
Alexei Anatolievich Navalny 

Yolsuzlukla mücadele konusunda 

hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen, 

Yale Üniversitesi mezunu, 1976 

doğumlu avukat. 

2020 yılında Navalny, askeri teçhizat 

kapsamındaki sinir gazı Noviçok ile 

zehirlendi. Almanya’da tedavi edildi. 17 

Ocak 2021’de Rusya’ya döner dönmez 

tutuklandı. 

Uluslararası Af Örgütü başta olmak 

üzere insan hakları örgütleri 

Navalny’nin özgür bırakılması için 

çağrılar ve kampanyalar yapmakta.  

Avrupa Parlamentosu, Rusya’ya 

yaptırım uygulanması kararı aldı, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 

Navalny’nin bir an önce serbest 

bırakılması gerektiğine hükmetti. 

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları 22 

Şubat 2021’deki zirvelerinde 

Navalny’nin tutuklanmasında rol 

oynayan Rus yetkililere yaptırım kararı 

aldı.  

Rusya ise Navalny’yi Moskova’dan 

“bilinmeyen bir yere” nakletti. İnsan 

hakları örgütleri, Navalny’nin Gulag 

tipi bir hapishaneye götürüldüğünü 

tahmin etmekte. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ   

 

GENEL MERKEZ                                   
 

KÜRESEL İNSAN HAKLARI YAPTIRIM REJİMİ 

İLK UYGULAMA 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri 

bakanları, Aleksey Navalni'nin tutuklanması 

nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanması1 

açıklamasıyla gündeme gelen Küresel İnsan 

Hakları Yaptırım Rejimi ilk kez uygulanacak 

olması bakımından siyaseten ve hukuken takip 

edilmesi gereken bir model olarak karşımıza 

çıkmıştır.  

Küresel İnsan hakları denetim 

mekanizmaları gerek Birleşmiş Milletler gerek 

bölgesel koruma mekanizmalarından en etkili olan 

Avrupa Konseyi nezdinde hiçbir zaman salt hukuki 

bir mesele olmamıştır. Ülkeler nezdinde anayasa 

mahkemelerinin ortaya çıkışı da dahil olmak üzere 

insan hakları koruma mekanizmaları her zaman 

siyaset ile ilişkili olmuştur.  

2011’den beri Amerika Birleşik Devletleri ile 

Avrupa Birliği arasında soruna neden olan 

Avrupa’nın en büyük enerji projelerinden Kuzey 

Akım 2; Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararları bakımından 

birinciliğine rağmen devam eden bir proje idi. 

Navalni’nin özgürlüğünden yoksun bırakılmasına 

istinaden AB tarafından Küresel İnsan Hakları 

Yaptırım Rejimi bağlamında yaptırım uygulanması,  

bitimine 160 km kalan bu projenin durma riskine  

işaret etmektedir.2  

 

 

                                                   
1 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde açıklamada 
bulundu. Rusya'nın otoriter bir hal aldığını ve AB'den uzaklaştığını belirten Borrell, "Navalni'nin durumuyla ilgili olarak, kendisinin 
tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak 
konusunda siyasi karar aldık" dedi. (Erişim için : https://www.gazeteduvar.com.tr/abden-rusyaya-navalni-yaptirimi-haber-
1514140)  
2 “Angela Merkel’e yaptırım gelince” https://www.gazeteduvar.com.tr/angela-merkele-yaptirim-gelince-makale-
1514553  

https://www.gazeteduvar.com.tr/abden-rusyaya-navalni-yaptirimi-haber-1514140
https://www.gazeteduvar.com.tr/abden-rusyaya-navalni-yaptirimi-haber-1514140
https://www.gazeteduvar.com.tr/angela-merkele-yaptirim-gelince-makale-1514553
https://www.gazeteduvar.com.tr/angela-merkele-yaptirim-gelince-makale-1514553
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KÜRESEL İNSAN HAKLARI YAPTIRIM REJİMİ’NİN KAPSAMI 

7 Aralık 2020 tarihinde kabul edilen Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi, dünyada işlenen yaygın 

ve sistematik insan hakları ihlallerini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkindir. Kararın arka planında 17 

Kasım 2020 tarihinde kabul edilen Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi 2020-2024 Eylem Planı 

bulunmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin evrensel insan haklarına yönelik Avrupa Birliği üyesi olan ya da olmayan 

devletler, devlet dışı aktörler ve Avrupa Birliği vatandaşı olan ya da olmayan bireyler tarafından ihlal 

edilmesine yöneliktir. 

Suç kapsamı kesin olarak belirlenmemiştir. Somut olaya göre ihlal yaptırım rejimi bağlamında 

değerlendirilebilecektir. Yaptırım öngörülebilecek suçların çerçevesi;  

 uluslararası geniş kabul görmüş BM ve Avrupa Sözleşmeleri bağlamında;  

 soykırım, insanlığa karşı suçlar ve işkence, ciddi insan hakları ihlalleri ve sömürüsü anlamına 

gelen işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ve ceza, kölelik, kişilerin 

zorla kaybedilmesi, yargısız infaz ve öldürmeler, keyfi gözaltı ve tutuklamalar ve bunlarla sınırlı 

olmamak üzere,  

 insan kaçakçılığı ve göçmen kaçakçıları tarafından gerçekleştirilen ihlaller, cinsel ve toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet, toplanma, örgütlenme özgürlüğü, ifade ve basın özgürlüğü, din ve inanç 

özgürlüğüne yönelik ihlaller. 

 

Devletler, bir bölge üzerinde etkili kontrol uygulayan veya hakimiyeti olan diğer aktörler ile 

belirlenen listedeki devlet dışı özel ve tüzel kuruluşlar ve yapılar yaptırıma tabi olacaklardır. 

Bu ihlaller kendi ülkelerinde, başka bir ülkede ya da sınırda bu insan hakları ihlallerini 

gerçekleştiren, ihlallerden doğrudan sorumlu olan ya da planlama, karar alma, yardım etme, hazırlama, 

kolaylaştırma, yer sağlama, cesaretlendirme gibi ekonomik, teknik ya da malzeme desteği sağlayan gerçek 

ve tüzel kişileri kapsamaktadır. 

Yaptırımlar özellikle ekonomik alanları düzenlemektedir. Ancak seyahat yasağı gibi sınırlamalar da 

söz konusu olabilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerin sahibi olduğu veya kontrol ettiği tüm fonlar ve ekonomik 

kaynakların dondurulması, doğrudan ya da dolaylı fonlara erişimin veya yararlanmanın engellenmesi 

istisnaları (aile bireylerinin zorunlu sağlık harcamaları gibi) ile düzenlenmiştir. Düzenleme ekonomik 

yaptırımlar konusunda sınırlayıcı değildir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin oy birliği ile alınması mümkün 

olan yaptırım kararı ağırlığına göre belirlenebilecektir.  
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TÜRKİYE BAKIMINDAN ÖNEMİ  

Türkiye son yıllarda artan baskı ve sansür ortamı, bağımsız ve tarafsız olmayan yargı, 

gazeteciler, siyasetçiler, hak savunucularının özgürlüğünden yoksun bırakılması, yazılı hukuk 

kurallarına uyulmaması ve tersine işletilen bir hukuk süreci var.  

Kavala ve Demirtaş kararları ile ilgili Saray Rejimi, hukukçuları ile AİHM’in bağlayıcı 

olmadığını söylerken, Erdoğan da siyaseten yok sayacağını terör vurgusunu ile her fırsatta dile 

getiriyor.  

Türkiye’nin AİHM kararlarına uymaması tercihi her ne kadar yüksek perdeden son 

zamanlarda dile getirilse de ilk değil. 20 yıldan uzun süredir uygulanmayı bekleyen kararlar var. 

Ancak gerek Demirtaş gerek Kavala yargılamalarında Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında yaşanan 

süreç Navalny özelinde Rusya ile yaşanan sürece benzemekte.  

Ekim 2020 AB Liderler Zirvesinde, Yunanistan'ın ve Kıbrıs tarafından talep edilen ağır 

yaptırımlar ve silah ambargosu kararı çıkmamış, Mart 2021’de yapılacak olan toplantıya 

yönelik ek tedbirler listesi hazırlandığı açıklanmıştı.3  

Kavala v. Türkiye kararının uygulanmasının izlenmesine dair 2020/361 sayılı ara kararda 

Bakanlar Komitesi derhal salıverilme ve eski hale getirmeyi, ara kararlar bakımından “sert” bir 

dille, vurgulamıştır.4  

Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi bağlamında alınacak kararlarda oybirliğinin 

aranıyor olması, Türkiye’ye dair karar alınmasını zorlaştıracaktır. Karar almada yavaş ve “derin 

kaygıyla izliyoruz” yaklaşımının hakim olduğu Avrupa siyasetinde bardağın taşması giderek 

yaklaşıyor. Yine daha önceki yıllarda Azerbaycan için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlarına uymaya direndiği gerekçesiyle AİHS’in 46. maddesinin 4. fıkrası altında geliştirilen 

şikayet mekanizması uygulanması yöntemine başvurulmuş ancak Azerbaycan’ın kararı uygulaması 

nedeniyle süreç tamamlanmamıştı. Kanaatimiz, Demirtaş ve Kavala dosyalarının benzer yaptırım 

süreçlerine taşınacağıdır. Avrupa Konseyi’ne karşı insan hakları konusunda dezavantajlı olan 

Türkiye’nin, sahip olduğu “mülteci kozu” nedeniyle yaptırım kararı çıkacak dahi olsa hafif bir 

yaptırıma tabi tutulacağıdır.  

Rusya’ya dair AB’nin Navalyn yaptırımları, ABD’nin Kuzey Akım yaptırımları ile uygulanan 

benzeri süreç, Türkiye bakımından Demirtaş-Kavala yargılamaları ve Türk Akımı5 yaptırımları 

olarak etkileyebilecek hukuki, ekonomik ve siyaseten takip edilerek değerlendirilmesi gereken 

süreçlerdir.  

                                                   
3 https://www.dw.com/tr/reuters-ab-taslağı-türkiyeye-yaptırım-öngörüyor/a-55886778  
4 Interim Resolution CM/ResDH(2020)361 Execution of the judgment of the European Court of Human Rights 
Kavala against Turkey, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a09786  
5 Türk Akımı, Türkiye’ye Karadeniz üzerinden Rusya doğalgazını getirecek ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya BOTAŞ ve 
Gazprom ortaklığında dağıtılmasını sağlayacak yaklaşık 11,5 milyar Euro’luk bir proje. 

https://www.dw.com/tr/reuters-ab-taslağı-türkiyeye-yaptırım-öngörüyor/a-55886778
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a09786
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2020 istatistiklerinde Türkiye, Rusya’dan sonra,  97 

karar ve 82 ihlal kararıyla Sözleşmeyi en çok ihlal eden ikinci ülke. 2020 yılında da ifade özgürlüğü 

hakkında 31 ihlal kararıyla, bu maddeyi en çok ihlal eden ülke olmuştur. Türkiye ayrıca, 1959-2020 

yılları arasında hakkında verilen 3 bin 742 karar ile AİHM’in en çok ihlal kararı verdiği ülke. Ayrıca 

387 ifade özgürlüğü hakkında ihlal, 108 toplanma ve örgütlenme özgürlüğü hakkını ihlal 

kararlarıyla bu maddeleri en çok ihlal eden Avrupa Konseyi üyesi devlet olmuştur. 2019 yılı 

itibarıyla taraf devletler tarafından uygulanmayı bekleyen 5.231 davanın 689’u Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi kararlarını en çok yerine getirmeyen ikinci devlet olan Türkiye’ye ait.6 

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
 

MADDE 46 KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI VE İNFAZI 

1. Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği kesinleşmiş 

kararlara uymayı taahhüt ederler. 

2. Mahkeme’nin kesinleşen kararı, infazını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne 

gönderilir. 

3. Bakanlar Komitesi, kesinleşen bir kararın infazının denetlenmesinin, söz konusu kararın 

yorumundan kaynaklanan bir zorluk nedeniyle engellendiği kanaatinde ise, bu yorum konusunda 

karar vermesi için Mahkeme’ye başvurabilir. Mahkeme’ye başvurma kararı, Komite toplantılarına 

katılma hakkına sahip temsilcilerin üçte iki oy çokluğu ile alınır. 

4. Bakanlar Komitesi, bir Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın, taraf olduğu bir davada verilen kesin 

karara uygun davranmayı reddettiği görüşünde ise, ilgili Taraf’a ihtarda bulunduktan sonra, 

Komite toplantılarına katılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki oy çokluğu ile alınacak bir kararla, 

ilgili Taraf’ın 1. fikrada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmediği meselesini Mahkeme’ye 

intikal ettirebilir. 

5. Mahkeme 1. fıkranın ihlal edildiğini tespit ederse, alınacak önlemleri değerlendirmesi için 

davayı Bakanlar Komitesi’ne gönderir. Mahkeme, eğer 1. fıkranın ihlal edilmediğini saptarsa, 

davayı, incelemesine son verecek kararı alması için Bakanlar Komitesi’ne iletir. 

 

ILGAR MAMMADOV V. AZERBAYCAN (Başvuru numarası : 15172/13) 

46. madde prosedürü Azerbaycana uygulandı. 2014 yılında verilen karara Azerbaycan 

uymadı. Azerbaycan AİHS’nin 46’ıncı maddenin 4’üncü fıkrasına göre eğer bir devlet ısrarla İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin verdiği kesin ve bağlayıcı kararları yerine getirmediği ve bunda direndiği 

için Bakanlar Komitesi 3’te 2 oy çokluğuyla şikayet prosedürünü işletti.  

Avrupa Konseyi tarihinde ilk kez bir devlete, bu madde kullanılarak yaptırım 

uygulanmasına karar verildi ve Azerbaycan kararları uygulamadığı için AİHM’e şikayet edildi. 

Süreç tamamlanmadan Azerbaycan ILGAR MAMMADOV’u serbest bıraktı ve beraat ettirmek 

zorunda kaldı, ayrıca tazminat ödedi. Yaptırımların en ağırı Avrupa Konseyi üyeliğinden 

çıkarılması taraf devletin ancak ondan önce seçimlerde aday olamama gibi kademelendirmeler 

olabilir. Uygulaması olmadığı için bir yaptırım listesi de bulunmamakta. Ancak hukuki 

metinlerden yapılan yorumlar şu şekilde; 

                                                   
6 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 13. Yıllık raporu, 2019 yılı raporu, Sayfa 62. 
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1. Avrupa Konseyi Statüsü’nün 8’inci maddesi uyarınca insan hakları ihlal eden bir üye 

devletin konseydeki temsil hakları askıya alınır. İhlal devam ederse taraf devletin Avrupa 

Konseyi üyeliğinden çekilmesi Bakanlar Komitesi tarafından istenebilir.  

2. Avrupa Konseyi’nin Parlamenterler Meclisi’nin iç tüzüğü ve 1115 sayılı bir kararı uyarınca 

hak ihlallerine ve kararlarını uygulamayan devletin denetim sürecine alınmasını getiriyor. 

Parlamenterler Asamblesi üye devletin uluslararası delegasyonda yer alan parlamenterlerin 

yetki belgesinin iptal edilmesi gibi pratik sonuçları olabilir. 

3. AB Nice Sözleşmesi 49’uncu Maddesi ve Avrupa Anayasal Sözleşmesi’nin 58 maddesi 

uyarınca bu tür hak ihlalleri durumunda ya üyelik süreci durdurulur ya da eğer devlet 

üyeyse onunla ilgili gerekli önlemler alınır demektedir. 

 


