
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin insan hakları ve demokrasiye dayalı bir sistem üze-
rinden inşa edilmesine karşın aradan geçen 73 yıllık zaman içerisinde insan haklarında aşın-

manın gerçekleştiği ve insan hakları prensiplerini araçsallaştırmaya yönelik politika ve uygula-
malarda artış olduğu, devam eden ekonomik krizler, silahlı çatışma ve savaş ortamlarının in-

san haklarını tehdit ettiği bir dönemi yaşıyoruz. 

2020 yılında başlayarak halen devam eden ve 2022 yılında da devam edeceği anlaşılan 
COVİD-19 pandemisi, insan haklarının korunmasında dünya insan hakları sisteminin ne kadar 
yetersiz olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün dünyada üretilen aşıları 
dünya geneline yeterli miktarda dağıtamaması ve yoksulların aşıdan mahrum bırakılması 

dünyadaki sistemin ne kadar katı ve acımasız olduğunu bir kez daha göstermiştir. KORUYUCU 
AŞI HAKTIR, isteyen herkese temin edilmelidir.  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 
 73. Yılında;  

Ekonomik krize karşı ekonomik ve sosyal haklarımızı, 
Covid-19 pandemi koşullarında sağlıklı yaşam hakkımızı, 
Savaşa karşı barış hakkımızı savunuyoruz! 

“İnsan haklarının amacı korkudan ve  
yoksulluktan kurtulmaktır.” 

Dünyadaki kötü gidişat özelikle mülteci / sığınmacı / göçmenlerin sayısını artırmakta, bu kişilerin hakları ise ne yazık ki pazarlık konusu yapılmaktadır. Mülteci, sığınmacı ve 
göçmenlerin göç yolunda donarak ölmesi, denizlerde ve nehirlerde boğulması tam bir insanlık krizidir. En son Belarus-Polonya sınırında bekletilen insanların donmuş cenazeleri 
esasında insan hakları krizinin resmini göstermiştir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi sisteminin insan haklarının evrenselliği ve uluslararası korumaya tabi olması anlayışına 
rağmen insan haklarının araçsallaştırılması nedeniyle ortaya çıkan yetersizlik ve eksiklikler insan haklarını daha fazla savunmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. İfade etmek 

isteriz ki Covid-19 pandemi koşullarında bile insan haklarının korunması ve geliştirilmesi tek çıkış yoludur.  

İnsan haklarının araçsallaştırılmasına karşı ısrarla ve inatla insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. 

Pandemiyle Mücadelede  
Sağlık Emekçilerini Asla Unutmayacağız! 

Pandemiyle mücadelede Türkiye ve dünyada en ön safta yer alan ve herkesin sağlık hakkı için mücadele eden sağlık emekçilerinin emeği asla unutulma-
malıdır. Türkiye’de İnsan Hakları Haftasına girdiğimiz bu günlerde 490 sağlık emekçisinin yaşamını yitirmesine ve yüz binlercesinin korona virüse yakalan-
masına rağmen ekonomik taleplerinin siyasi iktidar tarafından halen karşılanmaması sosyal devletin görevlerini yerine getirmediğini göstermektedir. Sağlık 
emekçilerinin güvenceli istihdam, insanca yaşam ücreti, COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması taleplerinin karşılanmasının ve işsiz durumda 
bulunun yüz binlerce sağlık emekçisinin istihdamının sağlanmasının ne kadar gerekli olduğu pandemi koşullarında kendisini göstermiştir. Türkiye’deki 
siyasi iktidarı sağlık emekçilerinin taleplerini yerine getirmeye davet ediyoruz.  
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Pandemi, başta en kırılgan gruplar olmak üzere eko-
nomik, sosyal ve kültürel haklardan faydalanma bakı-
mından derin olumsuz etkilere neden olmuştur. Covid-
19 pandemisi, 2021 yılında da işgücü piyasalarında 
büyük ve hızlı istihdam ve gelir kayıplarına yol açmış-
tır. TÜİK’in verileri aracılığıyla istihdam kayıplarını ve 
işsizlikteki artışı görmek mümkün olmasa da yoksulluk 
ve işsizlik enflasyonun da artmasıyla derinleşmiştir. 3 
Aralık 2021 tarihinde açıklanan verilere göre yıllık enf-
lasyon TÜİK’e göre %21,31, ENAG’a göre ise 
%58,65’tir. Benzer bir şekilde TÜİK işsizlik verisini 
3.794.000 olarak açıklarken DİSK-AR bu sayıyı 
7.870.000 olarak açıklamıştır. Siyasi iktidarın temel 
ekonomik göstergeleri manipüle etmesinin sonucunda 
milyonlarca işçi, emekçi, emekli, esnaf ve köylü mağ-
dur edilmiş durumdadır. Yapılması gereken şey top-
lumsal ve siyasi muhalefetin birlikte ekonomik ve sos-
yal hak mücadelesi vermesidir.  
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10 Aralık İnsan Hakları Günü 
 

Pandeminin de etkisiyle giderek derinleşen ekonomik krizden çıkış 
yolu ekonomik ve sosyal hak mücadelesinden geçer. 

 

 

“Ekonomik ve sosyal haklar yaşam hakkı kadar önemlidir.” 
Pandemi koşullarında, yoksulluğun giderek arttığı Türkiye’de işçi ve 
emekçilerin kazanılmış haklarına dokunulmamalı, asgari ücret vergi 

dışı bırakılmalı, enflasyon rakamları manipüle edilmemeli, kıdem tazmi-
natı hakkına dokunulmamalı ve iş cinayetleri önlenmelidir. İşçi ve 

emekçilerin hak arama eylemleri yasaklanmamalı, sendikalaşma, grev 
ve toplu eylem hakkı güvenceye alınmalıdır. 

OHAL KHK’ları ile kamudan (135 bin) ve özel sektörden ihraç edilip işsiz bırakılan 200 
bin civarında emekçinin aileleri ile birlikte yaklaşık bir milyon insan açlığa mahkûm 

edilmiştir. Sivil ölüm diye tabir edebileceğimiz ihraçlar çok ağır bir ekonomik ve sos-
yal hak ihlali oluşturmaktadır. OHAL Komisyonu’nun en son Barış Akademisyenlerinin 

başvurularını reddetmesi göstermiştir ki bu komisyon derhal lağvedilmelidir. Haksız 
yere ihraç edilen herkes işine iade edilmelidir. 



 
 

 

Sayfa 3 10 Aralık İnsan Hakları Günü  
 
 Barışı ve Barış Hakkını Savunmaya Devam Edeceğiz! 

2015-2020 yılarını kapsayan 6 yılık silahlı çatışma bilançosunda 5773 kişinin yaşa-
mını yitirdiği, 8497 kişinin ise yaralandığı orta büyüklükteki savaş bilançosu unu-
tulmamalıdır. Kürt sorununu demokratik yollardan çözme çabası olmadan demok-
ratikleşme ve insan haklarında ilerlemenin sağlanamayacağı açıktır. Bu nedenle ye-
niden bir barış sürecinin inşa edilmesinde barış hakkının savunulması kaçınılmazdır 
ve en önemli görevlerimiz arasındadır. 

Kürt sorununun çözümsüzlüğünün neden olduğu çatışma ortamının insan kayıpla-
rına neden olması kadar ağır ekonomik krize sebep olduğu da bilinen ama konu-
şulmayan bir gerçektir. Barışı savunmak ekonomik krizin çözümüne de katkı suna-
caktır.  

Gerçek Bir Reform, Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Dayalı Yeni Bir Anayasa ile Yapılabilir! 

Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir yargı yapılanmasının kurulması ve 
adalete olan güvenin tesis edilmesi için kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı yeni bir ana-
yasa yapılmalı, mevcut tek kişi yönetimine dayalı otoriter anayasadan vazgeçilme-
lidir. Siyasal iktidarın kamuoyunda beklenti oluşturan İnsan Hakları Eylem 
Planı’nda iddia edilenlerin büyük kısmı yerine getirilmemiş, AİHM’in Demirtaş ve 
Kavala kararlarının gereği uygulanmamıştır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
Aralık 2021 tarihinde açıkladığı Türkiye ile ilgili karar ve tavsiyeleri mutlaka uygu-
lanmalıdır. 

Adalet için Cezasızlıkla Mücadele Gereklidir! 

Ülke genelindeki barışçıl toplantı ve gösteriler sırasında, resmi ve resmi olmayan 
gözaltı merkezlerinde, sokakta, cezaevlerinde, hemen her yerde güvenlik güç-
leri tarafından kişilere yönelik “aşırı ve orantısız güç” kullanımının işkence ve 
diğer kötü muamele düzeyine ulaştığına dair çok sayıda kayıt bulunmaktadır. 
İşkence ve kötü muamele yasağına aykırı eylemlerde bulunanlar hakkında etkili 
soruşturma ve kovuşturma yöntemlerine başvurulması önündeki siyasi ve ka-
nuni engeller kaldırılmalı, OPCAT uyarınca tarafsız ve bağımsız gerçek bir ulusal 
önleme mekanizması kurularak kapalı mekanlarda tutulanların işkence ve kötü 
muameleye uğramasının önüne geçilmelidir. Kamuda oluşturulmuş insan hak-
larını koruma mekanizmaları, BM Paris İlkeleri’ne uygun hale getirilmelidir. Ce-
zasızlık, işkence ile mücadelede en önemli engeldir. 2021 yılında da baskı ve teh-
dit yöntemleriyle zorla kaçırılıp muhbirlik dayatması yapılan insanlara yönelik 
işkence ve kötü muamele devam etmiştir. 
Kalıcı OHAL Düzeni Sona Ermeli, OHAL’in Sonuçları Ortadan Kaldırılmalıdır! 

31 Temmuz 2021 tarihinde sona erdirilmesi gereken OHAL, 7333 sayılı kanunla bir 
yıl daha uzatılmış ve 2021 yılında da kalıcılaşan OHAL rejimi devam etmiştir. Bu 
bakımdan valiliklere tanınan haklar yeniden düzenlenmeli, 12 güne kadar olan gö-
zaltı sürelerine son verilmeli, OHAL’in hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı, insan hakları 
ihlallerine sebep olan sonuçları derhal ortadan kaldırılmalı, bakan onayı ile göre-
vine son verilenler işlerine iade edilmelidir. 

Başta Barış Akademisyenleri olmak üzere haksız ve hukuksuz kamu görevinden ih-
raç edilen kişilerin görevlerine iadesi sağlanmalıdır. OHAL Komisyonu lağvedilmeli 
ve kararları geçersiz sayılmalıdır. 

Siyasi Mahpuslar Serbest Bırakılmalıdır! 

Siyasi iktidarın TMK’yı kullanılarak yargı yoluyla uyguladığı baskı politikası sonu-
cunda çok sayıda seçilmiş milletvekili, belediye eş başkanı, belediye ve il genel meclis 
üyeleri ile siyasetçiler, avukatlar, aydın ve yazarlar, gazeteciler, insan hakları savu-
nucuları, sendikacılar, öğrenciler ve aktivistler adeta birer siyasi rehine olarak ha-
piste tutulmaktadır. Siyasi mahpuslar bir an önce koşulsuz olarak serbest bırakıl-
malıdır. 

İfade Özgürlüğü İnsan Hakları ve Demokrasiyi Savunmanın Olmazsa Olmazıdır! 

Toplumsal muhalefetin sesini yansıtan basın ve yayın kuruluşlarının baskı altında 
olduğu, pek çoğunun kapatıldığı, binlerce gazetecinin işsiz bırakıldığı ve onlarca ga-
zetecinin tutuklu ve hükümlü olduğu koşullarda barış ve demokrasi savunuculuğu 
da güç kaybetmektedir.  

Sadece gazeteciler değil, on binlerce insan düşüncelerini ifade ettikleri için yargı 
baskısı altında bırakılmaya devam etmektedir. Bu süreçte insan hakları savunucu-
ları da soruşturma ve dava baskı altında kalmaktadırlar. 

İfade özgürlüğünün önünde engel teşkil eden başta Terörle Mücadele Kanunu kal-
dırılmak üzere diğer düzenlemeler gözden geçirilmeli ve uluslararası standartlara 
uygun bir biçimde ifade özgürlüğünün önünü açacak değişiklikler yapılmalıdır.   

Hapishanelerdeki Hak İhlalleri Sona Ermelidir! 

Pandemi bahane edilerek iktidar ortaklarının uzun yıllardır gündeminde olan özel 
af düzenlemesi yapılmış, suç örgütü lider ve üyeleri serbest bırakılmış, siyasi mah-
puslar ile TMK kapsamındaki hasta mahpuslar hapiste tutulmuştur. Hapishanelerde 
pandemi nedeniyle alınması gereken pek çok tedbir hala alınamamaktadır ve yine 
pandemi bahane edilerek mahpusların çeşitli haklarına erişimi 2021 yılında da en-
gellenmektedir.  

Öncelikli olarak ağır hasta mahpuslar ile yaşlı mahpusların, siyasi mahpusların, ço-
cukların, hamile ve çocuklu kadınların salıverilmesi, hapishanelerde kalanlar ile ilgili 
hak temelli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Adli ya da siyasi ayrımı yapılmadan 
infaz koşulları eşitlenmeli ve insan onuruna uygun muamele yapılmalı, İmralı Ha-
pishanesinde devam eden tecrite son verilmelidir. 

Alevilerin Eşit Yurttaşlık Hakkı Talepleri Kabul Edilmelidir! 

Alevilerin, Cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması ve zorunlu din derslerinin 
kaldırılması dahil olmak üzere eşit yurttaşlık hakkı talepleri kabul edilmelidir.  

Mülteci/Sığımacı/Göçmenlerin İnsan Hakları Vardır! 

Gerek ülkemizde gerekse de dünyada mülteci haklarının araçsallaştırılmasına son 
verilmeli, mültecilik yaratan savaşlar bitirilmeli, ekonomik krizlere karşı sosyal re-
fah devleti politikaları geliştirilmeli, otoriter yönetimlere karşı demokrasi mücade-
lesi yükseltilmelidir.  

 



 
 

 

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 73. yılındayız. 
Bu yıl da İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtildiği gibi barış, 
adalet, eşitlik, özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bunları gü-
vence altına alacak demokrasi mücadelesi verilmesini savunmaya de-
vam ediyoruz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin hazırlanması, 
BM bünyesinde, 29 Nisan 1946 tarihinde, İnsan Hakları Komisyonu 
kurulmasıyla başlamıştır. Komisyonca hazırlanan bir Giriş ve 30 
maddeden oluşan İnsan hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 
günü Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan BM Genel Kurulu’nda 
kabul ve ilan edilmiştir. Türkiye, Evrensel Bildirge’yi, Bakanlar Ku-
rulu kararı ile onaylamış ve Resmi Gazete’nin 27 Mayıs 1949 tarih 
ve 7217 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 10 Aralık İnsan Hakları 
Günü Evrensel Bildirge 500’den fazla dile çevrilmiştir. Bu özelliği ile 
de en çok dile çevrilen insan hakları belgesi olma özelliğini taşır. Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu, 4 Aralık 1950 tarihinde gerçekleştirdiği 
toplantıda, 423(V) sayılı kararıyla “10 Aralık” gününü, “İnsan Hak-
ları Günü” olarak ilan etmiştir. 

İn s a n  H a k l a r ı  D e r n eğ i  G e n e l  M e r k e z i  
N e c a t i b e y  C a d d e s i  N o :  8 2 / 1 1 – 1 2 ,  K ı z ı l a y  –  A n k a r a  
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B u  y a y ı n  A v r u p a  B i r l i ğ i  d e s t e ğ i  i l e  h a z ı r l a n m ı ş t ı r .   
B u  y a y ı n  i ç e r i ğ i n i n  s o r u m l u l u ğ u  t a m a m ı y l a  İ H D ' y e  a i t t i r  v e  h i ç -

b i r  ş e k i l d e  A B ’ n i n  g ö r ü ş l e r i n i  y a n s ı t m a z .  
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10 Aralık İnsan Hakları Günü  
 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! 

2021 yılının ilk 11 ayında en az 290 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 157 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu, 645 kadın seks işçiliğine zorlandı ve kadınlar sayısız 
hak ihlaline maruz kaldı. Ne yazık ki Türkiye, kadına yönelik şiddete karşı en kapsamlı ve yeni sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanının sözleşmeyi 
feshetmesiyle 1 Temmuz 2021’de çekildi. Siyasi iktidarın ayırımcı uygulamalarına karşı LGBTİ+ bireylerin hakları ve nefret cinayetlerine karşı mücadele edenler olmak 
üzere ayrımcılık karşıtı örgütlerin birlikte mücadelesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Mücadelemizle İstanbul Sözleşmesi geri gelecektir. 
Çocuğun Yüksek Yararı Her Şeyin Üstünde Tutulmalıdır! 
Ne yazık ki çocukların her türden istismarına ilişkin ihlallerin devam ettiğini üzülerek takip ediyoruz. Özellikle çocuklara yönelik cinsel istismardaki cezasızlık pratikleri 
durumun vahametini göstermektedir. Yaşanan bütün bu çocuk hakları ihlallerinin sorumlusu bütüncül bir çocuk koruma politikası olmayan, imzacı olduğu uluslararası 
sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen devlettir. Unutulmamalı ki çocuk hakları hiçbir bahaneyle ertelenemez, esnetilemez! Türkiye’yi amasız, fakatsız, 
lakinsiz, çekincesiz ve beyansız olarak BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Protokolleri uygulamaya davet ediyoruz. 
Nefret Söylemi Yasaklanmalı, Nefret Suçları Yasası Çıkarılmalıdır! 
Türkiye’de ayrımcılığın temelleri içerisine etnik aidiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, dini ve felsefi inanç dahil edilmeli, nefret söylemini yasaklayan özel bir nefret 
suçları yasası çıkarılmalıdır.  
Demokrasi Mücadelesi Yükseltilmelidir! 
Siyasi ve toplumsal muhalefetin mevcut otoriter rejime karşı bir araya gelmesi, barış ve demokrasi için ortak mücadele etmesi kaçınılmaz bir görev olarak karşımızda dur-
maktadır. 

 
 

 


