları ve eşitlik ilkesine uygun adil bir tazminata erişimlerinin 
olması amacıyla Hükümete yönelik tavsiyelerin yer aldığı bir 

https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1460309070712389634
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1460309070712389634
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1461778497400152078
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1461778497400152078
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1463621695294558213
https://twitter.com/PDDHElSalvador/status/1463621695294558213
https://www.ihrec.ie/high-court-rules-that-asylum-seekers-normal-residence-is-in-ireland/
https://www.ihrec.ie/high-court-rules-that-asylum-seekers-normal-residence-is-in-ireland/
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rapor yayımlanmıştır. Raporda yer verilen tavsiyelerden bazıları 
şu şekildedir: 
− Hükümetin hem planı yönetmek için bağımsız bir tazminat 

kurumu hem de bu kurumun kararlarını gözden geçirmek 
için bir gözetim mekanizmasının kurulması, 

− Programın içeriği ve uygulanmasının, insan hakları ve eşitlik 
ilkeleri ile desteklenmesi,  

− Tazminat planının mağdurlar üzerindeki potansiyel 
etkilerinin önemi göz önüne alındığında, programın mağdur-
merkezli ve onların ifadelerine uygun bir program 
oluşturulması.  

Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Advisory-Paper-on-
the-Government%E2%80%99s-Planned-Development-of-a-
%E2%80%98Restorative-Recognition-Scheme-for-former-
residents-of-Mother-and-Baby-Homes-FINAL.pdf  
 (E.T. 29.11.2021) 
 

- 18.11.2021 tarihinde resmi web sitesinde “Philomena Lee and 
Mary Harney v. the Minister of Children, Equality, Disability, 
Integration and Youth” davasında, Komisyonun amicus curiae 
işlevi kapsamında Yüksek Mahkemeye sunduğu yasal 
görüşlerine ilişkin bir açıklama yayımlanmıştır. Yasal görüşte; 
“2004 Yasası'nın 34 ve 35'inci maddeleri uyarınca cevap 
hakkının sağlanmasının temel bir güvence olduğu, mağdurların 
görüşlerini ileri sürmek için uzun bir zaman bekledikleri, 
soruşturma komisyonlarının, geçiş dönemi adaleti süreçlerinde 
hem tarihi hem de güncel hak ihlallerinin iyileştirilmesinde 
önemli bir bileşen olduğu” hususlarına yer verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/mother-and-baby-home-survivors-seek-
recognition-in-high-court-case-on-commission-of-
investigation-report/    
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 19.11.2021 tarihinde Komisyonun resmî web sitesinde, Özel 
Ceza Mahkemeleri’nin (Special Criminal Court/SCC)  
kapatılması gerektiği, olağan mahkemelerin adaletin etkin 
yönetimi ve kamu düzeninin korunmasını sağlamak için yeterli 
olduğuna ilişkin hükümete yönelik bir tavsiye raporu 

https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Advisory-Paper-on-the-Government%E2%80%99s-Planned-Development-of-a-%E2%80%98Restorative-Recognition-Scheme-for-former-residents-of-Mother-and-Baby-Homes-FINAL.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Advisory-Paper-on-the-Government%E2%80%99s-Planned-Development-of-a-%E2%80%98Restorative-Recognition-Scheme-for-former-residents-of-Mother-and-Baby-Homes-FINAL.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Advisory-Paper-on-the-Government%E2%80%99s-Planned-Development-of-a-%E2%80%98Restorative-Recognition-Scheme-for-former-residents-of-Mother-and-Baby-Homes-FINAL.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Advisory-Paper-on-the-Government%E2%80%99s-Planned-Development-of-a-%E2%80%98Restorative-Recognition-Scheme-for-former-residents-of-Mother-and-Baby-Homes-FINAL.pdf
https://www.ihrec.ie/mother-and-baby-home-survivors-seek-recognition-in-high-court-case-on-commission-of-investigation-report/
https://www.ihrec.ie/mother-and-baby-home-survivors-seek-recognition-in-high-court-case-on-commission-of-investigation-report/
https://www.ihrec.ie/mother-and-baby-home-survivors-seek-recognition-in-high-court-case-on-commission-of-investigation-report/


 

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

 

28 
 

yayımlanmıştır. Raporda odaklanılan konular şu şekilde 
özetlenebilir:  

− Özel Ceza Mahkemesi'nin (SCC) varlığı,  
− Mevzuatın denetimi,  
− Savcılığın davaları Özel Ceza Mahkemesi’ne havale 

etmeye ilişkin takdir yetkisi,   
− SCC önünde görülen davalarda kullanılan delillerin 

ölçütü,  
− Bireylerin temel hak ve özgürlerinin sınırlandırılmasının 

gereklilik, yasallık ve orantılılık ölçütlerine uygun olarak 
sınırlandırılması. 

Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Submission-to-the-
Independent-Review-Group-on-the-Offences-Against-the-
State-Acts-FINAL.pdf  (E.T. 29.11.2021) 

 

- 25.11.2021 tarihinde Komisyon ev sahipliğinde istihdam 
alanında ırk temelli ayrımcılığın engellemesi amacıyla kamu, 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan 
temsilcilerin katılımıyla “Uygulamada Eşitliğin Sağlaması, 
Irksal Katılım ve Çeşitliliğin Teşvik Edilmesi” başlıklı bir 
etkinliğin gerçekleştirildiğine dair açıklama yayımlanmıştır. 
Açıklama metninde Aralık ayı içinde uluslararası koruma 
başvuru sahiplerinin istihdamına yönelik işverenler için yeni bir 
kılavuz yayımlanacağına yer verilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.ihrec.ie/documents/achieving-equality-at-work-
promoting-racial-inclusion-and-diversity-in-practice-
conference-programme/  (E.T. 29.11.2021)  
 

- 26.11.2021 tarihinde Komisyon’un resmi web sitesinde 
bağımsız bir insan hakları kuruluşu FLAC (Free Legal Advice 
Centres) ile ortak yürütülen proje kapsamında İrlanda’nın eşitlik 
kanunlarının gözden geçirilmesine ilişkin çalışmaların devam 
ettiği, kişilerin talep etmesi halinde katkıda bulunabileceğine 
ilişkin açık çağrıda bulunularak, katkıda bulunabilmeleri için 
mevcut mevzuat hakkında hazırlanmış yardımcı bilgi notu 
paylaşılmıştır.  
Kaynak: 

https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Submission-to-the-Independent-Review-Group-on-the-Offences-Against-the-State-Acts-FINAL.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Submission-to-the-Independent-Review-Group-on-the-Offences-Against-the-State-Acts-FINAL.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2021/11/Submission-to-the-Independent-Review-Group-on-the-Offences-Against-the-State-Acts-FINAL.pdf
https://www.ihrec.ie/documents/achieving-equality-at-work-promoting-racial-inclusion-and-diversity-in-practice-conference-programme/
https://www.ihrec.ie/documents/achieving-equality-at-work-promoting-racial-inclusion-and-diversity-in-practice-conference-programme/
https://www.ihrec.ie/documents/achieving-equality-at-work-promoting-racial-inclusion-and-diversity-in-practice-conference-programme/
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https://www.ihrec.ie/documents/equality-action-guide-to-the-
review-process-introduction-to-the-equality-acts/ 
(E.T. 29.11.2021)  
 

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

 
- 10.11.2021 tarihinde Kurum Başkanı, aile içi şiddet hakkında bir 

röportaj vermiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/humanrights_gr/status/14479056321332060
29 (E.T.30.11.2021) 
 

 
Hırvatistan 
Ombudsmanlığı / 
Office of the 
Ombudsperson 
Croatia   
 

 
- Hırvatistan Ombudsmanlığının web sitesinde yer alan habere 

göre; yeni bir Sosyal Refah Yasası hazırlanırken Ombudsmanlık 
ofisi konuyla alakalı pek çok yorum ve öneride bulunmuştur. 
Hazırlıkları devam eden Sosyal Refah Sektörü Reformu 
toplumdaki savunmasız bireyler için son derece önem 
taşımaktadır. Söz konusu Kanun Tasarısı ile sosyal refah 
sisteminin merkezileştirilmesi, yoksulluk oranlarında düşüş 
sağlanması, Sosyal Refah Enstitüsü kurulması gibi düzenlemeler 
mevcuttur. Hırvatistan Ombudswomanı Tena Šimonović 
Einwalter tarafından, Sosyal Refah Sistemi Reformu etkinliği ve 
yetkili paydaşlarla tartışma ve toplantı düzenlenmesi 
önerilmiştir. Ayrıca Ombudswoman tarafından yeni kanunda 
olması gereken konular ele alınmış, yapılacak değişikliklerin 
etkilerinin incelenmesi ve tartışılması gerekliliğinden 
bahsedilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.ombudsman.hr/en/social-welfare-draft-bill-
extensive-criticism-points-to-the-need-for-wider-debate-more-
focus-on-the-beneficiaries-needs/ 
(E.T. 29.11.2021) 

 
 
Arnavutluk Halk 
Avukatlığı / 
Ombudsmanlık 

- 05.11.2021 tarihli Kurumun resmi sayfasında yer alan haberde, 
Ombudsman Erinda Ballanca’nın 2022 yılı bütçesine ilişkin 
açıklamalarına yer verilmiştir. Ombudsman, Hukuk 
Komisyon’undan mali destek talep etmiştir. Karadağ hariç bölge 

https://www.ihrec.ie/documents/equality-action-guide-to-the-review-process-introduction-to-the-equality-acts/
https://www.ihrec.ie/documents/equality-action-guide-to-the-review-process-introduction-to-the-equality-acts/
https://twitter.com/humanrights_gr/status/1447905632133206029
https://twitter.com/humanrights_gr/status/1447905632133206029
https://www.ombudsman.hr/en/social-welfare-draft-bill-extensive-criticism-points-to-the-need-for-wider-debate-more-focus-on-the-beneficiaries-needs/
https://www.ombudsman.hr/en/social-welfare-draft-bill-extensive-criticism-points-to-the-need-for-wider-debate-more-focus-on-the-beneficiaries-needs/
https://www.ombudsman.hr/en/social-welfare-draft-bill-extensive-criticism-points-to-the-need-for-wider-debate-more-focus-on-the-beneficiaries-needs/
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People's Advocate 
Albania 

ülkelerinde en düşük personel sayısına sahip kurum olduklarını, 
Arnavutluk'ta Ombudsmanın 56 çalışanı varken, Kuzey 
Makedonya'daki muadil kurumun 90, Kosova'da 78, Sırbistan'da 
89 ve Bosna'da 60 çalışanı bulunduğunu, 2018-2021 yılları 
arasında hiç personel alımı yapmadıklarını, altyapı yetersizliği 
ve kaynak kesintileri sorunlarının olduğunu, Kurum binasının 
bakımı ve çalışanların koşullarının iyileştirilmesine yönelik 
yatırım ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-706/, 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 01-04 Kasım 2021 tarihlerinde, Ulusal Önleme Mekanizması 
(UÖM) Komiseri Ermonela Xhafa başkanlığındaki heyet, Yunan 
cezaevlerindeki Arnavut vatandaşlarının haklarına saygı 
kapsamında Atina’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretin 
amacı, Arnavut vatandaşlarının bu kurumlardaki durumu ve 
muamelesi ile ilgili kurum olarak ilgi göstermek, onların 
ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini tanımak, mevcut durumlarını 
iyileştirmeye yönelik fırsatlar yaratmaktır. Ziyaret, Arnavutluk 
Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliği personeli tarafından koordine 
edilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-707/ 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 19.11.2021 tarihli gönderiye göre, Ombudsman Erinda Ballanca 
Adalet Yüksek Müfettişi Artur Metani ile bir çalışma toplantısı 
gerçekleştirmiştir. İki lider, vatandaşların hâkim ve savcılara 
yönelik şikâyetleri konusunda kurumlar arasındaki iş birliğinin 
ilerleyişi hakkında görüşmüştür. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-713/, 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 22.11.2021 tarihli gönderide, Ombudsman Erinda Ballanca’nın 
Dünya Çocuk Günü vesilesiyle katıldığı etkinlik paylaşılmıştır. 
Etkinliğe Save the Children, World Vision, Terre des hommes, 

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-706/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-706/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-707/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-707/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-713/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-713/
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UNICEF gibi sektörde faaliyet gösteren önemli kuruluşların 
temsilcileri de katılmıştır. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-716/, 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 23.11.2021 tarihinde Kurumun resmi internet sayfasında Görme 
Engelliler Derneği, Roman ve Mısırlı azınlık örgütleri gibi 
hayatın farklı kesimlerinden gençlerden oluşan bir heyetin 
Ombudsmanlığı ziyareti paylaşılmıştır. Kurum, gençleri 
haklarını olabildiğince talep etmeye ve Ombudsmanlık gibi 
bağımsız kurumlara erişimi en iyi şekilde kullanmaya 
çağırmıştır. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-718/, 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 24.11.2021 tarihli gönderide, yerel çocuk koruma yapılarının 
izlenmesine ilişkin bulgular kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Ombudsmanlık, Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi 
Şubesi aracılığıyla ve UNICEF'in de desteğiyle yerel yapılar 
tarafından çocuk haklarının korunmasına yönelik bir çalışma 
yürütmüştür. Etkinliğe Halkın Avukatı Erinda Ballanca, 
Komiser Nejla Peka, Arnavutluk Parlamentosu temsilcileri, 
Ulusal Çocuk Koruma Ajansı'ndan yerel temsilciler, sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler katılım sağlamıştır. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-719/, 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 25.11.2021 tarihinde Kurumun resmi internet sayfasından 
paylaşılan gönderide Ombudsmanlık’ın Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü çerçevesinde 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm 
Etkinliğine “Dünyayı Turuncuya Boyayalım: Kadına Yönelik 
Şiddeti ŞİMDİDEN Durdurun!" sloganıyla katıldığı 
duyurulmuştur. 
Kaynak: 

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-716/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-716/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-718/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-718/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-719/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-719/
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https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-720/, 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 25.11.2021 tarihinde Arnavutluk Halk Avukatı, Frankofon 
Ombudsmanları ve Arabulucuları Derneği (AOMF) Genel 
Kurulunda oy birliği ile İdari Konsey Üyesi seçilmiştir. Pandemi 
nedeniyle Genel Kurul toplantısı sanal ortamda gerçekleşmiştir. 
Kuruluş, Avrupa, Afrika, Amerika ve Okyanusya kıtalarından 
yaklaşık 50 Frankofon ülkesinin bağımsız Ombudsman ve 
Arabulucu kuruluşlarından oluşmaktadır. AOMF'nin amacı, 
Ombudsman ve arabulucuların rolünü teşvik etmek; 
demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal barışı teşvik 
etmek ve korumak; bağımsız insan hakları kurumlarının 
geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması için çalışmaktır. 
Kaynak: 
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-
1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-721/ 
(E.T. 29.11.2021). 
 

 
Avustralya İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
Australia Human 
Rights 
Commission 

 
- AHRC tarafından sağlık hizmetleri sektöründe modern kölelikle 

mücadele kapsamında risk yönetimine yardımcı olması 
maksadıyla yeni bir kılavuz hazırlanmıştır. Kılavuz, sektördeki 
mevcut uygulama örneklerini sergilemektedir. AHRC ve KPMG 
Australia şirketinin işbirliği ile hazırlanan kılavuz, sağlık 
hizmetleri sektöründe yaygın olan belirli modern kölelik 
risklerine ve bunların tedarikçilerine vurgu yapmaktadır. 
Modern kölelik riskini yönetmek için önde gelen uygulamalar ve 
hak temelli bir yaklaşımla sağlık hizmetleri sektörü için ipuçları 
sağlamakta; iş dünyasının, hükümetin ve zarar görme riski 
altındaki insanların yararına olacak şekilde şeffaf modern kölelik 
raporlamasını teşvik etmek için iyi uygulama rehberliği 
sağlamaktadır. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/our-work/business-and-human-
rights/publications/modern-slavery-health-services-sector  
(E.T. 29.11.2021). 
 

- AHRC tarafından sporda seyirci ırkçılığına yanıt geliştirmek 
amacıyla bir yönerge hazırlanmıştır. Bu yönerge ile spor 

https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-720/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-720/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-721/
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/articles-layout-1/media/news/this-article-is-available-only-in-albanian-721/
https://humanrights.gov.au/our-work/business-and-human-rights/publications/modern-slavery-health-services-sector
https://humanrights.gov.au/our-work/business-and-human-rights/publications/modern-slavery-health-services-sector
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etkinliklerinde ırkçılığın oluşmasını önlemede etkin ve tutarlı bir 
şekilde hareket etmeye yardımcı olunması amaçlanmaktadır.  
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-
guidelines-address-spectator-racism-sport (E.T. 29.11.2021). 
 

- AHRC, her yıl insan hakları alanındaki başarıları kutlamak için 
İnsan Hakları Ödülleri vermektedir. Bu ödül, ülke çapındaki 
kuruluşların, işletmelerin ve bireylerin önemli çalışmalarını 
kabul etmek, tebrik etmek ve paylaşmak için bir şans 
doğurmaktadır. Adayların her biri, topluluklarına ve 
Avustralya'daki insan haklarının ilerlemesine büyük katkı 
sağlamıştır. Kazananlar, 10 Aralık Cuma İnsan Hakları 
Günü'nde çevrimiçi olarak açıklanacaktır. 
Adaylar: 
2021 İnsan Hakları Madalyası Finalistleri: 

o Profesör Helen Milroy 
o Brittany Higgins 
o Profesör Kevin Bell AM 
o Doçent Yasmin Jayasinghe 
o Profesör Jennifer Yanık 
o Profesör Larissa Behrendt AO 

2021 Gençler Madalyası Finalistleri: 
o Hayden & Stephanie Rujak 
o Keeley Johnson 
o Kupakwashe Matangira 
o Chanel Kontoları 
o Assala Sayara 

2021 İnsan Hakları Şampiyon Toplulukları Finalistleri: 
o Carly Stanley & Keenan Mundine, Deadly Connection 
o PlateitForward 
o Working Women’s Centres  
o Tye Gerrard 
o Sister Diana Santleben 

Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-announces-
2021-human-rights-awards-finalists (E.T. 29.11.2021). 
 

- 25.11.2021 tarihli gönderide, Federal Hükümet’in, AHRC’nin 
Avustralya'da  türünün ilk örneği olan First Nations kadın ve kız 
çocuklarına yönelik Wiyi Yani U Thangani (Kadınların 

https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-guidelines-address-spectator-racism-sport
https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/new-guidelines-address-spectator-racism-sport
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-announces-2021-human-rights-awards-finalists
https://humanrights.gov.au/about/news/commission-announces-2021-human-rights-awards-finalists
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Sesi) projesi için 2,8 milyon dolarlık fon açıkladığı 
duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/landmark-project-first-
nations-women-and-girls-receives-28-million-federal-funding 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 29.11.2021 tarihli gönderide, IncludeAbility Kampanyası 
kapsamında IncludeAbility projesinin yeni videosu 'Meet the 
Experts / Uzmanlarla Tanışın', başlıklı bir video paylaşılmıştır. 
Videoda, engelli Avustralyalıların işyerlerine getirdikleri 
beceriler, bilgiler ve deneyimler sergilenmektedir. Video, çeşitli 
engellerle ilgili deneyime sahip on gerçek çalışana yer vererek, 
engelli Avustralyalılar için istihdam fırsatlarıyla ilgili tutumsal 
engelleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmayı amaç 
edinmiştir. Videonun kapsayıcı üretiminde engelli bireylerin 
hem kamera arkasında hem de önünde çalışmasına özellikle 
dikkat edilmiştir. 
Kaynak: 
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/includeability-
meet-experts (E.T. 29.11.2021). 

 
 

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

 
- 03 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 

Komiser’in, Ukrayna'daki Engelli Kişilerin Rehabilitasyonu 
Hakkındaki Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 
kabul edilmesini olumlu karşılamadığına ilişkin bilgi 
paylaşılmıştır. Yasa’nın, Ukrayna'da engellilerin 
rehabilitasyonuna ilişkin yasal terminolojiyi iyileştirmeyi 
amaçladığı ve mevcut mevzuatın, uluslararası standartlara uygun 
olarak teknik ve diğer rehabilitasyon araçlarını sınıflandırmak 
üzere değiştirildiği ve Kanun’un terminolojisinin, eğitime ilişkin 
kanunlarla uyumlu hale getirildiği belirtilmiştir.  
Kaynak:  
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/shhodo-privedennya-u-
v%D1%96dpov%D1%96dn%D1%96st-%D1%96z-deyakimi-
zakonodavchimi-aktami/  
(E.T. 30.11.2021) 
 

https://humanrights.gov.au/about/news/landmark-project-first-nations-women-and-girls-receives-28-million-federal-funding
https://humanrights.gov.au/about/news/landmark-project-first-nations-women-and-girls-receives-28-million-federal-funding
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/includeability-meet-experts
https://humanrights.gov.au/about/news/videos/includeability-meet-experts
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/shhodo-privedennya-u-v%D1%96dpov%D1%96dn%D1%96st-%D1%96z-deyakimi-zakonodavchimi-aktami/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/shhodo-privedennya-u-v%D1%96dpov%D1%96dn%D1%96st-%D1%96z-deyakimi-zakonodavchimi-aktami/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/shhodo-privedennya-u-v%D1%96dpov%D1%96dn%D1%96st-%D1%96z-deyakimi-zakonodavchimi-aktami/
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- 26 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 
“Ayrımcılık Yapmama, Cinsiyet Eşitliği, Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Mücadele edilmesi ile İnsan Ticareti 
Mağdurlarının Korunması Koordinasyon Kurulu” ilk 
toplantısının gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılmıştır. Toplantıda, 
Komiserlik tarafından aile içi şiddet ve insan ticareti 
mağdurlarının haklarına riayet edilmesinin izlenmesinin 
sonuçları sunulmuş ve bu alanlardaki sorunlu konular ve bunları 
çözmenin yolları tartışıldığı belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/sogodn%D1%96-
v%D1%96dbulosya-pershe-zas%D1%96dannya-
koordinacz%D1%96jno%D1%97-radi-z-pitan-
nediskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97,-
genderno%D1%97/  (E.T. 30.11.2021) 
 

- 29 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, İş ve İnsan 
Hakları Sektörler Arası Platform Toplantısı’nın 2 Aralık saat 
11:00'de yapılacağı bilgisi paylaşılmıştır. Etkinliğin, Kurum’un 
Facebook sayfasından ve YouTube'dan çevrimiçi olarak 
izlenebileceği belirtilmiştir. İş ve İnsan Hakları Sektörler Arası 
Platform, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri'nin 
girişimiyle BM Kılavuz İlkelerinin ve diğer uluslararası 
normların ve standartların Ukrayna'da uygulanmasını teşvik 
etmek için bir araç, tartışmalar ve bilgi alışverişi için bir platform 
olarak kurulmuştur. Etkinlikte, UNDP'nin Ukrayna'da iş 
dünyasında insan haklarına ilişkin araştırmasının sonuçları 
sunulacağı ifade edilmiştir.  
Kaynak: 
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/2-grudnya-
v%D1%96dbudetsya-zas%D1%96dannya-
m%D1%96zhsektoralno%D1%97-platformi-z-
b%D1%96znesu-ta-prav-lyudini/ (E.T. 30.11.2021) 
 
 

 
Kore Ulusal İnsan 
Hakları 
Komisyonu/ 
National Human 
Rights 

 
- 25.10.2021 tarihinde, Kurumun resmî web sitesinde, Kore 

Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun, GANHRI Akreditasyon 
Alt Komitesi'nin (SCA) başkanlık ettiği akreditasyon 
incelemesine katıldığı, akreditasyon incelemesi sanal olarak 
gerçekleştirildiği, Komisyona Mayıs 2016'daki en son 

https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/sogodn%D1%96-v%D1%96dbulosya-pershe-zas%D1%96dannya-koordinacz%D1%96jno%D1%97-radi-z-pitan-nediskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97,-genderno%D1%97/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/sogodn%D1%96-v%D1%96dbulosya-pershe-zas%D1%96dannya-koordinacz%D1%96jno%D1%97-radi-z-pitan-nediskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97,-genderno%D1%97/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/sogodn%D1%96-v%D1%96dbulosya-pershe-zas%D1%96dannya-koordinacz%D1%96jno%D1%97-radi-z-pitan-nediskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97,-genderno%D1%97/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/sogodn%D1%96-v%D1%96dbulosya-pershe-zas%D1%96dannya-koordinacz%D1%96jno%D1%97-radi-z-pitan-nediskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97,-genderno%D1%97/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/sogodn%D1%96-v%D1%96dbulosya-pershe-zas%D1%96dannya-koordinacz%D1%96jno%D1%97-radi-z-pitan-nediskrim%D1%96nacz%D1%96%D1%97,-genderno%D1%97/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/2-grudnya-v%D1%96dbudetsya-zas%D1%96dannya-m%D1%96zhsektoralno%D1%97-platformi-z-b%D1%96znesu-ta-prav-lyudini/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/2-grudnya-v%D1%96dbudetsya-zas%D1%96dannya-m%D1%96zhsektoralno%D1%97-platformi-z-b%D1%96znesu-ta-prav-lyudini/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/2-grudnya-v%D1%96dbudetsya-zas%D1%96dannya-m%D1%96zhsektoralno%D1%97-platformi-z-b%D1%96znesu-ta-prav-lyudini/
https://ombudsman.gov.ua/ua/pr/2-grudnya-v%D1%96dbudetsya-zas%D1%96dannya-m%D1%96zhsektoralno%D1%97-platformi-z-b%D1%96znesu-ta-prav-lyudini/
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Commission of 
Korea 

incelemede 'A' statüsü verildiği, akreditasyon incelemesi için 
gerekli belgelerin sunulduğu ve alt komitenin nihai raporunun 
Kasım sonunda yayımlanacağı belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&
boardid=7607356 (E.T. 30.11.2021) 
 

- Kurumun internet sitesinde 19.10.2021 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu'nun Yaşlıların İnsan Haklarının 
Korunmasının ve Güçlendirilmesi Amacıyla Yaşlanma Üzerine 
Açık Uçlu Çalışma Grubuna Açık Mektup yayımlanmıştır. Açık 
mektupta şu hususlara yer verilmiştir:  

- Yaşlıların insan haklarıyla ilgili olarak uluslararası insan 
hakları sistemindeki eksiklikleri gidermek için bir 
sözleşmenin kabul edilmesi ve bu konuda spesifik norm 
ve standartların geliştirilmesi gerekmektedir. 

- Çalışma grubu çok az somut ilerleme kaydetmiştir ve bu 
konudaki görevini henüz yerine getirmemiştir.  

- 146 Devlet Genel Sekreteri COVID-19'un yaşlı insanlar 
üzerindeki etkisine ilişkin Politika Özetini resmi olarak 
desteklemiştir ve tam olarak teşvik etmeyi ve saygı 
duymayı taahhüt etmiştir. 

- Yaşlı haklarına ilişkin yeni bir BM sözleşmesi, yasalarda 
yaş ayrımcılığını yasaklanması, hizmetlerin yaşlıların 
onurunu koruması ve yaşlılara yönelik tutum ve 
davranışların saygılı olmasını sağlamak konusunda 
devletlere rehberlik edecektir. 

- BM Bağımsız Uzmanının yanı sıra BM insan hakları 
alanındaki diğer ilgili uzmanların katılımı ile oturumlar 
arası bir grup kurma önerisi desteklenmektedir.  

Kaynak: 
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&
boardid=7607338, (E.T. 30.11.2021) 

 

https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&boardid=7607356
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&boardid=7607356
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&boardid=7607356
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&boardid=7607338
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&boardid=7607338
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=002002005&pagesize=10&boardtypeid=7013&boardid=7607338
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Katar Ulusal 
İnsan Hakları 
Komisyonu / 
National Human 
Rights Committee 
of Qatar 

 
- 07.11.2021 tarihinde Kurumun resmi web sitesinde, Ulusal İnsan 

Hakları Kurumları Küresel Ağı’nın (GANHRI) Akreditasyon 
Alt Komitesi (SCA), Ulusal İnsan Hakları Komitesi'nin (NHRC) 
A statüsü akreditasyonunu 15 yıllık bir süre içinde üst üste 
üçüncü kez yenilediği belirtilmiştir. Akreditasyonun 
yenilenmesi kapsamında, Ulusal İnsan Hakları Komitesi, 
2010'dan 2025'e kadar kendisine verilebilecek en yüksek statü 
sınıflandırmasını korumaya devam edecek ve ardından yeniden 
akreditasyona tabi tutulacaktır.  
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/ganhri-renews-national-human-rights-
committee-accreditation-at-a-status/ (E.T. 29.11.2021). 
 

- 15.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, Doha merkezli 
Arap Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağının, İşkenceyi Önleme 
Derneği (APT) ile iş birliği içinde Mendez İlkelerini tanıtma 
konulu bir konferans düzenlediği belirtilmiştir. Şikayetlerin 
alınması, gözaltı yerlerinin izlenmesi ve ziyaret edilmesi 
konusunun ulusal insan hakları kurumlarının ilk önceliklerinden 
biri olduğunu açıklanmıştır. Üye kurumların işkenceyle 
mücadele ve önlemedeki rollerini yerine getirmelerini sağlayan 
alanlarda kapasitelerini artırmaya çalışıldığı ifade edilmiştir. 
İşkenceye maruz kalmama, adımlar önerme ve tavsiyelerde 
bulunma, işkenceyi önleme ve adil yargılanma planları yapma 
ve Arap bölgesindeki kamu özgürlüklerini artırma hakkının 
önemi vurgulanmıştır.  
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/arab-network-for-national-human-rights-
institutions-organizes-conference-on-introducing-mendez-
principles/ (E.T. 29.11.2021). 
 

- Kurumun web sitesinde yer alan habere göre, Ulusal İnsan 
Hakları Komitesi (NHRC)  her yıl 11 Kasım'a denk gelen ve bir 
dizi insan hakları bilinçlendirme faaliyetinin başlamasına denk 
gelen Katar İnsan Hakları Günü'nü kutlamaktadır. Ulusal İnsan 
Hakları Komitesi Genel Sekreteri, devletin COVID-19 salgını 
sırasında, devletin sağlık hakkını uygulaması kapsamında yer 
alan aşıyı ücretsiz ve ayrım gözetmeksizin herkesin kullanımına 
sunması ve devletin sağlık hakkının uygulanmasına öncelik 
vermesi konusundaki çabalarını takdir etmiştir. Pandeminin 

https://nhrc-qa.org/en/ganhri-renews-national-human-rights-committee-accreditation-at-a-status/
https://nhrc-qa.org/en/ganhri-renews-national-human-rights-committee-accreditation-at-a-status/
https://nhrc-qa.org/en/arab-network-for-national-human-rights-institutions-organizes-conference-on-introducing-mendez-principles/
https://nhrc-qa.org/en/arab-network-for-national-human-rights-institutions-organizes-conference-on-introducing-mendez-principles/
https://nhrc-qa.org/en/arab-network-for-national-human-rights-institutions-organizes-conference-on-introducing-mendez-principles/
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dünyadaki insan faaliyetinin çeşitli yönlerine gölge düşürdüğü 
belirtilmiş olup ve işçi kesiminin haklarının güvence altına 
alınması gerektiği ifade edilmiştir. İnsan hakları ve özgürlükleri 
konusunda farkındalık ve eğitimin yaygınlaştırılması, ilkelerin 
düşünce ve uygulama düzeyinde pekiştirilmesi bağlamında, 
komitenin Kasım ayı boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceği 
belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/qatar-celebrates-qatar-human-rights-day/ 
(E.T. 29.11.2021). 
 

- 15.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, Komitenin Hamad 
Uluslararası Havalimanı liderleri için, havalimanının gidiş 
salonunda, havalimanlarındaki uluslararası insan hakları 
standartları hakkında bir eğitim kursu düzenlediği belirtilmiştir. 
Bu eğitim kursunun, ülkede insan hakları kültürü oluşturmadaki 
rolü ve misyonu bağlamında NHRC tarafından düzenlenen bir 
dizi seminer ve eğitim konferansının bir parçası olarak geldiğini 
ve bu tür olayların ülkede insan onurunu artıracağını göz önünde 
bulundurduğunu belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-organizes-training-course-for-
hamad-international-airport-leaders/ (E.T. 29.11.2021). 
 

- 17.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde Ulusal İnsan 
Hakları Komitesi (NHRC) ve Msheireb Properties arasında 
sanatın insan haklarını koruma ve geliştirmede, ırkçılıkla 
mücadelede ve bir toplumsal barış kültürünü yaymada 
kullanılması için bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandığı 
belirtilmiştir. İş birliğinin hak ve ödevlerle ilgili çeşitli alanlarda 
insan hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik sanat 
sergileri düzenlenmesi, bireylerin ve toplumların hakları 
açısından ulusal kimlik değerlerinin öne çıkarılması konusunda 
teşvik edeceği belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-msheireb-properties-sign-mou-
corrected-repeat/ (E.T. 29.11.2021). 
 

- 21.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde Ulusal İnsan 
Hakları Komitesi (NHRC) Başkanı ve Arap Ulusal İnsan Hakları 
Kurumları Ağı Başkanının Mısır'da Ulusal İnsan Hakları 

https://nhrc-qa.org/en/qatar-celebrates-qatar-human-rights-day/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-organizes-training-course-for-hamad-international-airport-leaders/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-organizes-training-course-for-hamad-international-airport-leaders/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-msheireb-properties-sign-mou-corrected-repeat/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-msheireb-properties-sign-mou-corrected-repeat/
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Konseyi (NCHR) üyesi Dr. Mahmoud Karem ile bir araya 
geldiği belirtilmiştir. Toplantıda, insan haklarının tüm 
alanlarında özellikle Arap Ağı üye kurumlarının eğitim ve 
kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili ortak işbirliğinin gözden 
geçirildiği belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairman-meets-member-of-the-
national-council-for-human-rights-in-egypt/ (E.T. 29.11.2021). 
 

- 21.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde Ulusal İnsan 
Hakları Komitesinin (NHRC), Arap ve yabancı topluluk 
okullarının öğrencileri için bir farkındalık ve eğitim kampanyası 
başlattığı belirtilmiştir. Kampanyanın insan haklarını koruma ve 
geliştirme ihtiyacı konusunda öğrencileri bilinçlendirmeyi ve 
eğitmeyi ve öğrencilerin NHRC ile nasıl iletişim kuracaklarını 
ve onları rolü hakkında bilgilendirmeyi amaçladığı belirtilmiştir. 
Sürdürülebilir kalkınma, eğitim hakkı ve çevre hakkı, konut 
hakkı, kimlik, fikir beyanı, sağlık ve eğitim gibi konularda 
öğrenciler arasında yarışma yapılacağı ve NHRC, rolü ve 
yetkinlikleri hakkında tanıtım broşürleri dağıtılacağı 
belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-launches-awareness-and-
educational-campaign-for-community-school-students/  
(E.T. 29.11.2021). 
 

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

 
- 01.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde mülkiyet hakkı 

ihlali kapsamında verilen P-237/21 sayılı tavsiye hakkında bilgi 
verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2060&la
ng=EN (E.T. 29.11.2021) 
 

- 08.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, iyi uygulama 
örneği olarak; Kurum’un geçen yıl uluslararası yasal koruma 
altındaki kişilerin cari hesap açmakta zorlandıkları bilgisini 
aldıktan sonra BH Federasyonu Bankacılık Kurumu ile iletişime 
geçerek konu hakkında mevzuata uygun çalışmalar yapılması 
hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 

https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairman-meets-member-of-the-national-council-for-human-rights-in-egypt/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-chairman-meets-member-of-the-national-council-for-human-rights-in-egypt/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-launches-awareness-and-educational-campaign-for-community-school-students/
https://nhrc-qa.org/en/nhrc-launches-awareness-and-educational-campaign-for-community-school-students/
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2060&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2060&lang=EN
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https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2066&la
ng=EN (E.T. 29.11.2021) 
 

- 15.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, şikâyet üzerine 
Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının Hizmetine verilen P-
246/21 sayılı Tavsiye Kararı hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2072&la
ng=EN (E.T. 29.11.2021) 
 

- 15.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, 16 Kasım 
Uluslararası Hoşgörü Günü vesilesiyle, Ombudsmanlar, Bosna 
Hersek'te toplumu oluşturan çeşitli gruplar arasında 
hoşgörüsüzlükle mücadele yükümlülüğünü üstlendiğini 
belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2073&la
ng=EN (E.T. 29.11.2021) 
 

- 17.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, şikâyet üzerine, 
Sırp Cumhuriyeti Hükümetine, ebeveyn bakımı olmayan 
çocukların ücretsiz üniversite eğitimi almalarını sağlamak için 
yetkili bakanlıklar aracılığıyla önlemler alması yönünde verilen 
P-247/21 sayılı tavsiyesi hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2076&la
ng=EN (E.T. 29.11.2021) 
 

- 24.11.2021 tarihinde Kurumun web sitesinde, Kurumun Sırp 
Cumhuriyeti Çocukların Korunması Hakkında Yasa ile ebeveyn 
- bakıcı veya bakıcı olarak tazminat hakkının kullanılmasına 
ilişkin görüşü hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2088&la
ng=EN (E.T. 29.11.2021) 
 
 

https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2066&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2066&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2072&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2072&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2073&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2073&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2076&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2076&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2088&lang=EN
https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2088&lang=EN
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Danimarka İnsan 
Hakları Kurumu / 
Danish Institute 
for Human Rights 

 
- 11.11.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web 

sitesinden yapılan paylaşımda, Danimarka cezaevlerindeki 
çalışan eksikliğinin, yeni suçların önlenmesini baltaladığı ve 
mahkumların güvenliğini etkilediği belirtilerek; insan hakları 
ihlalleri riskine karşı uyarıda bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://menneskeret.dk/nyheder/ressourcemangel-faengsler-
oeger-risiko-brud-paa-menneskeretten (E.T. 30.11.2021) 
 

- 15.11.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web 
sitesinden yapılan paylaşımda, Kopenhag Üniversitesi ile iş 
birliği içerisinde yürütülen anket çalışması sonuçlarına yer 
verilerek, zihinsel bozuklukları ve gelişimsel engelleri olan 
vatandaşların nüfusun geri kalanından daha az oy kullandığı, bu 
durumun demokratik bir sorun olduğu belirtilmiştir. 
Kaynak: 
https://menneskeret.dk/nyheder/borgere-handicap-stemmer-
mindre (E.T. 30.11.2021) 
 

- 16.11.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web 
sitesinden yapılan paylaşımda, Danimarka Ceza Kanununda 
yapılan değişikliğin nefret suçlarına karşı daha iyi koruma 
sağladığı belirtilerek, söz konusu değişiklik ayrımcılıkla 
mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir.  
Kaynak: 
https://menneskeret.dk/nyheder/aendret-lovgivning-beskytter-
bedre-hadforbrydelser (E.T. 30.11.2021) 
 

- 17.11.2021 tarihinde “UİHK’ler için Rehber: 2030 Gündeminin 
Gönüllü Ulusal İncelemesiyle İlgilenmek”  başlıklı kılavuz 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 4 dilde 
yayımlanmıştır. Kılavuz, Gönüllü Ulusal İnceleme ile nasıl 
etkileşim kurulacağını göstermektedir. Ulusal insan hakları 
kurumlarının, insan haklarını teşvik etmek için 2030 
Gündeminin Gönüllü Ulusal İncelemesinin tüm adımlarında 
oynayacak önemli rolleri olduğu belirtilmektedir.  
Kaynak: 
https://www.humanrights.dk/publications/guide-nhris-
engaging-voluntary-national-review-2030-agenda  
(E.T. 30.11.2021) 

https://menneskeret.dk/nyheder/ressourcemangel-faengsler-oeger-risiko-brud-paa-menneskeretten
https://menneskeret.dk/nyheder/ressourcemangel-faengsler-oeger-risiko-brud-paa-menneskeretten
https://menneskeret.dk/nyheder/borgere-handicap-stemmer-mindre
https://menneskeret.dk/nyheder/borgere-handicap-stemmer-mindre
https://menneskeret.dk/nyheder/aendret-lovgivning-beskytter-bedre-hadforbrydelser
https://menneskeret.dk/nyheder/aendret-lovgivning-beskytter-bedre-hadforbrydelser
https://www.humanrights.dk/publications/guide-nhris-engaging-voluntary-national-review-2030-agenda
https://www.humanrights.dk/publications/guide-nhris-engaging-voluntary-national-review-2030-agenda
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- 21.11.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü 

tarafından etnik azınlık geçmişine sahip politikacıların 
Danimarka siyasetinde zorlu koşullara sahip olduğuna ilişkin 
yeni bir rapor yayımlanmıştır.  
Kaynak: 
https://menneskeret.dk/nyheder/ny-rapport-politikere-etnisk-
minoritetsbaggrund-haarde-kaar-dansk-politik 
(E.T. 30.11.2021) 
 

- 24.11.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü web 
sitesinden yapılan paylaşımda, 2021 yılı İnsan Hakları Konseyi 
Ödülünün mülteci geçmişine sahip öğrencilerin haklarını 
güçlendirme çabalarından dolayı okul müdürü Henrik 
Vestergaard Stockholm'e verileceği duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://menneskeret.dk/nyheder/menneskerettighedsprisen-
haedrer-rektors-kamp-flygtninges-rettigheder  
(E.T. 30.11.2021) 
 

 
Almanya İnsan 
Hakları Kurumu / 
German Institute 
for Human Rights 

- 01.11.2021 tarihinde kurumun resmî sitesinde yapılan 
paylaşımda engellilerin, kendi kaderini tayin etme ve topluma 
dâhil olma hakkına, engelli olmayan kişilerle aynı haklara sahip 
olduğu ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (UN-CRPD) 
19’uncu maddesi, nasıl, nerede ve kiminle yaşamak istedikleri 
sorusuyla ilgili olarak isteme ve seçim yapma hakları 
vurgulanmıştır. Aynı şekilde engellilerin destek alabilmeleri için 
belirli bir konut tipinde yaşamaya zorlanmamasının ve kamu 
kurumlarının tüm vatandaşların eşit erişimini mümkün kılacak 
ve engelsiz olacak şekilde tasarlanması gerekliliğine işaret 
edilmiştir. 

Kaynak: 
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/selbstbestimmt-leben-und-
inklusion-in-die-gemeinschaft  (E.T. 22.11.2021) 

             

- 11.11.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan 
paylaşımda engellilerin yasal işlemlerde adalete eşit erişimlerini 
engelleyen birçok engelle karşılaşmakta oldukları, söz konusu 
engellerin, mahkemelerin ve polis karakollarının yapısal olarak 

https://menneskeret.dk/nyheder/ny-rapport-politikere-etnisk-minoritetsbaggrund-haarde-kaar-dansk-politik
https://menneskeret.dk/nyheder/ny-rapport-politikere-etnisk-minoritetsbaggrund-haarde-kaar-dansk-politik
https://menneskeret.dk/nyheder/menneskerettighedsprisen-haedrer-rektors-kamp-flygtninges-rettigheder
https://menneskeret.dk/nyheder/menneskerettighedsprisen-haedrer-rektors-kamp-flygtninges-rettigheder
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/selbstbestimmt-leben-und-inklusion-in-die-gemeinschaft
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/selbstbestimmt-leben-und-inklusion-in-die-gemeinschaft
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/selbstbestimmt-leben-und-inklusion-in-die-gemeinschaft
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erişilebilir olmamasının yanı sıra erişilebilir formatlarda bilgi 
eksikliğini de içerdiği ifade edilmiştir. 
Kaynak: 
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/gleichberechtigter-zugang-
zur-justiz-fuer-menschen-mit-behinderungen (E.T. 22.11.2021) 
 

- 19.11.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinden yapılan 
paylaşımda BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ilişkin yeni bir 
platformun aktif hale getirildiği belirtilmiştir. Yine bu 
platformun, çocukların çıkarlarına yönelik kurulan federal 
çalışma grubu ile BM Çocuk Hakları Komitesi arasındaki yoğun 
işbirliğinin bir sonucu olduğu vurgulanmıştır. BM Çocuk 
Hakları Komitesi’nin genel yorumlarının Almanca çevirilerinin 
bu platformda bir araya getirildiği ifade edilmiştir.  
Kaynak:  
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/ein-meilenstein-fuer-die-
kinderrechte-kinderrechtekommentarede-ab-sofort-online 
(E.T. 22.11.2021) 
 

- 24.11.2021 tarihinde kurumun resmi sitesinde “Geçtiğimiz 
birkaç yıl içinde, iklim politikasında bir değişikliğe yönelik 
küresel taahhüt - özellikle devletlerin iklim politikası 
eylemsizliğine karşı protestolar - arttı ve nüfusun geniş 
kesimleri, özellikle de gençler harekete geçirildi. Cuma okul 
grevleri, yerel iklim kampları, büyük ölçekli gösteriler - iklim 
aktivizminin eylem ve protesto biçimleri çeşitliydi ve çeşitlidir. 
Dünyanın birçok ülkesinde, iklimi veya çevreyi korumak için 
çalışan bireyler, protestocu grupları ve sivil toplum kuruluşları 
yetkililerle çatıştı: barışçıl gösteriler dağıtılıyor veya buna izin 
bile verilmiyor, örgütler kapatılıyor ve çevreci ve iklim koruma 
aktivistleri de özel kişiler veya şirketler tarafından tehdit 
ediliyor.” şeklindeki ifadelerin yer aldığı bir paylaşım 
yapılmıştır. 
Kaynak:  
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuelles/detail/klimaproteste-umfeld-fuer-
engagement-muss-ermoeglicht-werden (E.T. 29.11.2021) 

 
 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/gleichberechtigter-zugang-zur-justiz-fuer-menschen-mit-behinderungen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/gleichberechtigter-zugang-zur-justiz-fuer-menschen-mit-behinderungen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/gleichberechtigter-zugang-zur-justiz-fuer-menschen-mit-behinderungen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/ein-meilenstein-fuer-die-kinderrechte-kinderrechtekommentarede-ab-sofort-online
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/ein-meilenstein-fuer-die-kinderrechte-kinderrechtekommentarede-ab-sofort-online
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/ein-meilenstein-fuer-die-kinderrechte-kinderrechtekommentarede-ab-sofort-online
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/klimaproteste-umfeld-fuer-engagement-muss-ermoeglicht-werden
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/klimaproteste-umfeld-fuer-engagement-muss-ermoeglicht-werden
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/klimaproteste-umfeld-fuer-engagement-muss-ermoeglicht-werden
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Büyük Britanya 
Eşitlik ve İnsan 
Hakları 
Komisyonu / 
Equality and 
Human Rights 
Commission of 
Great Britain 

 
- 01.11.2021 tarihinde Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu ve 

İskoçya İnsan Hakları Komisyonu ile iklim değişikliğinin insan 
hakları üzerindeki etkisine dikkat çekmek için bir açıklama 
yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1455153434693406731 
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 05.11.2021 tarihinde bir kriket kulübünde yaşanan ırkçılık olayı 
ile ilgili açıklama yayımlanmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/EHRC/status/1456689892679901188  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 06.11.2021 tarihinde Britanya’nın insan hakları standartlarını ne 
kadar karşılayabildiği üzerine bir değerlendirme yayımlanmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1456984969297944584 
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 11.11.2021 tarihinde işitme engellilerin hizmetlere erişimi 
hakkında Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı ile imzalanan protokol 
hakkında bilgi verilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1458789131295862795  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 12.11.2021 tarihinde Kurum Başkanının kadınların, engellilerin, 
çocukların ve yaşlıların iklim değişikliğinden orantısız bir 
şekilde etkilendiklerine dair açıklaması paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1459116007444865030  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 13.11.2021 tarihinde insan haklarına ilişkin bilgilendirici bir 
video paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1459574424525492226  
(E.T. 29.11.2021) 
 

https://twitter.com/EHRC/status/1455153434693406731
https://twitter.com/EHRC/status/1456689892679901188
https://twitter.com/EHRC/status/1456984969297944584
https://twitter.com/EHRC/status/1458789131295862795
https://twitter.com/EHRC/status/1459116007444865030
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- 18.11.2021 tarihinde Eşit Ücret Günü kapsamında bir açıklama 
paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1461307186131447809  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 18.11.2021 tarihinde Britanya’nın BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi’ni onaylamasının yıldönümüne ilişkin paylaşımda 
bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1461361071344680973  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 20.11.2021 tarihinde Dünya Çocuk Günü’ne ilişkin paylaşım 
yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1462088681469231110  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 23.11.2021 tarihinde ırk ayrımcılığıyla mücadele etmek ve 
mağdurların adalet aramasına yardımcı olmak için fon çağrısının 
başlatıldığı duyurulmuştur. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1463174821731258383  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 25.11.2021 tarihinde Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü bağlamında öğretmenlerin 
zararlı davranışlarla mücadele etmeleri için nasıl 
desteklenebileceğine dair açıklamada bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1463832438325620739  
(E.T. 29.11.2021) 
 

- 28.11.2021 tarihinde partnerlerin veya evli çiftlerin birbirlerine 
karşı ayrımcılık yapmamasına ilişkin bir paylaşımda 
bulunulmuştur. 
Kaynak: 
https://twitter.com/EHRC/status/1464988041123348480  
(E.T. 29.11.2021) 
 

https://twitter.com/EHRC/status/1461307186131447809
https://twitter.com/EHRC/status/1461361071344680973
https://twitter.com/EHRC/status/1462088681469231110
https://twitter.com/EHRC/status/1463174821731258383
https://twitter.com/EHRC/status/1463832438325620739
https://twitter.com/EHRC/status/1464988041123348480


 

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

 

46 
 

 
Arjantin 
Ombudsmanlığı / 
Defensoria del 
Pubelo de la 
Nación de 
Argentina 

 
- 04.11.2021 tarihinde iş dünyası ve insan hakları konularına 

ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CelinaMuguruza/status/1456272715707400
207   (E.T. 29.11.2021) 
 

- 04.11.2021 tarihinde Arjantin Ulusal İnsan Hakları Kurumu 
bünyesinde, kamu denetçiliği ofislerinin faaliyetleri için bir 
çerçeve protokolü tartışıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/DPNArgentina/status/145627874773724774
4 (E.T. 29.11.2021) 
 

- 20.11.2021 tarihinde çocukluk çağının hayatın önemli bir 
bölümü olduğu ve tüm çocukların sağlık hizmetleri ve eğitime 
ulaşabilmeleri için sigortalanmaları gerekliliği hususunda 
okullarda ve toplumun genelinde farkındalık yaratılmasının 
önemi üzerine bilgilendirme yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/DPNArgentina/status/146203174354076877
6 (E.T. 29.11.2021) 
 

- 20.11.2021 tarihinde Ulusal Ombudsmanın katıldığı bir 
söyleşide; kimlik programının nasıl işlediği konusunda 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda kimlik programı; 
“kimliğinden şüphe edenler, yeni doğumlar esnasında 
ebeveynlerinden çalınan bebekler ve kökenini öğrenmek isteyen 
bireyler” üzerine faaliyet göstermektedir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/abuelasdifusion/status/14621231441651752
99 (E.T. 29.11.2021) 
 

- 25.11.2021 tarihinde Kadın Cinayetleri Gözlemevi tarafından 
yayımlanan; 2021 yılında Arjantin’de meydana gelen kadın 
cinayetlerine ilişkin istatistiki verileri paylaşılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/DPNArgentina/status/146385249417443738
2 (E.T. 29.11.2021) 
 

https://twitter.com/CelinaMuguruza/status/1456272715707400207
https://twitter.com/CelinaMuguruza/status/1456272715707400207
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1456278747737247744
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1456278747737247744
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1462031743540768776
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1462031743540768776
https://twitter.com/abuelasdifusion/status/1462123144165175299
https://twitter.com/abuelasdifusion/status/1462123144165175299
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1463852494174437382
https://twitter.com/DPNArgentina/status/1463852494174437382
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- 25.11.2021 tarihinde 2021 yılı içerinde ayda 23 kadına şiddet 
vakasının görüldüğü bilgisi paylaşılmıştır. 
Kaynak:  
https://twitter.com/telegraficos/status/1463928541779841035  
(E.T. 29.11.2021) 
 

 
Özbekistan 
Cumhuriyeti 
Ulusal İnsan 
Hakları Merkezi / 

National Center 
for Human Rights 
of the Republic of 
Uzbekistan 

 

 
− 01 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 22 

Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
onaylanan Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları 
Stratejisinin uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. 
Özetle; şimdiye kadar, “Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi Hakkında” ve “İnsan Ticaretiyle Mücadele 
Hakkında”, “Eğitim Hakkında”, “Vicdan Özgürlüğü ve Dini 
Örgütler Hakkında”, “İstihdam Hakkında” ve “İstihdam 
Hakkında” Engellilerin Haklarına Dair” ve “Özbekistan'daki 
Yabancı Vatandaşların ve Vatansız Kişilerin Hukuki 
Durumlarına Dair” değişiklikler ve eklemeler kabul edilmiştir. 
2021'de üç uluslararası insan hakları sözleşmesini onaylamak ve 
normlarını ulusal mevzuata uygulamak için önlemler 
alınmaktadır. Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya 
Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'nin BM 
İhtiyari Protokolü ile Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 
İletişim Usulüne Dair İhtiyari Protokol'ü onaylanmıştır. 
Uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyum konusunda 
yaklaşık 30 pratik el kitabı, yorum ve metodolojik literatür 
yayımlanmış ve 50'den fazla devlet kurumuna, kuruluşa ve sivil 
toplum kuruluşlarına dağıtılmıştır. 
Kaynak:  
http://nhrc.uz/en/news/information-on-implementation-of-the-
national-strategy-of-the-republic-of-uzbekistan  
(E.T. 30.11.2021) 
 

− 03 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, Merkezin, 
UNHCR Orta Asya Bürosu ile birlikte Özbekistan'daki hukuk 
öğrencileri için vatansızlık sorunları hakkında çevrimiçi bir 
konferans düzenlendiği bilgisi paylaşılmıştır. Konferans, 
#IBelong kampanyasının 7. yıl dönümü ve Vatansızlığın 
Azaltılmasına Dair 1961 Sözleşmesi'nin 60. yıldönümü 
münasebetiyle düzenlendi. Özbekistan’da, sadece geçen yıl 

https://twitter.com/telegraficos/status/1463928541779841035
http://nhrc.uz/en/news/information-on-implementation-of-the-national-strategy-of-the-republic-of-uzbekistan
http://nhrc.uz/en/news/information-on-implementation-of-the-national-strategy-of-the-republic-of-uzbekistan
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yaklaşık 56.751 vatansız kişinin Özbekistan Cumhuriyeti 
vatandaşlığı aldığı belirtilmiştir. 
Kaynak:  
http://nhrc.uz/en/news/nchr-and-unhcr-hold-a-lecture-for-
students-of-uzbekistan-on-citizenship-and-statelessness  
(E.T. 30.11.2021) 
 

− 05 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 10 Aralık 
2021 tarihinin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul 
edilmesinin 73. yılı olduğu ve 31 Ekim 1996'da kurulan 
Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Merkezi bu yıl 
25’inci yılını kutladığı belirtilerek, Merkezin, bu yıl 10 Kasım-
10 Aralık tarihleri arasını insan hakları ayı olarak düzenlediği 
duyurulmuştur.  
Kaynak: 
http://nhrc.uz/en/news/human-rights-month-announced  
(E.T. 30.11.2021) 
 

− 22 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 
Özbekistan'ın Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ulugbek 
Lapasov’un 2022 yılı için BM İnsan Hakları Konseyi Başkan 
Yardımcılığı görevine seçildiği bilgisi paylaşılmıştır.  
Kaynak: 
http://nhrc.uz/en/news/zbekistonning-zhenevadagi-doimij-
vakili-bmt-inson-uulari-bjicha-kengashi-raisining-rinbosari-
etib-sajlandi (E.T. 30.11.2021) 
 

 
 
Filistin Bağımsız 
İnsan Hakları 
Komisyonu / 
Independent 
Commission for 
Human Rights 
of Palestine  

 

- 10.11.2021 tarihinde Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü (DIHR) 
ile işbirliği içinde, Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR) 
“Filistin'de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 
Uygulanması ve İzlenmesinde ICHR'nin Rolü” konulu bir eğitim 
vermiştir. 
Kaynak: 
https://www.ichr.ps/en/media-center/5578.html  
(E.T. 11.11.2021) 
 

- 22.11.2021 tarihinde İnsan Hakları Gazetecisi eğitim programı 
bağlamında, ICHR, An-Najah Üniversitesi ile ortaklaşa medya 
özgürlükleri üzerine bir eğitim oturumu düzenlenmiştir. 

http://nhrc.uz/en/news/nchr-and-unhcr-hold-a-lecture-for-students-of-uzbekistan-on-citizenship-and-statelessness
http://nhrc.uz/en/news/nchr-and-unhcr-hold-a-lecture-for-students-of-uzbekistan-on-citizenship-and-statelessness
http://nhrc.uz/en/news/human-rights-month-announced
http://nhrc.uz/en/news/zbekistonning-zhenevadagi-doimij-vakili-bmt-inson-uulari-bjicha-kengashi-raisining-rinbosari-etib-sajlandi
http://nhrc.uz/en/news/zbekistonning-zhenevadagi-doimij-vakili-bmt-inson-uulari-bjicha-kengashi-raisining-rinbosari-etib-sajlandi
http://nhrc.uz/en/news/zbekistonning-zhenevadagi-doimij-vakili-bmt-inson-uulari-bjicha-kengashi-raisining-rinbosari-etib-sajlandi
https://www.ichr.ps/en/media-center/5578.html
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Kaynak: 
https://www.ichr.ps/en/media-center/5588.html 
 (E.T. 24.11.2021) 

 

 
Fas Ulusal İnsan 
Hakları Konseyi / 
Conseil national 
des droits de 
l’homme 
of Morocco  

 
- 01.11.2021 tarihinde Moritanya'da Moritanya İslam 

Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Komisyonu ile 12 Ocak 
2021'de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde 1 Kasım - 5 
Kasım 2021 tarihleri arasında sürecek olan Ulusal İnsan Hakları 
Komisyonu'nun çerçevelerinden faydalanmak için bir eğitim 
olan Moritanya Komitesinin açılışı gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc  
(E.T. 05.11.2021) 
 

- 04.11.2021 tarihinde Başkan Amina Bouayach, BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachlet tarafından 
düzenlenen pandemi zamanında iyi uygulamalar hakkındaki 
etkinliğe katılmıştır. 

Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 08.11.2021) 
 

- 10.11.2021 tarihinde Başkan Amina Bouayach kamu 
politikalarında hakların etkinliğiyle ilgili tavsiyeleri içeren 
raporu ülke başkanına sunmuştur. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc 
(E.T. 19.11.2021) 
 

- 18.11.2021 tarihinde Fas’ta kadın hakları konulu konferans 
gerçekleştirilmiştir. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 20.10.2021) 
 

- 10.10.2021 tarihinde 10 Ekim'de Dünya Ölüm Cezası ile 
Mücadele Günü vesilesiyle, Ölüm Cezasına Karşı Fas 
Koalisyonu ve Ulusal İnsan Hakları Konseyi (CNDH), 14 Ekim 
2021 Perşembe günü saat 10.00'da Fas'ın Rabat kentindeki 
CNDH Genel Merkezinde bir Basın Konferansı düzenlemiştir. 
Kaynak: 

https://www.ichr.ps/en/media-center/5588.html
https://twitter.com/CNDHMaroc
https://twitter.com/CNDHMaroc
https://twitter.com/CNDHMaroc
https://twitter.com/CNDHMaroc


 

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

 

50 
 

https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 20.10.2021) 
 

- 18.10.2021 tarihinde Kingdom Arabulucu Vakfı ile insan 
haklarının geliştirilmesi bağlamında iş birliği anlaşması 
yapılmıştır. 
Kaynak: 
https://twitter.com/CNDHMaroc (E.T. 20.10.2021) 
 

 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti 
İnsan Hakları 
Komiserliği 
(Ombudsman) 

 
− 05 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 

Ombudsmanlığın, 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü 
vesilesiyle “Ben ve Haklarım” sloganıyla Çocuklar İçin Resim 
Yarışması düzenleneceği duyurulmuştur. Yarışma “Çatışma 
Sonrası Dönemde İnsan Hakları” konusuna ayrılmıştır. 
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/2813/announcement-
drawing-competition-for-children (E.T. 30.11.2021) 
 

− 05 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 
Ombudsmanlığın, 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü 
vesilesiyle  “Herkes için Haklar!” sloganı altında Gazeteci 
Yazıları Yarışması düzenleneceği duyurulmuştur. Yarışma 
“Çatışma Sonrası Dönemde İnsan Hakları” konusuna ayrılmıştır. 
 Kaynak:  
https://ombudsman.az/en/view/news/2814/announcement-
journalistic-writings-competition (E.T. 30.11.2021) 
 

− 10 Kasım 2021 tarihinde, Kurumun internet sitesinde, 
Ombudsmanlığın, bilgiye erişime ilişkin bilgi kitapçıklarını 
kamuoyunun kullanımına sunduğu bilgisi paylaşılmıştır. Ayrıca, 
Ombudsmanlığın; devlet ve yerel yönetim organlarının ve 
görevlilerinin ulusal ‘Bilgi Edinme Hakkında Kanun’dan 
kaynaklanan bilgi sahibi görevlerinin yerine getirilmesini 
denetlediği ve önceki yıl, ilgili alandaki faaliyetlerin daha etkin 
bir şekilde yürütülebilmesi için Kurum bünyesinde Bilgi Edinme 
Hakkının Korunması Daire Başkanlığı kurulduğu belirtilmiştir.  
Kaynak: 
https://ombudsman.az/en/view/news/2833/ombudsman-office-
made-its-information-booklets-on-access-to-information-
available-to-the-general-public (E.T. 30.11.2021) 

 

https://twitter.com/CNDHMaroc
https://twitter.com/CNDHMaroc
https://ombudsman.az/en/view/news/2813/announcement-drawing-competition-for-children
https://ombudsman.az/en/view/news/2813/announcement-drawing-competition-for-children
https://ombudsman.az/en/view/news/2814/announcement-journalistic-writings-competition
https://ombudsman.az/en/view/news/2814/announcement-journalistic-writings-competition
https://ombudsman.az/en/view/news/2833/ombudsman-office-made-its-information-booklets-on-access-to-information-available-to-the-general-public
https://ombudsman.az/en/view/news/2833/ombudsman-office-made-its-information-booklets-on-access-to-information-available-to-the-general-public
https://ombudsman.az/en/view/news/2833/ombudsman-office-made-its-information-booklets-on-access-to-information-available-to-the-general-public
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