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12.04.2021 İNSAN HAKLARI MYK RAPORU 

 

GİRİŞ 

 

Nisan Ayının ilk haftası dünyada ve ülkemizde hak ihlallerinin yaşanmaya devam ettiği bir hafta olmuştur. 

Geçtiğimiz hafta uluslararası düzeyde hak ihlallerini görünür kılmayı ve devletlerin sorumluluğuna işaret 

eden Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) yıllık raporu ve  Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki 

cezai istatistikleri görünür hale getiren Avrupa Konseyi Ceza İstatistikleri Raporu yayımlanmıştır.  

 

AİHM’de bir grup Çek ailenin şikayeti üzerine 9 farklı hastalığa karşı koruyan aşıyı çocuklarına yaptırmama 

üzerine Çek Cumhuriyeti’nin özel ve aile yaşamlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapılan başvuru Büyük 

Daire’de görüşülmüştür. Büyük Daire kararında özellikle; 

 Bilimsel olarak etkililiği kanıtlanmış aşılar vurgusu yapılarak ve çocuğun yüksek yararına vurgu 

yapılmış, 

 Avrupa Konseyi’ne üye devletlerde farklı modeller olmakla birlikte aşıların bilimsel olarak yararlı ve 

uygun maliyetli sağlık müdahaleleri olduğuna dair fikir birliği (konsensüs) olduğu, 

 Toplumun menfaati ile aşılardaki minimum riske dikkat çekilmiştir.  

 

Kararın tam metni henüz yayınlanmamakla birlikte Avrupa düzeyinde ses getiren karar COVID aşılamasının 

zorunlu olma ve bazı temel hakların aşılanmaya bağlı sınırlanması bağlamında önemli bulunmuştur. Ni-

tekim AİHM, Çek Cumhuriyeti’nde zorunlu olmayan aşıyı yaptırmadığı için okul öncesi eğitime erişim 

hakkına getirilen sınırlamayı demokratik toplum için gerekli bulmuş ve ihlale hükmetmemiştir.  

 

Bu raporumuzda sırasıyla; Avrupa Konseyi Ceza İstatistikleri Raporu, Uluslararası Af Örgütü 2020/21 Yıllık 

Raporu: Dünyada İnsan Haklarının Durumu, Türkiye Hapishanelerinde Hak İzleme Raporu ile Takibimizde 

Olan Hak İhlalleri’ne (1 Nisan-9 Nisan) yer verilecektir.  
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Avrupa Konseyi Ceza İstatistikleri Raporu 

 

Lozan Üniversitesi tarafından Avrupa Konseyi için yürütülen SPACE 1 projesi kapsamında Cezaevi 

Nüfuslarına dair Cezai İstatistikler (Annual Penal Statistics on Prison Populations for 2020)1 raporu 

08.04.2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

 

Rapor şu yönlerden oldukça önemlidir;  

1. AKP iktidarı dönemindeki yıllara göre sayıca artışı göstermektedir, 

2. Avrupa Konseyine üye devletler arasındaki en yüksek oran Türkiye’dedir, 

3. Avrupa'da "terör suçlarından" hüküm giyen 30 bin 524 kişinin 29 bin 827'sinin Türkiye'de olduğu 

verisi tüm muhaliflerin terör iddiası ile özgürlüğünden yoksun bırakıldığı gerçeğini doğrula-

maktadır. 

 

Rapordaki Veriler 

 

 83.154.997 nüfuslu Türkiye’de 297.019 kişi cezaevindedir. Oransal bakıldığında bu rakam yaklaşık 

olarak nüfusun %0.35’ine denk gelmektedir. 

 Nüfusun her 100.000 kişi için 357 kişinin cezaevinde olduğu rapora yansımış olup bu oran Konsey 

ülkeleri arasındaki en yüksek oran olmuştur. İkinci sırada olan Rusya’da bu oran 100.000’de 356 

olarak gerçekleşmiştir. Bu oran Türkiye için;2 

o 2010’da 165.9 

o 2011’de 171.9 

o 2012’de 161 

o 2013’te 180 

o 2014’de 197.5 

o 2015’te 223.3 

o 2016’da 244.6 

o 2018’de 290.5 

o 2019’da 329 

o 2020’de 357.2 

olarak gerçekleşmiştir. 2010’dan 2020’ye kadar olan süreçte cezaevindeki kişilerin oransal 

değişimi %115 olmuştur. 

                                                 
1
 https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf 

2
 100.000 kişide cezaevinde yer alan insan oranı 

mailto:gulizar.bicerkaraca@chp.org.tr
http://www.chp.org.tr/
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 2010’dan 2020’ye cezaevindeki kişilerin değişim oranında Türkiye’nin birinci olduğu ve ikinci 

sırada yer alan Andorra’nın yaşadığı artışın %50.6 olduğu rapora yansımıştır. 

 Cezaevinde bulunan insan sayısı olarak veriler incelendiğinde Rusya 519.618 kişi ile 1. sırada iken 

Türkiye 2. sırada yer almıştır.  

 Cezaevinde bulunan toplam 297.019 kişinin; 

o 286.704’ü Türk vatandaşı iken 10.315’i yabancı olduğu, 

o 285.433’ü erkek, 11.586’sının kadın olduğu ve 

o Cezaevindeki insanların yaş ortalaması 35 olup; 

o 50 Yaş ve üzerinde 34.260 kişi, 

o 65 yaş ve üzerinde 4.244 kişinin cezaevinde bulunduğu 

rapora yansımıştır. 

 Türkiye’deki cezaevlerinde annesi ile birlikte kalan toplam 803 çocuk bulunmaktadır. Mevzuata 

göre çocuklar 6 yaşına kadar annesi ile kalabilmektedir.  

 Cezaevi kapasitelerinin yer aldığı verilere göre;  

o Türkiye’nin genel cezaevi kapasitesi 233.194 kişidir. 

o Cezaevinde bulunan 297.019 kişi, kapasite ile orantılandığında her 100 yer için 127 kişi 

düşmektedir. Türkiye bu oranla da Konsey ülkeleri arasında cezaevi yoğunluğunda ilk 

sıradadır. 

 Cezaevinde bulunan toplam 297.019 kişinin;  

o 70.914’ü hırsızlık (%28.3) 

o 64.528 uyuşturucu suçlarından (%25.8) 

o 34.758’ü saldırı veya darp (13.9) 

o 32.743’ü cinayet (%13.1) 

o 29.827 terör suçlarından (%11.9) 

o 26.822’si gasp (%10.7) 

o 10.338’i tecavüz (%4.1) 

o 10.305’i finansal suçlardan (%4.1) 

o 9.361’i diğer cinsel suçlardan (%3.7) 

o 4.185 traffik suçlarından (%1.7) 

dolayı cezaevindedir. 

 Avrupa'da "terör suçlarından" hüküm giyen 30 bin 524 kişinin 29 bin 827'sinin Türkiye'de olduğu 

bilgisi de raporda yer almaktadır. 

 Türkiye’de her cezaevi personeline 4.8 tutuklu veya hükümlü düşmektedir. Bu rakam verilerde 

rastlanan en yüksek rakam olup Avrupa genelinde bu oran 1.6 olarak gerçekleşmiştir. 
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Uluslararası Af Örgütü 2020/21 Yıllık Raporu: Dünyada İnsan Haklarının Durumu 

 

Rapor 149 ülkeyi kapsıyor ve insan hakları alanındaki küresel eğilimlere ilişkin kapsamlı bir 

inceleme sunmaktadır. 

Rapora göre; COVID-19 onlarca yıllık eşitsizlik, ihmal ve ihlaller yüzünden ezilen grupları en ağır 

şekilde etkilemektedir. 

2020 yılı raporu, insan hakları noktasında Türkiye’nin en acil ihtiyacının yargı bağımsızlığı olduğunu 

ortaya koymuştur.  

Uluslararası Af Örgütü yıllık raporunun Türkiye bölümünde; pandemi sürecinde ifade özgürlüğü, 

adil yargılanma, muhalefete ve sivil topluma dönük baskılar, cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, mülteci, 

sığınmacı ve göçmenlerin hakları, zorla kaybetmeler ve işkence ve kötü muamele başlıkları yer bulmak-

tadır. 

Nisan ayında hükümet COVID-19 krizini muhalefeti daha da bastırmak için kullanarak muhalefet 

partilerinin yönetimindeki birçok belediyenin bağış kampanyalarını yasakladı ve İstanbul ve Ankara 

belediye başkanlarının pandemiyle mücadele kapsamında bağış toplamasına ilişkin soruşturmalar başlattı. 

Aynı ay Diyanet İşleri Başkanı, LGBTİ+’ları ve evlilik dışı ilişki yaşayan kişileri HIV/AIDS’i yaymakla 

suçladı. Raporda, Bu açıklamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bazı devlet görevlileri tarafından sa-

hiplenildiği yorumu yer almaktadır. 

Mart ve Ekim aylarında, Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarının istifa 

etmesini yasakladı. Bu uygulamanın başlangıçta üç ay süreceği öngörülmüştü, ancak daha sonra yeni bir 

duyuruya kadar süresi uzatıldı. 

Kasım ve Aralık aylarında Facebook, Twitter ve Instagram dahil sosyal medya şirketlerine, değişiklik 

yapılan sosyal medya yasası gereğince Türkiye’de bir yasal temsilci atama zorunluluğuna uymadıkları ger-

ekçesiyle 40 milyon TL para cezası kesildi. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler bir sonraki 

aşamada bant genişliğinin daraltılması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak ve hizmetleri Türkiye’de 

kullanılamaz hale gelecektir. 

 

Aşırı Devlet Müdahalesi - Yargı Ve Avukatlar 

“Yargı gücü, adil yargılanma güvencelerini ve hukuki usulleri hiçe saydı ve aşırı geniş tanımlanmış 

terörle mücadele yasalarını, uluslararası insan hakları hukuku gereğince koruma altında olan fiilleri 

cezalandırmak için kullanmayı sürdürdü.” 

Raporun Türkiye bölümü yukardaki cümlelerle başlamaktadır. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 18 şubat’ta gezi davası’nda yargılanan Osman Kavala dahil 

tüm kişileri beraat ettiren 3 hakim hakkında başlatılan disiplin soruşturması yıl sonunda devam ediyordu. 

Soruşturma, Cumhurbaşkanı’nın beraat kararını eleştiren konuşmasının ardından başlatıldı. 

mailto:gulizar.bicerkaraca@chp.org.tr
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Osman Kavala, Gezi Davası’nda beraat etmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 

Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam etti. 

Temmuz ayında TBMM baroların yapısını değiştiren bir yasa çıkardı. Binlerce avukat yasayı protes-

to etti ve 80 barodan 78’i değişikliğe karşı çıkan bir bildiriyi imzaladı. Yeni yasa, baroların yetkilerini ve 

bağımsızlığını zayıflatmaktadır. 

Eylül ayında polis, 47 avukatı yalnızca mesleki faaliyetleri nedeniyle “terör örgütü üyeliği” şüphesi 

ile gözaltına aldı. En az 15 avukat tutuklu yargılandı. Yine Eylül ayında Yargıtay, terörle bağlantılı mevzuat 

kapsamında yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı. 

Av. Tahir Elçi’yi öldürmekle suçlanan üç polis memuru ile PKK üyesi olduğu öne sürülen bir kişi, 

Elçi’nin Diyarbakır’da öldürülmesinden yaklaşık beş yıl sonra yargılanmaya başladı. 

 

Muhalefete Yönelik Baskılar 

Yetkililer “yalan haberler,” “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” veya “halk arasında korku ve 

panik yaratmak” suçlarıyla mücadele bahanesiyle internette COVID-19’la ilgili tartışan kişileri hedef almak 

için ceza kanununu kullandı. 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 11 Mart ile 21 Mayıs arasında 1.105 

sosyal medya kullanıcısının “COVID-19’la ilgili provokatif paylaşımlar yapmak” da dahil çeşitli biçimlerde 

“terör örgütü propagandası” yaptığını ve 510 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını açıkladı. 

Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler, sosyal medya kullanıcıları ve insan hakları savunucularının da 

aralarında bulunduğu kişilere yönelik gerçek veya varsayılan muhalefetleri nedeniyle yargı tacizi devam 

etti. 

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hükümetin salgın yönetimine dönük eleştirilerinin ardından Cum-

hurbaşkanı Ekim ayında TTB’yi hedef aldı ve yeni başkanını “terörist” olmakla suçladı. 

COVID-19 bağlamında yapılan yasal değişiklikler, terörle mücadele yasaları kapsamında haksız yere 

mahkum edilen ve tutuklu yargılanan kişileri cezaevlerinden erken tahliyelerin dışında bıraktı. 

Nisan ayında hükümet Ceza İnfaz Kanununda değişiklik yaparak 90 bine kadar mahpusun 

cezaevinden erken tahliyesine izin verdi. Özellikle, tutuklu yargılanan ve terörle mücadele yasaları 

kapsamında mahkum edilen kişiler tahliyelerin dışında bırakıldı. 

İnfaz Yasası Değişikliği, İHD tarafından yayınlanan TÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE HAK İHLALLERİ 

İZLEME 2020 YILI RAPORU3’nda “Geçmişte de örneklerine rastladığımız üzere belli bir sorun alanı ile ilgili 

yapılan tavsiye ve uyarıları kendi gündemini hayata geçirecek şekilde uygulayan hükümet, esasen küresel 

salgının hapishaneler gibi kapalı mekanlardaki etkisini azaltmak yerine yıllardır çıkarmak için fırsat kol-

ladığı kısmi ve özel af kanunu çıkartma yoluna gitmiştir” şeklinde yorumlanmıştır. 

                                                 
3
 https://www.ihd.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/2020-Y%C4%B1l%C4%B1-Hapishaneler-Raporu.pdf 
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Geçmişteki milletvekillerine ve muhalefet partilerinin mensuplarına yönelik istismarcı soruşturma-

lar ve yargılamalar devam etti. Haziran ayında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezayı onadı. Kaftancıoğlu “Cumhur-

başkanına ve kamu görevlisine hakaret,” “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “terör örgütü propa-

gandası yapmak” suçlarından dokuz yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Kararda, Kaf-

tancıoğlu’nun yedi yıl önce paylaştığı tweetlere atıf yapıldı. Karara yapılan itiraz Yargıtay’da beklemekte-

dir. 

AİHM Büyük Daire, Aralık ayında Demirtaş’ın ifade özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği ve serbest 

seçim hakları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce korunan haklarının hukuk dışı amaçlarla sınır-

landırılması yasağının ihlal edildiğine hükmederek, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.  

TBMM Aralık ayında görünüşte kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi amacı 

taşıyan ancak gerçekte sivil toplum açısından ciddi sonuçlar yaratan yeni bir yasa çıkardı. Yasa, terörle 

mücadele yasaları kapsamında hakkında soruşturma açılan sivil toplum örgütü başkanlarının görevden 

alınmasına ve bu kişilerin yerine hükümetin kayyım atamasına izin veren hükümler içermektedir. 

 

İfade Özgürlüğü 

Gazeteciler ve diğer medya çalışanları tutuklu yargılanmaya ve haklarındaki mahkumiyet kararları 

nedeniyle cezaevinde tutulmaya devam etti.  

Mart ayında polis en az 12 gazeteciyi COVID-19’la ilgili haber yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. 

Mayıs ayında tutuklu altı gazeteci ile bir diğer gazeteci hakkında “MİT personelinin kimlik bilgilerini 

ifşa etmek” suçundan iddianame hazırlandı. Eylül ayında beş gazeteci “istihbarat bilgilerini yayınlamak” 

suçundan hapis cezalarına mahkum edildi. 

Mayıs ayında, AİHM Büyük Daire, mahkemenin Osman Kavala’nın uzun süreli tutukluluğunun 

hukuka aykırı olduğuna ve “art niyet” taşıdığına hükmeden ve Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını 

isteyen Aralık 2019 tarihli kararını kesinleştirdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Eylül ve Ekim aylarında 

dosya üzerinde yaptığı incelemede ve Aralık ayında açıkladığı ara kararında, Türkiye’den AİHM kararına 

uymasını istedi. 

Ekim ayında, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala ve ABD’li akademisyen Henri Barkey 

hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “casusluk” suçlamalarıyla hazırlanan yeni 

iddianameyi, suçlamalara ilişkin kanıt gösterilmemesine rağmen kabul etti. Aralık ayında, Anayasa Mah-

kemesi Genel Kurulu, Kavala’nın süregelen tutukluluğunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal et-

mediğine hükmetti. Buna rağmen Osman Kavala halen cezaevindedir. 

Ağustos ayında, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden bazı siyasetçilerin İstanbul Sözleşme-

si’nden çekilmeyi önermesi üzerine tüm ülkede protestolar düzenlendi. Kadın hakları örgütleri, COVID-19 
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kısıtlamaları sürecinde artan ev içi şiddetle yeterince mücadele edilmemesi de dahil olmak üzere 

Sözleşme’nin uygulanmamasını eleştirdi.  

 

(Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.) 

İçişleri Bakanlığı 2020’de 266 kadının toplumsal cinsiyete dayalı şiddet sonucunda öldürüldüğünü 

açıkladı; ancak kadın örgütlerinin açıkladığı sayılar bunun çok üzerindeydi. 

Örneğin, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yıl sonunda yayınlanan 2020 yılı 

Kadın Cinayetleri Raporu’na göre, 2020 yılında 300 kadın cinayeti işlenmiş, 171 kadın şüpheli bir şekilde 

ölü bulunmuştur.4 

 

Toplanma Özgürlüğü 

Mart ayında yetkililer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da gerçekleştirilmek istenen Fem-

inist Gece Yürüyüşü’nü yasakladı. Yürüyüş önceki yıl da yasaklanmıştı. Polis, yasağa karşı çıkan barışçıl pro-

testocuları dağıtmak için biber gazı ve plastik mermiler kullandı. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Madde 32 kapsamında “dağılmamak için direnmek” 

suçundan yargılanan altı kadının davası Kasım ayında başladı. Suçlamalar, kadın cinayetlerine son verilme-

si için Aralık 2019’da gerçekleştirilen barışçıl Las Tesis protestosuna katılmalarıyla bağlantılıydı. 

 

Temmuz ayında, Ankara 7. İdare Mahkemesi, ODTÜ Rektörlüğü’nün Onur Yürüyüşü’nü yasaklama 

kararının hukuksuz olduğuna hükmetti. Mayıs 2019’da kampüste gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne 

katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 18 öğrenci ile bir akademisyenin yargılandığı davanın 10 Aralık’ta 

görülen duruşmasında dava Nisan 2021’e ertelendi. 

 

İşkence Ve Diğer Türde Kötü Muamele 

Eylül ayında, Osman Şiban’ın tanıklığına göre, Osman Şiban ve Servet Turgut’un, Van’da kalabalık 

bir grup asker tarafından gözaltına alınmaları ve iddialara konu olduğu üzere dövülmeleri sonucunda ağır 

yaralandı. Servet Turgut 30 Eylül’de hastanede hayatını kaybetti. Van Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’nın 

açıklamaları, görgü tanıklarının ve Osman Şiban’ın beyanlarıyla çelişiyordu. Van Başsavcılığı’nın işkence 

iddialarına ilişkin başlattığı ceza soruşturması hakkında gizlilik kararı çıkarıldı.  

İşkence ve diğer türde kötü muameleye ilişkin güvenilir beyanlarda bulunulmaya devam edildi.  

Ekim ayında, olayı haber yapan dört gazeteci, çalıştıkları haber ajansları nedeniyle ve “PKK/KCK le-

hine, devlet aleyhine, toplumsal olayları haber yaptıkları” iddiasıyla Van’da gözaltına alındı.  

Aralık ayında, Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu yargılanan Mehmet Sıddık Meşe’nin gardiyanlar 

tarafından ağır fiziksel şiddete uğradığı öne sürüldü. Meşe’nin acil tıbbi bakıma erişmesine ve adli tıp 

                                                 
4
 http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2947/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2020-raporu 
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görevlileri tarafından muayene edilmesine izin verilmedi. Savcılık yetkilileri yıl sonu itibariyle iddialara 

ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatmamıştı. 

 

Zorla Kaybetmeler 

2019’da kaybolan ve Fethullah Gülen hareketiyle bağlantılı olmakla suçlanan yedi erkekten biri 

olan Gökhan Türkmen, Şubat ayında çıkarıldığı mahkemede, zorla kaybedildiği 271 gün boyunca işkence 

ve diğer türde kötü muameleye maruz bırakıldığını anlattı. Mahkeme, iddialara ilişkin ceza soruşturması 

açılmasını istedi. 

Ağustos 2019’da kaybolan Yusuf Bilge Tunç’un nerede tutulduğunun yıl sonu itibariyle halen 

bilinmediği bilgisi raporda yer almaktadır.  

*Raporda, 20 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Başakşehir'de elektrik işçisi olarak çalışan Gökhan 

Güneş'in kaçırılması olayına yer verilmemiştir. 

 

Mülteci, Sığınmacı Ve Göçmenlerin Hakları 

Türkiye 2020’de de tüm dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkeydi. 3 milyon 

600 bin Suriyelinin aralarında bulunduğu 4 milyon civarında mülteci Türkiye’de yaşıyor. Göç denetimi ve 

geri göndermeler konusunda Türkiye’nin işbirliği karşılığında Avrupa’nın Türkiye’deki mültecilere mali 

destek sağlamasını öngören 2016 tarihli AB-Türkiye anlaşması yürürlükte olmaya devam etti. 

 

Türkiye, 27 Şubat’ta AB ile sınırlarının açıldığını duyurmasının ardından sorumsuzca sığınmacıları ve 

göçmenleri Türkiye- Yunanistan kara sınırına gitmeye teşvik etti ve ulaşımlarını kolaylaştırdı. Yunanistan 

kara sınırındaki şiddetli geri itmeler insanların ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. Mart sonunda Türkiye 

yetkilileri sığınmacıları ve mültecileri sınır bölgesinden çıkardı. 

Bir sivil toplum örgütünün Ekim ayında yayımladığı rapora göre, Türkiye yıl içinde 16.000’in 

üzerinde Suriyeliyi Suriye’ye sınır dışı etti. Mayıs ayında bir grup Suriyeli, geri dönmek istediklerini beyan 

eden belgeleri imzalamaları için kendilerine baskı yapıldığını ve Suriye’ye zorla geri gönderildiklerini bild-

irdi. 

BM’nin açıkladığı sayılara göre, Türkiye, Eylül ayı itibariyle, Afganistan’daki durum güvenli ve insan 

onuruna yakışır geri dönüşlere halen izin vermediği halde 6 bin civarında kişiyi Afganistan’a sınır dışı etti. 

 

Küresel Değerlendirme 

2020’de tüm dünya COVID-19’la sarsıldı. Pandemi ve pandemiyle mücadele etmek için alınan ted-

birlerin bir kısmı milyonlarca kişinin hayatı üzerinde yıkıcı etkiler yaratırken, yaygın biçimde süregelen ih-

lalleri ve eşitsizlikleri de görünür kıldı, hatta bazı durumlarda ağırlaştırdı. Bazıları ırk, toplumsal cinsiyet ve 
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diğer unsurlara dayalı ayrımcılıktan kaynaklanan ihlaller ve eşitsizlikler birçok durumda kesişti ve özellikle 

belirli grupları savunmasız kıldı. 

Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Değerlidir) ve kadın hakları mücadeleleri gibi halk tabanlı 

hareketler bu ihlallere ve eşitsizliklere dikkat çekti, güçlü biçimde meydan okudu ve kararlılıkları sonucun-

da önemli birtakım kazanımlar elde edildi. 

Pandemi, bazı devletlerin sorumluluklarından kaçarak veya çok taraflı kurumlara saldırarak 

ağırlaştırdığı, yıllardır süregelen siyasi ve ekonomik krizlerin ve küresel yönetişim ve işbirliği sistemindeki 

kusurların insan haklarına etkilerini keskin biçimde ortaya çıkardı. Bu dinamikler, şu üç alandaki yaygın 

eğilimlerin bir yansımasıydı: 

 Yaşam, sağlık ve sosyal koruma hakkı ihlalleri;  

 toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına yönelik tehditler;  

 muhalefetin bastırılmasıdır. 

 

Diğer yandan, çatışmalarda hükümete bağlı güçler ve silahlı gruplar sivillere yönelik gelişigüzel ve 

planlı saldırılar gerçekleştirerek binlerce kişiyi öldürdü ve kitlesel yerinden edilme ve insani krizlere yol açtı 

veya bunları devam ettirdi. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin yargılamalarda bazı önemli 

mahkumiyet kararları verildi; ancak buna rağmen savaş ve barış döneminde cezasızlık norm olmayı 

sürdürdü ve bazı ülkelerde hukukun üstünlüğü zayıflatıldı. Milyonlarca kişi, iklim krizinin ağırlaştırdığı afet-

lerden etkilendi. 

Devletlerin COVID-19’la mücadele tedbirleri Avrupa ve Orta Asya’da çeşitli hakları tehlike altına soktu. 

Sosyal dışlama, eşitsizlik ve aşırı devlet müdahalesinin insani açıdan maliyetini ortaya çıkardı. 

 

Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Fransa, Macaristan, Kazakistan, Romanya, Polonya, 

Rusya, Sırbistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’da hükümetler ifade özgürlüğünü sınır-

landırmak için mevcut yasaları ve yeni yasaları kötüye kullandı. Tüm bölgede hükümetler, COVID-19’a 

karşı olağanüstü hal ilan etti veya ifade özgürlüğünü aşırı sınırlandıran yasalar çıkarttı. İnsanlar, 

hükümetlerin pandemiye karşı aldığı aşırı sert tedbirlere yönelik meşru eleştirileri nedeniyle yargılandı. 

Birçok ülkede hükümetler yargı bağımsızlığını zayıflatmayı sürdürdü. Ermenistan ile Azerbaycan 

arasındaki silahlı çatışmalarda tüm taraflar sivillerin yaşadığı bölgelerde yasaklı misket bombaları kullandı 

ve savaş suçları işledi. 

Birçok Avrupa ülkesi sığınma taleplerini geciktirdi veya askıya aldı. Birçok göçmen ve mülteci ise aşırı 

kalabalık ve sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlandığı için özellikle risk altına girdi. 

Amerika kıtası 2020’ye ağır eşitsizliklerle başladı ve COVID-19 pandemisinin etkileri bu eşitsizliği şid-

detlendirdi. Dünya nüfusunun yüzde 13’ünü oluşturan bölgede, tüm dünyadaki COVID-19 kaynaklı ölüm-

lerin yüzde 49’u kaydedildi. 
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Şili’de hükümet, uluslararası insan hakları hukukuna uymayan ve siyasi suçlamaları kolaylaştıran 

Devlet Güvenliği Yasası’nı kullanarak barışçıl protestoculara karşı binin üzerinde dava açtı. 

Kanada ve Peru'nun da aralarında bulunduğu bazı hükümetler, mültecilerin ve göçmenlerin ülkeye gi-

rişlerini yasakladı. ABD, 13 bin civarında refakatsiz çocuğun da aralarında bulunduğu yaklaşık 330 bin 

göçmen ve sığınmacıyı hukuka aykırı biçimde gözaltına aldı ve sınır dışı etti. 

Afrikalı liderlerin 2013’te verdiği, 2020 itibariyle “silahları susturma” sözü bu yıl da tutulmadı. Aksine, 

silahların gürültüsü daha da büyüyerek,binlerce insanın hayatına mâl oldu. Bazı ülkeler, COVID-19 hakkın-

daki bilgileri açıklamadı veya yayınlamayı durdurdu. 

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar hükümetinin Arakanlılara yönelik soykırım niteliğindeki eylemleri 

engellemesini istedi. Çin, Uygurları ve diğer Müslüman grupları yargılama olmaksızın keyfi gözaltı, siyasi 

telkin ve zorla kültürel asimilasyona maruz bırakmayı sürdürdü. 

Afganistan’da kadınlara yönelik şiddetle bağlantılı 100’ün üzerinde cinayet bildirildi. Pakistan’da Dünya 

Kadınlar Günü’nde saldırılar gerçekleştirildi. Önce mahkemeler yürüyüşü yasaklamaya çalıştı, 8 Mart’ta ise 

İslamabad’da dini bir grup taşlarla yürüyüşe katılanlara saldırdı. 

Genel resim, kargaşa içinde bir dünyayı gösteriyor. Bununla birlikte, liderler, pandemiden ve diğer 

krizlerden toparlanmayı amaçlayan tedbirlerde insan haklarını merkeze alarak uluslararası işbirliğini can-

landırma ve daha adil bir gelecek kurma imkanına sahiptir. 

 

Türkiye Hapishanelerinde Hak İzleme Raporu 

 

İnsan Hakları Derneği tarafından 1 Nisan günü yayınlanan “Türkiye Hapishanelerinde Hak İzleme Raporu” 

da ulusal düzeyde cezaevlerinin durumu ve yaşanan hak ihlallerini görünür kılmaktadır.  

 

 2020 yılı içerisinde 1182 tutuklu/hükümlü cezaevlerinde yaşadıkları ihlaller nedeni ile İHD’ye 

başvurmuştur. Başvurucuların %93’ünün erkek olduğu verilerde yer almaktadır. 

 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de 2 Şubat 2021 tarihi itibariyle 

264 kapalı ceza infaz kurumu, 78 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 9 kadın kapa-

lı, 7 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 369 ceza infaz kurumu 

bulunmaktadır. Bu kurumların toplam kapasitesi 244.896 kişidir. 

 Türkiye’de son 1 yılda yapılan 40’a yakın yeni cezaevi ile kapasitelerde 188.437 kişilik bir artış 

yaşanmıştır. 

 Salgın döneminde 17 tutuklu/hükümlü COVID-19’a bağlı gerekçelerle hayatını kaybetmiştir. Kaç 

kişinin virüse yakalandığı ile ilgili net bir veri yoktur. 

 Adalet Bakanlığı’nın 2020 Kasım ayı içerisinde açıkladığı verilere göre 368 ceza infaz kurumunun 

117’sinde pozitif vakaya rastlanmış ve toplam 120 mahpusun testi pozitif çıkmıştır. 
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 Raporun yayınlandığı tarih itibariyle 604’ü ağır hasta olmak üzere toplam 1605 hasta tu-

tuklu/hükümlü bulunmaktadır. 

 Sağlık Hakkı açısından İHD’nin yaptığı tespitler 

o Koğuşlar aşırı kalabalıktır 

o Revire geç çıkarılmanın yanı sıra, revirlerden polikliniklere – polikliniklerden 3. basamak 

sağlık hizmetlerine sevk işlemlerinde aylarca sıra beklenmektedir 

o Cezaevindeki sağlık hizmetlerinin yoğunluğu kaldıracak nitelik ve kapasitedede olmaması 

o Revirlerde her zaman doktor bulunmaması 

o Hastane sevklerinin geç yapılması ya da hiç yapılmaması 

o Ağır hasta tutuklu/hükümlülerin hastalıklarının son dönemine gelmelerine rağmen tahliye 

edilmemesi 

o Isıtılmayan ve havalandırılmayan koğuşlar 

o Tutuklu/hükümlülerin gün ışığından yeterince faydalanılmaması 

o Diyet yemeklerinin verilmemesi ve temiz suya erişimde yaşanan ciddi sıkıntılar 

 Rapordaki verilerde 18 tutuklu/hükümlünün cezaevinde intihar ettiği görülmektedir. 

 2010 ile 2019 yılları arasında TİHV’e başvuran toplam 241 kişi gözaltında çıplak arama uygula-

masına maruz kaldığı tespit edilmiiştir 

 İHD Dokümantasyon Merkezi ve Merkezi Hapishaneler Komisyonu tarafından tespit edilebildiği 

kadarıyla 2020 yılında Türkiye hapishanelerinde çıplak aramaya direndiği için fiziksel şiddete maruz 

kaldığı veya çıplak aramaya zorla maruz bırakıldığı iddia edilen kişi sayısı ise en az 174’tür. 

 Ayakta sayım dayatması, çıplak arama, sosyal faaliyetlere çıkarılmama gibi birçok kötü muamele 

olayı 2020’de de sürmüştür. 
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TAKİBİMİZDE OLAN HAK İHLALLERİ (1 Nisan-9 Nisan) 

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dökümantasyon Merkezi’nin günlük yayınladığı verilere göre 1 Nisan – 8 Nisan 

tarihleri arasında; 

 7 kez İşkence ve Kötü Muamele 

 15 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı ihlali 

 31 İfade ve Basın Özgürlüğü İhlali olayı yaşanmış, 

 

1-8 Nisan 2021 tarihlerinde öne çıkan bazı olaylar 

 

 Haftada en öne çıkan olay 104 emekli amiralin imzaladığı ve kamuoyunda “Montrö Bildirisi” olarak 

bilinen bildiri ve devamında yaşanan olaylardır. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Montrö Ant-

laşması ile ilgili bir soruya verdiği cevap ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın bir 

tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının çıkması sonucu emekli amiraller tarafından kaleme 

alınan bildiri AKP ve MHP tarafından darbe iması olarak yorumlanmıştır. Bildiri sonrası ilgili kişilere 

yasal ve idari yaptırımların uygulaması için harekete geçilmiş ve TCK 316/1 (Devletin güvenliğine ve 

anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma) kapsamında yürütülen soruşturma sonucu 10 

amiral gözaltına alınmış ve 4 amiral de emniyete ifade vermeye çağrılmıştır. 4 günlük gözaltı sürel-

eri ek gözaltı süresi alınarak 8 güne çıkarılan amirallerin 65 yaş üzeri olmaları, sağlık sorunları 

nedeniyle uygun koşullarda kalmadıkları, düzenli almakta oldukları tedavilere tam erişemedikleri, 

davet üzerine ifadeden kaçınmayacakları, gözaltı işleminin haksız olduğu paylaşılmaktadır.   

 İçişleri Bakanlığı 6 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Mart ayı içinde 5.478 kişi hakkında 

sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işlem yapıldığı, 261 kişinin gözaltına alındığı ve 11 

kişinin tutuklandığı yer almıştır 

 Bianet’in, 7 Nisan 2021 tarihinde yayınladığı “Erkek Şiddeti Çetelesi”ne göre 2021 yılının Mart 

ayında Türkiye genelinde erkekler tarafından en az 36 kadın ve en az 4 çocuk öldürülmüştür. 

Açıklamada ayrıca erkeklerin en az 9 kadına tecavüz ettiği, en az 66 kadını seks işçiliğine zorladığı, 

en az 68 kadına şiddet uyguladığı, en az 25 çocuğu istismar ettiği belirtilmiştir. 

 Engelli Web’in verilerine göre 1-8 Nisan tarihleri arasında 7 içeriğe erişim engeli getirilirken aynı 

zamanda 3 alan adı da engelleme ile karşılaşmıştır. 
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