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Geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin insan hakları

Öte yandan mahkemeler, sosyal medyada

sicili açısından kayda değer hiçbir

fikirlerini belirten veya barışçıl protesto

iyileşme getirmedi. Hükümet

hakkını kullanan kişilere yönelik kötü

muhaliflerine yönelik kitlesel gözaltı

niyetli kovuşturmalara devam etti.

pratiği, bilhassa Gülen hareketiyle
bağlantılı olmakla suçlanan kişiler ve

Hükümetin sınır aşan kötü muamele

Kürt siyasi hareketi bağlamında, tüm

politikaları Kırgızistan'dan Gülen hareketi

hızıyla devam etti. Hamile ve lohusa

bağlantılı bir eğitimcinin kaçırılması

kadınlar ile ağır hasta kişiler Türk

vakasıyla bir kez daha kendini gösterdi.

mevzuatına ve uluslararası normlara
aykırı şekilde cezaevinde tutulmaya

Türkiye'nin İstanbul'dan çekildiğini

devam ederken, ağır hasta olmasına

açıklayan bir Cumhurbaşkanlığı

rağmen tutukluluğu sürdürülen kişilerden

kararnamesi, aile içi ve diğer cinsiyet

bazıları cezaevindeyken veya gecikmiş

bazlı şiddete karşı mücadelede büyük bir

tahliyelerinin hemen ardından hayatını

gerileme teşkil etti.

kaybetti.

Geçtiğimiz yıl, Solidarity with OTHERS olarak raporlama çabalarımızı genişletmeye ve
insan hakları alanına giren kayda değer tüm gelişmeleri detaylı ve sistemli olarak
belgeleme hedefimize yoğunlaştığımız bir yıl oldu. Önceki yıl başlattığımız bir dizi
veritabanına 2021 yılında yenilerini ilave ettik. İnsan hakları alanındaki gelişmeleri
haftalık bazda raporladığımız Turkey Rights Monitor adlı haftalık bültenimizin
yayımlanmasına ve dağıtımına devam ettik. Ayrıca, Türkiye'nin insan hakları sicili
bağlamında bugüne kadar nispeten daha az belgelenmiş bazı alanlara yoğunlaşan üç
önemli rapor yayımladık. Diğer taraftan, Avrupa Birliği kurumlarıyla ve karar
vericileriyle temaslarımızı ve Brüksel-Ankara ilişkilerinde insan haklarını bir gündem
maddesi olarak öne çıkarma çabalarımızı sürdürdük.
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RAPORLARIMIZ
Kitlesel Gözaltılar Raporu
Nurullah Albayrak - Nisan 2021
Türkiye'de Gülen hareketi üyesi olan veya
olduğu iddia edilen kişileri hedef alan ve
Ekim 2020'de yayımlanan bir Birleşmiş
Milletler görüşünde insanlığa karşı suç
teşkil edebileceği belirtilen toplu gözaltı
kampanyasının başlangıcının yedinci
yıldönümü vesilesiyle yayımlanan
raporda, kitlesel gözaltıların hukuki ve
insani boyutları detaylı olarak ele alındı.

Türkiye Cezaevleri Raporu
Mustafa Doğan - Temmuz 2021
Türkiye'deki cezaevlerinin 2015-2020
yılları arasındaki durumunu ele alan
rapor, en ağır ihlallerden bazılarının
gerçekleştiği ceza infaz sisteminin
Türkiye'nin insan hakları sicili açısından
önemini ortaya koydu.
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Suçlu Kitaplar
Seyit Ecirli - Ekim 2021
Bu raporda, Türk hükümeti tarafından
Temmuz 2016'daki bir darbe girişiminin
ardından hedefe konan bazı kitapların
sansürlenmesi ve kriminalize edilmesi
süreci ele alındı.

ETKİNLİKLER
Cenevre'de düzenlenen etkinlik, dünya
çapında üne sahip hukukçuları,
akademisyenleri, gazetecileri
Türkiye'den gelen tanıklarla bir araya
getirdi.
Etkinlik aynı zamanda üyelerimiz için
Avrupa Parlamentosu'ndan gözlemci
olarak katılan iki parlamento üyesi ile
görüş alışverişinde bulunma fırsatı
sundu.
Turkey Tribunal'e katılım
Turkey Tribunal vesilesiyle, Turkey
Ekim 2021'de bazı üyelerimiz Türkiye'deki

Rights Monitor adlı haftalık bültenimiz

önemli insan hakları ihlalleri üzerine

kapsamında özel bir sayı yayımlayarak;

hukuki görüş bildirmek üzere Belçikalı

mahkemeye sunulan raporlara, tanık

hukukçu ve akademisyenlerin

ifadelerine ve hakimler heyeti tarafından

inisiyatifiyle organize edilen Turkey

çıkarılan nihai görüşe dair özet bilgiler

Tribunal adlı halk mahkemesi kapsamında

sunduk.

düzenlenen oturumlara katıldı.
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Orhan İnandı için gösteri
Haziran 2021'de, Brüksel'de Avrupa
Parlamentosu önündeki Lüksemburg
Meydanı'nda bir gösteri düzenleyerek, 31
Mayıs günü Bişkek'te ortadan kaybolduğu
duyurulan Türk-Kırgız eğitimci Orhan
İnandı'nın yerinin bulunması çağrısında
bulunduk.
İnandı vakası, ilk günden itibaren,
Türkiye istihbaratının rol oynadığı
uluslararası kaçırılma vakalarının bir yenisi olduğu izlenimi uyandırmıştı. Bu yöndeki şüpheler
birkaç hafta sonra Türkiye cumhurbaşkanının İnandı'nın Türkiye'ye kaçırıldığını açıklamasıyla
doğrulanmış oldu. Türkiye'ye getirilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen İnandı'nın
devlet haber ajansı tarafından yayınlanan ilk fotoğraflarında vücudunda işkence izleri taşıdığı
görüldü.

Ayşe Özdoğan için gösteri
Gülen hareketiyle irtibatlı olma suçlamasıyla tutuklanan
son evre kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın acilen serbest
bırakılması talebiyle 30 Ekim günü Brüksel'de Avrupa
Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'nda bir
gösteri düzenledik.
Gösteri vesilesiyle Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk gibi diğer
hasta mahkumların da serbest bırakılması çağrısında
bulunduk.
Belçikalı senatör Simone Susskind, gösterimize katılarak
çağrımıza destek verdi.
Türkiye genelinde ve Türkiye dışında kamuoyu baskısının
artmasının ardından Ayşe Özdoğan serbest bırakıldı.
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Mirabal Yürüyüşü’ne katılım
On Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü
vesilesiyle 28 Kasım 2021’de üye ve
gönüllülerimiz Brüksel’de Mirabal
adlı STK tarafından organize edilen
ulusal çapta bir yürüyüşe katıldı.
Türkiye’de kadınların maruz kaldığı
aile içi şiddet, cinsiyet bazlı şiddet
ve devlet şiddeti vakalarına ilişkin
farkındalık oluşturma fırsatı sunan
yürüyüş kapsamında, önde gelen şiddet mağduru kadınların hikayeleri ve kadına yönelik şiddetle
mücadelede önemli bir gerileme olarak Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi hakkında
diğer katılımcılara bilgi verdik.

RÖPORTAJLAR
Rights Talk
Geçtiğimiz yıl içerisinde, insan hakları alanına giren temel konularda akademisyenlerin,
hukukçuların, gazetecilerin, yazarların, siyasetçilerin ve diğer önde gelen kişilerin görüşlerini
almak amacıyla Rights Talk adında bir YouTube röportajları serisi başlattık.

Johan Heymans
Gent’te yerleşik Van Steenbrugge Advocaten adlı hukuk
firmasında çalışan Belçikalı insan hakları avukatı Johan
Heymans, kendisiyle gerçekleştirdiğimiz röportajda
izleyicilerimize Belçika’da halen devam eden ve Türk
kökenli bazı kişilerin adının karıştığı bir nefret suçu
davasına ve Turkey Tribunal kapsamında hazırladığı
Türkiye’de zorla kaybedilmeler konulu rapora ilişkin
bilgi verdi.
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Emre Turkut
Gent Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nde araştırma
görevlisi olan Emre Turkut’la cezasızlık kavramı,
Türkiye’deki cezasızlık sorununun kökenleri ve
cezasızlıkla mücadele yöntemleri üzerine konuştuk.

Marie Arena
Belçikalı Avrupa Parlamentosu üyesi ve parlamentonun İnsan
Hakları Alt Komitesi Başkanı Marie Arena, bizimle Türkiye’deki
siyasi muhalifleri hedef alan keyfi terörizm soruşturmaları, Türk
hükümetinin sınır aşan kötü muamele pratikleri, söz konusu
uygulamaların Avrupa’daki yansımaları, Türkiye cezaevlerindeki
sistematik çıplak arama uygulamaları ve Brüksel-Ankara
ilişkilerinde insan haklarının bir gündem maddesi olarak yeri
hakkında konuştu.

Koen Lemmens
Leuven İnsan Hakları ve Kritik Çalışmalar Enstitüsü direktörü Prof.
Dr. Koen Lemmens, röportajımızda izleyicilerimize kurumuyla ilgili
bilgi verdi. Lemmens ayrıca, Türkiye’deki yargı sisteminin
bağımsızlık ve tarafsızlık sorunu ile bazı Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarının Ankara tarafından uygulanmamasına ilişkin
sorularımızı cevapladı.
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Hannah Neumann
Avrupa Parlamentosu Alman üyesi ve parlamentonun İnsan Hakları Alt
Komitesi Başkan Yardımcısı Hannah Neumann, bizimle kuzey Suriye’de
Türkiye kontrolündeki topraklarda yaşanan insan hakları ihlallerine
ilişkin yayımladığı rapor, Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili olarak oynadığı
rol, Orta Doğu bölgesinde insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilere
bireysel yaptırımlar getirilmesi fikri ve Suriye’deki İdlib bölgesindeki
insani durum hakkında konuştu.

Samuel Cogolati
Belçika Temsilciler Meclisi üyesi Samuel Cogolati, kendisiyle
gerçekleştirdiğimiz röportajda mültecilere yönelik iade
taleplerinin hukuki boyutuna, uluslararası alanda bazı otoriter
rejimlerin faydalandığı muafiyete ve Magnitsky tipi yasaların
Türkiye üzerinde uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

İNTERNETTE KADINA YÖNELİK ŞİDDET
KONULU WEBİNAR
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW) 65. Forumu marjında 25 Mart 2021
tarihinde bir paralel etkinlik düzenledik. Leuven Katolik Üniversitesi’nden Merve Reyhan Kayıkçı
moderatörlüğünde gerçekleştirilen webinarda, Brüksel Başkent Bölgesi Parlamentosu üyesi ve
Kadına Karşı Şiddet Gözlemevi Başkanı Viviane Teitelbaum, Almanya’da yerleşik Türk gazeteci
Sevinç Özarslan ve Avrupa Parlamentosu Hollandalı Üyesi ve parlamentonun Kadın Hakları ve
Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) üyesi Samira Rafaela konuya ilişkin sunumlar yaptı.

YENİ PROJELER
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YENİ PROJELER
Türkiye’deki hak ihlali çeşitleri üzerine kapsamlı ve detaylı arşivler tutma çabamızın bir parçası
olarak 2020’de başlattığımız altı veritabanı projesine (kitlesel gözaltılar, sulh ceza hakimlikleri,
kapatılan kurumlar, sosyal ve ekonomik hak ihlalleri, kamudan ve yargıdan ihraçlar, yasa dışı
sınırdışı ve iade girişimleri) ilaveten, 2021 yılında üç yeni veritabanı başlattık.

Keyfi gözaltı ve tutuklama
Bu veritabanı, açık kaynak bilgilerine dayanarak hamile ve
çocuklu kadınları, ağır hasta kişileri, ağır hasta kişileri,
engelli kişileri ve yaşı ilerlemiş kişileri hedef alan gözaltı
ve tutuklama pratiklerini bir araya getiriyor. Gülen
hareketine ve Kürt siyasi hareketine yönelik kitlesel
gözaltı politikaları gibi bu gözaltı ve tutuklamalar da Türk
hükümetinin toplumdaki muhalif grupları sindirmek ve
bastırmak için özgürlükten mahrum bırakmayı ne ölçüde
araçsallaştırdığını ortaya koyuyor.

Ölümler
Bu veritabanı, Türkiye’de Temmuz 2016’dan bu yana
yaşanan hak ihlallerinin doğrudan veya dolaylı olarak
sebep olduğu ölümleri kayda geçiriyor. Bu çerçevede
cezaevinde, gözaltında veya ülkeden kaçmaya çalışırken
hayatını kaybeden kişilere; keyfi yurtdışına çıkış yasakları
nedeniyle tedavi göremediği için hayatını kaybeden
kişilere; ayrıca siyasi baskı ve toplumsal dışlanma
nedeniyle intihar eden kişilere ilişkin istatistikler
tutuluyor.
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Cezaevlerindeki hak ihlalleri
Bu veritabanı mahkum haklarına yönelik ihlalleri, siyasi
mahkumlara odaklanarak konu ediniyor. Veritabanı
üzerinde hak ihlali vakaları, bu vakaların yaşandığı
cezaevleri, hangi hakların ihlal edildiğine ilişkin detaylı
aramalar yapılması mümkün.
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