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Çok kıymetli HRD Gönüllüleri, 

Şubat ayı ne yazık ki gerek Türkiye özelinde gerekse de dünya genelinde insan 
hakları bağlamında pek çok olumsuz gelişmelere sahne olmuştur. Bu bağlamda, özellikle Idlib’te 
yaşanan catışmalarda hayatını kaybeden, şehitlerimiz bizi derinden üzdü. Öte yandan, Erdoğan 
Hükümetinin sürdüregeldiği şehitler üzerinden siyasi rant elde etme politikasını devam ettirmesi 
bizleri şaşırtmadı. 

Herşey hakkında fikir sahibi olan Başkan Erdoğan’ın şehit haberlerini Hatay Valisine verdirtmesi ve 
şehitlerimizin sayısına ilişkin şüpheleri giderememesi aklımıza Şair Ahmet Arif’in “.... ve karşı 
koyuyor bana, adi masallar anlatarak saray artıkları” dizelerini getirdi. 

Şu bir gerçek ki Türkiye’de meydana gelen gelişmeler halka karanlık bir süzgeçten geçirilerek 
aktarılıyor ve halkın gelişmelerden gerçek anlamda bilgi sahibi olması beklentisine girmek 
umutsuz bir beklentidir. Ayrıca, özgür basının ve ‘kendi iradesi ile soru sorabilen’ gazetecilerin 
olmayışı da bu hususta negatif çarpan etkisi yapmaktadır. 

HRD olarak bu hususta biz de payımıza düşeni yaşadık ve yaşıyoruz. Web sitemizin Türkiye’de 
erişime engelli olması fikrine kendimizi alıştırırken, Twitter hesabımız da Türkiye merkezli saldırılar 
sonucu askıya alındı. Bu platformdaki çalışmalarımızı @DefendersHuman adlı hesabımızdan yürüt-
meye devam etmekteyiz. 

Diğer taraftan, yine Suriye ve İdlib özelinde yaşanan insanlık dramı son haftaların gündemini 
meşgul etmiştir. Bundan da rant etmeye çalışan Türkiye`deki rejimin “geçici koruma altındaki 
Suriyeli” mültecileri Avrupa sınırına tamamen siyasi saiklerle sevketmesi kadar, Yunanistan 
güvenlik güçlerinin herşeyini kaybetmiş bu insanları durdurmaya çalışırken kullandığı orantısız 
güç ve utanç verici görüntülere sahne olan bu insanlık dramı unutulmayacaktır.  HRD olarak 
önümüzdeki dönemde Yunanistan’daki mültecilere nasıl yardım yapılabileceğine ilişkin somut 
projeleri siz değerli gönüllülerimizle paylaşacağız. 

Saygılarımla.

Oğuzhan Albayrak
HRD Genel Sekreteri

Editörden
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİ VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI 
SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA 
İNSAN HAKLARI KOMİTESİNE BAŞVURU KILAVUZU
https://humanrights-ev.com/birlesmis-milletler-medeni-ve-siyasal-haklar-uluslar-
arasi-sozlesmesi-insan-haklari-komitesine-basvuru-kilavuzunu-asagidaki-link-
ten-indirebilirsiniz/

HUKUKİ DAVALAR

ByLock verilerinin Litvanya`dan hukuki olmayan yöntemlerle Türk 
makamlarının ele geçirmesine ilişkin yeni elde edilen bilgiler neticesinde 
Litvanya`da ilave bir hukuki süreç başlatılmıştır. (21-22 Şubat 2020)

KATILAN TOPLANTILAR

AB’nin yetkili organlarınca (Temel Haklar Ajansı ve AB Komisyonu) 
Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı süresince insan hakları konularındaki 
önceliklerinin ele alındığı toplantıya iştirak edilmiştir. 

AB Komisyonu Berlin Temsilciliğinde gerçekleştirilen toplantıda, insan hakları 
konusunda Almanya çapında faaliyet gösteren ve göçmen kökenli olan tek 
dernek konumundaydık. (26 Şubat 2020) 

YAYINLARIMIZ
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2020 yılı Almanya için insan hakları bağlamında önemli bir yıl çünkü; 

Almanya, yılın ikinci yarısında başlayacak AB Dönem Başkanlığının yanı sıra, 2020-
2022 arası BM İnsan Hakları Konseyi üyesi ve ayrıca Kasım 2020 – Mayıs 2021 arası 
Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi Başkanlığını deruhte edecektir. 

Alman Dışişleri Bakanlığı özellikle AB Dönem Başkanlığı kapsamında; 

• AB içinde hukukun üstünlüğü (Polonya ve Macaristan örneğinde old-
uğu gibi) ilkesiyle bağdaşmayan uygulamaların önüne geçilmesi için a) 
BM`dekine benzer bir denetim mekanizması (UPR`yi kastederek) oluşturul-
ması için teklif hazırlanması ve b) AB bütçesinden şartlı yararlanma uygu-
lamasının geliştirilmesi,

• İltica ve Göç alanında bir anlaşma/pakt oluşturulması ve hayata geçirilmesi 
için adımların atılması, “Dublin Sürecinin” günümüze uygun şekilde tadil 
edilmesinin değerlendirilmesi, ayrıca, yasadışı göç ve iltica bağlamında 
güvenlik kaygılarına da yanıt verecek çözümler bulunması (AB sınırlarının 
daha da korunaklı hale getirilmesi ve sınırlara mülteci kabul merkezlerinin 
inşa edilmesi vb…),

• Büyük ölçekli şirketler ve insan hakları, 

• Küresel ısınma ve

• Dijitalleşen dünyanın beraberinde getirdiği insan hakları ihlalleri riski konu-
larını öne çıkarmayı öngördüğünü dile getirmiştir.
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İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER 
Suruç Katliamı Davası…

20 Temmuz 2015 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde 
gerçekleştirilen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı 
saldırı ile ilgili Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 31 Ocak 2020 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme olay yerinde elinde IŞİD bayrağı ile 
fotoğraf çektiği için gözaltına alınıp daha sonra serbest 
bırakılan Abdullah Ömer Arslan’ın tutuklanması 

ve yargılamanın insanlığa karşı suç kapsamında devam etmesi taleplerini reddetti ve duruşmayı 20 
Mayıs 2020 tarihine erteledi.

Cezaevinde Çıplak Arama Uygulaması Hakkında Yapılan Suç Duyurusuna İlişkin Savcılık Kararı…

1 Şubat 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden, tutuklandıktan sonra götürüldüğü İstanbul 
Bakırköy Kadın Cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasına maruz kalan Mezopotamya Ajansı 
muhabiri Sadiye Eser’in yaptığı suç duyurusu hakkında İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından uygulamanın yasalara uygun olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verildiği öğrenildi.

Bekletilen Basın Kartı Başvuruları…

27 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gazeteci 
akreditasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, basın kartı için yapılan 894 başvurunun değerlendirme-
sinin devam ettiğini belirtti. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Esra Koçak ise 
yaptığı açıklamada söz konusu başvuru sahiplerinin 1 yıldır ‘inceleme’ adı altında bekletildiğini 
ifade etti.

Kuzey ve Doğu Suriye’ye Yönelik Harekat ve Saldırılar…

3 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine 
yönelik Suriye Ordusu tarafından yapılan topçu ateşi sonucu 7 asker ve 1 sivil personelin yaşamını 
yitirdiği, 4 askerin yaralandığı öğrenildi.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

3 Şubat 2020 tarihinde İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen oper-
asyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 17 kişi; GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
personeline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 
aralarında profesör ve doçentlerin de olduğu 23 kişi; İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 5 
ilde düzenlenen operasyonlarda 39 kişi; TÜBİTAK personeline yönelik Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
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Mehmet Altan’ın Başvurusuna İlişin AYM Kararı…

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Mehmet Altan’ın bireysel başvurusuna ilişin 20 Ocak 2020 tarihli 
kararı 4 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

AYM, Mehmet Altan’ın bireysel başvurusuna ilişkin 11 Ocak 2018 tarihli kararında başvurucunun 
kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. 
Mahkeme ayrıca suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin soruşturma mercilerince yeterince ortaya 
konulamadığı sonucuna vararak Mehmet Altan’ın tutukluluğunun hukuki olmadığı sonucuna var-
mıştı. Avukatlarının Mehmet Altan’ın tahliyesine ilişkin aynı gün içinde yaptıkları başvuru davanın 
görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kararın resmi gazetede yayınlanmaması 
gerekçe gösterilerek reddedilmişti. Bu karara ilişkin bir üst mahkeme olarak 27. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne 15 Ocak 2018 tarihinde yapılan itiraz da aynı gerekçe ile reddedilmişti. Kararın yayınlan-
masının ardından yapılan ikinci tahliye başvurusu da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
reddedilmişti. Mahkeme bu kararının gerekçesinde yerel mahkemece delil durumu takdir edilerek 
tutukluluk kararı verilmişse AYM tarafından delillerin yetersiz olması nedeniyle ihlal kararı ver-
ilemeyeceğini, AYM’nin yasal sınırların dışına çıkarak vermiş olduğu söz konusu kararın kesin ve 
bağlayıcı olduğundan söz edilemeyeceğini belirtmişti. Yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurusu sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkem-
esi 2. Ceza Dairesi 27 Haziran 2018 tarihinde AYM kararına dayanarak Mehmet Altan’ın tahliyesine 
karar vermişti. İstinaf başvurusunun reddi üzerine kararın temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 
5 Temmuz 2019 tarihinde Mehmet Altan’ın beraat etmesi gerektiği gerekçesiyle kararın bozulması-
na hükmetmişti. Davayı tekrar gören İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Aralık 2019 tarihinde 
Mehmet Altan’ın beraatına karar vermişti.

AYM, kararına rağmen tahliye edilmeyen Mehmet Altan’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal 
edildiğine ve 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği 
iddiasının ise reddine karar verdi.

AYM kararında “Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu ihlal kararlarının başka bir merci tarafından 
Anayasa’ya veya kanuna uygunluk yönünden denetlenemeyeceğini”, “İhlal kararının hukuki sonuç 
doğurabilmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekli olmayıp ilgili merciye tebliğinin veya 
gönderilmesinin yeterli olduğunu”, “ilgili mercilerin ihlal kararının niteliğini dikkate alarak ihlali ve 
sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde hareket etmek zorunda olduğunu, bu bağlamda derece 
mahkemelerinin görevinin AYM’nin görev ve yetkilerinin kapsamını değerlendirmek değil AYM 
tarafından tespit edilen ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktan ibaret olduğunu” belirtti.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

4 Şubat 2020 tarihinde Konya merkezli bir soruşturma kapsamında 22 ilde düzenlenen operasyon-
larda 27 kişi; adliye ve ceza infaz kurumu personellerine yönelik Balıkesir merkezli bir soruşturma 
kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele…

5 Şubat 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan İs-
tanbul Terörle Mücadele Şubesi’nin eski müdürü Ömer Köse’nin 2 yıldır üç kişilik odada tek başına 
tutulduğu, sıcak su verilmediği, sosyal, kültürel ve sportif haklarının engellendiği, yazdığı dilekçe-
lerin işleme konulmadığı öğrenildi.
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Berkin Elvan Davası…

Gezi Parkı eylemleri sırasında, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Okmeydanı semtinde 16 Haziran 
2013 tarihinde, polisin attığı gaz fişeği ile yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 11 Mart 2014 
tarihinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesiyle ilgili, polis memuru Fatih Dalga hak-
kında İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 5 Şubat 2020 tarihinde 
devam edildi.

İddianamede polis memuru Fatih Dalga’nın ‘olası kastla öldürme’ suçundan cezalandırılması ist-
enmektedir. 24 Ocak 2020 tarihinde mahkemeye gönderilen jandarma raporunda Berkin Elvan’ın 
kendi ölümünde “tali kusurlu” gösterildiği öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 18 Mart 2020 tarihine 
erteledi.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Yargılanan Kişiler…

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) eski üyesi Ahmet Kaya hakkında Yargıtay 9. Ceza Daire
si’nde açılan davanın karar duruşması 5 Şubat 2020 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan sanığı 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Burka Okuç isimli bir kişi hakkında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 5 Şubat 2020 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan sanığı 8 yıl 1 ay 
15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

Van’da Çığ Felaketi…

6 Şubat 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden, Van-Bahçesaray karayoluna 5 Şubat 2020 tar-
ihinde düşen çığ nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği öğrenildi. Buna göre toplam ölü sayısı 
41’e yükseldi.

Hatay’da Protesto Amacıyla Kendini Yakan Kişi…

7 Şubat 2020 tarihinde Hatay Valiliği’nin önünde “Çocuklarım aç” diyerek kendini yakan uzun 
süredir işsiz olduğu bildirilen A. Y. isimli bir kişi, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi’nde yaşamını 
yitirdi.

Ankara’da Eyleme Polis Müdahalesi…

8 Şubat 2020 tarihinde Ankara Sakarya Caddesi’nde KHK ile mesleğinden ihraç edilen Cemal 
Yıldırım ile “FETÖ/PDY Davaları” kapsamında yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
cezalandırılan bir Hava Harp Okulu öğrencisinin annesi Melek Çetinkaya tarafından yapılan basın 
açıklamasına müdahale eden polisi 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

7 Şubat 2020 tarihinde İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen opera-
syonlarda 18 kişi gözaltına alındı. 7 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan eski Orgeneral 
Akın Öztürk’ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., 8 Şubat 2020 tarihinde sevk edildiği mahkeme 
tarafından tutuklandı.

İş Cinayetleri…
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2020 yılının Ocak ayında 3’ü çocuk yaşta ve 12’si kadın ve 
7’si göçmen olmak üzere en az 112 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Etkinliklerin Yasaklandığı İl…

Van Valiliği 7 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde açık alanlarda düzenlenecek 
gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampan-
yası, konser, şenlik, vb. her türlü eylem ve etkinlikler ile el ilanı, broşür, afiş vb. materyalin asılması 
ve dağıtılmasını 8 Şubat 2020 itibarıyla 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Bu karar ile Van’da 
21 Kasım 2016 tarihinden bu yana kesintisiz olarak uygulanan eylem ve etkinlik yasağı 1189 güne 
uzatılmış oldu.
 
AKP Grup Toplantında “Çocuklarım Aç” Diyen Kişi Gözaltına Alındı…

12 Şubat 2020 tarihinde yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grup toplantısında Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan konuşurken “Çoluk çocuğum aç, bana yardım edin” diye bağıran ve daha 
sonra koruma görevlileri tarafından salondan çıkartılan kişinin gözaltına alındığı basında yer alan 
haberlerden öğrenildi.

İstanbul’da Gazetecinin Yargılandığı Dava…

Almanya’da yayın yapan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkında ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ iddialarıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 13 Şubat 2020 tarihinde devam edildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Deniz Yücel’in ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkın 
bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlarından 2 
yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme duruşmayı 2 Nisan 2020 tari-
hine erteledi.

Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış ve 27 Şubat 2017 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianameyi 16 Şubat 2018 tarihinde ka-
bul eden mahkeme, Deniz Yücel’in tensip kararıyla tahliyesine hükmetmişti.

10 Ekim Ankara Katliamı Davası…

10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili 16 firari sanık ve Erman Ekici hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 13 Şubat 2020 tarihinde devam edildi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Özlem Demirel’in duruşmayı takip etmesine mahkeme tarafından izin 
verilmediği öğrenildi. Tanık ifadelerinin ardında mahkeme Erman Ekici’nin tutukluluk halinin de-
vamın karar verdi ve duruşmayı 8 Mayıs 2020 tarihine erteledi. 10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili 
açılan davanın 3 Ağustos 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında 19 sanık çeşitli suçlardan 
değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmış ve 16 firari sanığın dosyaları ayrılmıştı.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Yargılanan Kişiler…

13 Şubat 2020 tarihinde Rize Emniyet Müdürü’nün öldürülmesiyle ilgili İstanbul merkezli bir 
soruşturma kapsamında 7 ilde yapılan operasyonlarda 25 kişi; İstanbul’da yapılan ev baskınlarında 
19 kişi; Hatay merkezli bir soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına 
alındı.

GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi personeline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma kapsamın-
da gözaltına alınan 25 kişiden 10’u 13 Şubat 2020 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 
tutuklandı. 12’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 15 kişi ise serbest bırakıldı.
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İstanbul’da Cumartesi Anneleri Buluşmasına Polis Engeli…

15 Şubat 2020 tarihinde, Cumartesi Anneleri’nin İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 24 yıldır 
gerçekleştirdiği buluşmaların 777.’si öncesinde Galatasaray Meydanı’na çıkan tüm sokakları bari-
katlarla kapatan polis, açıklamanın meydanda yapılmasına izin vermedi. Engelleme üzerine insan 
hakları savunucuları ve siyasi parti temsilcileri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin bulunduğu 
sokakta bir basın açıklaması yaptı.

Van’da Gözaltına HDP Yöneticisi…

14 Şubat 2020 tarihinde HDP Van milletvekili Murat Sarısaç’ın aracını durduran sivil bir araçtan 
inen kişilerin, Murat Sarısaç’ın yanında bulunan HDP Parti Meclisi üyesi Yunus Durdu’yu zorla 
araçtan çıkararak gözaltına aldığı öğrenildi. Murat Sarısaç, sosyal medya hesabından yayınladığı 
görüntülerde, söz konusu aracın kendisini bir süredir takip ettiğini ve kim olduklarını sorduğunda 
yüzlerini gizleyerek cevap vermediklerini belirtmektedir.

Özgür Gündem Ana Davası…

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya, Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü İnan Kızılkaya, imtiyaz sahibi Kemal Sancılı, Yayın Danışma Kurulu üyeleri Aslı Erdoğan, 
Necmiye Alpay, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu, Bilge Aykut ile yazar Eren Keskin hakkında İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 14 Şubat 2020 tarihinde görüldü. Duruş-
mada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mahkeme haklarında yakalama kararı bulunan Filiz 
Koçali ve Ragıp Zarakolu’nun dosyalarının ayrılmasına, Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve 
Eren Keskin yönünden de dosyanın ayrılmasına, Necmiye Alpay, Bilge Aykut ve Aslı Erdoğan’ın 
beraatına karar verdi.

İstanbul’da Yargılanan Grup Yorum Üyeleri…

Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, Ümit İlter, Caferi Sadık Eroğlu, Barış Yüksel ve 
tutuksuz yargılanan Betül Varan hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 14 Şubat 2020 tarihinde görüldü. 242 gündür ölüm oru-
cunda bulunan İbrahim Gökçek, Silivri Cezaevi’nden duruşma salonuna getirildi. Mahkeme Barış 
Yüksel’in tahliyesine, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, Ümit İlter, Caferi Sadık Eroğlu’nun tutukluluk 
hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26-27 Mart 2020 tarihlerine erteledi.

Hakkında Soruşturma Açılan Milletvekili…

HDP Van milletvekili Murat Sarısaç hakkında, kendisini takip eden, daha sonra durdurarak yanında 
bulunan HDP Parti Meclisi üyesi Yunus Durdu’yu gözaltına alan ve sivil bir araçta bulunan kişileri 
görüntülediği ve bu kişilere kim olduklarını sorduğu için, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın ‘örgüte yardım ve yataklık’ ve ‘kamu görevlisine 
görevinden dolayı alenen hakaret’ gerekçeleriyle açıldığı bildirildi.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

15 Şubat 2020 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesinde 1 kişi gözaltına alındı.
4 Şubat 2020 tarihinde Konya merkezli bir soruşturma kapsamında 22 ilde yapılan operasyonlarda 
gözaltına alınan 27 kişiden 6’sı 14 Şubat 2020 tarihinde tutuklandı. 21 kişi adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı.
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Gezi Davası…

Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can 
Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğ-
lu, İnanç Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve 
Yiğit Ali Ekmekçi hakkında 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri ile ilgili olarak İstanbul 30. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 18 Şubat 2020 tarihinde görüldü.

Savunmaların ardından mahkeme 9 kişinin (Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kah-
raman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden) 
tüm suçlamalardan beraatına ve Osman Kavala’nın hükümle birlikte serbest bırakılmasına karar 
verdi. Mahkeme 7 kişinin (Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, 
Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi) dosyalarının ayrılması-
na, haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti.

İş insanı Osman Kavala 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanmıştı. 16 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve 18 Kasım 2018 tarihinde tutuklanan Yiğit Aksakoğ-
lu ise davanın 24 Haziran 2019 tarihinde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019 tarihinde Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına hük-
metmiş, bu karara rağmen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala’nın tutukluluk halinin 
devamına karar vermişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Şubat 2020 tarihli kararıyla hakkında açılan davadan be-
raat eden ve tahliye kararı verilen Osman Kavala, aynı gün içinde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili 
hakkında açılmış bir soruşturma kapsamında cezaevinden tahliye edilmeden yeniden gözaltına 
alındı.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

18 Şubat 2020 tarihinde 2009 komiser yardımcılığına geçiş sınavı ile ilgili Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında 67 ilde düzenlenen operasyonlarda 304 kişi; İzmir merkezli bir soruşturma 
kapsamında 43 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 123 kişi; 
Adalet Bakanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 15 ilde yapılan 
operasyonlarda 50 kişi; Kara Kuvvetleri personeline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma kap-
samında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 29 kişi; Amasya merkezli bir soruşturma kap-
samında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Osman Kavala Tutuklandı…

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Gezi Davası” olarak bilinen davanın 18 Şubat 2020 tarihin-
de görülen karar duruşmasında hakkında beraat ve tahliye kararı verildikten sonra aynı gün içinde 
15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hakkında açılmış bir soruşturma kapsamında cezaevinden çık-
madan yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, 19 Şubat 2020 tarihinde sevk edildiği mahkeme 
tarafından tutuklandı.

Gezi Davası…

19 Şubat 2020 tarihinde, Gezi Davası’nın 18 Şubat 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında 
verilen beraat kararları sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin İstanbul 30. 
Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.
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CHP Genel Başkanı’nın Yargılandığı Dava…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 25 Aralık 2018 tarihinde 
TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada “kişilik haklarına saldırdığı” geekçesiyle Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 19 Şubat 2020 tarihinde görüldü. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 
bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kulp Davası…

Anayasa Mahkemesi (AYM), 24 Aralık 1991 tarihinde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşamını yitiren 
PKK militanlarının cenaze töreni sırasında güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 7 kişinin 
yaşamını yitirmesi ile ilgili Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer ol-
madığı kararına ilişkin yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. 9 Ocak 2020 tarihli karar 19 Şubat 
2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile yaşam hakkının 
usul boyutunun ihlal edildiğine hükmeden AYM, kararında etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal 
edilmesinden doğan sonuçların ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere, 
kararın bir örneğinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine hükmetti. AYM ayrıca 
başvurucular Şeyhmus Bulut, Mukadder Okut ve Dilek Bingöl’e müştereken net 40.000 TL; baş-
vurucular Salahattin Altın ile Şehmus Altındağ’a ayrı ayrı net 40.000 TL manevi tazminat ödenmes-
ine hükmetti.

Karar sonrası aralarında dönemin alay komutanı İsmet Yediyıldız’ın da olduğu 37 asker hakkında 
soruşturmanın yeniden açılacağı öğrenildi.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

19 Şubat 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik İstanbul merkezli bir soruşturma 
kapsamında 26 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 36 kişi; 
Amasya merkezli bir soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına 
alındı.

Büyükada Davasi ve Taner Kılıç...
Büyükada’da 5 Temmuz 2017 yapılan toplantıya ilişkin Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı 
ve eski Direktörü Taner Kılıç, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat 
Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu ile ‘silahlı 
terör örgütüne üye olma’ ve ‘Silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan yargılandığı davaya 
devam edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Taner Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 4 
sanık ile avukatları hazır bulundu.

2014 yılından beri Bylock kullandığının iddia edildiğini belirten sanık Taner Kılıç, “25 yıldır aynı 
telefon numarasını kullanıyorum. İlk kez gözaltına alındığımda Bylock kullanmadığımdan emin 
olduğum için endişe etmedim. En geç ertesi gün serbest kalacağımı düşünerek rahat davrandım. 
Sonrasında her yerde usanmadan hakkımdaki Bylock iddiasının yanlış olduğunu söyledim” dedi.

Duruşmada söz alan sanıklar, mütalaaya ilişkin savunma yaparak, beraatlerini istedi. Mahkeme 
heyeti, sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından bir kısım avukatların savunma yapması 
için duruşmayı 3 Nisan’a erteledi.

Kuzey ve Doğu Suriye’ye Yönelik Harekat ve Saldırılar…

22 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yöne-
lik Suriye Ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin (Mecit Demir) şehit olduğu öğrenildi.
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Haklarında Fezleke Hazırlanan Milletvekilleri…

20 Şubat 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden, 6 HDP milletvekili hakkında dokunulma-
zlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 10 fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönder-
ildiği öğrenildi. Haklarında fezleke hazırlanan milletvekilleri:

• HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan (1 fezleke)
• HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli (4 fezleke)
• HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit (2 fezleke)
• HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk (1 fezleke)
• HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar (1 fezleke)
• HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç (1 fezleke)

HDP Kongresi’ne Yönelik Baskılar ve Engellemeler…

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 23 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen 4. Olağan 
Kongresi’ne Van’dan katılacak olanları taşıyan otobüsün 22 Şubat 2020 tarihinde yola çıkmasına 
polis tarafından araçların hacizli olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.

22 Şubat 2020 tarihinde Batman’dan Ankara’ya giden HDP üyelerini taşıyan otobüsün il çıkışında 
durdurulduğu ve yapılan kimlik kontrolü sonrasında Mehmet Habip Çelebi isimli 1 kişinin hakkında 
yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

23 Şubat 2020 tarihinde kongrenin yapıldığı salona girmek isteyen 2 kişinin Selahattin Demirtaş ve 
Amedspor atkıları taktıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

23 Şubat 2020 tarihinde kongre bittikten sonra salonda ses sisteminde çalışan 11 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltı sırasında gazetecilerin görüntü almasına polis tarafından izin verilmediği 
öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” Bildirisini İmzalayan Akademisyenlerin Yargılandığı Davalar…

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesiyle Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Mehmet Zencir hakkında açılan davada mahkeme 24 Şubat 2020 tarihinde beraat kararı verdi.
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle akademisyenlere karşı açılan 
822 davadan 571’i hakkında 25 Şubat 2020 itibarıyla beraat kararı verildi.

İstanbul’da Avukatın Yargılandığı Dava…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında 
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘görevi kötüye kull-
anmak’ iddialarıyla açılan davanın görülmesine 24 Şubat 2020 tarihinde başlandı.

İddianamede Celal Çelik’in Cumhurbaşkanı tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar-
da mahkemeye sunduğu dilekçeler ve aralarında Cumhurbaşkanı’na ait olduğu iddia edilen ses 
kayıtlarının da olduğu deliller gerekçe gösterilerek cezalandırılması istenmektedir. Savunmaların 
ardından mahkeme duruşmayı 24 Nisan 2020 tarihine erteledi.
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Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan 11 kişi 24 Şubat 2020 tarihinde sevk edilen mahkeme tarafından tutuklandı.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

25 Şubat 2020 tarihinde Konya merkezli bir soruşturma kapsamında 24 ilde düzenlenen opera-
syonlarda 23 kişi; Ankara’da ise ‘ByLock kullandıkları’ iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Van’da Engellenen Yardım Araçları…

25 Şubat 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden, Van’da depremden etkilenenlere yardım 
için HDP tarafından toplanan yardımları taşıyan konvoyun engellendiği öğrenildi.

Kuzey ve Doğu Suriye’ye Yönelik Harekat ve Saldırılar…

26 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) per-
soneline yönelik Suriye Ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin 
yaralandığı öğrenildi.

Ankara’da “İşimi Geri İstiyorum” Eylemine Polis Müdahalesi…

KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 1205 gündür direnişte olan kamu emekçileri 
tarafından Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 26 Şubat 2020 tarihinde saat 
13.00’te gerçekleştirilen basın açıklaması sonrasında yapılmak istenen oturma eylemine polis 
müdahale etti ve eyleme katılanları fiziksel şiddet uygulayarak anıtın çevresinden uzaklaştırdı.
 
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı’nın Yargılandığı Dava…

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 26 
Şubat 2020 tarihinde devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 29 Nisan 2020 
tarihine erteledi.

Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Kişiler…

26 Şubat 2020 tarihinde Adana merkezli bir soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen opera-
syonlarda 23 kişi; Ankara’da ‘ByLock kullandıkları’ iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

Hakkari’de Özel Güvenlik Bölgesi…

Hakkari Valiliği 26 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile Merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova 
ve Derecik ilçelerinde koordinatları verili 5 alanın 26 Şubat 2020 ile 11 Mart 2020 tarihleri arasında 
özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
 
Kuzey ve Doğu Suriye’ye Yönelik Harekat ve Saldırılar…

Hatay Valiliği, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline yönelik düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olduğu, 32 askerin ise yaralandığını 
açıkladı.
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Ankara’da “İşimi Geri İstiyorum” Eylemine Polis Müdahalesi…

KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 1206 gündür direnişte olan kamu emekçil-
eri tarafından Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 27 Şubat 2020 tarihinde 
13.00’te yapılan basın açıklamaları sonrasındaki oturma eylemine polis müdahale etti ve eyleme 
katılanları fiziksel şiddet uygulayarak anıtın çevresinden uzaklaştırdı.

HDP Eski Eş Genel Başkanı’nın Yargılandığı Dava…

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 27 Şubat 2020 tarihinde devam edildi.
İddianamede Figen Yüksekdağ’ın ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk yargısını 
aşağılama’ suçundan cezalandırılması istenmektedir.
Figen Yüksekdağ, SEGBİS’teki teknik sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı. Mahkeme duruşmayı 
19 Mart 2020 tarihine erteledi.

Görevden Alınan Belediye Başkanı…

Yalova’nın Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Belediye Başkanı Vefa Salman 27 Şubat 2020 tarihin-
de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Etkinliklerin Yasaklandığı İl…

Hakkari Valiliği 27 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde açık alanlarda düzenle-
necek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza 
kampanyası, konser, şenlik, vb. her türlü eylem ve etkinlikler ile el ilanı, broşür, afiş vb. materyalin 
asılması ve dağıtılmasını 28 Şubat 2020 itibarıyla 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Bu kararla 
Hakkari’de 4 Nisan 2019 tarihinden bu yana kesintisiz uygulanan eylem ve etkinlik yasağı 343 güne 
uzatılmış oldu.

Erişim Yasağı Getirilen YouTube Kanalı…

Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilenler tarafından kurulan KHK TV isimli 
YouTube kanalına erişim yasağı getirildiği 27 Şubat 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden 
öğrenildi.

Kuzey ve Doğu Suriye’ye Yönelik Harekat ve Saldırılar…

28 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline 
yönelik Suriye Ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu ve 2 askerin ise 
yaralandığı öğrenildi. 
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BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER 

2019 yılındaki Amazon ormanındaki yangınlar ve orman tahribi haklı olarak dünyanın dikkatini 
üstüne çekti. Uzmanlar, uzun zamandır Amazon ormanlarının iklim değişikliğini yavaşlatma ça-
balarında çok önemli olduğunu belirttiler. Ağustos ayında yaklaşık 29.944 kilometrekare olan 
ve  São Paulo şehrinin yaklaşık 20 katı büyüklüğüne denk bir alan, dünya çapında bir televizyon 
kanalında canlı yayınlanarak yandı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Ajansı’nın (INPE) ön verileri, Am-
azon’daki orman kaybı uyarılarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 85 arttığını gösteriyor. 
Human Rights Watch (HRW) Eylül ayında yayınlanan 165 sayfalık raporda bunun bir güvenlik krizi 
olduğu belirtiliyor. 

Amazon‘daki yasadışı ormansızlaştırma ve şiddetin büyük ölçüde organize suç şebekeleri 
tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Bu ağlar, orman yakmanın ve yasadışı olarak ağaçları 
kesmenin yanı sıra, para aklamak, kamu görevlilerine rüşvet vermek ve kamu arazilerini istila etmek 
gibi suçlar işliyorlar. Suç şebekeleri, hem kamu görevlilerini hem de ormanı savunmak için adım 
atan yerel insanları sindiren, saldıran ve bazen öldüren silahlandırılmış milisleri sahaya sürüyorlar. 
Ve bunu ceza görmeden yapıyorlar. Sadece rakamlara sahip olan kar amacı gütmeyen Pastoral Ara-
zi Komisyonu  (Portekizce, CPT), Amazon‘da toprak ve kaynaklar üzerindeki çatışmalar bağlamında 
son on yılda 300‘den fazla kişi şiddetli bir şekilde öldü. Şüpheliler sadece 14 davada yargılan-
mışlardır.

HRW, 28 cinayeti, 4 cinayet teşebbüsünü ve ölüm tehditlerini içeren 40‘tan fazla vakayı belgele-
diğini belirtti. Fakat cinayetlerden sadece ikisinde şüpheli yargılandı ve ölüm tehditleri nedeniyle 
kimse yargılanmadı. Bu, şimdiye kadar Amazon hakkındaki kamuoyu tartışmalarında belirgin bir 
şekilde anlaşılmayan, Federal Adalet Bakanlığı‘ndan acil müdahale gerektiren  bir kamu-güvenliği 
acil durumudur. Bölgedeki suç şebekeleri tarafından işlenen suçların çoğu, yerel bölgelerde, koru-
ma alanlarında veya diğer federal topraklarda meydana geldiği için federal yargı yetkisi kapsamın-
dadır. Bu suç ağları devlet yargı yetkisi altındaki alanlarda suç işlemiş olsalar bile, genellikle federal 
suçlardır. Her halükarda, Adalet Bakanlığı ve Kamu Güvenliği‘ne bağlı federal polis, soruşturma 
yetkisine, kapasitesine ve federal malvarlığını koruma görevine sahiptir.

Son olarak, orman mafyalarının Amazon’da faaliyet gösterdiği cezasızlık, büyük ölçüde bu dava-
ların düzgün bir şekilde soruşturulmasını ve kovuşturulmasını sağlamayı amaçlayan her düzeydeki 
adalet kurumlarındaki yetersiz iradenin bir sonucudur. Bu pasifliğin değiştirilmesi, adalet sek-
töründeki gerçek liderliği gerektirecektir. Bu liderliği hayata tatbik etmek için en uygun imkana 
sahip olan kişi Adalet Bakanı Sérgio Moro’dur. 

Bakan Moro, yasadışı ağaç kesimi yapanların işlediği şiddet ve diğer suçların soruşturulmasının 
ve sorumluların adalete teslim edilmesinin sağlanıp etkili bir ulusal plan tasarlamak için federal 
başsavcı ve eyalet yetkilileri ile koordineli olarak çalışmalıdır. Bunu yapmak için kendi hükümetine 
karşı gelmek zorunda kalabilir.

Bolsonaro yönetiminin politikaları ve söylemleri sadece mafyaların tahribatını teşvik etti ve yağmur 
ormanlarını ve halkını riske attı. Başkan Jair Bolsonaro ve Çevre Bakanı Ricardo Salles defalarca 
asılsız suçlamalar yaparak sadece çevreci grupları değil, aynı zamanda hükümetin kendi kurum-
larını da kötülediler. Çevreci kurumların bütçelerini keserek ve deneyimli personelini kaldırarak bu 
kurumları zayıflattılar. Ülkenin ana federal çevre ajansı olan Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal 
Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), 2019 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında 2018’in aynı dönemine göre 
yasadışı ormansızlaştırma ve onunla ilgili ihlaller için yüzde 25 daha az ceza verdiğini bildirdi.
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Başkan Bolsonaro’nun ilk yılında ormansızlaşmanın arttığı küçük bir merak uyandırıyor.

Bu ay uluslararası baskıya yanıt olarak, Başkan Bolsonaro emekli bir general olan Başkan Yardımcısı 
Hamilton Mourão’nun başkanlığını yaptığı Amazon Konseyi’nin kuruluşunu açıkladı. Konseyin kesin 
işlevi hala belirsizliğini korumaktadır. Başkan Yardımcısı ve Adalet Bakanı yeni Çevre Polis Gücünü 
ele almak için buluştu. Bu güç, farklı eyaletlerde bulunan askeri polis memurlarının toplanmasıy-
la oluşur. Ormansızlaşma ile mücadele etmek için Amazon‘un uzak bölgelerinde polisi harekete 
geçirmek önemli olacaktır, fakat tam bir çözüm değildir. 

Etkili olunabilmesi için, herhangi bir girişimin yasadışı ağaç kesme ve şiddet konusundaki cezası-
zlığı ele alması gerekecektir. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne hükümet tarafından terk edildiğini ve 
suç şebekelerinin saldırı riski altında olduğunu söyleyen IBAMA saha birimlerine, Yeni Çevre Polis 
Gücü, güvenlik ve destek sağlamalıdır. 

Yeni çevre gücünün, ormanı koruyanlara karşı şiddetin düzgün bir şekilde araştırılması için 
geçmişteki başarısızlıklarla uğraşması gerekecek. Bu başarısızlık cezasızlığın kalbindedir. Eyalet ve 
federal polis ve savcılara mahkumiyetler için gerekli desteği sağlamadan yeni bir polis gücünün 
konuşlandırılması zaman, kaynak ve fırsat kaybı olacaktır.

Önümüzdeki aylar, hükümetin yeni girişimlerinin uluslararası toplumu yatıştırmak için sadece 
pencere giydirmesi olup olmadığını gösterecek. Hükümet, hem ormansızlaşmadan sorumlu mafy-
alara hem de ormanı savunan ajanslara, çevre gruplarına ve yerel topluluklara doğru yaklaşımında 
köklü bir değişiklik yapmadığı sürece Amazon’un yok edilmesi hızlanacak. Bu değişikliğin önemli 
bir kısmı Bakan Moro’ya ait olacak. Amazon’u kurtarma sorumluluğunu üstlenmeye hazır olup ol-
madığını göreceğiz. 

Amnesty International, International Federation for Human Rights (FIDH), Human Rights Watch, 
International Commission of Jurists, Open Society European Policy Institute, Reporters Without 
Borders (RSF) gibi önde gelen insan haklarını savunan kuruluşlar 25 Şubat’ta yapılması planlanan 
AB Genel İşler Konseyi oturumu öncesinde, Konseye Polonya ve Macaristan‘daki hukukun üstün-
lüğüne ilişkin endişelerinden dolayı mektup gönderdiler.Polonya‘da hızla kötüleşen hukukun du-
rumu ve özellikle Polonya hükümetinin son fiilerinin tetiklediği yasal ve kurumsal krizler hakkında 
yazılmış olan mektup, aynı zamanda Macaristan hükümetinin, sivil toplum kuruluşlarına, azınlıklara, 
gazetecilere, siyasi muhaliflere, avukatlara ve hâkimlere karşı karalama kampanyaları yoğunlaşırk-
en, AB Sözleşmesinin 7. maddesindeki  AB incelemesine ilişkin olarak gün geçtikçe işbirliğinden 
uzaklaşan bir duruş sergilediğine dair bilgiler de içeriyor. 
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Pekin, Birleşmiş Milletleri önemli bir hedef 
haline getirdi. BM İnsan Hakları Konseyi’nde 
Çin, belirli bir ülkeyi sıkıca eleştiren nered-
eyse her insan hakları girişimine rutin olarak 
karşı çıkıyor. New York’taki BM merkezinde, 
Çin hükümeti Sincan’daki davranışının tartışıl-
masından kaçınmaya kararlı. BM Genel Sekret-
eri Antonio Guterres, Çin’in Türk Müslüman-
larının kitlesel olarak alıkonulmasına açıkça son 
verilmesini reddetti. BM Güvenlik Konseyi’nde 
Çin, Suriye, Myanmar ve Venezuela gibi yerl-
erdeki korkunç durumlarla ilgili eylemleri engel-
lemek için Rusya ile birleşti.

Hükümet güçleri ve silahlı etnik Fulani, 14 Şubat 2020’de 
Kamerun’un Ngarbuh köyünde 13 çocuk ve 1 hamile 
kadın olmak üzere en az 21 sivili öldürdü. Ayrıca beş 
evi yaktılar, diğer mülklerin yağmaladılar ve sakinlerini 
dövdüler. Kurbanların cesetlerinin bazıları evlerinin içinde 
yandı. Hükümet, birliklerinin kasten suç işlediğini reddetti. 
Bu, Kamerun yetkililerinin birliklerinin sivilleri öldürdüğünü 
ilk kez reddetmesi değil. 2018’de Amnesty International 
(Uluslararası Af Örgütü), BBC ve araştırmacı gazeteciler 
tarafından yürütülen bir soruşturma, Kamerun askerlerinin 
Uzak Kuzey bölgesindeki iki kadın ve iki çocuğun yargısız 
infazlarını gerçekleştirdiğini gösterdi. İletişim bakanı 
başlangıçta video görüntülerini “sahte haberler” olarak 
görevden aldı. Ancak, daha sonra cinayetlerle bağlantılı 
olarak yedi asker tutuklandı. Duruşma devam ediyor. 

Human Rights Watch, 25 Aralık 2019’dan bu yana Kenya’daki polisin Nairobi’nin Mathare, Kasarani 
ve Majengo yerleşimlerinde en az sekiz kişiyi vurarak öldürdüğünü belirtti. Polis, katliamları ve aşırı 
güç kullanılmasını sona erdirmek için ısrarcı çağrılara rağmen soğuk kanlı bir şekilde suç şüpheliler-
ini ve protestocuları öldürmeye devam ediyor. Cinayetler, Nairobi’nin düşük gelirli mahallelerinde 
uzun süredir devam eden aşırı güç kullanılanmış  ve yasadışı olan cinayetler biçimindeki en son 
cinayetler. 

Avrupa hükümetleri Çin’in küresel insan hakları sistemine yönelik tehdidini farkına varmaya başladı. 
Avrupa Birliği, Çin’in karşılaştığı en büyük ortak hükümet bildirisinin temelini oluşturan İnsan Hak-
ları Konseyi’nde Sincan hakkında bazı güçlü açıklamalar yaptı. Avrupa Parlamentosu da sürekli olar-
ak kendi sesini ekledi ve Aralık ayında tutuklu Uygur akademisyeni İlham Tohti’ye prestijli Sakharov 
Ödülü verildi.

Human Rights Watch son olarak, Avrupa hükümetleri Çin’in böl ve fethet stratejisine boyun eğme-
mesi gerektiğini belirtti ve devamında hükümetler Çin’le kendi başlarına başa çıktıklarında, genel-
likle sessizliği tercih ettiğini, ancak bir araya gelirlerse güç dengesinin değişebileceğini vurguladı.

“Karısı peçe takıyordu.” “Aile planlaması politikasının izin verdiğinden bir fazla çocuğu daha var.” 
“Her yemekten sonra dua etti.” Çin’in kuzeybatısındaki Sincan’daki Karakax İlçesindeki insanların 
“siyasi eğitim” kamplarında alıkonulmasının nedenlerinden bazıları bunlar. Hiçbir şey yasadışı 
değildi, ancak Çin makamlarının gözünde bir Türk Müslüman’ın kendi hayatını yaşaması cezaland-
ırılabilir. Dini, dilsel ve kültürel farklılıkları Çin Komünist Partisi’ne sadakatsizlik kanıtı olarak kabul 
edilir. 18 Şubat’ta uluslararası medya, the Uyghur Human Rights Project ve akademik araştırmacı 
Adrian Zenz, Sincan’ın alanında yakalanan 331 kişi ve aileleri hakkında rahatsız edici ayrıntıların 
bulunduğu, isimsiz bir Uygur kaynağının sızdırdığı bir elektronik tablo olan “Karakax listesini” yayın-
ladı. 
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