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Afganistan

Kadına yönelik şiddet konusundaki
çabaları tebrik ediyoruz. Aynı zamanda
çocuk hakları bağlamında kadınların
güçlenmesini önemli bir gelişme olarak
görüyoruz; bu gelişmelerin devamlı
hale gelmesini tavsiye ediyoruz.

Almanya

Türkiyeyi izliyoruz. Yargının
bağımsızlığından bahsediliyor ancak
seçim sürecinde kişiler iktidar
tarafından atanmış oluyor. Şiddet
önleyici politikaların olmadığını
görüyoruz. Gazetecilerin ve stk
temsilcilerinin terörle mücadele içinde
tutuklandığını biliyoruz. LGBTİ+ ve diğer
gruplara yönelik kapsayıcı olmalıdır.

03.

Amerika
Birleşik
Devletleri
Angola

04.

Ceza kanununda yer alan maddelerin
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi ile ilişkili olması gerekiyor.
Sivil toplum kurumu çalışanlarının ve
gazetecilerin keyfi tutuklanmaması
gerekiyor. HSYK’nın bağımsız olması ve
seçilen kişilerin görevde kalmasını
öneriyoruz.
Okul öncesi eğitim için engelli ve çeşitli
çocuk grupları için iyileştirme
yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Arjantin

LGBTİ+’lara yönelik nefret ve şiddet
önleyici çalışmaların yapılmasını,
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
biçimlerini önleyici politikalar
geliştirilmesini, zorla kaybetmelerin
önlenmesini, gazetecilere yönelik şiddet
ve zorbalığın sonlanmasını diliyoruz.

Arnavutluk

Yeni yargı reformu çabalarını, ev içi
şiddete dair hamleleri, kadına yönelik
şiddetle mücadele çalışmalarını değerli
buluyoruz; bu çalışmaların devam
etmesini diliyoruz.

05.

Avustralya

Duruşma öncesi görüşmelerin
sürelerinin kısalmaması, yargının
hukuka uygun çalışması, LGBTİ+
haklarına yönelik koruyucu yasaların
sağlanması, ayrımcılık karşıtı yasaların
hukukta kendine yer bulması ve basının
sansürsüz bir biçimde çalışabilmesini
diliyoruz.

Avusturya

Kadınlara yönelik sığınma evlerinde
kadınlara süresiz konaklama hakkı
tanınması, basın ile yargı
mekanizmasının bağımsız olmasını ve
özgürleşmesini, ifade özgürlüğünün
tesis edilmesini diliyoruz.

06.

Azerbaycan

07.

Ev içi şiddete yönelik 0 (sıfır) tolerans
anlayışının benimsenmesini yararlı
buluyoruz.

Bahama
Adaları

İnsan hakları bağlamında kadınların ve
engelli bireylerin insan haklarına yönelik
toplumsal cinsiyete dayalı yeterli
raporlamaların yapılmadığını ve veri
sağlanmadığını düşünüyoruz. Bu
alanda anlayış gelişmesini tavsiye
ediyoruz.

Bahreyn

Çocuk haklarına yönelik kırılgan çocuk
gruplarının dikkate alınmasını diliyoruz.

Bagladeş

Türkiye’nin insan haklarını erişilebilir
kılmasını, kadınlara yönelik erişilebilir ve
kapsayıcı politikalar geliştirmesini
diliyoruz.

08.

Belçika

Erken/zorla evliliklerin dikkate alınmasını
ve önleyici politikalar geliştirilmesini dile
getiriyoruz. Terörle mücadele ve yargı
bölümünün iyileştirilmesini
düşünüyoruz. Yargının bağımsız hareket
etmesini tavsiye ediyoruz.

Belarus

İnsan hakları eylem planının
hazırlanmasını, ilave tedbirler alınmasını
öneriyoruz.

Bhutan

İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun önemli
olduğunu düşünüyoruz. Kadına yönelik
şiddetin önlenmesini ve engelli bireyler
için destek mekanizmalarının
oluşturulmasını önemli buluyoruz.

09.

Birleşik
Krallık

İfade özgürlüğünün önündeki engellere
yönelik programlar yürütülmeli;
erken/zorla evliliklerle mücadele
edilmeli ve HSYK’nın bağımsızlığı
sağlanarak, çeşitli gruplardan oluşan
bir yapıca yürütülmesi sağlanmalıdır.

Bosna Hersek

Hukukun üstünlüğünün
benimsenmesinin, önceliğin insan
haklarının korunması olmasının ve
ayrımcılıkla mücadele edilmesinin
önemli olduğunu düşünüyoruz.

Botsvana

Terörle mücadele yöntemlerinin
uluslararası bağlama çekilmesini ve
erken/zorla evliliklerin önlenmesini
tavsiye ediyoruz.

10.

Brezilya

Kadına yönelik şiddet, namus
cinayetleri önlenmelidir. Kız çocuklarına
yönelik şiddetin kabul edilmediği, ifade
özgürlüğünün tanındığı ve azınlıkların
korunmasını tavsiye ediyoruz. Zorla
kaybetmeler dikkate alınmalıdır.

Burkina Faso

Mülteci krizine rağmen bütün bunların
yapılmasını değerli buluyoruz. Kız
çocuklara yönelik erken/zorla evliliklerin
dikkate alınmasını ve önleyici
politikaların geliştirilmesini öneriyoruz.

11.

Cezayir

Serbest eğitim ve sağlık kurumlarının
mülteci ve engelli bireyleri de gözeten
şekilde yapılandırılmasını tavsiye
ediyoruz.

Cibuti

Engelli bireylerin erişilebilirliğinin
sağlanmasını ve kadınların insan
haklarının iyileştirilmesini öneriyoruz.

12.

Çad

SRS (Special Procedures of Human
Rights Council) ve CRC’nin
(Convention on the Rights of the Child
mevzuatla uyumlu hale gelmesi
gerekiyor. Çocuk hakları için
uluslararası belgeler öncül olmalıdır.
Engelli haklarına duyarlı politikalar
gelişmelidir.

Çek
Cumhuriyeti

İfade özgürlüğünün benimsenmesini,
demokratik olarak seçilmiş kişilerin
görevlerine devam etmesini ve
işkencelerin önlenmesini tavsiye
ediyoruz.

13.

Çin

14.

Etnik azınlıkların korunması gerekiyor.
Kadın hakları konusunda iyileştirmeler
yapılmalıdır.

Danimarka

Terörle mücadele ile ilgili endişelerimiz
var. Yerel yönetimlerin önemli olduğunu
düşünüyoruz. Seçilmiş olan insanların
kayyumla görevlerinden alınmasının
önlemesini diliyoruz.

Doğu Timor

İfade özgürlüğünün özellikle insan
hakları savunucuları ve gazeteciler için
gözetilmesini öneriyoruz.

Dominik
Cumhuriyeti

Eşit hakların toplumun her kesimi için
benimsenmesini, kadınlara ve
çocuklara yönelik iyileştirici çalışmalar
yapılmasını öneriyoruz. Çocukların ve
gençlerin korunması öncelik olmalıdır.

15.

Ekvador

Namus cinayetlerine ilişkin yaşanan
sorunların çözülmesini diliyoruz. Eğitime
erişimin sağlanması gerekiyor. Kürt
kadınlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi
gerekiyor.

Endonezya

İnsan ticaretiyle ilgili önleyici
politikaların güçlendirilmesi ve ilgili
güvenlik birimlerinin iyileştirilmesi
gerekiyor.

Ermenistan

Özellikle Ermenilere, Kürtlere ve
Romanlara yönelik ayrımcılığı önleyici
çalışmalar yapılmasını öneriyoruz.

16.

Estonya

İfade özgürlüğünün insan hakları
bağlamında değerlendirilmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddet
konularında önleyici çalışmalar
yapılması gerekiyor.

Etiyopya

Engelli çocukların ve çeşitli dezavantajlı
gruptaki çocukların eğitime erişiminin
iyileştirilmesi gerekiyor.

17.

Fas

Ulusal insan hakları komisyonlarının
oluşturulması ve ayrımcılıkla mücadele
edecek mekanizmaların geliştirilmesi
gerekiyor.

Fiji

İklim değişikliğinin dikkate alınması
gerektiği konusunda tavsiyede
bulunmak istiyoruz. Cinsel eğitimin
müfredata girmesi, işkenceye yönelik
önleyici çalışmaların yapılması
gerektiğini düşünüyoruz.

Fil Dişi Sahili

Çabalar çok iyi. İnsan hakları daha iyi
korunmalıdır. Devletsiz kişilerin
korunması, politikaların geliştirilmesi için
öneri veriyoruz.

18.

Filipinler

Eğitim hakkı, kadın ve çocuk hakları
alanında Türkiye’nin farkındayız. Ev içi
şiddetin önlenmesine yönelik
politikaların geliştirilmesi ve göçmen,
mülteci haklarının gözetilerek
düzenlemelerin uluslararası çerçeveye
çekilmesini tavsiye ediyoruz.

Filistin

Kadının çeşitli pozisyonlarda temsilinin
sağlanması; engelli bireyler ve kız
çocukların eğitiminin devamlılığının
sağlanmasını tavsiye ediyoruz.

19.

Finlandiya

Örgütlenme, toplanma özgürlüğünün
benimsenmesi gerekiyor. Sivil toplum
örgütlerinin toplanma hakkı
tanınmalıdır. Cinsel yönelim ve
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve
ayrımcılığın önlenmesi gerekiyor. Sivil
toplumun ve çalışmalarının
desteklenmesi gerekiyor.

Fransa

Yakın dönem iyileştirmelere rağmen
kötü muamelelerin izlemesini yapıyoruz.
Kırılgan grupların şiddet ve nefretten
uzak tutulmasını öneriyoruz. Yargının
bağımsız olmasını, ifade ve basın
özgürlüğünün tanınmasını tavsiye
ediyoruz.

20.

Gabon

Ombudsman’ı Paris Sözleşmesi ile
devreye soktular. Kadının güçlenmesini
önceliklendirilmesini diliyoruz.

Gana

İnsan hakları sözleşmelerinin devreye
sokulması gerekiyor. Hesap verme
yükümlülüğünün baz alınmasını
öneriyoruz.

Gürcistan

Zorla kaybetmelerle ilgili, çocuklarla ilgili
ilgili protokollerin devreye sokulması ve
ulusal eylem planına toplumsal cinsiyet
eşitliğinin eklenmesini öneriyoruz.

21.

Güney Sudan

22.

Kadınların her türlü karar alma
sürecinde yer almasını ve engelli
çocukları gözeten bir eğitim anlayışının
benimsenmesini diliyoruz.

Haiti

Dini özgürlüklerin tanınması gerekiyor.
Tüm gerekli önlemler alınarak
akademik otonominin sağlanmasını
diliyoruz. Ayrımcılıkla mücadele
kapsamında engelli haklarının
korunması gerekiyor.

Hırvatistan

Okula devam etmenin sağlanması, kız
çocuklarının eğitimde desteklenmesi,
askerlik konusundaki vicdani redcilerin
dikkate alınmasını ve vicdani reddin bir
hak olduğunun benimsenmesini tavsiye
ediyoruz.

23.

Hindistan

Yasal mekanizmaların erken/zorla
evlilikleri önleyici şekilde iyileştirilmesi
gerekiyor. Erken, istenmeyen
gebeliklerin engellenmesi gerekiyor.
Paris prensipleriyle ilgili gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır. İnsan
ticaretine karşı önleyici politikalar
geliştirilmelidir.

Hollanda

HSYK’nın bağımsız olmasını, barışçıl
toplanmaların ve bu toplanmalar için
güvenliğin sağlanmasını tavsiye
ediyoruz. LGBTİ+ topluluklara saygı
gösterilmesini öneriyoruz. İnsan
haklarının öncelikli olduğunu
hatırlamalıdır.

24.

Honduras

25.

Uluslararası ceza yasalarıyla ilgili olarak
iyileştirme yapılmalıdır. Zorla
kaybetmelerin önlenmesi gerekiyor.
Eğitim konusunda UNESCO ile işbirliği
yapılmalıdır. Toplumsal cinsiyet
eşitsizliği konusunu hukukun içermesini
tavsiye ediyoruz.

Irak

Zorla kaybetmelerin önüne geçilmelidir.
Komşu ülkelerin özgürlüğüne ve
bağımsızlığına saygı gösterilmelidir.

İrlanda

Hukukun üstünlüğü tanınmalıdır. Sivil
toplum kurumlarının devamlılığı
açısından ciddi endişelerimiz var.
Gazetecilere yönelik politikaların
uluslararası hukukla bağdaşmasını
öneriyoruz.

İspanya

Namus cinayetlerinin ceza kapsamına
girmesini, çocuk haklarının
iyileştirilmesini ve erken/zorla evliliklerin
önlenmesini tavsiye ediyoruz.

26.

İsveç

Ceza yasalarının iyileştirmesini;
siyasilerin serbest bırakılmasını; cinsel
yönelim, cinsel kimlik ve toplumsal
cinsiyet temelli ayrımcılığın
sonlanmasını; OHAL’in kurumlar
üzerinde kullanılan ve yaptırım
uygulayan bir şey haline
dönüşmemesini tavsiye ediyoruz.

İsviçre

Yargı reformunun ifade özgürlüğünü
güçlendirmek için kullanılmasını; terörle
mücadele yöntemlerinin insan hakları
çerçevesinde konumlanmasını;
işkenceye 0 (sıfır) tolerans anlayışının
olmasını ve rastgele uygulanmayan bir
yasal düzlem oluşmasını tavsiye
ediyoruz.

27.

İtalya

İfade ve toplanma özgürlüğü
sağlanmalıdır. Sivil toplum ve
aktivistlere yönelik politikaların rastgele
tutuklamalar şeklinde olmaması
gerekiyor. Cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğine dair şiddetin, kadınlara yönelik
şiddetin ve çocukların erkez/zorla
evlendirilmesinin önlenmesi gerekiyor.

İzlanda

Dini özgürlüğe ve ifade özgürlüğüne
saygı gösterilmelidir. Gazetecilerin ifade
özgürlüğüne, LGBTİ+'ların insan
haklarına önem verilmelidir. Onur
Yürüyüşü’nün gerçekleşmesine izin
verilmeli ve cinsel eğitim, eğitimde yer
almalıdır.

28.

Japonya

29.

Kadın hakları çeşitliliğe önem vererek
iyileştirilmelidir. Sosyal ortamın,
kamusal alanların daha içermeci
olması ve basının ifade özgürlüğüne
saygı gösterilmesini öneriyoruz.

Kamerun

Paris Prensipleri ile uyumlu ekonomik
politikalar geliştirilmelidir. Kız
çocuklarının eğitimde kalması ve
desteklenmesi gerekiyor.

Kapo Verde
Cumhuriyeti

Türkiye’nin gelişmelerini değerli
buluyoruz. Eğitime erişim, engelli
bireylerin, kadınların, kız çocuklarının
güçlenmesi başlıklarına önem
verilmelidir. Bu kitlelerin karar alma
süreçlerine katılmasını tavsiye ediyoruz.

30.

Kanada

Türkiye’nin gelişmelerini ve mültecilere
yönelik politikalarını değerli buluyoruz.
İfade özgürlüğünün korunmasını,
toplanma özgürlüğünün sağlanmasını,
LGBTİ+ grupların özgürce biraraya
gelmesinin önlenmemesini, kadınlara
yönelik şiddetin cezasız kalmamasını
tavsiye ediyoruz.

Karadağ

Engelli çocukların ve özellikle kız
çocuklarının eğitime erişiminin
sağlanması gerekiyor.

Kenya

Ulusal yasalar Paris Protokolü’nü
içerecek şekilde düzenlenmelidir.

31.

Kıbrıs

AİHM kararlarının dikkate alınmasını ve
Kıbrıs ile ilgili bilgilerin başta olmak
üzere arşivlerin açık, erişilebilir olmasını
diliyoruz. Gazetecilerin, sivil toplum
kurumlarının, insan hakları aktivistlerinin
ve akademisyenlerin OHAL ile keyfi
tutuklanmasının önlenmesini diliyoruz.

Kırgızistan

İyileştirmelere devam edilmelidir.

Kore
Cumhuriyeti

32.

Gerekli önlemlerin alınarak temel hak
ve özgürlüklerden insanların
yararlanması sağlanmalıdır. Namus
cinayetlerinden kadınların korunması
gerekiyor.

Kosta Rika

Kırsal bölgelerde eğitime ara verme ya
da eğitimden ayrılma çok fazla; bu
bölgelere özel politikalar geliştirilmelidir.
Yargının bağımsızlığının tesis edilmesi
gerekiyor. Barışcıl toplanma haklarının
yerine getirilmesi ve kadınlara yönelik
toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde
ilkeler geliştirilmelidir.

Kuveyt

İnsan hakları ve özgürlüklerin
desteklenmesi gerekiyor.

Kuzey
Makedonya

Önleyici mekanizmalara rağmen ev içi
şiddetin yoğun olması, bu alanda bir
iyileştirme yapılmasını zorunlu kılıyor.

33.

Küba

34.

Hukuki ve kurumsal çerçevelerin
güçlendirilmesi gerekiyor. Çocuklara
yönelik kötü muamelenin önlenmesi,
insan ticaretinin bir hak ihlali olduğu
yönünde dikkate alınmasını öneriyoruz.

Libya

Reform stratejisine devam edilmelidir.
Kadınlara ve mültecilere yönelik
koruyucu politikaların sürdürülebilirliği
sağlanmalıdır.

Litvanya

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun
ulusal mekanizmalara daha çok
girmesi gerektiğini düşünüyoruz. İfade
özgürlüğü, medya özgürlüğü hem
online, hem offline tesis edilmelidir.

Lübnan

Kız çocuklarının eğitiminin önemli
olduğunu düşünüyoruz. Azınlıklara
yönelik politikaların
geliştirilmesi/iyileştirilmesi gerekiyor.

35.

Lüksemburg

36.

Örneğin Osman Kavala’nın olduğu gibi
keyfi ve uzun vadeli tutuklama
süreçlerine son verilmelidir. LGBTİ+
alanında çalışan sivil toplum
kurumlarının faaliyetleri
engellenmemelidir.

Macaristan

Kaçakçılık karşıtı mekanizmalar devreye
sokulmalıdır.

Maldivler

Mevzuatın uluslararası düzleme
çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Erken/zorla evliliklerin önlenmesi
gerekiyor.

Malezya

Çocuk işçiliğini önleyici programın
gözden geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca
eğitimde kırılgan grupların eğitime
erişiminin sağlanması gerekiyor.

Mali

Kurumlarla iletişimde işbirliğinin devam
etmesi gerekiyor.

37.

Malta

LGBTİ+ alanında çalışan STK'lar ve
LGBTİ+'lara yönelik nefret suçlarının
cezalandırılması gerekiyor. Onur
Yürüyüşü’ne izin verilmeli ve STK'ların
devamlılığı sağlanmalıdır.

Meksika

Toplanma özgürlüğü konusunda
LGBTİ+’lara yönelik düzenleme
yapılmalıdır. Özellikle gazetecilerin ifade
özgürlüğünün engellenmemesi
gerekiyor.

Mısır

Gözaltında yaşanan süreçlere ilişkin
düzenlemeler yapılmalıdır. Seçilmiş
kişilerin görevden alınması ya da
cezalandırılmasının yargıyla
bağdaşmadığını düşünüyoruz.

38.

Moldova

İnsan ticaretinin engellenmesi ve
mağdurun korunmasına yönelik
politikaların geliştirilmesi gerekiyor.

Moritenya

Yasal reform stratejisinin etkin olarak
uygulanmasını öneriyoruz.
Ombudsmanlık kurumunun
desteklenmesi ve işlevsel olmasını
tavsiye ediyoruz.

Myanmar

Toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliği temelli
şiddetle mücadele edilmelidir.

39.

Namibya

Erken/zorla evliliklerle mücadele
edilmelidir.

Nepal

İnsan hakları ve eşitlik alanında çalışan
kurumların Paris prensipleri ile
bağdaşmasını öneriyoruz. Kadınların iş
piyasasına katılması ve kadınları
güçlendirecek politikaların
benimsenmesini öneriyoruz.

40.

Nijerya

İnsan ticaretiyle ve ayrımcılıkla
mücadele çalışmalarının sürmesi
gerekiyor. İnsan hakları ihlallerinin
önlenmesi gerekiyor.

Norveç

İfade özgürlüğünün sansürsüz
gerçekleşmesini öneriyoruz. Kadının
insan hakları, cinsel yönelim ve kimlikler
üzerinden bir ayrımcılık yapılmamasını
tavsiye ediyoruz.

41.

Özbekistan

42.

Kadına yönelik kamusal alanda eşit
haklar sunulmalıdır.

Pakistan

İfade ve basın özgürlüğünün
sağlanması; adalete erişimde kırılgan
grupları da içeren politika anlayışının
benimsenmesi ve üretilmesi; HSYK’da
toplumsal cinsiyet eşitliğinin
gözetimesini öneriyoruz.

Peru

Etnik zeminde yapılan ayrımcılığın
önlenmesi ve özellikle Kürtlerin,
Ermenilerin ve Romanların kamusal
alanda eşit oranda görev almasını
tavsiye ediyoruz.

43.

Polonya

Kadınların ve çocukların ev içi şiddetten
korunması, ifade özgürlüğünün
gözetilmesi ve din özgürlüğü
konusunda mevcut politikaların
uluslararası çerçeveye çekilmesini
öneriyoruz.

Portekiz

Gazeteciler ifade özgürlüğü hakkını
kullanmalıdır. Toplumsal cinsiyet
eşitliğinin özellikle sağlık ve eğitim
alanını içeren bir yapıda olması
gerekiyor. Zorla kaybetmelerin
önlenmesi gerekiyor.

44.

Ruanda

Kadın hakları iyileştirirken klişelerin
önlenmesi ve engelli haklarının
iyileştirilmesi gerekiyor.

Rusya
Federasyonu

Eşit hakların farklı gruplara sunulması
ve kadınların eğitime erişiminin
artırılmasını önemli buluyoruz.

45.

Senegal

İnsan haklarının güçlendirilmesi,
seçmeli politikaların uygulanır olması
ve insan haklarının Paris Prensipleri’yle
birlikte ilerlemesini diliyoruz.

Sırbistan

İnsan haklarının iyileştirilmesinin
devamlılığını ve kurumlarla işbirliği
sürecinin devamlılığını öneriyoruz.

Sierra Leone

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her
alanda sağlanmasını tavsiye ediyoruz.

Singapur

Öğrenme ortamında kaynaştırma
eğitiminin devamlılığının sağlanmasını
ve kadına yönelik şiddet önleyici
politikaların devam etmesini öneriyoruz.

46.

Slovenya

UNESCO Sözleşmesi’nin ulusal
yasalarda yer bulmasını ve
uygulanmasını diliyoruz. Hakaretle ilgili
Türk Ceza Kanunu’nun 299 ve 301 nolu
maddelerinin devre dışı bırakılmasını
diliyoruz. İfade özgürlüğünün
sağlanması yönünde, yargının
bağımsızlığı ve toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda kaygı duyuyoruz.

Solomon
Adaları

Herkesin eşit muameleye tabi
tutulmasının öncelik olmasını
öneriyoruz.

47.

Somali

Yargı reformu stratejisi ve insani yardım
konusunda çalışmalara devam
etmelidir.

Sri Lanka

İnsan ticaretinin önlenmesi, takibinin
yapılmasını öneriyoruz. Ulusalda insan
hakları kurumunun güçlendirilmesini ve
kadının temsiliyetinin istihdam ve karar
alma mekanizmasında yer almasını
tavsiye ediyoruz.

Sudan

Engelli haklarının korunmasını, kamusal
alana eşit katılımı-özellikle sağlık
erişimini-, eğitim ve sağlık konusunda
mültecilere sunulan hizmetlerin
iyileştirilmesini tavsiye ediyoruz.

48.

Suriye Arap
Cumhuriyeti

İnsan ticaretinin durdurulmasını, silahlı
çatışmaların olduğu noktalarda insan
haklarının korunmasını tavsiye ediyoruz.

Şili

Zorla kaybetmelerin önüne geçilmelidir.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle
mücadele edilmelidir. Paris prensipleri
ile uyumlu bir ekonomik politika
geliştirilmelidir.

49.

Tayland

Kadının toplumsal cinsiyet eşitliği
temelinde güçlendirilmesini, azınlıkların
ve müslüman olmayanların
korunmasını, Suriyeli mültecilerin eğitim
ve sağlığa erişiminin sağlanması
tavsiye ediyoruz.

Togo

Ulusal insan hakları kurumlarının yeterli
kaynaklarla donatılmış olmasını, evli
kadınların resmi kayıt altına alınmasını
ve insan ticaretinin özellikle kadın ve
çocuk özelinde engellenmesini tavsiye
ediyoruz.

50.

Tunus

İnsan haklarının Paris ilkeleriyle
bağlantılı gelişmesini, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin kamusal alanda baz
alınmasını, kadına yönelik şiddetin
sonlanmasını ve engellilere yönelik
eğitim politikalarının iyileştirilmesini
öneriyoruz.

Türkmenistan

İnsan haklarının kurumların özelleştiği
çalışma alanlarıyla eş değerli olmasını,
kadın, çocuk ve engelli haklarının
korunmasını tavsiye ediyoruz.

51.

Ukrayna

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi yürürlüğe girmeli; engelli
haklarını ele alırken içermeci/kapsayıcı
bir eğitim gözetilmeli, çocuk istismarını
önleyici eylem planı yapılmalıdır.

Umman

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın
önlenmesi, yasal ve kurumsal önlemler
alınarak politika üretilmesi ve çocuk
işçiliğinin izlenmesi gerekiyor.

Uruguay

Zorunlu kayıpların ve yargısız cezaların
sona ermesini; ifade özgürlüğünün tesis
edilmesini ve insan hakları aktivistlerinin
korunmasını tavsiye ediyoruz.

52.

Ürdün

53.

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi’nin uygulanmasına devam
edilmeli ve kadına yönelik şiddet
önleyici politikaların devamlılığı
sağlanmalıdır.

Vietnam

54.

Kadınların güçlenmesine yönelik teşvik
politikalarının öne çıkması ve özellikle
engelli çocukların eğitime erişiminin
sağlanmasını tavsiye ediyoruz.

Yeni Zelanda

OHAL’in sonlandığını biliyoruz. Ama bu
sürecin muhalefeti susturmak üzerine
kullanıldığını düşünüyoruz. Toplanma
haklarına saygı gösterilmelidir.

Yunanistan

AİHM’in kararlarına saygı gösterilmelidir.
Kıbrıs’ın Kıbrıs tarafından kontrol
edilmeyen bölgelerinde uygun bir
iyileştirme yapılmalıdır. Yunan
vatandaşların eşdeğer eğitim
almasının sağlanması gerekiyor.

55.

Öne
çıkan temalar

ÇOCUK
Afganistan, Angola,
Bahreyn, Belçika, Birleşik
Krallık, Botsvana, Brezilya,
Burkina Faso, Çad, Dominik
Cumhuriyeti, Etiyopya,
Filipinler, Filistin, Gürcistan,
Güney Sudan, Hırvatistan,
Hindistan, İspanya, İtalya,
Kamerun, Kabo Verde
Cumhuriyeti, Karadağ,
Küba, Lübnan, Maldivler,
Malezya, Namibya,
Polonya, Togo,
Türkmenistan, Ukrayna,
Umman, Vietnam,

% 2 8 ,4 4
56.

KADIN
Afganistan, Arjantin,
Arnavutluk, Avusturya,
Azerbaycan, Bahama
Adaları, Bangladeş,
Bhutan, Brezilya, Cibuti, Çin,
Dominik Cumhuriyeti,
Ekvador, Filipinler, Filistin,
Güney Sudan, Gabon,
Güney Sudan, İtalya,
Japonya, Kabo Verde
Cumhuriyeti, Kanada, Kore
Cumhuriyeti, Kosta Rika,
Libya, Nepal, Norveç,
Özbekistan, Polonya,
Ruanda, Rusya
Federasyonu, Singapur, Sri
Lanka, Lanka, Tayland,
Togo, Togo, Tunus,
TürkmiaTürkmenistan,
% 3 4 ,4
8
Umman, Umman, Ürdün,
------Vietnam

58,62
34,48
28,44
26,72
24,13
22,41
20,68
15,51

Genel
Tablo

14,65
12,06
2,58
0,86

*Bu grafik yukarıda detaylarını göreceğiniz tavsiye niteliğinde olan 116 ülke baz alınarak oluşturulmuştur.

57.

Kim ne söyledi?

EBRU
H A N B A YÇ A K IR
Kadın hakları
58.

Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ), Birleşmiş Milletler (BM)
üyesi bir ülke olarak Türkiye’de kadın hakları alanında
yaşanan durumun, insan hakları bağlamında mercek
altına alınması ve bu kapsamda uluslararası arenada
evrensel kriterler ile bu alanın incelenmesi anlamına
geliyor.193 BM üyesi ülke bu gözden geçirilme sürecinde
ülkesinin insan hakları alanında çeşitli başlıklar ile bu
sürece dair rapor hazırlıyor. Her yıl 42 üye devletin insan
hakları alanına ilişkin durumu gözden geçiriliyor. Türkiye de
bu yıl bu ülkeler arasında yer aldı ve 4. döngü dönemi
resmi raporunu sundu. Resmi raporun dışında çeşitli
kesimlerce hazırlanan paydaş raporları da bu incelemede
EPİ BM İnsan Hakları Konseyi tarafından dikkate alınıyor.

Kim ne söyledi?

EBRU
H A N B A YÇ A K IR
Kadın hakları
59.

Paydaş raporunu hazırlayan kesim içinde çocuk, engelli,
kadın, LGBTİ+, insan hakları vb. alanlarda çalışan çok
sayıda örgüt mevcut. Resmi raporda devletin çeşitli
alanlardaki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı
raporda yer almayan ya da göz ardı edilen pek çok konu
paydaş raporları tarafından BM gündemine taşınmış
oluyor.
Bu sayede kadın hakları alanında en önemli sorunlardan
olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet,
kadın cinayetleri, çocuk ve erken yaşta evlilikler
gibi hak ihlalleri EPİ’nin tavsiyeleri arasında yer alıyor.

Kim ne söyledi?

EBRU
H A N B A YÇ A K IR
Kadın hakları
60.

Böylelikle Türkiye hükümeti, bu tavsiyeler doğrultusunda
ilgili alanlar için bir takım düzenlemeler yapmak, politikalar
oluşturmak için girişimlerde bulunuyor. Kadın örgütleri de
bu tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediğini izleyerek,
alana ilişkin gelişmelerin sağlanması, uluslararası kriter ve
sözleşmelere uyulması için savunuculuk yapacak bir aracı
elde etmiş oluyor.

Kim ne söyledi?

EZGİ
KOMAN

Çocuk hakları
61.

EPİ çocuk hakları açısından uluslararası izleme ve
değerlendirme olanağı sunan bir mekanizma. Her bir
döngü ve sonraki süreç çocuk hakları açısından sistematik
bir izlemeyi mümkün kılıyor. Ayrıca çocuk haklarıyla ilgli
uluslararası kamuoyu yaratma olanağı yaratıyor. Bu
anlamda oldukça önemli.
Tavsiyelerin ne yazık ki hukuki bir bağlayıcılığı yok. Ancak
yine de insan haklarıyla ilgili politikalarınıza dair
uluslararası prestij anlamında önem taşıyor. Bu
mekanizma ile devletin gerçekleştirdiği bir hak ihlali tüm
Event
Administrative
devletler
tarafından görünür hale gelebiliyor.
Bu da insan
hakları
hareketi açısından insan haklarının
sağlanması ve
Coordinator
Liaison
korunması için çeşitli olanaklar yaratıyor.

Kim ne söyledi?

EZGİ
KOMAN

Çocuk hakları
62.

Son döngüdeki tavsiyelere bakınca, çocuk haklarının çok
geniş bir yaklaşımla ele alınmadığını gördük. Bu döngüde
daha çok kız çocuklarının eğitime erişimi, çocuk evlilikleri
konuları ele alınırken, az da olsa çocuk işçiliği ve mülteci
çocuklar konularına yer verildi. Ancak Türkiye’deki
çocukların yaşadığı hak ihlalleri ne yazık ki bunlarla sınırlı
değil. Aslında sivil toplum örgütlerinin ilettiği raporlarda
çocuk haklarına ilişkin daha fazla ihlal alanı ele alınmıştı;
ancak devletler bu gördüğünüz konulara eğilmeyi tercih
etmişler.

Kim ne söyledi?

EZGİ
KOMAN

Çocuk hakları
63.

Bundan sonraki süreçlerde Türkiye’ye verilen tavsiyelerin
yerine getirilip getirilmediği izlenecek. Bu izleme sırasında
devletlerin bu tavsiyeleri yerine getirmesi için çalışmalar
yapılacak. Ayrıca bir sonraki döngü için hazırlıklar
başlayacak. Türkiye’de çocuk haklarına ilişkin mevcut
durum ve yapılması gerekenlere ilişkin raporlama ve bu
mekanizmayı kullanan devletlere bu raporları ulaştırma,
lobi süreçleri gerçekleşecek. Sonuçta çocuk haklarının
yaşama geçmesi için bir enstrüman bu mekanizma.

Kim ne söyledi?

S . H İL A L
ESMER

Cinsel haklar
64.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak ilk defa BM EPİ
(Evrensel Periyodik İnceleme) toplantısını canlı olarak-ve
simultane tercüme ile- izleme olanağı bulduk. Bunu
sağladığı ve kolaylaştırdığı için Etkiniz AB Programı’na
teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir deneyimdi bizim için.
Öncelikle BM usul ve terminolojisi, ülkelerin periyodik
inceleme kapsamında Türkiye’ye yaptığı tavsiyeler ve bu
tavsiyelerin içeriğinden bağımsız, hak temelli sivil toplum
örgütlerinin sunduğu raporların ne kadar önemli olduğu
üzerine fikir edindik. Türkiye’nin yaptığı ve yapmadığı
çalışmalar, imzaladığı ve imzalamadığı sözleşmelerle ilgili
bilgi edindik. Verilen tavsiyelere cevaben Türkiye’yi temsil
eden AB Başkanı ve heyetinin çizdiği demokratik ülke
tablosu karşısında hayrete düştük.

Kim ne söyledi?

S . H İL A L
ESMER

Cinsel haklar
65.

Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve toplumsal
cinsiyet eşitliği konusunda, hatta LGBTİ+ hakları konusunda
iç kamuoyuna verilen beyanat ve uygulamalarla
uluslararası platformda savunulan uygulama ve
yaklaşımın ne denli çeliştiğini izleme fırsatımız oldu. AB
Başkanı Faruk Kaymakçı’nın, kadınların temsiliyetine önem
verdiklerini; heyette neredeyse tek erkek üyenin kendisi
olduğunu; kadına yönelik şiddeti önleme eylem planı
kapsamında kamu kurumları; sivil toplum örgütleri ve
üniversitelerin birlikte işbirliği yaparak çalıştığını; Kürtçe
kursları açtıklarını; çocuk evliliklerin azaltılması konusunda
adım attıklarını; Alevilerin taleplerini göz önünde
bulundurduklarını söylemesi dikkat çekiciydi.

Kim ne söyledi?

S . H İL A L
ESMER

Cinsel haklar
66.

Adalet Bakanlığı’ndan heyet temsilcisi Türkiye’nin
demokratik haklara saygısı ile ilgili şunları söyledi: “2015-19
arası LGBTİ+ örgütleri 98 etkinlik yaptı, bu etkinliklere 20
bin kişi katıldı. Bunların sadece %19’u soruşturmaya konu
oldu. Türkiye’de LGBTİ’lere özel bir saldırı yoktur.
Cumartesi annelerine izin vermiyoruz çünkü Galatasaray
Meydanı turistik bölge ve uygun değil. Biz Cumartesi
Anneleri’ne veya LGBTİ’lere ayrımcılık yapmıyoruz. Ayrıca
yeni bir hüküm getirdik, artık gece yarısına kadar gösteri
yapılabiliyor.”
Bunları duymak bizim için bir deneyimdi. Evrensel Periyodik
İzleme’nin önem ve etkisini bilememekle birlikte, bu etkiyi
ileriye dönük artırmayı önemsiyoruz.

Kim ne söyledi?

S . H İL A L
ESMER

Cinsel haklar
67.

Ülkelerin tavsiyelerinin çok büyük bir kısmını aşağıdaki
başlıkların oluşturmasında Türkiye’deki bağımsız ve hak
temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin yaptıkları izleme
çalışmalarının, uluslararası insan hakları izleme
mekanizmalarına sundukları raporların önemli rolü
olduğunu düşünüyoruz.
-Kadına yönelik şiddetin azaltılması, kadın haklarının ve
toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi,
-Çocuk evliliklerinin önlenmesi için tedbir alınması, çocuk
haklarının geliştirilmesi,
-Cinsel yönelim, LGBTİ+ haklarının geliştirilmesi, ihlallerin
azaltılması,

Kim ne söyledi?

S . H İL A L
ESMER

Cinsel haklar
68.

-Yargı bağımsızlığını sağlayıcı tedbirlerin alınması, güçler
ayrılığının geliştirilmesi, HSYK ve AYM üyelerini yürütmenin
seçmemesi, yargı reformunun devam etmesi,
-İşkence ve zorla kaybettirilme ile ilgili tedbirlerin alınması,
-İfade ve fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda
tedbirlerin alınması,
-İnsan kaçakçılığı ve insan trafiği üzerine önlemler
alınması.
Bu anlamda cinsel şiddet özelindeki başlıkların-çocuk
evlilikleri yoluyla cinsel istismarın önlenmesi dışında- yer
almamış olması veya “kadınlara yönelik şiddet” başlığı
altında kalması da, bize bu konuda uluslararası
mekanizmalara daha spesifik bilgi ve rapor sunma
gerekliliği olduğu mesajını verdi.

Kim ne söyledi?
Son olarak tavsiyeler arasında sadece İzlanda’dan gelen
“Türkiye’de kapsamlı cinsellik eğitiminin geliştirilmesine
izin verilmesi” tavsiyesini çok değerli ve önemli buluyoruz
ve koruyucu-önleyici çalışmaların uygulanması ve
yaygınlaşması hedefimiz doğrultusunda not ettik.

S . H İL A L
ESMER

Cinsel haklar
69.

Öneri ve istekleriniz için:
info@ucansupurge.org

Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme dördüncü döngüyü izlememize
olanak sağlayan İnsan Hakları Ortak Platformu'na (İHOP);
sürece yorumlarıyla katkı sunan Ebru Hanbay-Çakır, Ezgi Koman ve
S. Hilal Esmer'e teşekkür ederiz.

70.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
www.ucansupurgedernegi.com

