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Hakan Yaman’a Ne Oldu? 
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HAKLAR İÇİN YAZ!
Her Aralık ayında dünyanın dört bir yanından binlerce kişi insan hakları ihlal 
edilen bireylerle dayanışmak ve hak mücadelelerine destek vermek için mektuplar, 
epostalar, mesajlar, imzalar yolluyor.
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TÜRKIYE’DE POLİSİN GÜÇ KULLANIMI 
YÜZÜNDEN İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜ 
23 MAYIS 2014 

Uluslararası Af Örgütü, 22 Mayıs’ta 
Okmeydanı’nda polis ve gençler arasındaki 
çatışmaların ardından iki kişinin ölmesi ile ilgili 
derhal, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma 
yapılması çağrısında bulunuyor.
 
Uğur Kurt 11.30 sularında Okmeydanı’ndaki 
Cemevi’nde bir cenazeye katıldığı sırada başından 
vuruldu. Kamera kayıtları vurulduğu sırada 
Kurt ve başka insanları Cemevi’nin bahçesinde 
dururken gösteriyor. Kurt olayın ardından 
hastaneye kaldırıldı fakat aldığı yaralar sebebiyle 
hayatını kaybetti.
Haberin devamı için: 
http://bit.ly/aforgutu7

OKMEYDANI’NDA YAŞANAN ÖLÜMLERLE İLGİLİ 
GÜNCEL BİLGİ 
26 MAYIS 2014 

Uluslararası Af Örgütü, Okmeydanı’nda yaşanan 
iki ölümün tüm nedenleri ve durumla ilgili derhal, 
bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması 
çağrısını yineliyor. İki ölüm de 22 Mayıs’ta 
gençlerle polis arasındaki çatışmaları takiben 
gerçekleşti.
 
Uğur Kurt, Okmeydanı’ndaki Cemevi’nde saat 
11.30 sularında bir cenazeye katıldığı sırada 
kafasından vuruldu. Otopsi raporu kurşun 
yarasını doğruladı ve bulunan mermi çekirdeği 
“muhtemelen” 9 mm idi. Elde edilen veriler, 
Kurt’un polis kurşunu ile vurulduğu ifadeleri ile 
tutarlı.
Haberin devamı için: 
http://bit.ly/aforgutu8

TÜRKİYE IRAK’TAN GELEBİLECEK TOPLU 
GÖÇE HAZIRLIKLI OLMALI 
 24 HAZİRAN 2014 

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne 
bağlı silahlı grupların bir süre önce Musul’da 
hakimiyet kurması binlerce Iraklının yerinden 
edilmesine neden oldu. Meydana gelebilecek 
şiddet olaylarından endişelenen yüz binlerce sivil 
Musul’dan kaçarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
tarafından güvenliği sağlanan Irak’ın kuzey 
bölgelerine sığındı.
 
Silahlı grupların Tikrit, Bakuba, Telafer, Bağdat 
ve Kerbela şehirlerine doğru ilerlemeleri bu 
bölgelerde yaşayan Iraklı sivillerin de güvenli 
bölgelere doğru kaçışlarına neden oluyor. 
Uluslararası Göç Örgütü’nün konuyla ilgili 
açıklamasında Irak’tan kaçan sivillerin sayısının 
1 milyona ulaştığı ve sayının artabileceğine yer 
verildi.
Haberin devamı için: 
http://bit.ly/aforgutu9

TÜRKİYE, IRAK’TAN GELEBİLECEK GÖÇE 
HAZIRLIKLI DEĞİL 
09 AĞUSTOS 2014 

Irak ve Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 6 Ağustos’ta 
Mahmur ve çoğunluğu Ezidi olan Başika 
kasabasını da kontrolü altına almasının ardından 
gerçekleşen saldırılar sonrası Ezidi azınlığına 
mensup yerinden edilmiş yüzlerce kişi Türkiye 
sınırına doğru göç etmeye başladı. Son bir 
haftada yüzlerce kişi Irak-Türkiye arasındaki 
Habur sınır kapısından uluslararası koruma 
aramak amacıyla Türkiye’ye giriş yaptı. Pasaportu 
olan Iraklılar sınır kapısından kolaylıkla giriş 
yapabilirken, pasaportu olmayan yüzlerce kişinin 
Türkiye’ye kabul edilmediği ve halen sınıra yakın 
bölgelerde Türkiye’ye geçiş yapmayı bekledikleri 
belirtiliyor.
Haberin devamı için: 
http://bit.ly/aforgutu10

TÜRKİYE BM İNTERNET ZİRVESİNE 
EV SAHİPLİĞİ YAPARKEN TWITTER 
KULLANICILARINI YARGILIYOR 
02 EYLÜL 2014 

Türkiye 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 
internet düzenlemeleri, güvenlik ve insan hakları 
ile ilgili en iyi uygulamaların paylaşılması için 
hükümetlerle sivil toplum kuruluşlarını bir araya 
getiren İnternet Yönetişim Forumu’na ev sahipliği 
yapıyor.
 
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’nin bir yandan 
İnternet Yönetişim Forumu’na ev sahipliği 
yaparken bir yandan da hükümetin Twitter’da 
eleştiri yapanları kovuşturmaya tabi tutmasının 
oldukça iki yüzlü bir durum olduğunu dile getirdi. 
Haberin devamı için: 
http://bit.ly/aforgutu11

TÜRKİYE’NİN SURIYE SINIR GEÇİŞLERİNİ 
KAPATMASI HAYATLARI RİSKE ATIYOR 
 22 EYLÜL 2014 

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkililerinin, 
Suriye ve Irak’ta gerçekleşen insan hakları 
ihlallerinden ve çatışmadan kaçanlara sınırlarını 
açık tutması gerektiğini söyledi. Türkiye, kendisine 
İslam Devleti diyen silahlı grubun ilerleyişinden 
kaçan 130.000 Kürt’ün ülkeye gelmesi ile 
sonuçlanan göçün ardından, Suriye ile olan sınır 
geçişlerinin bazılarını kapatmaya başladı.
Haberin devamı için: 
http://bit.ly/aforgutu12

GÜNEYDOĞU’DA ÇATIŞMALAR DEVAM 
EDERKEN 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 
08 EKİM 2014 

Türkiye hükümeti, kendisine İslam Devleti adını 
veren silahlı grubun Türkiye-Suriye sınırına doğru 
ilerlemesi sebebiyle gerçekleştirilen, 19 kişinin 
öldürüldüğü ve birçok kişinin de yaralandığı 
protestolar sonucu güneydoğu bölgesini saran 
şiddet olaylarını durdurmak için harekete geçmeli.
Haberin devamı için: 
http://bit.ly/aforgutu13

 TÜRKİYE MASASI AÇIKLAMALARI

Bir yandan, Türkiye hükümetinin 
İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı 
hareketsiz ve etkisiz kaldığına 
inanan protestocular ile polis 
arasında yaşanan çatışmalarda 
bazı protestocular hayatını 
kaybederken (http://bit.ly/
aforgutu13), bir yandan da 
geçen yılki Gezi Parkı protestoları 
sırasında polis tarafından 
öldürülen sivillerin davaları 
görülmeye devam ediyor.

Bu Perşembe, Ali İsmail Korkmaz davasının dördüncü duruşması 
görüldü. (Andrew Gardner’ın konuyla ilgili blog yazısı: http://
amnesty.org.tr/icerik/34/1095/ali-ismail-korkmaz-davasi-
baslarken-adalet-cok-uzak-gorunuyor) Uluslararası Af Örgütü 
Türkiye Şubesi’nden Ruhat Sena Akşener ve ben, Uluslararası Af 
Örgütü adına davayı izlemek, adil bir yargılama şansını artırmak ve 
adaletin sağlandığını görmek için oradaydık.

Duruşma hakimler tarafından okunan iki rapor ile başladı: Adli Tıp 
tarafından mahkemeye ulaşan sağlık raporu ve TUBİTAK tarafından 
MOBESE kayıtlarıyla ilgili hazırlanan teknik rapor. Her iki rapor 
da önceki duruşmalarda anlatılanları doğruluyordu: Ali İsmail 
Korkmaz, dövüldükten sonra (sanık avukatlarının söylediği gibi 
hasta olduğu ya da merdivenlerden düştüğü için değil) öldü ve 
sanıklar, suçun işlendiği sırada suç mahallindeydi. Teknik rapor 
ayrıca, açıkça suçu gizlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarıyla 
oynandığını gösteriyor. Silinen kamera kayıtlarından kurtarılan 
görüntüler duruşma salonunda gösterilmeye başlandığında Ali 
İsmail Korkmaz’ın ailesi salonu terk etti: Onun öldürülüşünü görmeye 
dayanamadılar… Geri kalanlarımız ise  Ali İsmail’in savunmasız bir 
halde yerde yatarken bile, tekmelendiği görüntüleri izledi.

Günün sonunda hakim davanın 26 Kasım’a ertelenmesine karar 
verdi. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi bu acı verici duruşmada, yine, 
çocuklarının/kardeşlerinin/yeğenlerinin nasıl öldürüldüğünü görmek 
ve dinlemek zorunda kaldı. Sanıkların başvurdukları şiddetin orantılı 
olduğunu, polislerin kendilerini yaptıklarına dair savunmalarını 
tekrar tekrar dinlemek durumunda kaldırlar; ancak dava yine 
sonuçlanmadı.

Günü güzelleştiren ise Ali İsmail Korkmaz’ın bir yaşındaki yeğeni 
küçük Ali’ydi. Amcasının adını alan bu küçük çocuk, tartışılan 
konuların ağırlığından habersiz, duruşma boyunca gülümsedi.
Ailenin bu zor davaya devam etmesinin en büyük nedeni, 
yaşadıklarını başkalarının da yaşamaması. “Ben oğlumu geri 
alamayacağım ama adil bir yargılama istiyorum ki suçlular 
cezalandırılsın” diyor Ali İsmail Korkmaz’ın annesi.
Şimdilik, Kasım ayına kadar beklemek zorundayız. Davada son 
kararın verilmesinden önce daha çok duruşma daha yapılması 
bekleniyor. Uluslararası Af Örgütü, davayı takip izlemeye devam 
edecek.

Dalga geçen bir karikatür gibiydi... 40 kadar 
kişi, birbirine çarpa çarpa ufacık bir mahkeme 
salonunun kapısında durmuş iki gergin 
mübaşirin kırmızı şeritle girmemizi engellediği 
salona, içeriye bakmaya çalışıyorduk. İçeri 
girmesine izin verilenler sadece parlak 
cübbelerinin içindeki avukatlardı. Bir çeşit 
kukla tiyatrosuna benziyordu bütün olan 
biten. Hakimi, savcıyı, sanıkları ve avukatları 
görebiliyorduk. Bütün oyuncular rollerini 
oynuyordu ama hiçbir şey anlamıyorduk. 
Özet olarak karşımızdaki Türkiye’nin hukuk 
sistemiydi.

Taksim Dayanışması’nın ikinci duruşması 21 
Ekim’de Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Davada 
beş sanık yasa dışı örgüt kurmakla ve diğer 
21 sanık 8 Temmuz 2013’te -Gezi Parkı’nın 
yeniden halka açıldığı gün- yasa dışı gösteriye 
çağırmakla suçlanıyor. Hepsi “yasa dışı” 
gösteride dağılmayı reddetmekle suçlanıyor. 
15 yıl hapis cezası ile karşı karşıyalar. 
İçlerinden biri hariç sanıkların hepsi, 100 kadar 
profesyonel kuruluştan oluşan ve 2012’den 
bu yana aktif bir şekilde Gezi Parkı ile ilgili 
planlara karşı çıkan Taksim Dayanışması üyesi. 
Uluslararası Af Örgütü bunun göstermelik ve 
muhalifleri bastırmak için siyasi temelli bir 
dava olduğunu düşünüyor.

12 Haziran’da görülen ilk dava saatler 
sürmüştü ve 19 sanık, göz yaşartıcı gaz ya da 
tazyikli suya maruz kalmadan uzun uzun ifade 
verme şansını yakalamıştı. Davayla ilişkili olan 
bazı önde gelen avukatlar çok kapsamlı bir 
şekilde hakim ve savcıya temel haklar, Anayasa 
ile güvence altına alınan toplanma ve barışçıl 
protesto özgürlüğü ile ilgili Avrupa içtihatları 
konusunda adeta ders verdi. Buna karşın, ikinci 
duruşma o kadar da muhteşem geçmedi ve 
sadece 1.5 saat kadar sürdü. Bir sanık daha 
ifade verdi. Bütün bu süre boyunca mikrofonlar 
kapatılmıştı.

Ne yapabiliriz? Twitter’a döneriz tabii ki! O 
sabah Meclis’te Başbakan Ahmet Davutoğlu 
“yeni iç güvenlik paketi”nin ana hatlarını 
açıkladı. Yeni yasa, diğerlerine ek olarak, 
polisin yetkisini bariz bir şekilde artırıyor, 
avukatların kanıtlara erişimini kısıtlıyor ve 
kamu yetkililerini “tehdit etme”yi yeni bir suç 
sayıyor. Aynı zamanda yine bugün, uluslararası 
bir Ombudsmanlık sempozyumunda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Gezi Parkı eylemleri mağdurlarından Berkin 
Elvan’dan terörist olarak bahsetti.

Duruşma sonrasında davayı beraber izlediğim 
iş arkadaşım Ruhat Sena Akşener ve ben, 
giremediğimiz celsede neler olduğunu 
avukatlara sorarak anlamaya çalıştık. O sabah 
erken saatlerde mahkeme salonunun önünde 
sıra olurken, Ruhat bana hukuk okumayı 
planladığını söylemişti: “Bu oyundan bıktım 
usandım. Avukat olursam en azından her zaman 
içeri girebilirim!” Elbette zaman zaman bunun 
tersi de yaşanıyordu, örneğin duruşmada, 
İstanbul Barosu adına gözlem yapan bir 
avukatın sanıkların oturduğu bölgeyi terketmesi 
söylendi. Bazı sanıkların hala ifade vermesi 
gerekiyordu. Hakim 20 Ocak 2015’te görülecek 
bir sonraki duruşma için daha uygun bir salon 
ayarlama sözü verdi.

Ertesi gün 26 yaşındaki Cansu Yapıcı ile 
buluştum. Kendisi -Taksim Dayanışması’nın 
önde gelen isimlerinden olan annesi Mücella 
Yapıcı gibi- Mimarlar Odası’nın bir üyesi ve aynı 
zamanda bu duruşmanın sanıklarından biri. 
Yapıcı, “Bu davanın bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum. Ama aynı zamanda utanç verici 
de. Türkiye’de insanlar ölüyor, biz ise bu komik 
davada yargılanıyoruz” dedi. Her ne kadar 
davanın belirsizliği ile başa çıkmak zor olsa da, 
Yapıcı gündelik hayatta davanın kendisini çok 
rahatsız etmediğini söyledi. 

O rahatsız etmediğini söylese de, davanın 
içeriği ve Türkiye’deki mevcut gelişmeler ne 
yazık ki ediyor. Başlangıç olarak bir mimar ya da 
şehir planlayıcısı olarak bir gelecek hayal etmek 
zor. “Mimarlar olarak biz bir şey inşa etmiyoruz. 
Biz sadece yıkımı engellemeye çalışıyoruz” dedi 
Yapıcı, İstanbul’daki mevcut yeşil ve yaşanabilir 
alanları olumsuz etkileyecek kentsel dönüşüm 
planlarına atıf yaparak.

Onun gibi profesyoneller “ihtiyaçtan” aktivist 
oluyor. “Türkiye’deki durum çok iç karartıcı ve 
hiçbir yerde bundan kaçamıyorsunuz” diyor 
Yapıcı. “Dava sona erince ve ben cezaevine 
girmezsem bir süre İstanbul’dan ayrılmak 
istiyorum. Nefes alabileceğim bir yere gitmek 
istiyorum.” Yargılanıyor olmanın avantajları 
da var. Yapıcı Washington’daki bir aktivist 
toplantısına davet edilmiş. “ New York’tan 
dönüş biletimi aldım” diyor gülümseyerek...

ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASI 
TÜM “AĞIRLIĞIYLA” DEVAM EDİYOR... 

TAKSİM DAYANIŞMASI’NIN İKİNCİ DURUŞMASI: 

KUKLA TİYATROSU Marjanne de Haan 
Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi 
Türkiye Koordinatörü 

Andrea De Ruijter 
Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi-Dava Gözlemcisi 
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SURİYE VE TÜRKİYE ARASINDAKİ 
SAHİPSİZ TOPRAKLARDA YAŞAM VE ÖLÜM

 Neil Sammonds, Suriye Araştırmacısı, 
 Türkiye-Suriye sınırında Kobane’den bildiriyor 

ABD hava saldırısının kaldırdığı toz bulutu 
Kobane’den sınırı geçerek sürükleniyor ve Türkiye 
tepelerine nazır manzaramızı bulanıklaştırıyor. 
Hepsi olmasa da izleyenlerin çoğu -görünen o ki 
hepsi hem Suriye’den hem Türkiye’den Kürtler- 
hava saldırılarının şehre verdiği zararın ödemeye 
değer bir bedel olduğu konusunda hemfikir. Çoğu, 
Suriyeli Kürt savaşçıların başında olduğu şehrin 
savunmasının, onlar olmazsa çoktan düşeceğine 
inanıyor. İçlerinden biri, “Eğer Daesh’i buradan 
çıkaracaksa evim yerle bir olabilir, o zaman mutlu 
olurum” diyor. İslam Devleti yerel olarak Daesh 
olarak anılıyor.
 
Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Halk Savunma 
Birlikleri (YPG) savaşçıları, Kürtlerin çoğunun 
nefret ettiği bu silahlı gruba karşı kendilerini 
savunmalarını sağlıyor.

Kobane dışındaki sayısız köyde yaşayanlar ve 
şehirde yaşayanlar, İslam Devleti’nin hızlıca 
ilerlemesinden önce kaçtı. Onlar bu grubun Sincar 
ve diğer bölgelerde Irak Kürtlerine yönelik nasıl 
zulümler gerçekleştirdiğini çok iyi biliyordu. 200.000 
civarında kişi Türkiye’ye geldi. Bunların üçte ikisi bu 
yıl Eylül ayında sadece dört günde kaçtı. Köylerde 
çok az sayıda sivil kaldı. Bazıları fiziksel olarak 
gidemiyor bazıları ise gitmek istemiyor. Onlarla 
temas kesilmiş durumda. Öldürülmüş oldukları 
düşünülenlerin bazılarının isimleri bize ulaştı, 
diğerleri ise akrabalarının ya da arkadaşlarının 
İslam Devleti tarafından kaçırıldığını söylüyor.

Suruç yakınında yeni inşa edilmiş bir mülteci 
kampını ziyaret ettiğimizde, Suriyeli bir Kürt kadın 
kayınpederinin ve oğlunun “orası onların evi olduğu 
için” El Hacip’te kalmayı seçtiğini söyledi. Bir ay 
kendilerinden hiç haber alamamışlar.
Tepelerin üstünde, uzun boylu genç bir adam bir 
önceki gün Kobane’nin sekiz kilometre batısında 
bulunan köyü Zorava’ya -sınırın Türkiye tarafında 
güvenli bir uzaklıktan- bakmaya gittiğini söyledi. 
Kendisi ve nüfusun geri kalanının kaçtığı köyde, 
İslam Devleti savaşçıları olduğunu düşündüğü 
adamları kıyafetlerini yıkarken ve kurumaları için 
asarken seçebildiğini söyledi. 
2.000 civarında insan kendini Suriye ve Türkiye 
arasındaki sahipsiz topraklarda sıkışıp kalmış bir 

durumda buldu. Tepeden gözükmeyen Kobane’nin 
doğusundaki sınır telleri arasında -Türkiye’nin 
Alanyurt köyü ile Suriye’nin Kikan köyü arasında- 25 
metreye 100 metrelik dar bir araziye sıkışıp kalmış 
bir düzine adamla karşılaştık. 
Daha yaşlı bir adam, “Burada 200 kişiyiz. 
Üzerimizdeki kıyafetlerimiz, içinde uyuduğumuz 
araçlarımız ve ölmek üzere olan koyunlarımız var” 
dedi. 

Hepsi sınırda araçlarını bırakmaya zorlandığını 
söyledi. Bu bilgiyi Türkiye’nin sınır korumalarına 
sorup doğrulamaya çalıştığımızda, omuz silkip 
“Bunlar bizim sınırlarımız” diyorlar.
Kobane’nin biraz kuzeybatısına baktığımızda 
yüzlerce araç öğleden sonra güneşinde parlıyor. Bu 
araçlara Türkiye yetkilileri tarafından el konmuş 
durumda ve araçların düzinelerce sahibi ile 
diğer şoförler boş boş dolaşıp güvenlik tellerinin 
arasından araçlarına göz kulak oluyor. İçlerinden 
bazıları Türkiye yetkililerine araçlarını bırakmalarını 
söylememizi istiyor.

Biri: “Bıraksınlar araçları kaydettirelim, alalım ya 
da satalım ve buradan gidelim. Burada mahkum 
gibi hissediyoruz” diyor. Sahipsiz topraklarda 
sıkışıp kalan en büyük grup araçların durduğu 
yerin arkasında. Yerinden edilmiş 2.000 kadar 
Suriyeli orada çok kötü koşullarda hayatta 
kalmaya çalışıyor. Onlara ulaşmak için Türk 
ordusunun kontrol noktalarından geçiyoruz ama 
üçüncüsünden ve sonuncusundan değil. Yanmayan 
yeşil ışığı beklerken ilaç ve yiyecek almak için 
dışarı çıkmasına izin verilen birkaç Suriyeli ile 

konuşuyoruz. Elindeki iki plastik torbada yiyecek 
taşıyan ufak tefek yorgun bir adam, “Aileme 
götürmek için ekmek ve portakal almaya gittim 
ama askerler beş saat bekletti beni” diyor. Bir 
başkası ise, “Hiç su yok, ekmek yok, doktor yok. 
Arabaların içinde ya da altında uyuyoruz ve çatışma 
ya da bombalama sesi yaklaşınca arkalarına 
saklanıyoruz” diye anlatıyor yaşadıklarını.

Bir üçüncüsü ise başka iki adamla birlikte 
onları YPG üyesi olmakla suçlayan Türk polisi 
tarafından dövüldüğünü söylüyor ve YPG üyesi 
olduğunu reddediyor. Suriye Kızılay’ı üniformaları 
giyen adamlar dikkatimizi çekiyor. Bize, sahipsiz 
topraklardaki günlük 1.000 somun ekmek ve 
bir miktar un dağıtımlarını tamamladıklarını 
söylüyorlar: “En büyük korku mayınlar. Dört kişi öldü 
burada ve 17 kişi de yaralandı”.

Tepenin üzerine çıkınca, erkekler -orada sadece 
erkekler var- önümüzde gerçekleşen çatışmaya 
dair yorum yapıyor. “Kalaşnikof”, “Doshka” -ağır 
bir makinalı tüfek-, “YPG saflarındaki Daesh’ten 
havan topu”, “sokak çatışması”, “dumanın 
altına saklanmak için Daesh binaları yakıyor.”  
Bazen daire çizen ABD hava araçlarının ışıklarını 
gösteriyorlar.

Güneş bir kez daha ufukta kaybolurken, tepelerden 
kuzeye doğru gidiyoruz. Şehirde çatışmalar devam 
ediyor ve yüzlerce sivil sahipsiz topraklarda zor bir 
geceye hazırlanıyor.

Suruç’un güneyindeki tepelerde insanlar ABD uçaklarının Kobane’nin 
üzerinden uçuşunu izliyor

1951 Mültecilerin Hukuki Statülerine 
İlişkin Cenevre Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statülerine 
İlişkin Sözleşme 28 Temmuz 1951 tarihinde 
Cenevre’de imzalanmış ve 22 Nisan 1954 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 24 Ağustos 
1951 tarihinde imzalamış ve 29 Ağustos 1961 
tarihinde onaylamıştır. Türkiye, 29 Ağustos 1961 
tarihinde bu konudaki deklarasyonunu açıklarken 
sözleşmenin kapsamını “Avrupa’da meydana 
gelen olaylar nedeniyle” şeklinde anladığını ve 
kabul ettiğini ifade etmiştir. Böylece Türkiye 1951 
Sözleşmesini “coğrafi sınırlama” ile kabul etmiştir. 
Türkiye buradaki Avrupa sözcüğü daha sonra 
Avrupa Konseyi üye ülkeleri olarak tanımlamıştır. 
359 Sayılı Onay Kanunu 5 Eylül 1961 gün ve 10898 
Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

1967 New York Protokolü
1967 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 
1951 Sözleşmesi’nde bazı değişiklikler öngören 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşmeye 
Ek Protokol’ü (1967 Protokolü ya da New York 
Protokolü) New York’ta kabul etmiştir. 

1967 Protokolü’nün Sözleşmeye getirdiği en önemli 
düzenleme; Sözleşme’deki mülteci tanımında 
yer alan “1 Ocak 1951’den önce meydana gelen 
olaylar sonucunda” ifadeleri çıkarılarak zamansal 
sınırlama kaldırılmış fakat coğrafi sınırlama 
ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Türkiye, Bakanlar 
Kurulu’nun 1 Temmuz 1968 tarihli kararı ile 
Protokol’e katılmıştır. Ancak 1951 Sözleşmesi 
ile getirdiği coğrafi kısıtlamayı kaldırmamış ve 
günümüze kadar muhafaza etmeye devam etmiştir. 

Etkileri:
Türkiye’nin Sözleşme’ye coğrafi kısıtlama ile taraf 
olması teorik olarak Avrupa ülkeleri dışından 

gelip Türkiye’ye sığınanlara mülteci statüsü 
tanımayacağı anlamına gelmektedir. Bunun 
yerine sözleşme hükümlerine göre mülteci statüsü 
alabilecek Avrupalı olmayan kişileri “şartlı 
mülteci” olarak tanımlamakta ve üçüncü bir ülkeye 
yerleştirilinceye kadar bir koruma sağlamaktadır.

Sözleşme’nin onayından bu güne yaklaşık 40 kişi 
mülteci statüsünü almış, yüz binlerce Avrupalı 
olmayan Türkiye’ye sığındığında bu haktan mahrum 
bırakılmıştır. Afganistan, Irak, İran, Sudan, Somali 
başta olmak üzere Avrupalı olmayan yaklaşık 100 
bin kişi Türkiye’de işlemlerinin sonlanmasını, 
şartlı mülteci statüsünü almayı ve Birleşmiş 
Milletler tarafından mülteci kabul eden bir 
ülkeye sevk edilmeyi beklemektedir. Bu bekleme 
süreci yaklaşık 10 yıl sürecek ve bu süre boyunca 
çalışma izni olmadan yardımlarla hayatta kalmaya 
çalışacaklardır.

*Gelecek sayıda Suriyelilerin hukuki statüsü konusuna yer 
verilecektir. Bültende açıklanmasını istediğiniz konuları 
multeci@amnesty.org.tr adresine iletebilirsiniz. 

TÜRKİYE MÜLTECİ İLİŞKİLERİNE AİT 
NOTLAR*

Türkiye’nin dışında Monako, Madagaskar ve Kongo 
da Cenevre Sözleşmesi’nin coğrafi sınırlamasını 
sürdürmeyi seçmişlerdir. Ancak Madagaskar ve 
Kongo menşe ülke ayrımına gitmeden mültecilere 
uluslararası koruma sağlama yükümlülüğü getiren 
1969 tarihli Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi’ne 
taraftır.
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HAKLAR İÇİN 

YAZ!
Mektup yazmak veya bir imza atmak 
insanların hayatlarını değiştirebiliyor. Her 
Aralık ayında dünyanın dört bir yanından 
binlerce kişi insan hakları ihlal edilen 
bireylerle dayanışmak ve hak mücadelelerine 
destek vermek için mektuplar, e-postalar, 
mesajlar, imzalar yolluyor. Belki birkaç 
mektubu göz ardı etmek kolay olabilir ama 
sayı binlerce olduğunda kimse bu talepleri 
görmezden gelemiyor.

Geçen yıl “Haklar için Yaz” kampanyamıza 143 ülke 
katıldı ve 2,373,422 eylem gerçekleştirilerek çok 
önemli başarılar kazanıldı. Rusya’nın Bolotnaya 
Meydanı’nda yapılan eyleme katılan ve gözaltına 
alınan Vladimir Akimenkov ve Mikhail Kosenko 
serbest bırakıldı.  Sosyal medya’da paylaştığı 
resimler nedeniyle cezaevinde bulunan Tunuslu 
blog yazarı Jabeur Mejri Başkan özel affı ile serbest 
bırakıldı. Myanmar’daki eylemlerde tutuklanan 
topluluk lideri Dr Tun Aung ciddi bir ceza indirimi 
aldı ve artık bir seneden daha az bir sürede serbet 
bırakılacak. 

Bu sene Aralık ayında gerçekleşen “Haklar için 
Yaz” vakaları Uluslararası Af Örgütü’nün küresel 
temaları olan “Benim Bedenim Benim Haklarım” 
ve “İşkenceye Son” kampanyaları kapsamında 

belirlendi. Çalışacağımız 12 vaka ile ölüm cezası, 
düşünce mahkumları ve ifade özgürlüğü gibi 
alanlarda farklı insan hakları ihlallerini durdurmak 
için herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz. Vakalar 
arasında aynı zamanda çalışmalarımızda hızla 
önem kazanan dijital çağda özgürlük hakları ile 
cinsel sağlık ve üreme hakları üzerine sembol haline 
gelmiş vakalar bulunuyor.  

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak bu 
sene “Haklar için Yaz” kampanyasını yürüteceğimiz 
vakalara aktivistlerimizle birlikte karar verdik. 
Bunlardan ikisi Norveç’ten John Jenatte Solstad 
Remø ve ABD’den Chelsea Manning. 

“Haklar için Yaz” kampanyamız hakkında daha fazla 
bilgi almak için: haklaricinyaz.amnesty.org.tr 

 Arkadaşları için “John Jeannette” sadece Jeanette. 
Ama Norveç’te kendisinin ve diğer transların 
maruz kaldığı ayrımcılığı vurgulamak için toplum 
içinde tam adını kullanıyor. 2010 yılında trans 
olarak açıldığında, John Jeanette için yasal ismini 
değiştirmek çok zor olmadı. Ama cinsiyetini 
değiştirmesine izin vermediler. Bunun için Oslo 
Üniversitesi Hastanesi’nde “gerçek cinsiyet 
değiştirme” adını verdikleri uygulamaya girmesinin 
zorunlu olduğu söylendi.  1970’lerden kalma bu 
uygulamada psikiyatrik teşhis konulması ve üreme 
organlarının alınması ile kişinin kısırlaştırılması 
gerekiyor. John Jeanette bu uygulamayı yaşamak 
zorunda olmayı reddediyor. Resmi belgelerde hala 
“bay” ya da “erkek” olarak görüldüğü için, trans 
kimliğini açık bir şekilde yaşayan Jeanette, tacize 
ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Sağlık hizmetlerine 
erişemiyor ve otele rezervasyon yaptırmak ya da halk 
kütüphanesinden kitap ödünç almak gibi günlük 

işlerde dahi sorunlar yaşıyor.  John Jeanette’in ve 
tüm transların zorunlu tıbbi uygulamalar olmadan 
cinsiyetlerini değiştirebilmeleri için Norveç 
yetkililerine yazıyoruz.  

Er Chelsea Manning, ABD hükümetine ait gizli 
belgeleri Wikileaks isimli internet sitesiyle 
paylaştığı gerekçesiyle 21 Ağustos 2013 tarihinde 
35 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Belgeler, ABD 
ordusunun ve CIA’in ülke dışında gerçekleştirilen 
operasyonlarda insan haklarını ve insancıl hukuku 
ihlal ettiğine işaret ediyordu.  Chelsea, savaşın 
maliyeti üzerine bir tartışma başlatmak ve Irak 
ve Afganistan’da ABD ordusunun yaptıklarına 
dikkat çekmek istediğini söylüyor. Savunmasında 
bunu kamu yararı için yaptığını söylemesine 
izin verilmedi ve “düşmana yardım”ın da dahil 
olduğu 22 suçtan suçlu bulundu. Bu suçlamalar, 
ileride hükümetlerin yanlışlarını açığa çıkartacak 
kişileri de vazgeçirmeyi amaçlıyor.  Chelsea, üç yıl 
yargılanmadan tutuklu kaldı ve 11 ayını Birleşmiş 
Milletler’in “zalimane ve insanlık dışı” olarak 
tanımladığı koşullarda geçirdi. Bu koşullar, günde 
23 saat penceresi olmayan küçük bir hücrede 
tecrit edilmeyi de içeriyor. 
Chelsea Manning’in serbest 
bırakılması ve ortaya çıkardığı 
hak ihlallerinin soruşturulması 
için ABD Başkan’ına 
yazıyoruz.

JOHN JENATTE SOLSTAD REMØ, NORVEÇ

KENDİ OLDUĞUM KİŞİ GİBİ GÖRÜLMELİYİM

CHELSEA MANNING, ABD 

İNSAN HAKLARI 
İHLALLERİNİ AÇIĞA 

ÇIKARDIĞI İÇİN 
TUTUKLANDI

Hakan Yaman’a Ne Oldu? 
Kampanyamıza küresel destek devam ediyor

www.hakanyamananeoldu.org

Aralık 2013’te Uluslararası Af Örgütü küresel 
hareketi Haklar için Yaz kampanyası kapsamında 
Hakan Yaman vakası üzerine çalışmaya başladı 
ve Hakan Yaman için en az 130,000 dayanışma 
mektubu ile yetkililere adalet taleplerini bildiren 
dilekçeler gönderildi. Dünyanın bir çok yerinden 
aktivistler Hakan Yaman’a ne olduğu hakkında 
duyarlılık yaratmak ve Türkiye yetkililerine baskı 
yaparak Hakan Yaman’ın hayatını değiştiren 
saldırının sorumlularının yargılanması için 
çalıştılar. Aktivistlerimizin yoğun çabalarını Adalet 
Bakanlığı görmezden gelemedi. Türkiye’de devlet 
yetkililerinin aşırı güç kullanması ile ilgili birçok 
vakada görülenden farklı olarak Hakan Yaman’a 
saldıranlar hakkında yapılan soruşturmanın 

kapatılması engellendi. Ama halen soruşturma 
tamamlanmadığı ve dava süreci başlamadığı 
için bu kampanyayı sürdürmemiz ve sorumlular 
yargı önüne çıkarılıp, adelet yerini bulana dek 
Türkiye yetkililerine baskı yapmaya devam etmemiz 
gerekiyor.

Bu amaca yönelik olarak küresel hareketteki 
aktivistlerimiz Hakan Yaman ile dayanışmayı 
sürdürüyor. Ekim ve Kasım ayları süresince Hakan 
Yaman Avrupa’nın farklı Uluslararası Af Örgütü 
şubeleri tarafından kampanya çalışmalarını birlikte 
yürütmek için davet edildi. Hollanda, Fransa, 
Belçika ve Almanya şubelerimizi ziyaret eden Hakan 
Yaman çeşitli etkinliklere katıldı, farklı basın 

mensupları ile görüştü ve bu ülkelerdeki yetkililer 
ile toplantılar yaptı. Hakan Yaman’ın ziyaretleri 
sayesinde Avrupa’da yaşayan ve Hakan Yaman’ın 
adalet mücadelesine destek olan grupların daha 
etkin bir şekilde kampanyaya katılmaları ve 
konu hakkında yüz yüze bilgi almaları sağlandı. 
Aynı zamanda, Hakan Yaman kendisine ulaşan 
onbinlerce dayanışma mektubunun geldiği 
ülkelerdeki dostları ile bire bir tanışma ve onlara 
teşekkür etme fırsatı buldu.

Biz de kampanyamıza destek veren herkese 
teşekkür ediyoruz ve Hakan Yaman için 
yürüttüğümüz mücadeleye adalet yerini bulana 
dek devam ediyoruz. Siz de bize katılın!

Hakan Yaman Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi eski hakimi 
Egbert Myjer ile Amsterdam’da 
buluştu.

Amsterdam Taksi-Otobüs Şoförleri Hakan Yaman ile dayanışma eylemi yaptı.

Hakan Yaman Uluslararası Af Örgütü Belçika Şubesi 
çalışanları ve aktivistleri ile bir araya geldi.

Hakan Yaman Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi 
çalışanları ve aktivistleri ile bir araya geldi.

HAKLAR 
iÇiN 
YAZ!

HAKLAR 
iÇiN 
YAZ!
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BİRAZ FARKLI BİR ÇAY PARTİSİ! Haziran 2014’te Rusya, Moskova’daki çaylı mutfak masası protestosu ve 
Hollanda, Amsterdam’dan destek.

Uluslararası Af Örgütü Rusya’dan Maria 
Sereda, “İnsanların özgürlüğün kendileri 
için ne ifade ettiğini düşünmelerini 
sağlamak için bu sembolik protestoyu 
yapmaya karar verdik” sözüyle açıklıyor 
protestoyu.

Maria “Sovyet Rusya döneminde 
halka açık protestolar yasaklanmıştı. 
Mutfaklar, insanların korkmadan özgürce 
konuşabildikleri tek yer olmuştu. O 
zamanlar geri gelmiş gibi görünüyor.

Rusya’nın baskıcı yeni yasaları, böyle 
bir protestoyu yüklü para cezası riskini 
göze almadan gerçekleştirmeyi neredeyse 
imkansız kılıyor. İzin almak için fazladan 
birçok şeyle uğraşmak zorundasınız. O 
zaman bile polisten ya da hükümet yanlısı 
agresif protestoculardan müdahale 
bekleyebilirsiniz.

Neredeyse bütün medya hükümetin 
kontrolünde ve ne düşündüğünüzü 
söyleyebileceğiniz internette de alanınız 
sert bir şekilde daraltılıyor. Fakat herkes 
bunun olduğunun farkında değil.
İnsanların açık hava kahvaltımıza olan 
tepkileri geniş ölçüde farklılık gösterdi. 
Bazıları fotoğraf çekmek, soru sormak ya 
da ifade özgürlüğüne sahip olduklarını 
tartışmak için durdu. Diğerleri ise bir 
bardak çay için masamıza oturdu.

Eğer hiçbir şey değişmezse, çok yakında 
mutfaklarımız yeniden politika, din, 
insan hakları ve sanat hakkında özgürce 
konuşabileceğimiz tek yer olacak” dedi.
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Türkiye mültecilerin statüsü hakkında 
2013 Nisan ayında önemli bir adım atarak 
“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 
nu (Kanun No. 6458) kabul etti. Kanun 2014 
Nisan ayında yürürlüğe girdi ve beraberinde 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı “Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü” kuruldu. Yaşanan bu gelişme 
gerek ülke içinde ve gerekse uluslararası 
üzeyde faliyet gösteren hak temelli örgütler 
ve insan hakları mekanizmaları tarafından 
memnuniyetle karşılanırken geçmişin kötü 
uygulamaları Strabourg’dan geri dönmeye 
devam ediyor. Nitekim son olarak Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 21 Ekim 
2014’de, Türkiye’ye sığınmış bulunan iki 
mülteci ve İran’dan İngiltere’ye seyahat 
etmekte olan iki İngiliz vatandaşı ile ilgili 
olarak verdiği kararlarda Türkiye’nin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal 
ettiğine karar vererek, Türkiye’yi tazminata 
mahkum etti. 

Kararlardan ilki Aliev v. 
Turkey (no. 30518/11) 
kararı. Ramiz Aliev 1974 
doğumlu ve İstanbul’da 
yaşıyor. Kendisinin Gürcistan 
uyruklu olduğunu iddia ediyor. 
Ancak bu durum ne Türkiye 
ne de Gürcistan yetkilileri 
tarafından doğrulanmıyor. Bir 
yıl içinde değişik nedenlerle 
üç kez gözaltına alınıyor. Önce 
Yunanistan’a yasal olmayan 
yollardan girerken kasım 

2009’da göazltına alınıyor. 
Yabancıların tutulduğu bir 
merkezde tutuluyor, buradan 
Eylül 2010’da sığınmacı statüsü 
alıp serbest bırakılıyor. Ardından 
hırsızlık suçlamasıyla gözaltına 
alınıp bir haftadan fazla küçük 
bir hücrede tutuluyor. Buradan 
Kasım 2010 ortasında tekrar 
yabancıların tutulduğu bir 
merkeze gönderilip orada 
birkaç hafta tutuluyor. İddiasına 
göre bir kaç polis tarafından 
defalarca dövülüyor ve bu 
dayaklar kendisinin şekilde 
yaralanmasına neden oluyor. 

AİHM’e yaptığı şikayette, Aliyev AİHS’in 5.1, 
5.2, 5.4 ve 5 maddesiyle (kişi özgürlüğü ve 
güvenliği) bağlantılı olarak kanunsuz bir 
şekilde göz altına alındığını, söz konusu 
hukuksuzluğa karşı çıkabilmek için etkili bir 
iç hukuk yolunu kullanamadığını, gözaltına 
alınma nedeni hakkında bilgilendirilmediğini, 
derhal bir yargıç önüne çıkarılmadığını, 
yaptığı şikayetle bağlantılı olarak Türk 
kanunları kapsamında tazminat hakkına 
erişemediğini belirtmiştir. Ayrıca, Aliyev 
AİHS’in 13. Maddesi (etkili bir başvuru hakkı) 
ile birlikte ve tek başına olmak üzere AİHS’in 
3.  Maddesi (işkence ve kötü muamele) ile 
bağlantılı olarak polis merkezindeki kötü 
koşullar nedeniyle şikayetçi olmuştur. Yapılan 
başvuruyu inceleyen AİHM Türkiye’nin AİHS’in; 

5. Maddesi’nin (Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği; 
5.1,5.2,5.4 ve 5. Maddenin kendisi); 3. 
Madde (işkence ve kötü muamele; özellikle 
de Gözaltı Merkezindeki koşullar nedeniyle); 
3. Madde’nin (işkence ve kötü muamele) 
ihlaliyle bağlantılı olarak 13. Madde’nin 
(etkili bir başvuru hakkı) ihlal edildiğine 
karar vermiştir. AİHM ayrıca Türkiye’yi 
10,000 Avro manevi tazminat ve mahkeme 
masraflarını için de 4,643 Avro ödemeye 
mahkum etmiştir. 

Kararlardan ikincisi Musaev 
v Türkiye (no. 72754/11) 
kararı. Uktam Musaev 1981 
Özbekistan doğumlu ve 
2008’den beri Aksaray’da 
yaşıyor. Nisan 2011 başlarında 
Polis bir suç soruşturması 
kapsamında Uktam Musaev’i 
İstanbul’da gözaltına alıyor. 
Uktam Musaev farklı gözaltı 
merkezlerinde toplam 27 gün 
gözaltında tutuluyor. Kendisi 
tanık olarak sorgulanıyor ve 
vize süresi geçmiş olmasına 
rağmen gözaltında tutulmaya 
devam ediliyor. Akabinde 
bir polis merkezinde gözaltı 
hücresinde beş gün tutuluyor, 
daha sonra iki haftadan daha 
fazla bir süreyle sınır dışı edilme 
amacıyla yabancıların tutulduğu 

bir geri gönderme merkezinde 
(İstanbul’daki Kumkapı Geri 
Gönderme Merkezi) tutuluyor. 
En sonunda, kendisine 
sığınmacı statüsü ile geçici bir 
ikamet izni verilerek serbest 
bırakılıyor. 

Uktam Musaev, AİHM’e yaptığı şikayette, 
AİHS’in 5.1, 5.2, 5.4 ve 5 maddesiyle 
(kişi özgürlüğü ve güvenliği) bağlantılı 
olarak kanunsuz bir şekilde göz altına 
alındığını, söz konusu hukuksuzluğa karşı 
çıkabilmek için etkili bir iç hukuk yolunu 
kullanamadığını, gözaltına alınma nedeni 
hakkında bilgilendirilmediğini, derhal 
bir yargıç önüne çıkarılmadığını, yaptığı 
şikayetle bağlantılı olarak Türk kanunları 
kapsamında tazminat hakkına erişemediğini 
belirtmiştir. Ayrıca, MusaevAİHS’in 13. 
Maddesi (etkili bir başvuru hakkı) ile 
birlikte ve tek başına olmak üzere AİHS’in 
3. Maddesi (işkence ve kötü muamele) ile 
bağlantılı olarak polis merkezindeki kötü 
koşullar nedeniyle şikayetçi olmuştur. Yapılan 
başvuruyu inceleyen AİHM Türkiye’nin AİHS’in; 
5. Maddesi’nin (Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği; 
5.1,5.2,5.4 ve 5. Madde’nin kendisi); 3. 
Madde (işkence ve kötü muamele; özellikle 
de Gözaltı Merkezindeki koşullar nedeniyle); 
3. Madde’nin (işkence ve kötü muamele) 
ihlaliyle bağlantılı olarak 13. Maddenin (etkili 
bir başvuru hakkı) ihlal edildiğine karar 
vermiştir. AİHM ayrıca Türkiye’yi 10,000 Avro 
manevi tazminat ve mahkeme masraflarını 
için de 3,758 Avro ödemeye mahkum etmiştir. 

Üçüncü karar T. ve A. v. 
Turkey (no. 47146/11) kararı 
ise iki İngiliz vatandaşı ile ilgili. 
Başvurucular, S.T (kadın) 
ve K.A (erkek) sırasıyla 
1966 ve 1996 doğumlu 
İngiliz vatandaşlarıdır ve 
Sheffield’de (Birleşik Krallık) 
yaşamaktadırlar. K.A, S.T’nin 
kocasının bir akrabasıdır. 
Dava Kasım 2010’da İran’dan 

Birleşik Krallık’a giderken, 
İstanbul’da dört gün ve 
ardından da iki gün süreyle 
gözaltına alınmalarıyla ilgilidir. 
S.T ve K.A Manchester’a 
gidecek olan uçağa binmek 
üzereyken 9 Kasım 2010’da 
İstanbul Atatürk Havalanında 
durduruluyorlar, güvenlik 
görevlileleri K.A’nın yanlış bir 
pasaportla seyahat ettiğinden 
şüpheleniyor. K.A başlangıçta 
havalimanındaki pasaport 
polisinin ofisinde tutuluyor ve 
ardından, o zaman 18 yaşından 
küçük olduğu için, bir polis 
merkezinin çocuk bölümüne 
transfer ediliyor. Polislerden 
biri K.A’nın pasaportunun 
geçerli olduğunu tespit ediyor 
ve K.A’yı S.T’nin kocasına 11 
Kasım’da teslim ediyor. S.T 
ise başlangıçta “yanlış kimliğe 
suç ortaklığı etme” şüphesiyle 
tutuklanıyor, yabancıların 
tutulduğu geri gönderme 
merkesine transfer edildiğinde, 
12 Kasım’a kadar havalanındaki 
gözaltı merkezinde 
tutuluyor, ertesi gün Birleşik 
Krallığa uçuyor. O zaman 
havalimanında görevli olan üç 
memura karşı başvurucuların 
avukatı tarafından yapılan suç 
duyurusunu takiben, yetkili 
Türk savcılığı sonunda cezai 
bir soruşturmanın gerekli 
olmadığına karar veriyor. 

Başvurucular yukarıda bahsettiğimiz iki 
davada da olduğu gibi AİHM’e yaptığı 
şikayette, AİHS’in 5.1, 5.2, 5.4 ve 5 
maddesiyle (kişi özgürlüğü ve güvenliği) 
bağlantılı olarak kanunsuz bir şekilde göz 

altına alındığını, söz konusu hukuksuzluğa 
karşı çıkabilmek için etkili bir iç hukuk yolunu 
kullanamadığını, gözaltına alınma nedeni 
hakkında bilgilendirilmediğini, derhal bir 
yargıç önüne çıkarılmadığını, yaptığı şikayetle 
bağlantılı olarak Türk kanunları kapsamında 
tazminat hakkına erişemediğini belirtmiştir. 
Başvurucular ayrıca AİHS’in 3. Maddesi’nin 
(işkence ve kötü muamele) ve AİHS’in 13. 
Maddesi’nin (etkili bir başvuru hakkı) ihlal 
edildiği gerekçesiyle şikayetçi olmuşlardır. 
S.T. ayrıca özellikle gözaltında tutulduğu 
havalimanındaki gözaltı merkezindeki kötü 
koşullar ve şikayetçi olduğu koşullarla ilgili 
olarak Türk kanunları kapsamında etkili 
bir başvuru hakkının olmadığı gerekçesiyle 
şikayetçi olmuştur. Davayı inceleyen AİHM, 
S.T. ile ilgili olarak Türkiye’nin AİHS’in 5. 
Maddesi’nin (Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği; 
5.1,5.2,5.4 ve 5. Madde’nin kendisi); 
S.T’nin İstanbul Atatürk Havalimanındaki 
gözaltı koşullarını gözönünde bulundurarak 
AİHS’in 3. Maddesi’nin (işkence ve kötü 
muamele) ve S.T ile ilgili İstanbul Atatürk 
Havalimanı’ndaki gözaltı koşulları hakkında 
şikayette bulunacak etkili bir başvuru 
yolunun bulunmayışı nedeniyle AİHS’in 3. 
Maddesi’yle bağlantılı olarak 13.maddesinin 
(etkili başvuru hakkı) ihlal edildiğine karar 
vermiştir. AİHM buna bağlı olarak Türkiye’yi 
10,000 Avro manevi tazminat ve mahkeme 
masraflarını için de 3,500 Avro ödemeye 
mahkum etmiştir.

Sonuç olarak gelinen noktada 
“Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu”nun (Kanun 
No. 6458) ve uygulanmasından 
sorumlu olan “Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü”nün yukarıda 
bahsi geçen ihalleri önleyip 
önleyemeyeceğini önümüzdeki 
günlerde hep birlikte 
göreceğiz. Temennimiz benzer 
nitelikteki ihallerin bir daha 
tekrarlanmaması yönünde. 

Mülteciler, 
AİHM ve Türkiye

Hakan ATAMAN
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Hükümet şimdi onlara tazminat ödemeyi kabul 
etti. Topluluk aktivisti Bimbo Osobe,“Ödemeyi 
asla istemediler; ama sizin yardımlarınız ve 
çabalarınızla destek vermeyi kabul ettiler” dedi.

Meksika’da Miriam Lopez 
için mesajlar 
Miriam askerler tarafından 
kaçırıldı, aylarca işkenceye 
maruz kaldı ve alıkonuldu.  
Aldığı binlerce mektup, 

kartpostal ve Facebook mesajının adaleti aramak 
için onu cesaretlendirdiğini söyledi: “Beni 
tanımasanız da desteklediğiniz için teşekkür 
ederim. Kartpostallar, fenerler, her şey için 
teşekkürler.”

İşgal Altındaki 
Filistin 
Toprakları’nda 
Nabi Salih ile 
dayanışma 

Her hafta, Nabi Saleh köyü sakinleri 
kendilerinden alınan tarım toprakları üzerindeki 
yasa dışı İsrail yerleşimlerini protesto ediyor. 
Durum değişmese de sizin mesajlarınızın 
mücadelelerine dair bilinci artırmaya yardım 
ettiğini söylediler. Köy sakinlerinden Neriman 
Tamimi aldığı mektupların kendisini mutluluktan 
ağlattığını söyledi. Hala harekete geçebilirsiniz.

Beyaz Rusya’da Ihar 
Tsikhanyuk’a 
ilham vermek 
Aktivist Ihar, arkadaşlarıyla 
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans 

ve İntersex (LGBTİ) bireylerin sorunları üzerine 
çalışan kurumlarını kaydettirmeyi denedikten 
sonra polisler tarafından dövüldü. 172.000’den 
fazla kişi harekete geçti ve Beyaz Rusya’daki 

LGBTİ topluluğunun karşılaştığı zorluklar 
hakkında farkındalığı artırmaya yardım etti. 
Ihar, “Hiç umudum kalmadığını hissettiğimde, 
bir mektup çıkarıyorum ve bana ilham veriyor. 
Kendime olan güvenim geri geliyor!” dedi. 

Türkiye’de Hakan Yaman 
için harekete geçmek 
Hakan Yaman, 3 Haziran 
2013’te evinden işine 
yürüyordu. O sırada 

İstanbul’un dört bir yanında Gezi Parkı eylemleri 
sürmekteydi. Yaşadığı semtte gerçekleşen 
bir eylemin yanından geçen Hakan o sırada 
polisin saldırısına uğradı ve dövülerek ateşe 
atıldı. Hakan için 96 binden fazla kişi harekete 
geçti. Hakan’ın avukatı, bu baskının davanın 
soruşturulma sürecine yardım ettiğinden emin. 
Hakan, kendisine destek veren herkese teşekkür 
ediyor. “Dünyanın dört bir yanından göndermiş 
olduğunuz mektupları aldığım gün çok mutlu 
oldum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız” 
diyor. 
Hala harekete geçebilirsiniz:  
http://www.hakanyamananeoldu.org 

MEKTUP YAZMAK 
BİR HAYATI 
DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?
Evet, yapabilir. Yardımlarınızla, geçen seneki Haklar için Yaz adlı mektup kampanyası üç 
mahkumun serbest bırakılmasını ve insan hakları ihlali riski altındaki birçok insanın daha 
güvende ve desteklenmiş hissetmesini sağladı. Dünya genelinde, 143 ülkeden insan mektup 
göndererek, başvuruda bulunarak ve dilekçe imzalayarak 2.3 milyon eyleme imza attı. İşte 
yarattığınız değişimin sadece anlık bir fotoğrafı.

Honduras’ta insan haklarını 
desteklemek 
Honduras Başbakanı’na, bir 
grup insan hakları aktivistini 
tehditlerden ve gözdağından 

koruması için 51.000’den fazla 
mesaj gönderdiniz. Kampanyacı Bertha 
Oliva, mesajlarınızın hükümet üzerinde baskı 
oluşturduğunu söyledi:  “Riskli işimize devam 
edebilmemiz için çok gerekli olan uluslararası 
desteği görebiliyorduk.”

Kamboçya’da Yorm Bopha içi 
özgürlük 
Yorm Bopha, topluluğundaki zorla 
tahliyeleri protesto etmesinden sonra 
uydurma suçlamalarla üç yıldır 
mahkumdu. Kasım 2013’te kefalet 

ile serbest bırakıldı ve yetkililer, 54 ülkedeki 
Uluslararası Af Örgütü destekçilerinden 253.000’e 
yakın başvuru aldı. Topluluğu için kampanya 
yapmaya devam eden Yorm, “Yalnız olmadığımızı 
biliyorum, mutluyum” dedi.

Rusya’da serbest bırakıldı 
Moskova’nın Bolotnaya Meydanı’ndaki 
bir protestonun ardından Artiom 
Saviolov ve Mikhail Kosenko 
ile birlikte alıkonulan Vladimir 

Akimenkov 19 Aralık 2013’te serbest 

bırakıldı. Hastaneye psikiyatrik tedavi için zorla 
gönderildikten sonra Mikhail evde ailesiyle birlikte 
tedavisine devam ediyor. Mikhail’in kız kardeşi, 
Artiom’un babası ve Vladimir, sizlerin destek 
mektuplarınız için derin minnettarlık duyduklarını 
ifade etti.

Myammar’da Dr. Tun Aung’u 
desteklemek 
Adaletsiz bir yargılamadan sonra 
17 sene cezaevinde cezasını 
doldurmakta olan Dr. Tun Aung’un 

serbest bırakılması için Myammar yetkililerine 
120.000’den fazla mesaj gönderdiniz. Şu anda 
Dr. Tun’un cezasına birkaç indirim yapıldı ve yerel 
bir sivil toplum kuruluşu, cezaevinde bir yıldan 
az süresi kaldığını dile getirdi.

Tunus’ta Jabeur Mejri için 
adalet 
Jabeur, Facebook paylaşımları 
“İslam’ı aşağıladığı” 

gerekçesiyle 7.5 yıl hapis 
cezasına mahkum edildi. 158.000’den fazla 
kişi yetkililere dilekçe gönderdikten sonra, blog 
yazarı cezaevinden çıkarıldı. Üzücü bir şekilde, 
yetkililerle ilk çatışmasında tekrar tutuklandı. 
Buna rağmen Jabeur’un kız kardeşi Ines bize, 
“Mektuplar ona hatırlandığını hissettirdi. Kendini 
iyi hissetmesine gerçekten yardım etti” dedi.

Bahreyn’de muhalif 
aktivistleri korumak
Mart 2011’deki hükümet 
karşıtı protestoların ardından 
tanınmış 13 aktivist cezaevine 

gönderildi. Aileleri, çok fazla ülkeden gelen 
geniş çaplı destek nedeniyle çok duygulandı. 
123.000’den fazla insan Bahreyn yetkililerine 
mesaj gönderdi ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa 
Parlamentosu olayın ciddiyetini kavradı.

Etiyopya’da Eskinder Nega 
için baskı 
Gazeteci Eskinder, Etiyopya 
hükümetini eleştiren makaleleri 
ve konuşmaları sonrasında 18 yıl 

hapis cezasına mahkum edildi. Eskinder’in karısı 
Serkalem, sizin gönderdiğiniz destek mesajlarla 
şaşkına dönmüştü: “Rejim, onu ve diğer düşünce 
mahkumlarını serbest bırakmaya mecbur 
kalacak. Bu kadar büyük bir baskıya sonsuza 
kadar dayanamazlar.” Eskinder için hala harekete 
geçebilirsiniz.

Nijerya’da Doğu Badia 
Topluluğu için tazminat 
Doğu Badia’da yaşayanlar 
yetkililer tarafından evlerinden 
zorla çıkarıldıktan sonra sizler 

gibi 83.000’den fazla kişi harekete geçti. 

Aralık 2013; Ihar Tsikhanyuk’a gönderilen 
bazı mektuplar.

Yorm Bopha 2013 Haklar için Yaz 
kampanyasında dünyanın dört bir yanından 
aktivistler ve destekçilerden aldığı mektuplarla 

Vladimir Akimenkov (sağda) 
diğer siyasi mahkumları 
destekleyen bir toplantıda

Haklar için Yaz 2014 - Bu yıl 12 kişi ve topluluğu daha insan 
hakları ihlallerinden korumak için yardımınıza ihtiyacımız var.
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İNSAN HAKLARI 
ATÖLYE EĞİTİMİ 

Türkiye’deki dört yerel grubumuzdan 
18-30 yaş arasındaki 11 aktivistimiz, 
Türkiye Şubesi’nin 18-19 Ekim 
tarihlerinde düzenlediği “İnsan 
Hakları Atölye Beceri Eğitimi”ne 
katılım gösterdi. Eğitim boyunca 
aktivistlerimize, akranlarına insan 
hakları atölyeleri uygulayabilmeleri 
ve Uluslararası Af Örgütü’nü 
tanıtabilmeleri için gerekli olan bilgi 
ve beceri aktarımları yapıldı. Eğitime 
katılan aktivistlerimiz, Kampanya ve 
Aktivizm Koordinatörleri’nin desteği ile, 
insan hakları üzerine atölye ve eğitim 
talep eden ve/veya Uluslararası Af 
Örgütü’nü tanımak isteyen akranlarıyla 
bir araya gelecekler. 
Tanıtım ve atölye taleplerinizi 
her zaman bize iletebilirsiniz. 
E-posta adresimiz: 
aktivizm@amnesty.org.tr 

İNTERNET YÖNETİŞİM 
FORUMU’NDAYDIK 

Türkiye, 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da, 
internet düzenlemeleri, güvenlik ve insan hakları 
ile ilgili en iyi uygulamaların paylaşılması için 
hükümetlerle sivil toplum kuruluşlarını bir araya 
getiren İnternet Yönetişim Forumu’na ev sahipliği 
yaptı. Uluslararası Af Örgütü olarak, Türkiye 
hükümetinin, bir yandan İnternet Yönetişim 
Forumu’na ev sahipliği yaparken bir yandan da 
Twitter’da eleştirel yorumlarda bulunan kişileri 
kovuşturmaya tabi tutmasının sorunlu olduğunu 
dile getirdik ve İzmir Twitter Davası olarak bilinen 
davada yargılanan 29 kişinin durumuna dikkat 
çekmek için Forum boyunca çalışmalar yürüttük. 
ABD, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Vietnam’daki 
internet özgürlüğü ihlallerine de dikkat çektik. 
Ayrıca Forum’un ilk günü olan 2 Eylül’de bir 
Twitter sohbeti düzenledik. Türkiye’den ve yurt 
dışından birçok kişi, internetteki haklarımızı 
uzmanlara #HowFreeAreYou etiketi ile Twitter 
üzerinden sordu. Türkiye Şubesi olarak ayrıca bir 
Twitter eylemi de düzenleyerek Türkiye’de internet 
yasaklarına dikkat çektik ve Cumhurbaşkanı’nı 
İzmir Twitter Davası’nın düşürülmesini sağlamaya 
çağırdık. 

Uluslararası Af Örgütü 
Türkiye Şubesi E T K İ N L İ K L E R / / / E T K İ N L İ K L E R / / / E T K İ N L İ K L E R / / / E T K İ N L İ K L E R

İZMİR TWITTER DAVASI 

İlk duruşması 24 Şubat’ta İzmir’de 
yapılan ve kamuoyunda “Twitter 
Davası” olarak bilinen davada, 
29 sanık, Gezi Parkı eylemleri 
sırasında eylemleri destekleyen, 
polis şiddetini duyuran ve tıbbi 
yardım isteyen Tweetler attıkları 
için “halkı kanunlara uymamaya 
tahrik etmek” ile suçlanıyorlardı. 
Sanıkların yargılanmasına neden 
olan söz konusu Tweetlerin 
hiçbirinde şiddete teşvik ya 
da şiddet içeren bir söylem 
bulunmuyordu. Uluslararası Af 
Örgütü olarak İzmir’deki davanın 
tüm duruşmalarını izlemenin yanı 
sıra internet üzerinden de eylemler 
yürüttük. Davanın son duruşması 
22 Eylül’de gerçekleşti ve 27 sanık 
beraat etti. 

Her yıl binlerce mülteci ve göçmen 
Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor. Çoğu 
çatışmadan, şiddetten, zulümden ve 
kronik yoksulluktan kaçıyor. Kaçtıkları 
ülkeler arasında Suriye, Eritre, Irak, 
Afganistan ve daha birçok ülke bulunuyor. 
Fakat bu kişiler güvenli bir yere ulaşmak 
yerine, kendilerini dışarıda bırakmak için 
sınırlarındaki güvenliği her geçen gün 
daha da artıran “Büyük Kale Avrupa” 
ile karşı karşıya geliyor. Sonucunda ise 
çaresiz durumdaki bu insanlar güvenli bir 
yere ulaşmak için daha fazla risk alıyor. 

Bazıları yolda ölüyor, bazıları sevdiklerini 
kaybediyor. Avrupa’ya ulaşabilenlerin 
bir kısmı sınırdaki görevlilerin kötü 
muamelesine maruz kalıyor ve hukuk dışı 
bir şekilde ülkelerine geri gönderiliyor. 
Diğerleri ise aylarca gözaltında tutuluyor 
ya da sokaklarda yaşamak zorunda kalıyor. 
Uluslararası Af Örgütü “SOS Europe” 
kampanyası bağlamında Avrupa’nın 
sınırlarında mültecilerin ve göçmenlerin 
yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekiyor ve 
ihlallerin sonlandırılması için Avrupa’daki 
devletlere çağrıda bulunuluyor. 

STANT ÇALIŞMALARI VE TANIŞMA 
TOPLANTILARI 

Aktivistlerimiz, Kazdağı Doğal Hayatı ve 
Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin 
3-7 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlediği 
EkoFest’te iki günlük bir stant çalışması 
gerçekleştirerek hem Uluslararası Af 
Örgütü’nü tanıttılar hem de Hakan Yaman 
için imza topladılar. Edirne aktivist grubu 
ise 20 Ekim’de Edirne’de Ayşekadın 
Yerleşkesi karşısında çalışmalarımızı 
tanıtmak amacıyla stant açtı.
Bu sonbaharda da aktivist gruplarımız 
tanışma toplantıları düzenleyerek çalışma 
sezonunu açtı. İstanbul aktivist grubu 
19 Eylül’de, Edirne aktivist grubu ise 24 
Ekim’de, kendi illerinde çalışmalarımıza 
aktif katılım göstermek isteyen aktivist 
adaylarımızla tanışmak üzere toplantılar 
düzenledi. Her iki toplantıya da ilgi yoğundu. 

ULUSLARARASI KAMPLARA KATILIM

Uluslararası Af Örgütü’nün her yıl düzenlediği 
Uluslararası İnsan Hakları Eylem Kampı’nın 
üçüncüsü bu sene 12-19 Temmuz 2014 
tarihlerinde Bulgaristan’da gerçekleştirildi. 
Aralarında Türkiye’den üç aktivistimizin de 
bulunduğu 80 aktivist, Avrupa devletlerine 
“İnsanların Avrupa sınırlarında ölmesine 
ve acı çekmesine son verin” mesajını güçlü 
bir şekilde vermek için bilgi ve deneyim 

paylaşımında bulundu ve Bulgaristan’ın 
Türkiye sınırında bir eylem gerçekleştirdi. 

Bu yılki bir diğer kamp Uluslararası Af Örgütü 
Fas Şubesi’nin tarafından bu yıl 1-7 Eylül 
tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 16. 
Uluslararası Af Örgütü Gençlik Kampı’ydı. 
Türkiye’den bir aktivistimizin de katılım 
gösterdiği kampın bu yılki amacı, farklı 
bölgelerden ve ülkelerden gelen 18-25 
yaş arası aktivistlerimizin, Uluslararası Af 

Örgütü’nün küresel kampanyalarında biri 
olan “İşkenceyi Durdur!” kampanyası 
bağlamında işkence ve kötü muamelenin 
ortadan kaldırılmasına yönelik aktivizm 
faaliyetleri üzerine tartışmaları ve deneyim 
paylaşımında bulunmalarıydı. 

Ancak Fas yetkilileri bu kampın yapılmasını 
resmi olarak engellediğinden kamp 
çalışmaları gayri resmi bir şekilde yürütüldü.
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BİR MÜLTECİ ÖLDÜ, DİĞERLERİ GERİ 
GÖNDERİLME RİSKİ ALTINDA!

25 HAZIRAN 2014
1 Ocak 1997 doğumlu Lütfillah Tacik, 16 
Mayıs’ta Iğdır’ın Aralık ilçesinde yanındaki 20 
kişiyle birlikte Türkiye’ye iltica ederken jandarma 
tarafından yakalandı. 18 yaşından küçük olduğu 
için uluslararası hukuka göre çocuk sayılıyordu.

27 Mayıs’ta Lütfillah Tacik ve diğer altı kişi, 
yaşlarının tespit edilmesi ve sağlık kontrollerinin 
yapılması için Van Yabancılar Geri Gönderme 
Merkezi’ne gönderildi. Bu işlemler sırasında 
Lütfillah Tacik’in yaşı hakkında yanlış bilgi 
verdiği gerekçe gösterilerek bir polis tarafından 
tokatlandığı ve yüzüne yumruk atıldığı iddia 
edildi. Aldığı darbeler nedeniyle Lütfillah Tacik 
bilincini kaybetti ve 31 Mayıs’ta öldü. Saldırıya 
tanık olan diğer mülteciler de Afganistan’a geri 
gönderilme tehlikesi altında.

İnsan hakları savunucuları olarak yetkilileri, 
Lütfillah Tacik’in ölümü ile ilgili etkili, tarafsız 
ve bağımsız bir soruşturma yürütmeye ve 
mültecilerin haklarını uluslararası hukuk 
standartlarını dikkate alarak güvence altına 
almaya çağırdığımız acil eylemimiz devam 
ediyor. 

EL CEZİRE ÇALIŞANLARI GAZETECİLİK 
YAPTIKLARI İÇİN CEZAEVİNDE! 

16 TEMMUZ 2014
El Cezire İngiltere şubesi çalışanları Muhammed 
Fehmi, Peter Greste ve Baher Muhammed 
23 Haziran’da Mısır mahkemesi tarafından 
haberleri çarpıttıkları ve Mısır’da yasaklanan 
Müslüman Kardeşler hareketine üye oldukları 
suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edildi. 
Mahkeme, Muhammed Fehmi ve Peter Greste’yi 
yedi yıl hapis cezasına mahkum etti. Baher 
Muhammed’e ise, hatıra olarak sakladığını 
söylediği mermiyi üzerinde taşımaktan ayrıca üç 
yıl daha, toplamda 10 yıl hapis cezası verildi. 
Uluslararası Af Örgütü olarak, yetkilileri, barışçıl 
ifade ve örgütlenme özgürlüklerini kullandıkları 
için hapis cezasına mahkum edilen gazetecileri 

derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya 
çağırıyoruz.

ABD: İSRAİL’E SİLAH SATIŞINI 
DURDURUN!

22 TEMMUZ 2014
8 Temmuz’da İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne 
yönelik yüzlerce hava saldırısında bulundu ve bir 
kara saldırısı başlattı. Bu saldırılarda “Hamas 
üyelerinin” ailelerine ait olduğu iddia edilen 
sivillerin yaşadığı evler ve hastaneler hedef 
alındı. Saldırılarda hedef alınan yerler arasında 
Cebaliye İlkokulu ve BM İlkokulu da yer alıyor. Bu 
tür saldırılar savaş suçu niteliğinde. 

Çatışma boyunca İsrail ordusu füze, büyük 
kalibre ağır silahlar, insansız askeri hava aracı, 
tanklar, zırhlı araçlar ile küçük ve hafif ateşli 
silahlar kullandı. Filistinli silahlı gruplar ise 
hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarda roketatar, 
roket ve küçük ve hafif ateşli silahlar kullandı. 

İsrail’e silah ihracatında başı çeken ABD 
hükümetini İsrail’e yönelik tüm askeri teçhizat 
sevkiyatını durdurmaya çağırdık. Acil eylemde 
toplanan 1.300 imzayı ABD Büyükelçiliği’ne 
ilettik.

İRANLI KADIN HER AN İNFAZ EDİLEBİLİR!

8 EKİM 2014
26 yaşındaki Reyhaneh Jabbari, 2007 yılında 
İran İstihbarat Bakanlığı’nın eski bir çalışanı 
olan Morteza Abdolali Sarbandi’yi öldürdüğü 
iddiasıyla tutuklandı. Avukatı ve ailesi ile 
görüştürülmeden iki ay boyunca tek kişilik bir 
hücrede tutuldu ve kötü muameleye maruz 
kaldığını söyledi. Uluslararası Af Örgütü’nün 
edindiği bilgilere göre, yürütülen soruşturma 
sonucunda, Reyhaneh Jabbari kendisine tecavüz 
etmeye çalıştığını iddia ettiği Sarbandi’yi bir 
kez sırtından bıçakladığını itiraf ediyor. Jabbari 
ayrıca, Sarbandi’nin ölümünde evde bulunan 
üçüncü bir kişinin rolünün olduğunu iddia 
ediyor. Bu iddialar ispatlanırsa Jabbari temize 
çıkacak fakat Uluslararası Af Örgütü, Morteza 

Abdolali Sarbandi’nin İstihbarat Bakanlığı’yle 
bağlantısı nedeniyle soruşturmanın 
tarafsızlığının etkilenmiş olabileceğine ve 
iddiaların etkin bir şekilde soruşturulmadığına 
inanıyor. 

Uluslararası Af Örgütü olarak yetkilileri, 
Reyhaneh Jabbari’nin infazını durdurmaya 
çağıran bir acil eylem yürüttük. 21 Ekim 
itibarıyla 1.590 imzayı İran Büyükelçiliği’ne 
gönderdik. Ancak Reyhaneh Jabbari 25 Ekim’de 
asılarak infaz edildi.

KOBANELİ MÜLTECİLER GERİ 
GÖNDERİLME RİSKİ ALTINDA

20 EKİM 2014 
Suriye’nin Kobane şehrinden yaklaşık 100 
mülteci, çatışmaların sürdüğü Kobane’ye 
geri gönderilme riski altındaydı. Mülteciler, 5 
Ekim’nden bu yana Suruç’ta bir spor salonunda 
yetkililer tarafından hukuksuz bir şekilde göz 
altında tutulan 250 kişilik bir grubun arasında 
yer alıyordu. Bu gruptan iki küçük grup 14 ve 
16 Ekim tarihlerinde Suriye’ye geri döndü. 250 
kişilik gruptan 107’si spor salonunda Suriye’ye 
geri gönderilme riski altında bekliyordu. 

Uluslararası Af Örgütü olarak yetkililere, 
hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan mültecileri 
hemen ve koşulsuz olarak salıvermeleri, hiç bir 
mültecinin zorla Suriye’ye gönderilmemesini, 
Türkiye’nin Suriye sınırının mülteciler için 
açık kalmasını ve sığınma hakkını kullanan 
mültecilerin gözaltına alınmaması çağrısında 
bulunduk. 
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Türkiye’deki Mülteci, Sığınmacı 
ve Göçmen Çocukların Durumu 
Toplantısı 

29 Ağustos 2014 tarihinde Uluslararası Af Örgütü 
ve Gündem Çocuk Derneği işbirliği ile Ankara’da 
“Türkiye’deki Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Çocukların 
Durumu” başlıklı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Ankara, İstanbul, Amasya, Gaziantep ve 
Hatay’dan sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. 

Toplantıda Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu, yeni sığınma sitemi, geçici koruma 
statüsü ve Suriyeliler, Irak’tan Türkiye’ye sığınan 
Ezidi mültecilerin durumu konularında sunumlar 
gerçekleştirildi. Mülteci çocukların hakları konusunda 
örgütlerin ortak yapacağı çalışmaların yürütmesi 
planlandı.

Uluslararası Af Örgütü 
Türkiye Şubesi MÜLTECİ HAKLARI ETKİNLİKLERİ

Mülteci Hakları Koordinasyonundan Sosyal Medya Eğitimi 

 Mülteci Hakları Koordinasyonu tarafından Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin uzman 
desteği ile 19 Eylül 2014 tarihinde sosyal medya eğitimi düzenlendi. Bu eğitimle sivil toplum 
örgütlerinin sosyal medya araçlarından en yüksek faydayı sağlaması konusunda katılımcıların 
kapasitelerinin arttırılması hedeflendi. Katılımcılara ücretsiz araçlarla sosyal medyada nasıl en 
başarılı içeriği sağlayabilecekleri konusunda bilgi aktarımı yapıldı. 

Eğitimin sonunda Uluslararası Af Örgütü’nün hakkında Acil Eylem başlattığı 17 yaşındaki Afgan 
mülteci Lütfillah Tacik vakası ile ilgili atölye çalışması düzenledi.

Türkiye’deki LGBT Mültecilerin 
Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Çalıştayı 

Her yıl Kaos GL Derneği ve Uluslararası Af Örgütü 
Türkiye Şubesi tarafından Uluslararası Homofobi 
Karşıtı Buluşma etkinlikleri kapsamında, 
“Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir çalıştay 
düzenlenmektedir. Bu yıl 10 Mayıs 2014 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen çalıştaya aralarında LGBT 
mültecilerin de olduğu 20 kişi katıldı. 
Çalıştayda LGBT mültecilerin yaşadıkları sorunlar, 
bu alanda yapılan çalışmalar ve yakın zamanda 
yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Yasasının LGBT mülteciler açısından 
değerlendirilmesi konu başlıklarında tartışmalar 
yürütüldü. 

Kaos GL, Uluslararası Af Örgütü, Pozitif Yaşam 
Derneği (PYD), Mültecilerle Dayanışma Derneği 
(Mülteci-Der), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 
(İKGV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), AÜ 
SBF İnsan Hakları Merkezi, Ankara ve Mersin 
Barolarından katılımcılar yaptıkları çalışmalarla 
ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

acileylem.org.tr
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