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ULUSLARARASI HUKUKTA HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLER 
Göçün başladığı 1960’lardan günümüze yurt dışında 4. nesle ulaşarak 6,5 milyonluk 
bir nüfusa yaklaşan Türk diasporası, yaşadıkları bulunduğu ülkelerde artık asli unsur 
haline gelmiştir. Önemli bir kısmı yerleştiği ülkenin vatandaşlığını da kazanmış olan Türk 
diasporasının üyeleri hem ülkemize hem de mesken ülkelerine ekonomik, bilimsel, sosyal 
ve kültürel anlamda, hayatın her alanında değer katmaktadır. Mesken ülkede hukuken 
vatandaş statüsünde olanlar devletin eşit koruması altında, göçmen olarak yaşayan 
vatandaşlarımız ise ülkelerin göçmen politikaları, AB ülkeleri özelinde Türkiye-AB ortaklık 
hukukumuz ve diğer ikili iş gücü ve kültür anlaşmalarımız temelinde yaşamlarını devam 
ettiriyor olsalar da, Türk diasporasının hak ve özgürlükler bağlamında ayrımcılığa maruz 
kaldığı pek çok durumun varlığı da inkâr edilemez.

Yaşama, güvenlik, aile kurma, eğitim, çalışma, seyahat gibi temel hak ve özgürlüklerin 
yanında Türk diasporasının kimlik ve aidiyeti bakımından dini ve kültürel haklarının tanımı 
ve çerçevesi de büyük önem taşımaktadır.

Haklara temelini veren hukuki statü bakımından, mesken ülkede vatandaş değil, göçmen 
olarak bulunan vatandaşlarımız, AB ülkelerinde diğer üçüncü ülkelerin vatandaşlarına 
göre imtiyazlı bir statüye sahiptirler. Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında 1963 
yılında imzalanan ortaklık anlaşması (Ankara Anlaşması) ve 1973 yılında yürürlüğe giren 
Katma Protokol’ün 41. maddesinde yer alan kötüleştirme yasağı (standstill clause) 
kapsamında, ülkelerin protokolü onayladıkları tarihte Türk vatandaşlarına hizmet 
sunma veya iş kurma (yerleşme serbestisi) ile ilgili konularda uyguladıkları şartları 
ağırlaştıramayacakları hükme bağlanmıştır. Kimi ülkelerde “Ankara Anlaşmalılar” olarak 
adlandırılan vatandaşlarımızın hizmet sunma veya iş kurması ile ilgili şartlar, diğer ülke 
vatandaşları için getirilen yeni kısıtlamalardan muaf olmak zorundadır. Ayrıca Ortaklığın 
Geliştirilmesine ilişkin 19 Eylül 1980 tarihli 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı da sadece 
Türk işçilerin değil, aile bireylerinin de çalışma hakkını hüküm altına almıştır. Ancak, AB 
ile ortaklık hukukumuza rağmen, vatandaşlarımızın haklarının korunmasında çok temel 
bir prensip olan kötüleştirme yasağının bile delindiği veya etkisizleştirildiği uygulamalar 
söz konusu olabilmektedir.

Hak ve özgürlükler bağlamında farklı hukuki statülerin yanı sıra, kişinin bulunduğu ülke 
ile ilişkisini belirleyen bir diğer unsur da milliyet ve/veya etnik kökendir. Ancak etnik 
köken ve yasal statüye ilişkin burada açılması gereken bir parantez söz konusudur; AB 
ülkeleri içinde, bulundukları ülkede çoğunluğu oluşturan etnik yapıdan farklı bir etnik 
kökenine sahip olan Katalanlar, Basklar, Galiçyalılar, Oksitanlar gibi azınlık gruplar, otokton 
(yerli) azınlıklar olarak yasal statüye sahiptirler. Türkiye’den, Balkanlardan, Ortadoğu 
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ve Kuzey Afrika’dan ağırlıklı olarak 20. yy.’nin ikinci yarısında göç etmiş topluluklar ise 
farklı etnik köken ve milliyetlere mensup olmakla birlikte otokton azınlık olarak kabul 
edilmediklerinden, her ne kadar yeni azınlıklar olarak tanınmaları yönünde tartışmalar 
olsa da, şu anda resmi bir azınlık statüsüne ve bu çerçevede pozitif ayrımcılık anlamında 
hukuki bir zemine sahip değillerdir. 

Kişilerin bulundukları ülkedeki hakları ile ilgili olarak değerlendirilmesi gereken diğer 
iki bileşen; anadil ve din açısından ise öncelikle dini ve kültürel hakların uluslararası 
standartlarına bakmak yerinde olacaktır. 

Uluslararası hukuk açısından standartların belirlenmesine kaynaklık eden en üst 
yapılanma Birleşmiş Milletler (BM)’dir. BM çatısı altında, bireyler ve grupların hakları, 
1976 yılında yürürlüğe girmiş ve 172 ülke tarafından onaylanmış olan Uluslararası Kişisel 
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (UKSHS) ile ortaya konmuş, tamamlayıcısı olarak da insan 
haklarına ilişkin toplam 18 sözleşme ve ek protokol hazırlanmıştır.

İnsan hakları açısından en temel prensip olan ayrımcılık yasağı bağlamında, UKSHS ile 
taraf devletlerin sözleşmede tanınan hakları ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer 
bir fikir, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi herhangi 
bir nedenle ayrımcılık yapmaksızın, kendi toprakları üzerinde bulunan ve egemenlik 
yetkisine tabi olan bütün bireyler için güvence altına alacağı ve bu haklara saygı 
göstereceği hükme bağlanmıştır. (Madde 2/1)

UKSHS içinde ayrımcılık yasağı ve hukuk önünde eşitlik ilkelerinin yanı sıra, kendi dinin 
gereğini yerine getirme hakkı da ayrıca vurgulanmaktadır. Sözleşmede dini haklara 
ilişkin ayrı bir madde (Madde 18) ile düşünce, din ve vicdan özgürlüğü güvence altına 
alınmaktadır. Bu maddeye göre; herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. 
Bu hak, herkesin istediği dine ya da inanca sahip olması ya da bunları benimsemesi 
özgürlüğünü ve herkesin aleni veya özel olarak, bireysel ya da başkaları ile birlikte 
toplu olarak ibadet, kendi din ya da inancını icra, dininin icaplarını yerine getirme ya da 
öğretme özgürlüğünü de içerir. Ayrıca, sözleşmeye taraf devletler, ana-babaların ve 
yasalarca saptanmış vasilerin, çocuklarına kendi inançlarına uygun bir dinsel ve ahlaki 
eğitim verme özgürlüklerine saygı göstermekle yükümlüdürler.

İslam düşmanlığı ile mücadele açısından çok önemli bir diğer madde olan Madde 20’de 
ise nefret ve şiddetin tahrik edilmesi yasaklanmıştır:

“Ayrımcılığa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik eden herhangi bir ulusal, ırksal veya dinsel 
düşmanlığın savunulması hukuk tarafından yasaklanır.” (Madde 20/2)

BM’nin 1981 tarihli Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın 
Tasfiye Edilmesine Dair Bildirisi ise düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünü aşağıda yer 
alan hükümler çerçevesinde tanımlamıştır:
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“a) Bir din veya inanç ile bağlantılı olarak, ibadet etme veya toplanma ve bu amaç için 
gerekli yerleri kurma ve kullanma; 

b)  Gerekli vakıf veya insancıl amaçlı kurumlar kurma ve bunları işletme; (…)

e)  Bir din veya inancın öğretimini, bu amaçlar için uygun yerlerde yapma; 

f)  Bireylerden ve kurumlardan gönüllü mali yardım vermelerini isteme ve alma; 

g)  Bir dinin veya inancın gerekleri ve standartları bakımından uygun olan liderleri 
yetiştirme, atama, seçme ve yerini alacak olanı belirleme; (…)

i)  Ulusal ve uluslararası düzeyde, din ve inanç konularında bireyler ve topluluklarla 
iletişim kurma ve sürdürme” (Madde 6)

1990 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ise çocukların, 
kültürel, dini ve dilsel haklarını güvence altına almaktadır. Sözleşmenin ilgili maddeleri 
şu şekildedir:

“Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu Devletlerde, böyle 
bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun 
diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama 
ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz.” (Madde 30)

Çocukların, din ve ahlak eğitimi alma hakkını güvence altına alan benzer bir madde de 
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde Eğitim Hakkı başlığı altında da 
bulunmaktadır:

“Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne babaların ve uygulanması mümkünse vasilerin de, 
çocuklarını devlet tarafından kurulan okulların dışında var olan ama Devlet tarafından 
konulmuş veya onaylanmış standartların asgari şartlarına sahip bulunan okullara 
gönderme ve kendi inançlarına uygun bir biçimde çocuklarına dinsel ve ahlaki eğitim 
sağlama haklarına saygı gösterir.” (Madde13/3)

Birleşmiş Milletlerin belirlediği uluslararası standartların, kapsadığı ülkeler bakımından 
bir alt seviyesinde Avrupa Konseyi’nin standartları gelir. Konsey tarafından kabul edilen 
1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konseye 
üye 47 devletin tamamı sözleşmeye taraftır. Bu sözleşmedeki en temel ilkelerden biri 
yine ayrımcılık yasağıdır. Ayrıca düşünce, vicdan ve din özgürlüğü de sözleşme ile 
güvence altına alınmıştır. 

Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) tarafından 
Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Genel Politika Tavsiye 
Kararı No. 5 ise 2000 yılında kabul edilmiştir. Bu kararda, üye ülkelere;
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• İşyerinde, eğitimde ve sosyal hayatın diğer alanlarında din temelli ayrımcılığın 
engellenmesi,

• Dini özgürlüklerin yaşanmasını güvence altına alacak yasal ve idari düzenlemelere 
gidilmesi tavsiye edilmiştir.

Daha bölgesel düzeyde Avrupa Birliği ise, Avrupa Birliği Antlaşması (1992) içinde;

“Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara 
mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine 
kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve 
kadın-erkek eşitliğinin hâkim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır.” (Madde 2)

hükmüne yer vermiştir.

Raporun devamında yer alan ve yurt dışında Türk diasporasının hak ve özgürlüklerini 
etkileyen kimi düzenleme ve gelişmelerin sınıflandırılmasında temel alınan insan hakları 
belgesi ise 2007 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’dir. Raporda bu metnin 
sınıflandırma için temel alınmasının nedeni, hem tarihsel olarak en son onaylanan belge 
olması hem de diğer çatı niteliğindeki sözleşmelere oranlara daha özel çerçevede, AB 
ülkeleri tarafından Birlik düzeyinde kabul edilmiş hukuki bir metin niteliği taşımasıdır. 

Yukarıda alıntılar yapılan bütün uluslararası hukuk metinleri ve belirledikleri standartlar, 
ülkelerin eşitlik ilkesi temelinde hiçbir gruba ayrımcılık yapmamasını ve azınlık 
durumundaki grupların dini ve kültürel değerlerini koruması ve aktarmasına imkân 
tanımasını zorunlu tutmaktadır. 

Ancak hak ve özgürlüklere ilişkin temel sıkıntı, standartların uluslararası düzlemden ulusal 
düzleme doğru ciddi kayıplara uğraması ve ülkelerin uluslararası metinlere koydukları 
şerhler ya da ulusal düzlemde getirdikleri istisnai hükümlerle temel prensipleri bile 
uygulamaya olması gerektiği gibi yansıtmamalarıdır.

Kültürel ve dini haklara ilişkin BM Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa 
Birliği Temel Haklar Bildirgesi gibi belgelerle ile çizilen genel çerçeve, uluslararası yargı 
mekanizmaları için referans sağlıyor olsa da bu belgelerde yer alan hükümlerin ulusal 
mevzuatlara yansıması maalesef yetersizdir.

İslam düşmanlığı, özellikle de din temelli nefret söylemi ile mücadelede ise uluslararası 
düzeyde bile ifade özgürlüğü gerekçesiyle kapsamlı düzenleme yapılamamaktadır. 

Bu hususta Batılı ülkelerin büyük çoğunluğu çekince bildirmektedir.



6

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
2020

Avrupa Konseyi ve AB açısından bir diğer önemli sorun kültürel hakların, ulusal ve 
dilsel resmi azınlıklara yönelik tanımlanmış olup göçmenleri kapsamamasıdır. AB 
içinde vurgulanan çoğulculuk ve kültürel çeşitlilik üye ülke vatandaşlarının çeşitliliğidir. 
Azınlıkların haklarının tanınması konusu üye ülkelerin egemenlik alanı içinde bırakılmıştır.

Dini haklara ilişkin ise özgürlüklerin kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve ahlakı 
ya da başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için kısıtlanabiliyor olması, AB 
üyelerince çok geniş yorumlanmakta, özellikle terör ve yabancı ülkelerin nüfuzunu 
kısıtlama vurgusuna yaslanılarak Müslümanlara yönelik genelleyici yasaklamalara yasal 
zemin olarak kullanılmaktadır.

Uluslararası ölçekte hak ve özgürlüklerin genel çerçevesi ırkçılığı suç ve ayrımcılığı yasak 
kabul edip dini ve kültürel değerlere saygıyı öngörse de yaşadığımız gerçeklik, ideal 
olanın çok uzağına düşmektedir.

Bu gerçekten hareketle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, karar alıcılara 
daha adil ve çoğulcu bir dünya için hak ve özgürlükleri etkileyen örnekleri sunmak ve 
bu sayede 21.yy’da göç olgusuyla yeniden şekillenen toplulukların birlikte var olması 
için atılacak adımları daha görünür hale getirmek amacıyla “Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve 
Özgürlükler Güncesi” başlığıyla yıl bazında bu alanda kamuoyuna yansıyan gelişmelerden 
bir seçki hazırlamaktadır.

Çalışmanın sonraki kısımlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde hak 
ve özgürlüklere ilişkin 2020 yılında meydana gelmiş düzenleme ve gelişmelerin bir 
değerlendirmesi ve ardından kategorilerine göre kronolojik olarak kayıt altına alınmış 
haberler aktarılacaktır. Raporda olumsuz olarak eksi işareti ile belirtilen kayıtlar, genel 
olarak Müslüman toplum ve özelde Türk diasporasının hak ve özgürlüklerinde bir 
daralmaya yol açmaması için ülkelerin özellikle hassasiyet göstermeleri gerektiği 
düşünülen hususlara işaret etmektedir. Bu bakımdan çalışma, ilgili ülkelerdeki bütün 
yasal ve siyasi gelişmelerin değil, kamuoyunda etki yaratan ve diaporamız açısından 
önem arz eden hususların bir derlemesi niteliğindedir.
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BAĞLAMINDA 
YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZI 
İLGİLENDİREN GELİŞMELER 
Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren hak ve özgürlüklere dair düzenleme ve 
gelişmeler gerek medya üzerinden gerekse diğer açık kaynaklardan taranarak 2020 
yılında kamuoyuna yansımış, örnek niteliğinde 281 kayıt elde edilmiştir. Avrupa’da 15 ülke 
ile birlikte ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere toplam 19 Batı 
ülkesindeki 281 kayıttan 125’i vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı ilk 5 ülkeden ilki olan 
Almanya’da gerçekleşmiştir. Almanya’dan sonra vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı 
Fransa’da 35, Hollanda’da 20, Avusturya’da 30, Belçika’da 10 düzenleme veya gelişme 
Türk diasporasının hak ve özgürlüklerine etki eden örnekler olarak öne çıkmaktadır. Bu 
örneklerden genel olarak Müslüman toplumu veya özelde Türk diasporasını olumsuz 
etkileme potansiyeline sahip olanlar, ortaya çıkaracakları sonuç itibariyle birden çok 
hakkın ihlaline yol açabilmekte ya da en temelde ayrımcılık yasağının ihlali anlamına 
gelebilmekteyse de belli bir kategorizasyonu sağlayabilmek adına, gündelik hayattaki 
en somut olası ihlal konusuna göre AB Temel Haklar Bildirgesi’nde yer alan hak ve 
özgürlüklerden yararlanılarak sınıflandırılmışlardır. Kullanılan başlıkların kapsam itibariyle 
daha iyi anlaşılabilmesi için çalışmanın sonunda, AB Temel Haklar Bildirgesi de ek olarak 
yer almaktadır.

Çalışmada yer verilen kayıtların dağılımına bakılacak olursa; toplam 281 kayıttan 110’u 
olumlu, 171’i ise olumsuz sonuçları olması muhtemel düzenleme ve gelişmelerdir. Bu 
kayıtların ülke ve kategorilere göre dağılımları tabloda verilmiştir. Tablodaki ilk 5 sıra 
Türk diasporasının en yoğun olduğu ülkeler olup sonraki ülkeler kayıt sayısına göre 
sıralanmıştır:
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ALMANYA 58 OLUMLU 67 OLUMSUZ

125 KAYIT 1 ADALETE ERİŞİM 3 ADALETE ERİŞİM

1 ÇALIŞMA HAKKI 8 ÇALIŞMA HAKKI

1 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 3 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

7 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 3 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

4 EĞİTİM HAKKI 3 EĞİTİM HAKKI

2 GÜVENLİK HAKKI 5 GÜVENLİK HAKKI

36 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 28 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

1 KÖTÜ MUAMELE ve İŞKENCE YASAĞI 1 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

1 ÖZEL HAYATA SAYGI 1 İNSAN ONURUNA SAYGI

1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 4 KÖTÜ MUAMELE ve İŞKENCE YASAĞI

3 VATANDAŞLIK HAKKI 1 ÖZEL HAYATA SAYGI

1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ

4 TOPLANMA ve DERNEK KURMA

1 VATANDAŞLIK HAKKI

2 YAŞAMA HAKKI

FRANSA 4 OLUMLU 31 OLUMSUZ

35 KAYIT 1 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 2 ADALETE ERİŞİM

1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 ÇALIŞMA HAKKI

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 2 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

1 VATANDAŞLIK HAKKI 1 ÇOCUK HAKLARI

1 VATANDAŞLIK HAKKI 8 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 EĞİTİM HAKKI

2 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

5 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

2 MASUMİYET KARİNESİ

1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ

3 TOPLANMA ve DERNEK KURMA

2 YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK

1 YAŞAMA HAKKI

HOLLANDA 7 OLUMLU 13 OLUMSUZ

20 KAYIT 2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 AB HUKUKUNA SAYGI

5 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 EĞİTİM HAKKI

4 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

4 TOPLANMA ve DERNEK KURMA

1 YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK
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BELÇİKA 1 OLUMLU 9 OLUMSUZ

10 KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 CEZANIN ORANTILILIĞI

2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 EĞİTİM HAKKI

3 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

1 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AVUSTURYA 5 OLUMLU 25 OLUMSUZ

30 KAYIT 1 EĞİTİM HAKKI 1 ÇALIŞMA HAKKI

4 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 5 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

4 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

2 EĞİTİM HAKKI

1 GÜVENLİK HAKKI

7 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

1 HUKUKA UYGUNLUK

1 İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

1 TİCARİ FAALİYET

1 TOPLANMA ve DERNEK KURMA

1 YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK

DANİMARKA 5 OLUMLU 10 OLUMSUZ

15 KAYIT 2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 2 ÇALIŞMA HAKKI

2 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 1 ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI

1 VATANDAŞLIK HAKKI 2 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

2 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1 TOPLANMA ve DERNEK KURMA

1 SIĞINMA HAKKI

ABD 9 OLUMLU 2 OLUMSUZ

11 KAYIT 2 ÇALIŞMA HAKKI 1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ

3 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 YAŞAMA HAKKI

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

3 VATANDAŞLIK HAKKI

BİRLEŞİK 
KRALLIK

4 OLUMLU 4 OLUMSUZ

8 KAYIT 2 ÇALIŞMA HAKKI (1 İSKOÇYA) 1 AB HUKUKUNA SAYGI

1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 2 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

1 TERÖRLE MÜCADELE 1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ
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İSVEÇ 4 OLUMLU 4 OLUMSUZ

8 KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 ÇOCUK HAKLARI

3 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE 2 EĞİTİM HAKKI 

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

İSVİÇRE 1 OLUMLU 3 OLUMSUZ

4 KAYIT 1 ÇALIŞMA HAKKI 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ

AVUSTRALYA 2 OLUMLU

2 KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

NORVEÇ 2 OLUMLU

2 KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

KANADA 2 OLUMLU 1 OLUMSUZ

3 KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 CEZANIN ORANTILILIĞI

1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIKLA MÜCADELE

AVRUPA BİRLİĞİ 1 OLUMLU 1 OLUMSUZ

2 KAYIT 1 SEYAHAT ve İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 1 IRKÇILIK ve AYRIMCILIK

YUNANİSTAN 1 OLUMLU 1 OLUMSUZ

2 KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 1 SIĞINMA HAKKI

BULGARİSTAN 1 OLUMLU

1 KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

FİNLANDİYA 1 OLUMLU

1 KAYIT 1 TİCARİ FAALİYET

İTALYA 1 OLUMLU

1 KAYIT 1 DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

YENİ ZELANDA 1 OLUMLU

1 KAYIT 1 ÇALIŞMA HAKKI
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Çalışmada ele alınan ülkelerde, 2020 yılındaki 110 olumlu gelişmenin hangi alanlarda 
gerçekleştiğine bakılacak olursa, devletlerin Türk ve Müslümanları ilgilendiren olumlu 
uygulamalarının en fazla ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele alanında yoğunlaştığı 
görülmektedir. Diğer alanlardaki olumlu uygulama ve düzenlemelerin miktarları grafikte 
verilmiştir.

Grafikten de görüldüğü üzere, devletlerin olumlu adım attıkları alanların başında gelen 
ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konusunda yine de vurgulanması gereken husus, 
aslında mücadelenin büyüklüğünün maalesef sorunun büyüklüğüne de işaret ediyor 
olmasıdır. Özellikle Almanya’da ordu ve polis teşkilatında aşırı sağ ideolojiyle bağlantılı 
çok sayıda soruşturma yürütülüyor olması, sorunun çözümüne yönelik iradeyi ortaya 
koyması bakımından çok önemlidir. Bu doğrultuda bu soruşturmalar çalışmada olumlu 
gelişmeler olarak belirtilmiştir. Ancak soruşturmaların çokluğu, aşırı sağ ideolojinin 
devlet görevlileri arasında da ne kadar yaygınlaştığını ortaya koyduğundan aslında, ciddi 
bir olumsuzluğun da göstergesi olmaktadır.

İkinci olarak, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, devletlerin pek çoğunda jest niteliğindeki 
olumlu adımların atıldığı, öne çıkan alanlardan biri olmuştur. Bu olumlu adımların önemli 
bir kısmını; pandemi sürecinde Müslüman toplumun moralini yükseltmek amacıyla 
geçici süreyle de olsa, ezanın açıktan okunmasına izin verilmesi oluşturmaktadır.
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Çalışmada yurt dışındaki Türk ve Müslüman topluluklara olumsuz şekilde yansıması 
muhtemel hususlarda ise şu şekilde bir dağılım ortaya çıkmaktadır:
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Kamuoyuna yansıyan ve olumsuz sonuçlar doğurması muhtemel düzenleme, demeç ve 
uygulamalar açısından en öne çıkan alan, ırkçılık ve ayrımcılıktır. Sadece Müslümanları 
hedef alan dokümantasyon ve takip merkezleri gibi kurumsal birtakım uygulamaların 
yanında, siyasilerin demeçlerine yansıyan Müslümanlara yönelik genelleyici yaklaşımlar 
veya aşırı sağcı terörle mücadelede yaşanan zafiyet bu başlık altında yer almaktadır.

Özellikle dini özgürlükler ve dernek kurma alanlarında da kendi dini liderlerini seçme 
ve yetiştirme ve uluslararası iş birliği ve bağışlar konusunda önemli sınırlamalara yol 
açabilecek birtakım düzenlemeler söz konusudur. Bu konuda Fransa ve Avusturya’daki 
düzenlemelere çalışma içinde Yakın Plan başlığıyla yer verilmiştir.

Çalışma hakkı bağlamında da özellikle Müslüman kadınların kendi inanışlarına göre bir 
dışavurum ya da sembol değil, dini bir gereklilik niteliğindeki başörtüsünün, artık hukuken 
de çalışmaya engel ilan edilmeye başlandığı görülmektedir. Bu durum, Müslüman bir 
kadının inancı doğrultusunda dininin gereklerini yerine getirmesi halinde, profesyonel 
ve tarafsız çalışamayacağı gibi bir ön kabulün, daha geniş çerçevede ise Müslümanlara 
yönelik önyargı ve korkuların yasal zemine de taşındığını ortaya koymaktadır. Öte yandan 
dini inançları bir giyim/görünüş şartı öngörmeyen ve bu nedenle dışarıdan dindarlığı 
görünür olmayan insanların çalışma hayatındaki profesyonellik ve tarafsızlıkları, dinlerinin 
diğer gereklerini yerine getiriyor olsalar bile sorgu konusu olmamaktadır. Bu durumun 
ortaya çıkardığı ayrımcılığın özellikle Müslüman kadınların eğitim ve çalışma hakkının 
ihlaline yol açtığı ve toplumsal uzlaşı ve barışa ağır bir darbe vurduğu mutlaka dikkate 
alınmalıdır.

Çalışmanın sonraki bölümünde genel değerlendirilmesi verilen tüm bu hususlar, AB 
Temel Haklar Bildirgesi’nde yer alan ilgili başlık altında, kronolojik sırayla özet halinde 
aktarılacaktır.



14

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
2020

ALMANYA



15

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
 2020

‒ YAŞAMA HAKKI 05.01.2020 

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, Gelsenkirchen kentinde 37 yaşındaki evli ve 5 
çocuk sahibi Mehmet B., karakolun önünde polis kurşunuyla hayatını kaybetmiştir. Aile 
tarafından şahsın polise herhangi bir mukavemet göstermediği buna rağmen orantısız 
bir şekilde sert müdahale gördüğü belirtilmiştir. 4 ayrı polisin müdahalesiyle vücuduna 4 
kurşun alan şahıs hakkında, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul’un, 
maktulün psikolojik sorunları olduğuna dair emareler bulunduğu yönündeki ifadeleri ise 
yine ailesi tarafından yalanlanmıştır.

‒ VATANDAŞLIK HAKKI 05.01.2020 

15 Mart 2020’de yapılan Bavyera yerel seçimlerinde Wallerstein beldesi belediye başkanlığı 
için Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU’dan aday olan Türk iş adamı “Hristiyan Sosyal Birlik 
Partisinin temsilcisinin bir Müslüman olamayacağı” gerekçesiyle parti teşkilatı içerisinde 
ortaya çıkan baskılar sonucunda adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştır. Wallerstein CSU 
Başkanı Georg Kling, yaptığı açıklamada, Türk iş adamının aday olmasının ardından parti 
içinde ciddi direnişle karşılaştığını belirtmiştir. Çekilen aday ise Müslüman olduğu için 
bazı partililerin belediye başkanlığı yarışından çekilmesini istediklerini bildirmiştir.

+ EĞİTİM HAKKI 10.01.2020 

Türkiye’nin Almanya’da üç okul açmasına yönelik hukuki zemin hazırlayacak bir anlaşma 
üzerinde müzakerelere başlandığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu Türk 
okullarının Berlin, Köln ve Frankfurt’ta açılması öngörülmektedir. 

‒ EĞİTİM HAKKI 14.01.2020 

Almanya Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, ilkokula başlayacak çocukların iki aşamalı 
bir dil sınavına tabi tutulması gerektiği yönünde bir açıklamada bulunmuştur. Bakan 
açıklamasında, Pisa testi verilerine göre 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 20’sinin 
okuduğunu anlamakta sorun yaşadığının tespit edildiğini belirterek ilk sınavın kreşte, 
ikinci sınavın ise ilkokulda yapılması önerisini sunmuştur.
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‒ ÇALIŞMA HAKKI 14.01.2020 

Hessen eyaletinde başörtülü olarak davalara katılması engellenen stajyer avukat verilen 
karara karşı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Mahkemenin 
verdiği karar çerçevesinde Hessen eyaleti yargı mercilerinin hâkim, savcı ve avukatlara 
yönelik başörtüsü kısıtlaması onanmıştır. Federal Anayasa Mahkemesi, yasa koyucunun 
tercihinin, söz konusu meslek grupları için dünya görüşü ve din açısından tarafsız bir 
davranış sergilenmesi yükümlülüğüyle ilişkili olduğu belirtmiştir. Federal Anayasa 
Mahkemesi kararında, söz konusu yükümlülüğün her ne kadar başvuru sahibinin dini 
özgürlüklerine ve temel haklarına müdahale anlamı taşısa da meşru olduğunu ifade 
etmiştir. Kuzey Ren-Vestfalya, Berlin ve Baden-Württemberg gibi bazı eyaletlerin 
de benzer düzenlemeleri bulunmakta, diğer eyaletlerde ise başörtüsü özelinde bir 
kısıtlamaya gidilmemektedir. Hukukçulara yönelik başörtüsü yasağı halihazırda eyaletler 
özelinde sınırlı kalmakla birlikte, kararın benzer vakalara emsal teşkil edeceği, federal 
düzeyde de bu yöndeki kısıtlamalara hukuki dayanak oluşturarak daha geniş bir hak 
ihlaline yol açması muhtemeldir.

 

‒ ETKİLİ BİR HUKUKİ YOLA BAŞVURMA HAKKI 17.01.2020 

Almanya Anayasa Mahkemesi, diğer ülkelerde haklarında açılmış dava bulunan ve bu 
sebeple arama kararı çıkarılmış sanıkların iade sürecine ilişkin yeni bir düzenlemeye 
gitmiştir. Buna göre haklarında ülkelerine iade talebi bulunan sanıkların şayet 
gönderilecekleri ülkede siyasi takibata maruz kalma tehlikesi varsa, iadeleri işleme 
alınmayabilecektir. Anayasa Mahkemesi, kararında iade edilecek ülkenin uluslararası 
hukuka uygun davranma taahhüdünün yeterli olmadığını belirtmiştir. Kararın çıkış 
noktası olan emsal davada ise Türkiye tarafından cinayetle suçlanan bir sanığın iadesi 
engellenmiştir. Maktul yakınlarının adalete erişim hakkını engelleyen söz konusu 
uygulama, PKK, FETÖ vb. terör örgütü üyelerine yönelik de koruma sağlayabilecektir. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 20.01.2020 

Nürnberg’de iki okulda Hitler selamı veya gamalı haçlı resimlerin, artık okul çağındaki 
gençlerin telefon sohbet gruplarında dolaşmaya başlaması üzerine harekete geçen 
okul idarecileri, ebeveynlere birer mektup göndererek uyarıda bulunmuştur. Konuyla 
ilgili olarak medyaya açıklamada bulunan okul müdürü, olayı büyük bir vaka olarak 
değerlendirmezken, aileleri mektup ile uyarmanın en doğru yol olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca 2019 yılında da bir meslek okulu öğrencisinin sınıf içerisinde anayasaya aykırı 
nitelikte Nazi sembollerinin yer aldığı resimleri dağıtması üzerine harekete geçen okul 
idarecileri emniyet yetkililerine suç duyurusunda bulunmuştur.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 26.01.2020

Alman Savunma Kuvvetleri Karşı-İstihbarat Servisi, özellikle Özel Harekât Komando 
Birliklerinde olmak üzere Alman ordusunda 2018 yılında 360 civarında olan aşırı sağ 
eğilimli vaka sayısının 2019 yılı itibari ile 550’ye çıktığını açıklamıştır. Söz konusu açıklamada, 
aşırı sağ 550 vaka kaydı bulunmakla birlikte, savunma kuvvetleri personeli arasında 2019 
yılında toplam 14 aşırılıkçının tespit edildiği, bunların arasından ise 8 tanesinin radikal sağ 
eğilimli olduğu, toplamda ise 40 personelin anayasaya bağlılık anlamında kara listeye 
alındığı belirtilmiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 27.01.2020 

Münih yakınlarındaki Erding şehrinde, Neo-Nazi eğilimli sosyal medya paylaşımları, 
özellikle başta Türkler olmak üzere yabancılara yönelik nefret söylemleri ve kamu malına 
zarar verme suçları ile dava edilen 17 yaşındaki bir ortaokul öğrencisine, mahkeme 
tarafından haftanın 7 günü 8 saat sosyal hizmet ve Dachau Nazi Toplama Kampı Anıtını 
zorunlu ziyaret şartı getirilmiştir.

‒ ÇALIŞMA HAKKI 28.01.2020  

Berlin’de bir mimarlık firmasına staj başvurusunda bulunan kişi, firma tarafından “Lütfen 
Arap istemiyoruz” ifadesiyle başvurusunun reddedildiğini belirten bir e-posta almıştır. 
Almanya İş Bulma Kurumunun verilerine göre iş ve staj başvurusunda bulunan yabancı 
isimli bir başvuru sahibinin kabul alma olasılığı Alman kökenlilere göre yüzde 24 daha 
düşüktür.

+ EĞİTİM HAKKI 04.02.2020 

Hamburg Yüksek İdare Mahkemesi, derslere peçe ile katılmak isteyen 16 yaşındaki 
meslek okulu öğrencisi tarafından açılan davada öğrenci lehine karar vermiştir. Ancak 
okul yönetiminden ve SPD, Yeşiller, AfD başta olmak üzere siyasetçilerden ciddi eleştiri 
alan karara karşı, Hamburg ve Schleswig-Holstein’da Okul Yasasının peçe ve burkayı 
yasaklayacak şekilde değiştirilmesinin teklif edileceği duyurulmuştur. 

  

+ EĞİTİM HAKKI 04.02.2020 

Almanya’nın Schleswig Holstein eyaleti koalisyon hükümeti partileri Hristiyan Demokrat 
Birliği ve Hür Demokratik Parti eyalet meclisine üniversite öğrencilerinin derslere peçe 
ve burkayla girmelerinin yasaklanmasına yönelik bir yasa tasarısı sunmuştur. Koalisyon 
ortaklarından Yeşiller Partisi ise bu teklife karşı çıkmış ve yasa reddedilmiştir.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 06.02.2020 

Thüringen Eyaleti başkenti Erfurt’ta bir kreşte öğrenciler arasında kültürel ayrışmaya 
sebep olduğu gerekçesiyle karnaval kostümleri yasaklanmıştır. Erfurt’ta tam zamanlı okul 
öncesi eğitim veren eğitim kurumu, öğrenciler arasında önyargıları beslediği, stereotip 
oluşturduğu ve çok kültürlülüğü zedelediği gerekçesiyle Paskalya Bayramı öncesi 
kutlanan karnaval (Rosenmontag ve Faschingsdienstag) döneminde okula kostümle 
gelinmesini yasaklamıştır. 

‒ ÇALIŞMA HAKKI 12.02.2020 

Bochum Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören bir öğrenci için resmî iş birliği içerisinde 
olunan bir kurum olması hasebiyle staj yeri olarak okul tarafından belirlenen Herne 
Marien Hastanesi yönetimi, başörtülü öğrenciyi, “tarafsızlığı zedelediği” gerekçesiyle 
başörtüsüne izin verilmediğini ifade ederek geri çevirmiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 13.02.2020

Alman Federal Meclisi Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Helge Lindh, Genel Kurulda 
yaptığı konuşmada, Müslümanlara uygulanan ‘şiddet’ ve ‘aşağılama’ için özür dileyerek 
“Müslümanlara nasıl olmaları gerektiğini, onlardan ne beklediğimizi, nasıl davranmaları 
gerektiğini anlatırsak aşağılarız ve nefret biçeriz. Müslümanlara ‘Modern İslam’ın ne 
olduğunu anlatmaya devam etmeyelim. Eğitimli bir başörtülü kadın olarak iş bulmaya 
çalışmanın ne demek olduğunu anlayın.” ifadelerini kullanmıştır.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 13.02.2020

Sağcı popülist AfD (Almanya için Alternatif) Partisi, Alman İç İstihbarat Birimi tarafından, 
Türk cami derneği Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) faaliyetlerinin izlenmesi için 
Meclise önerge sunmuştur. AfD, önergede ülkedeki en büyük İslami çatı kuruluşu olan 
DİTİB ile “İslamcı” olarak nitelendirilen Müslüman Kardeşler arasındaki bağlantının geniş 
çaplı şekilde analiz edilmesini istemiş ve “özgürlükçü, demokratik temel düzeni korumak 
için gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etmiştir. Önergede, Müslüman Kardeşlerin 
dünya çapında en etkili “İslamcı hareket” olduğu belirtilerek, Müslüman Kardeşler ile 
bağlantılı kuruluşlarının faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
AfD’nin önergesine hem koalisyondan hem de diğer muhalefet partilerinden tepki 
gelmiş ve önerge reddedilmiştir.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 16.02.2020 

Almanya’da Gruppe S isimli aşırı sağcı Neo-Nazi örgüt çökertilmiştir. Federal 
Başsavcılıktan yapılan yazlı açıklamada, 4 kişinin aşırı sağcı terör örgütü kurmak, 8 kişinin 
de örgüte destek sağlamak suçlarından tutuklandıkları bildirilmiştir. Söz konusu terör 
örgütü, Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-
Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde Werner S, Michael B, Thomas N. ve Tony E. ile 
ismi belirtilmeyen bir kişi tarafından Almanya’nın devlet ve toplum düzenini sarsmak ve 
ülkede iç savaş benzeri koşullar yaratmak için siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara 
yönelik saldırılar düzenlemek üzere Eylül 2019’da kurulmuştur. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 17.02.2020  

Almanya’nın Hagen kentinde 2019 yılında İslam Toplumu Milli Görüş Derneğine bağlı 
faaliyet gösteren Ulu Camiye kundaklama saldırısında bulunulmuştur. Saldırıda cami 
binasının önündeki çöp bidonları ve kartonlar ateşe verilmiş, çıkan yangında binada maddi 
hasar meydana gelmiştir. Cami cemaati 53 yaşındaki saldırganı yakalayarak polise teslim 
etmiştir. Fail bir yıldır devam eden davada özel mülke tecavüz suçundan 3,5 yıl süresince 
hapis cezasına çarptırılmıştır. Davada olayın İslam düşmanı arka planı değerlendirilmemiş 
ve bu sebeple olay nefret suçları kapsamına dahil edilmemiştir. Mahkeme kararı 
kapsamında saldırı, ibadethaneye yapılmış bir saldırı olarak kategorize edilmediğinden 
ve olayın İslam düşmanı motivasyonla gerçekleştirildiği göz ardı edildiğinden saldırgan 
adi suçlar kapsamında cezalandırılmış, nefret suçlarının gerektirdiği şekilde ağırlaştırılmış 
ceza almamıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 19.02.2020 

Almanya’da aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden 
tehdit, ırkçılık propagandası ile kin ve nefret söyleminde bulunanlara yönelik takibatın 
sağlanması için, söz konusu içerikteki paylaşımların Federal Asayiş Dairesi’ne (BKA) 
bildirilmesini zorunluluğu getiren yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 20.02.2020  

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Krefeld kentinde düzenlediği bir etkinlikte 
katılımcılara içeriğinde ırkçı motifler bulunan boyama kitabı dağıtmıştır. Kitaplarda, 
otomobillerinden ellerinde Türk bayrağı ve silahlarla dışarı sarkan kişiler resmedilmiş, 
bir başka resimde ise burkalı kadınların da bulunduğu bir havuzda Afrikalı erkeklerin 
mayolu kadınları rahatsız eder şekilde gösterildiği çizimler yer almıştır.
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+ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 21.02.2020

Federal İçişleri Bakanı Seehofer, Hanau’daki ırkçı terör saldırısı sonrasında ülke genelinde 
artırılan güvenlik önlemleri kapsamında tren istasyonu, havalimanı gibi alanlarla birlikte 
camiler gibi “hassas kuruluşların” da korunmasına yönelik önlemlerin etkinleştirileceğini 
bildirmiştir. 

+ VATANDAŞLIK HAKKI 25.02.2020

Hamburg eyalet seçimlerinde Türkiye kökenli adaylar mecliste 13 sandalye ile temsil 
hakkı kazanmıştır. Toplam 123 üyesi bulunan Hamburg Eyalet Meclisinde Sosyal 
Demokrat Partiden Bülent Öneş, Kazım Abacı (üçüncü kez), Cem Berk, Güngör Yılmaz 
(ikinci kez) ve Ali Şimşek, Yeşiller’den Yusuf Uzundağ, Filiz Demirel ve Sina Demirhan, 
Hristiyan Demokrat Birliği’nden David Erkalp (tercihli oylarla) sandalye kazanmıştır. 
Sol Parti liste başı adayı Cansu Özdemir, Deniz Çelik, Metin Kaya ve Mehmet Yıldız’ın 
da meclise girdiği seçimlerde parlamentonun neredeyse yüzde 10’u Türkiye kökenli 
milletvekillerinden oluşmuştur.

+ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 26.02.2020

Hanau Saldırısı ardından Almanya genelinde aşırı sağ ile mücadele önlemleri kapsamında 
ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasına yönelik Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Geisel, 
yaptığı açıklamada, bundan sonra camilerin üniformalı ve sivil polisler tarafından daha 
iyi korunacağını bildirmiştir. Bununla birlikte Berlin’de camilerin yanı sıra Müslümanlara 
ait bütün lokallerde güvenlik önlemlerinin daha etkin hale getirileceği ifade edilmiştir.

‒ EĞİTİM HAKKI 27.02.2020

5. Münih Eğitim Raporu’nda, yabancı ülke vatandaşları ile Almanya pasaportuna sahip 
öğrenciler arasında yapılan kıyaslamaya göre sadece yüzde 15,8 yabancı öğrenci Abitur 
yaparken (yüksekokul veya üniversite eğitimini mümkün kılan lise diploması) bu oran 
Almanya vatandaşı öğrencilerde yüzde 40,6’ya çıkmaktadır. Raporda, özellikle göç 
geçmişi olan öğrencilerin dil yeterliliği konusunda yaşadıkları eksiklikten dolayı sıkıntı 
yaşadığı, bununla birlikte göçmen kökenli ailelerden gelen öğrencilerin sosyal refah 
anlamında da dezavantajlı konumda bulunduğu, bunun da eğitim başarısına yansıdığı 
kaydedilmiştir. Raporda yabancı kökenli öğrencilerin yüzde 11,9’unun diplomasız olduğu, 
bu oranın Almanya vatandaşı öğrencilerde yüzde 4,2’ye düştüğü tespit edilmiştir.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 02.03.2020

Alman Şansölyesi Angela Merkel yaptığı basın açıklamasında Almanya’da farklı aile 
kökeni, farklı inanç ve farklı ten rengine sahip insanların yaşadığını belirterek, herkes için 
eşit hak ve yükümlülüklerin geçerli olduğunu ifade etmiştir. Merkel, aşırı sağ ve nefret 
suçlarıyla mücadelenin daha etkin hale getirilmesine yönelik Ekim ayında bir kanun 
çıkarılacağını duyurmuştur. Kanunların uygulanmasından sorumlu tüm kurumların 
personel olarak güçlendirileceklerini ifade eden Merkel, aşırı sağı önlemeye ilişkin 
çalışmalara 2020 yılı için 125 milyon avro ayırdıklarını kaydetmiştir. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 03.03.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Şubat 2020’de Hanau’da dokuz göçmen 
kökenlinin öldürüldüğü ırkçı saldırının ardından göçmen derneklerinden gelen talep 
çerçevesinde aşırı sağ motivasyonlu şiddet ve ırkçılıkla mücadele amacıyla bir hükümet 
komisyonu kurulacağını bildirmiştir. Diğer taraftan, Federal Aile Bakanı Franziska Giffey ise 
“Almanya’nın bir ırkçılık sorunu var” ifadeleri ile ırkçılıkla mücadeleye daha fazla ödenek 
ayrılmasını talep etmiştir. Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-
Mauz ise aşırı sağ teröre dikkat çekerek, “Aşırı sağ şiddet şu anda ülkemizdeki en büyük 
tehlikedir, ırkçılığı tanımamız, adlandırmamız ve onunla mücadele etmemiz gerekiyor” 
açıklamasında bulunmuştur.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 06.03.2020  

Aryan Circle Germany isimli aşırı sağ örgüt militanlarına yapılan baskında elde edilen 
deliller Göttingen Polis Teşkilatı tarafından ihmalkarlıkla baskın yapılan mekânın önünde 
unutularak kaybedilmiştir. 

‒ YAŞAMA HAKKI 12.03.2020 

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinde 2019 yılında, 38 yaşındaki Türk eşi ve 8 
yaşındaki oğlu Yunus’u boğazını keserek öldüren Alman iş insanı Josef H. (61), ömür boyu 
hapisle yargılandığı davada, cezai ehliyeti olmadığı gerekçesi ile ceza almamıştır. Öte 
yandan Alman iş insanı, cinayetten kısa süre önce 7 milyon avro yatırımla iki adet ışın 
tedavi merkezini törenle hizmete açmıştır.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 18.03.2020

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da Alman anayasasını reddeden radikal ırkçı 
‘Reichsbürger’ adlı grubun, ırkçılık, antisemitizm ve tarih revizyonizmi üzerine kurulu 
örgüt ideolojisinin demokratik değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle ilk kez yasaklılar 
listesine alındığını duyurmuştur. Anayasayı Koruma Teşkilatı raporlarına göre; Almanya 
genelinde 19.000 üyesi olan örgütün en bilinen ismi, Heike W. sosyal medya üzerinden 
gerçekleştirdiği yayınlarla örgüt propagandası yapmaktadır. Reichsbürger örgütünün, 
kendisi gibi birkaç ay önce yasaklanmış olan, Nazi eğilimli Combat18 grubu ile “Adolf 
Hitler Savaş Birliği” kod adı altında ittifak kurduğu da raporda belirtilmiştir. Örgüt üyeleri 
topluca karara yönelik mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuşlardır. 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 22.03.2020 

Covid-19 karantina sürecinde Almanya genelinde birçok camide açıktan ezan okunmasına 
izin verilmiştir. Bu kapsamda Duisburg Merkez Camii ile Köln Merkez Camii’nde karantina 
dönemiyle sınırlı tutulmakla birlikte ilk kez kamuya açık ezan okunmuştur. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 24.03.2020 

Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından görülen davada aşırı sağcı “Revolution 
Chemnitz” isimli terör örgütü üyesi 8 kişi, terör örgütü kurmak ve üye olmak suçlamasıyla 
yargılanmıştır. Örgüt üyeleri iki yıl üç ay ila beş buçuk yıl arasında değişen hapis cezasına 
mahkûm edilmiştir.

‒ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 27.03.2020 

Almanya İçişleri Bakanlığının, Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevapta 2019’da 
sığınmacılara yönelik 1620, sığınmacı yurtlarına karşı da 128 saldırı yapıldığının kayda 
geçtiği ifade edilmiştir. Cevapta 260 saldırıda kundaklama girişiminde bulunulduğu, 
patlayıcı madde ve silah kullanıldığı ve 229 kişinin yaralandığı aktarılmıştır. Almanya’da 
2018’de ise sığınmacılara yönelik 1775, sığınmacı yurtlarına yönelik de 173 saldırı kayıtlara 
geçmiştir. 
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‒ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 06.04.2020 

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD’nin “Zayıf Devlet” adlı belgeseli için yapılan 
araştırmaya göre, 2015-2018 yılları arasında sığınmacı yurtlarını hedef alan, gamalı 
haç çizmekten patlayıcı madde ile saldırıda bulunmak ve kundaklamaya kadar ırkçı 
saiklerle işlenen 2.558 suç kayıtlara geçmiştir. Araştırmada işlenen bu suçlardan sadece 
467’sinin polis tarafından aydınlatılabildiği ifade edilmiştir. Bu durum polisin aşırı sağ 
vakaların sadece yüzde 18’inde fail veya failler hakkında soruşturma başlattığı anlamına 
gelmektedir. Sadece 206 vakada, fail veya failler para veya hapis cezasına çarptırılmıştır. 
Dolayısıyla, aydınlatılan vakaların yaklaşık yüzde 44’ü, bütün vakaların da sadece yüzde 
8’i mahkumiyet ile sonuçlanabilmektedir.  

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 07.04.2020 

DİTİB’in, Rheinland-Pfalz Eyaleti yönetimi ile imzaladığı “Hedef Anlaşması” çerçevesinde 
bölge teşkilatının dini cemaat statüsü kazanmasına ilişkin ilk adım atılmıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 08.04.2020 

Almanya’nın Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke’yi katleden Neo-Nazi Stephan 
E.’nin 2003 yılında bir solcu aktivist ve öğretmene saldırı düzenlediği suçlamasına ait 
soruşturma dosyasının kaybolduğu bildirilmiştir. Daha önce mülteci yurduna bombalı 
saldırıda bulunmak, Frankfurt’ta Türk din görevlisini bıçaklamak, 1 Mayıs’ta sendikacılara 
sopalarla saldırmak ve Iraklı bir mülteciyi bıçakla ağır yaralamak gibi suçlardan sabıkası 
olan sanığın NSU terör örgütü ile irtibatı ise kuvvetli şüphe olmasına rağmen yeterince 
araştırılmamış ve örgüt bağı belirsiz bırakılmıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 20.04.2020  

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde 8’i Türk, 10 kişinin öldürülmesine ilişkin 5 yıl süren 
NSU davasında gerekçeli karar açıklanmıştır. Toplam 3 bin 25 sayfalık kararın yazımı 93 
hafta sürmüştür. Örgütün hayatta kalan tek üyesi kabul edilen ve ömür boyu hapis cezasına 
çarptırılan Beate Zschaepe’nin haricinde hapiste hiçbir sanık kalmamıştır. Davanın 
müdahil avukatları tarafından, “hukuk devletinin iflasının abidesi” başlığıyla yayımlanan 
ortak açıklamada, gerekçeli kararda NSU terör ağının boyutunun reddedildiği ve toplanan 
kanıtların sonuçlarının yeterince araştırılmadığı belirtilmiştir. “Gerekçeli kararda güvenlik 
birimlerinin ve istihbaratın rolü tamamıyla görmezden gelindi.” değerlendirmesinde 
bulunan avukatlar, kurbanlardan Halit Yozgat’ın öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunan 
istihbarat elemanı Andreas T.’nin isminin dahi kararda yer almadığını belirtmişlerdir.
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‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 28.04.2020 

Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı, okullarda verilen İslam din dersi için DİTİB Hessen 
Eyalet Birliği ile 2012 yılından itibaren devam eden anlaşmayı, kuruluşun bağımsızlık 
ilkesini ihlal ettiği ve Türk hükümetinin bir uzantısı olduğu gerekçesiyle tek taraflı olarak 
sonlandırdığını duyurmuştur. Söz konusu düzenleme 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 
itibariyle yürürlüğe girecek olup eyaletteki 56 ilkokulun ve 12 orta düzeyde okulun 
karardan etkileneceği bildirilmiştir. 

 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 04.05.2020 

Wiesloch kentinde 2018 yılı Eylül ayında bir kafede oturan Türk aileye, “Heil Hitler, 
Almanya Alman’lara aittir“ diyerek sözlü tacizde bulunan ırkçılara ilişkin açılan davanın 
ilk duruşması bir buçuk yıl gibi bir sürenin ardından başlamıştır. Heidelberg’de görünen 
davanın ilk duruşmasında saldırıya uğrayan Sinan K. ve eşi ile 7 sanıktan 3’ü ifade vermiş, 
3’ü de kardeş olan sanıklardan Manuel, Johannes ve Lucas B. kendilerine yöneltilen 
suçlamaları kabul etmiştir. Sinan K. ve ailesine saldıran ırkçılardan birinin polis teşkilatında 
sözleşmeli personel olarak çalıştığı ortaya çıkmıştır. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 04.05.2020 

Almanya’nın Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Eva Kühne Hörmann, çocuklarına oruç 
tutturan Müslüman aileleri cezalandırmakla tehdit etmiştir. Sosyal medya üzerinden 
yaptığı açıklamada “Eğer çocuklarınıza zorla oruç tutturursanız, bunun hesabını verirsiniz” 
ifadelerini kullanmıştır.

‒ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 11.05.2020 

Almanya’da aşırı sağ eğilimli Neo-Nazi sempatizanlarının en yoğun bulunduğu yerlerin 
başında gelen Dortmund’un Dorsfeld ilçesindeki mahallede güvenlik amacıyla 
yerleştirilen kameralarının sökülmesi kararlaştırılmıştır. Gelsenkirchen İdari Mahkemesi, 
semt sakini dört kişinin açtığı davada, kişisel verilerin dokunulmazlığı ve kamusal alanda 
kişinin bilgisi haricinde kayıt alınmasının kanuni olmadığına vurgu yaparak 2019 yılı eylül 
ayında kurulan kameraların sökülmesine hükmetmiştir. 
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‒ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ 12.05.2020 

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’da 
başta aşırı sağ ve sağ eğilimli çevrelerden olmak üzere medya mensuplarına yönelik 
düzenlenen saldırılar ve sonrasında cezai kovuşturmadaki eksiklikler basın özgürlüğünü 
tehdit eder boyuttadır. Almanya’da 2015-2020 yılları arasında 119 gazeteci doğrudan 
fiziksel şiddete maruz kalmış, bu saldırıların yüzde 77’si aşırı sağ ve sağ görüşlü failler 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bielefeld Üniversitesinin 322 medya mensubuyla yaptığı 
güncel bir araştırma ise gazetecilerin yüzde 59,9’unun son 1 yılda en az bir kez saldırıya 
maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Bu oran 2017 yılında yüzde 42 olarak kaydedilmiştir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 13.05.2020 

Aşırı Sağcı, Irkçı ve Antisemitizm Şiddet Mağdurları Danışma Merkezleri Birliği (VBRG) 
Almanya nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Saksonya, Thüringen, Saksonya-Anhalt, 
Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ve Kuzey-Ren 
Vestfalya eyaletlerindeki aşırı sağ ve ırkçı şiddete ilişkin 2019 yılı verilerini açıklamıştır. 
Kuruluşun raporuna göre 2019’da bu 8 eyalette aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen 
1347 şiddet olayı kayıtlara geçmiş, veriler ışığında 2019’da günde en az 5 kişinin aşırı sağcı 
şiddetin mağduru olduğu, şiddet olaylarının yüzde 80’inde adam yaralama suçunun 
işlendiği bilgisi paylaşılmıştır.

‒ İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI VEYA ALÇALTICI MUAMELE VEYA 
CEZA YASAĞI 19.05.2020

Solingen şehrinde ikamet eden Türk ailenin evine Polis Özel Harekat Birimi tarafından 
sabah saatlerinde bir baskın yapılmış, arama kararı gösterilerek girilen evde, evin 22 
yaşındaki oğlu Ahmet Tayyip Y.’a şiddet uyguladığı ve ardından hastaneye götürdüğü, 
gencin kafatasındaki darbeler nedeniyle müşahede altında tutulduğu, baskının 
gerekçesinin, Ahmet Tayyip Y.’nin, 5 Mart 2020 tarihinde bir çete tarafından Afrika kökenli 
bir kişinin dövülmesi esnasında olay mahallinde bulunması olduğu öğrenilmiştir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 27.05.2020 

Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) suç istatistiklerine göre 2019 yılında siyasi 
motivasyonlu suçların sayısı yüzde 14 oranında artarak 41 bin 177’ye yükselmiştir. Nefret 
söyleminden, yaralama, kundaklama ve cinayetlere uzanan suç eylemlerinin yüzde 
50’den fazlasının aşırı sağ eğilimli saldırganlarca işlendiği bildirilmiştir. Aşırı sağcıların 
işlediği suçların sayısı 2018’e göre yüzde 9,4 oranında artarak 22 bin 342’ye yükselmiştir. 
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, en büyük 
tehdidin önceden de olduğu gibi “aşırı sağ tehdit” olduğunu belirtmiştir. 
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 29.05.2020 

Saksonya Eyaleti Bautzen Polis Yüksekokulunda eğitim alan 3 öğrenci, Nazi 
sempatizanlığı nedeniyle ihraç edilmiştir. Söz konusu öğrencilerin kampüs alanında Nazi 
selamı verdikleri, “Heil Hitler” ve “Sieg Heil” sloganlarını kullandıkları tespit edilmiştir. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 04.06.2020

Almanya’da eyalet düzeyinde ilk kez Berlin’de Eyalet Ayrımcılıkla Mücadele Yasası 
(Berliner Landes-Antidiskriminierungsgesetz) Eyalet Meclisinde kabul edilmiştir. 
Yasa, federal düzeydeki mevcut “Genel Eşitlik Yasası”nın (AGG) kapsamına girmeyen 
alanları kapsamakta olup özellikle kamu alanında ve kamu personeli tarafından yapılan 
ayrımcılığa karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Berlin eyaleti çıkardığı yasayla polis, 
okul, belediye de dahil tüm kamu kuruluşlarında ve kamuya ait şirketler ile kamunun 
yarısından fazla payının bulunduğu özerk kuruluşlarda köken, ten rengi, cinsiyet, din, 
inanç, engellilik, yaş ve cinsel kimlik ve sosyal statüden dolayı ayrımcılık yapılması 
durumunda yargıya başvurma ve tazminat hakkı getirmektedir. Ancak söz konusu yasa 
Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştır. Yasa başka eyaletlerce görev için Berlin 
eyaletine gönderilen polisler için de geçerli olacağından, Federal İçişleri Bakanı Horst 
Seehofer ve bazı eyaletlerin içişleri bakanları bu durumun özellikle polisleri zor durumda 
bırakabileceği ve talep halinde başka eyaletlerden Berlin’e polis gönderilmesini 
zorlaşabileceğine işaret etmişlerdir.  

 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 18.06.2020 

“Aşırı Sağ ve Nefret Suçları ile Mücadele Yasası” Federal Meclis tarafından onaylanmıştır. 
Yasa marifetiyle Alman adalet sisteminin nefret suçları ile mücadelede daha etkin 
enstrümanlara kavuşması ve bu kapsamda cezai yaptırımların ağırlaştırılması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda mevcut Ceza Yasasında bir dizi değişikliğe gidilmiş, 
antisemitizm motivasyonu cezayı ağırlaştırıcı suç unsuru olarak ilk kez bir Alman kanuni 
metnine eklenmiştir. Yasa, ayrıca sosyal ağlar üzerinden şiddet, ölüm tehdidi ve nefret 
söylemi gibi eylemler için soruşturma sürecinin ivedilikle başlatılabilmesi amacıyla 
Federal Kriminal Polis Teşkilatına (BKA) başvuru mekanizmasını etkin hale getirmektedir.

‒ ÇALIŞMA HAKKI 18.06.2020 

Tatil dönemi için Hamburg’da bir market zincirine kasiyer olarak iş başvurusunda bulunan 
16 yaşındaki başörtülü öğrenci, market müdürü tarafından İslam düşmanı muameleye 
maruz kalmıştır. Market müdürü, öğrenciye “Ya başörtünü çıkartırsın ya da burada 
çalışamazsın.” ifadelerini kullanmıştır. Söz konusu şirket, yaşadığı olayı sosyal medyada 
paylaşan öğrenciden özür dilemiş ve açılan dava sonucu genç kıza tazminat ödemek 
zorunda kalmıştır.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 22.06.2020 

Federal Hükümetin Hanau Saldırısı ardından ırkçı saldırı mağdurlarına psikolojik 
danışmanlık ve destek mekanizmaları tesis edilmesine yönelik 50.000 Avroluk mali 
destek paketi, Hessen Eyalet Yönetimi tarafından askıya alınmıştır. 

 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 24.06.2020 

Almanya’da aşırı sağcı “Nordadler” (Kuzey Kartalı) örgütü, anayasal düzene karşı 
faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle yasaklanmıştır. Federal Almanya İçişleri Bakanı 
Horst Seehofer’in talimatıyla örgütünün yasaklanarak Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı 
Saksonya, Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde örgüt üyelerine ait binalarda aramalar 
yapılmıştır. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 30.06.2020 

Federal Alman Savunma Kuvvetlerinde aşırı sağ eğilimleri olduğu gerekçesiyle Komando 
Özel Kuvvetler Birliği KSK’nın bir bölümünün feshedilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, 
70 askerden oluşan KSK’ya bağlı 2. Bölükte, bölüğe mensup askerlerin dörtte birinin 
aşırı sağ eğilimleri gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutulduğu bildirilmiş ve bu bölüğün 
tamamen lağvedilmesine karar verilmiştir.  KSK’nın diğer birimleri ise bir nevi gözetim 
altında tutulacak, komando eğitiminin merkezileşmesi sağlanarak eğitim sürecinde 
kontrol artırılacaktır.  

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 06.07.2020 

Avrupa Konseyi’ne bağlı “Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu” (ECRI) 
tarafından Alman emniyet teşkilatındaki ırkçı eğilimleri tespit etmek amacıyla tavsiye 
edilen Irksal Profilleme araştırması, Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in de şüphelilerin 
gerekçe yokken ten rengi ve görüntülerine göre değerlendirildiği “ırksal profilleme” 
uygulamasına yönelik araştırmanın yapılması gerektiğini, araştırmanın kimseye yönelik 
genel bir suçlamada bulunma amacı taşımadığını ve mevcut durumun tespiti açısından 
gerekli olduğunu ifade etmesine rağmen, İçişleri Bakanlığı tarafından zaten polisin 
ayrımcılık yapmasının yasak olduğu, araştırmaya gerek olmadığı belirtilerek iptal 
edilmiştir.  
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‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 09.07.2020 

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (Bundesamt für 
Verfassungsschutz – BfV) tarafından yayınlanan 2019 yılı raporunda, Avrupa Türk İslam 
Birliği (ATİB) teşkilatı ilk kez “iç güvenlik tehdidi potansiyeli taşıyan radikal İslam’la irtibatı 
bulunmayan aşırılıkçı yapılanma” kategorisine dahil edilmiş ve iç istihbarat tarafından 
izlemeye alınmıştır. Geçmiş raporlarda sadece, “bozkurtlar” olarak tanımlanan Avrupa 
Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon (AÜTDF) dernekleri, yabancılar tarafından tesis 
edilmiş ırkçı motivasyona sahip kuruluşlar arasında kaydedilirken, 2019 raporunda 
Ülkücü Hareketin “İslami kanata daha yakın çatı yapılanmalarından biri” ifadesiyle ATİB 
de aynı kapsama alınmıştır. Söz konusu rapordan hareketle 15 Temmuz 2020 tarihinde ise 
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (Zentralrat der Muslime in Deutschland - ZMD), 
kurucu üyelerinden olan ATİB teşkilatının üyeliğinin incelemeye alınacağını duyurmuştur.

‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 13.07.2020 

Baden Württemberg eyaletinde bir ilkokulda üçüncü sınıf öğrencisine teneffüste Türkçe 
konuştuğu için öğretmeni tarafından 2 sayfa “neden okulda Türkçe konuşmamalıyız” 
konulu ceza ödevi verilmiştir. Konuya ilişkin dava sonrasında, okul yönetimi aileden özür 
dilemiş ve olaya karışan öğretmen görevden alınmıştır. Söz konusu bölgede görev yapan 
bir Türk öğretmen çocuğun annesi ile irtibata geçmiş, çocuğun bu olaydan psikolojik 
olarak derinden etkilendiğini, annesine bir daha asla Türkçe konuşmak istemediği ve 
okulundan ayrılmak istediğini belirttiğini aktarmıştır. 

‒ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 14.07.2020

Daha önce 8’i Türk toplam 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü 
davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız ve ailesini hedef alan “NSU 2.0” 
imzalı tehdit mektubuna ilişkin soruşturmada Yıldız’a ait adres ve diğer bilgilerin Hessen 
Emniyet Müdürlüğü sisteminden sorgulatıldığının tespit edilmesinin ardından, benzer 
şekilde “NSU 2.0” imzalı tehdit mektubu alan Türk kabare sanatçısı İdil Baydar ile Sol 
Parti Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı Janine Wissler’in bilgilerinin de emniyete ait 
bilgisayarlardan sorgulatıldığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu gelişme, Hessen Emniyet 
Müdürü Udo Münch’ün de istifasını getirmiştir. Bazı medya kuruluşları mektupların 
doğrudan emniyet bilgisayarlarından gönderildiğini iddia etmektedir. 2020 yılı Temmuz 
ayı itibariyle NSU 2.0 imzasıyla gönderilen tehdit mektubu sayısı 70’e ulaşmıştır.
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‒ SEYAHAT VE İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 18.07.2020

6 aydır kesintisiz Türkiye’de bulunan, Almanya’dan emekli Ayşe İ.’nin oturma izni 
Türkiye’de 1 yıl kaldığı iddiasıyla iptal edilmiştir. Ayşe İ., 3 yıl süreli oturumunun mart 
ayında dolmasından bir ay önce Yabancılar Dairesine oturma izni uzatma talebinde 
bulunduğunu, koronavirüs salgını dolayısıyla 4 ay gecikmeli gönderilen mektupta “Artık 
Türkiye’de yaşayacağınızı bildirdiğiniz için oturma izninizi uzatamıyoruz.” ifadelerini içeren 
bir cevap aldığını belirtmiştir. Ayşe İ.’nin hak kaybının giderilmesi için açtığı dava devam 
etmektedir.

‒ EĞİTİM HAKKI 22.07.2020

Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nde belediye meclisi, okullarda çocukların 
burka giymesini yasakladığını açıklamıştır. Belediye Meclisi eyalette daha önce de 
öğretmenlere burka giymeyi yasaklamıştır. Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, 
okullarda kişinin yüzünü tam olarak örten burka kıyafetini giyen öğrencilerin az sayıda 
olduğunu, ancak yeni yasa ile burkanın tamamen yasaklandığını ifade etmiştir. Burka 
yasağının, öğretim sisteminin tüm seviyelerinde uygulanacağı bildirilmiştir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 23.07.2020

Alman ordusunun sosyal medya yöneticisi Marcel B.’nin aşırı sağcılarla bağlantılı olduğu 
ve bir sohbet uygulaması üzerinden darbe hazırlığı senaryolarının konuşulduğu aşırı sağcı 
bir kanalda en az iki askerin aktif olduğu iddiasında bulunulmuştur. Bahsi geçen sohbet 
kanalında Kasım 2019-Haziran 2020 dönemi içinde 240’tan fazla kişinin sohbete katıldığı 
belirtilmektedir. Savunma Bakanlığı iddialarla ilgili yaptığı açıklamada; Marcel B.’ye 
yönelik iddiaların “hızlı ve özenli” bir şekilde araştırılacağını bildirerek Bakanlığın özellikle 
aşırı sağcı eğilimlere karşı “sıfır tolerans” politikası izlediğine vurgu yapmıştır. Ancak bir 
önceki yıl zaten Alman ordusunda aşırı sağ skandalların art arda gelmesi sonrasında, 
askeri istihbarat birimi MAD’de yeniden yapılanmaya gidilerek aşırı sağcıların daha hızlı 
bir şekilde fark edilip ordudan ayıklanabilmesi için iç istihbarat birimi, Anayasayı Koruma 
Teşkilatı ile iş birliği içinde özel bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bunun üzerine tespit 
edilen vakaların sayısı da artmış, sadece 2019 yılında 600 şüpheli vaka belirlenmiştir. 
Bu son iddialar ise bu birime rağmen aşırı sağ vakaların artacağı yönündeki şüpheleri 
kuvvetlendirmiştir.
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‒ İNSAN ONURUNUN KORUNMASI 29.07.2020 

Federal Dışişleri Bakanlığının “Din ve Dış Politika” projesi kapsamında, Yahudiliği temsilen 
Haham Max Feldhake ve Protestanlığı temsilen Evanjelik rahip Peter Jörgensen ile 
birlikte, İslam’ı temsil etmek üzere de Nurhan Soykan danışman olarak görevlendirilmiştir. 
Nurhan Soykan’a yönelik siyasi çevreler ve medyada yer alan radikal bir İslam anlayışı 
benimsediği, “antisemitizmle arasına beklenen düzeyde mesafe koyamadığı” yönündeki 
itibarsızlaştırma kampanyalarının ardından Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde 
oluşturulması planlanan dini danışmanlık uygulamasını ertelediğini ilan etmiştir.

‒ ÇALIŞMA HAKKI 01.08.2020 

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Evanjelik şehir kliniğinde 25 yıldır görev yapan 
42 yaşındaki hemşirenin, başörtüsü takmaya karar vermesinin ardından “Hristiyan 
değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle” klinikteki görevine son verilmiştir. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 11.08.2020 

Almanya’nın birinci ligi Bundesliga takımı FC Köln, yeni formasında Köln şehri siluetine 
DİTİB Merkez Camiini de dahil etmiştir. Uygulamadan rahatsız olan bir kulüp taraftarının 
“kendisini ve takımını İslam’la bağdaştıramadığı gerekçesiyle” üyeliğini iptal etmek için 
yazdığı e-postaya, kulüp yetkilileri “Hadi Tschüss” (Hadi Güle Güle) ifadesiyle cevap 
vermiştir.

‒ ÇALIŞMA HAKKI 12.08.2020 

Bir milyon üç yüz bin itfaiye çalışanının üyesi olduğu Alman İtfaiye Birliği’nin (DFV) ilk 
kadın genel müdürü olan Dr. Müjgan P., birliğe karşı cinsel taciz, hakaret ve ayrımcılık 
suçlamasıyla dava açmıştır. Müjgan P.’nin yönetici olmasına DFV başkan yardımcılarından 
birinin “İlla bir Türk’ün Alman İtfaiye Birliği’nde yönetici mi olması gerekiyor!” sözleriyle 
tepki gösterdiği ve başka bir müdür yardımcısının ise kadın yöneticiye “Sen buraya uygun 
değilsin!” diyerek mobbing uyguladığı belirtilmektedir. Ayrıca bir müdür yardımcısının 
Müjgan P.’ye üç ay boyunca cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği de iddialar arasında 
yer almıştır. 
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+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 13.08.2020 

Almanya’nın Saarland eyaletinde bir pilot proje kapsamında din dersi eğitimi veren 4 
ilkokul hakkında  İslam dini derslerinin, din ile devlet işlerinin ayrı tutulması prensibine 
ters düştüğü, mezhebe bağlı din derslerinin temelde anayasaya aykırı olduğu ve 
projede Türkiye’nin Almanya’daki resmi uzantısı olduğu iddia edilen Diyanet İşleri Türk-
İslam Birliği (DİTİB) ile işbirliği gerekçe gösterilerek Saarland Eyaleti İdare Mahkemesine 
başvuruda bulunulmuş, Mahkeme ise davacının konunun doğrudan muhatabı olmadığı 
ve kişisel haklarının zedelenmediği gerekçesiyle dava başvurusunu reddetmiştir. 

‒ İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI VEYA ALÇALTICI MUAMELE VEYA 
CEZA YASAĞI 15.08.2020

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Düsseldorf şehrinde, ABD’de yaşanan Geoge 
Floyd vakasındaki gibi, kent merkezinde bir kişinin boynuna dizle bastıran iki polis 
memurunun görüntüyü çeken kişinin uyarılarına aldırış etmediği görülmektedir. Olaya 
ilişkin KRV eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, polisin mukavemet gösteren şahsı kanunun 
tanıdığı hakları kullanarak etkisiz hale getirdiğini, herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığını 
belirtmiştir. Olayın soruşturulması kapsamında eyalet meclisi bir rapor hazırlamaktadır.

‒ İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI VEYA ALÇALTICI MUAMELE VEYA 
CEZA YASAĞI 15.08.2020

Frankfurt kentinde polisin gözaltına almak istediği kişiye, yerde savunmasız bir şekilde 
yatmasına rağmen yumruk ve tekmelerle şiddet uyguladığı görüntülerin yer aldığı 
videolar sosyal medyada paylaşılmıştır. Frankfurt polisi tarafından yapılan açıklamada, 
sokakta bulunan kalabalığın dağılmasının istendiği, gözaltına alınan kişinin hakaret 
ettiği ve polislere tükürmesi sonrası yere yatırıldığı ifade edilmiştir. Görüntülerde, yerde 
direnmeden yatan şahsa kelepçe takarak gözaltına almak isteyen polisin, şahsın üzerine 
çıktığı yumruk ve tekme attığı kayda alınmıştır. Savunmasız bir şekilde yere yatırılan 
29 yaşındaki şahsın kafasına diğer bir polis memuru tarafından da tekme atıldığı, polis 
şiddeti karşısında duruma itiraz eden kalabalığa ise biber gazı sıkıldığı görülmektedir. 
Olayın ardından polislere soruşturma açılmıştır.
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‒ İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI VEYA ALÇALTICI MUAMELE VEYA 
CEZA YASAĞI 18.08.2020

Hamburg’un Neustadt semtinde elektrikli kaykay ile okuldan evine giden 15 yaşındaki 
Kadir H., aracı kaldırımda sürdüğü gerekçesiyle polis tarafından durdurulmuştur. Polis, 
cezai işlem yapacağını belirterek Türk çocuktan kimlik istemiş, yanında kimliği olmayan 
çocuğun cezaya itiraz etmesi üzerine polis, olay yerine 3 polis daha çağırarak gözaltına 
alınmaya direnen astım hastası çocuğu kaldırıma bastırarak orantısız güç uygulamıştır. 
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polis müdahalesi sırasında çocuğun nefes 
alamadığını bildirmesinin dikkate alınmadığı görülmektedir.  

+ İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI VEYA ALÇALTICI MUAMELE VEYA 
CEZA YASAĞI 19.08.2020

Almanya’nın Frankfurt kentinde gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan üç polis 
memuru görevden alınmıştır. 15.08.2020 Pazar gecesi meydana gelen olayda polis 
memurlarının 29 yaşındaki şahsa şiddet uyguladığını gösteren iki video sosyal medyada 
defalarca paylaşılmıştır. Videolardan birinde üç polis memurunun yere yatırdıkları şahsa 
direnmediği halde tekme ve yumruk attıkları kayda geçmiştir. Olayın ardından yapılan ilk 
değerlendirmede iki polis memuru hakkında daha disiplin soruşturması açıldığı ve üç 
polis memurunun da görevden alındığı belirtilmiştir.

+ ÇALIŞMA HAKKI 27.08.202

Almanya’nın Erfurt şehrinde bulunan Federal İş Mahkemesinde görülen temyiz davasında 
başörtüsü taktığı gerekçesiyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin dinî inancı 
nedeniyle ayrımcılığa uğradığına karar verilmiştir. Berlin eyaletinde 2005’te yürürlüğe 
giren Tarafsızlık Yasası’nda (Neutralitätsgesetz) yer alan genel başörtüsü yasağının 
anayasaya aykırı olduğu görüşüne varan mahkeme, bir alt mahkeme olan Eyalet 
Mahkemesinin tazminat kararını onamıştır. Federal İş Mahkemesinin kararında ayrıca 
Anayasa Mahkemesinin 2015’te verdiği karara atıfta bulunulmuştur. Almanya Anayasa 
Mahkemesi 2015 yılında iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay 
vermiş, bu kararda da “soyut bir tehlikeden” dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına, 
ancak okul huzurunun bozulmasında “yeterli somut tehlike” görülmesi durumunda 
başörtüsü yasağının getirilebileceğine hükmetmiştir.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 31.08.2020 

Almanya Aile, Yaşlılar, Spor ve Gençlik Bakanlığının katkılarıyla ülkede İslam düşmanı 
ırkçılıkla mücadele konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında iletişimin 
artırılması ve konunun tek merkezden takibine ilişkin oluşturulan Claim Allianz İslam 
Karşıtlığı ile Mücadele Ağı, Avrupa Birliği iş birliği ve Mercator Vakfı desteğiyle kurulan 
i-report.eu sayfası üzerinden, Almanya ve Avusturya’da müstakil derneklerce kayıt 
altına alınan Müslüman karşıtı ırkçılık vakalarının merkezi bir veri bankasına işlenmesini 
hedeflemektedir. 31 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete geçirilen I Report projesinde Türk 
dernekleri de yer almaktadır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 02.09.2020 

30 Ekim 2019 tarihli Aşırı sağ ve Nefret Suçlarına Karşı Eylem Planı çerçevesinde, Federal 
Kabinenin 18 Mart 2020 tarihli kararının ardından, ilk oturumunu 20 Mayıs 2020 tarihinde 
gerçekleştirdiği aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele komisyonu toplantısında, Eylül 
ayında planlanan ikinci oturuma STK temsilcileri ve uzmanlardan oluşturulacak bir 
komisyonun davet edilmesi planlanmış olup söz konusu komisyon 02.09.2020 tarihinde  
Şansölye Merkel’in başkanlığındaki Federal kabine ile görüşmüştür. Komisyonda 
ülke genelinde aşırı sağ ve nefret suçları mağdurlarına yönelik daha iyi koruma 
mekanizmalarının hayata geçirilmesi, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Kurumunun 
(Antidiskrimierungsstelle des Bundes) daha etkin çalışması, mağdurlara danışmanlık 
ve psikolojik destek konularında yeni merkezlerin açılması, mevcutların güçlendirilmesi 
kararı alınmıştır.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 06.09.2020 

Bir Alman gazetesinin 16 Eyalette içişleri bakanlıkları ve emniyet müdürleri ile 
gerçekleştirdiği anket sonucuna göre son 5 yıl içerisinde federal düzeyde polis 
teşkilatlarında 170 aşırı sağ ve ırkçı eğilimli vakaya ilişkin disiplin suçu kayıtlara geçmiştir. 
Polis teşkilatı içerisinde aşırı sağ ile ilişkili fiil ve eylemlerinden ötürü disiplin cezasına 
çarptırılan polislere ilişkin verilerin derlenmesinden oluşan araştırma sonuçlarına göre en 
fazla vaka Bavyera eyaletinde kaydedilmiştir. Son yıllarda NSU Avukatı Seda Başay Yıldız, 
Sol Parti vekili Jannine Wissler ve Türk kabare sanatçısı İdil Baydar’a gönderilen NSU 2.0. 
imzalı tehdit mektupları kapsamında hedefteki isimlerin kişisel bilgilerinin Frankfurt ve 
Wiesbaden polis teşkilatı bilgisayarlarından sorgulatıldığı ortaya çıkan Hessen eyaleti 
yetkilileri ise ankete katılmak istememiştir. Anket sonuçlarına göre, ilk sırada 30 vaka ile 
Bavyera eyaleti, ikinci sırada 26 vaka ile Schleswig Holstein, üçüncü sırada ise 21 vaka ile 
Kuzey Ren Vestfalya yer almıştır. Benzer şekilde Baden-Vürtemberg ve Mecklenburg-
Vorpommern eyaletlerinde de 18 vaka kayıtlara geçmiş, Hamburg eyaletinde ise 
aralarında 1000 adet ateşli silah ve silah parçalarıyla birlikte Nazi sembollerinin ele 
geçirildiği vaka da dahil olmak üzere 5 aşırı sağ ilişkili kayıt tespit edilmiştir. Hamburg’da 
olaya karışan polislerin 11 ay hapis ve para cezası ardından serbest bırakıldığı görevlerine 
devam etmekte oldukları belirtilmektedir. Araştırmada sadece Bremen eyaletinde 
herhangi bir olaya rastlanmadığı belirtilmiştir.  

 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 18.09.2020 

Mecklenburg Vorpommern eyaleti polis teşkilatına bağlı 17 polis hakkında Neo-Nazi 
bağlantıları olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 20.09.2020 

NSU terör örgütü 9 Eylül 2000 tarihinde tarafından katledilen Enver Şimşek’in vefatının 20. 
yıl dönümünde ismi, Thüringen Eyaletinin başkenti Jena şehrindeki Winzerla semtinde 
bulunan bir meydana verilerek aşırı sağ teröre dikkat çekilmiştir. 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 23.09.2020

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Oer-Erkenschwick’te yaşayan 
Hristiyan bir çiftin DİTİB’e bağlı Abdulhamit Camisinde açıktan okunan ezandan rahatsız 
olup şikâyette bulunması üzerine açtığı davada Yüksek İdare Mahkemesi, ezan okumanın 
dinî özgürlük olduğuna hükmetmiştir.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 24.09.2020

Düsseldorf şehrinde polis memurlarının dahil olduğu 5 ayrı çevrimiçi sohbet grubunda 
Nazi propagandası yapıldığı, Adolf Hitler ve gamalı haç resimlerinin paylaşıldığının tespit 
edilmesi üzerine gerçekleşen soruşturmalarda 34 polisin evinde arama yapılmıştır. Söz 
konusu olayın ardından KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul olayın utanç verici olduğunu 
ifade etmiştir. Basına yansıyan Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclis tutanaklarına göre 2017 
yılından beri eyalet emniyet güçlerinde aşırı sağcı 100 kadar polis hakkında inceleme 
ve soruşturma yürütülmüş ancak aşırı sağcı polislere yönelik başlatılan soruşturmaların 
büyük bölümü henüz tamamlanmamıştır. Devam eden 71 soruşturmaya karşılık 29 
polisle ilgili tamamlanan inceleme ve soruşturmalarda ise kimilerine disiplin cezası 
verilmiş, bazılarına yönelik suçlamalar ise zaman aşımına uğramıştır. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 25.09.2020

Leipzig polis teşkilatında, sosyal medya gruplarında aşırı sağcı ve ırkçı paylaşımlarda 
bulunan polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 28.09.2020

Sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Basın Sözcüsü Christian Lüth’ün bir 
televizyon programında göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, “Almanya’da 
durum ne kadar kötüleşirse AfD için o kadar iyi. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun 
değil. Ya da gaz odalarına sokabiliriz. Umurumda değil.” ifadelerini kullanmasının ardından, 
AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Ale-ander Gauland Parlamento Grup Toplantısında 
söz konusu şahsın oybirliğiyle partiden ihracına karar verildiğini duyurmuştur.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 01.10.2020 

Berlin şehri polis teşkilatı bünyesinde görev yapan 25 polisin dahil olduğu sohbet 
uygulaması grubunda Müslümanların maymunlarla kıyaslandığı, göçmenlerin haşerat 
ve fareye benzetildiği, şiddet ve ırkçı içerikli mesajların paylaşıldığı tespit edilmiştir.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 01.10.2020

Almanya’da art arda haberleri ortaya çıkan emniyet teşkilatı içindeki aşırı sağ eğilimli 
personel skandalının, demokratik düzene yönelik tehditlere ilişkin istihbarat toplama 
ile görevli Anayasa Koruma Teşkilatına (Verfassungsschutz) kadar uzandığı, teşkilatın 
KRV eyaletindeki birimi içinde aşırı sağcı bir ekip olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medya 
hesaplarında İslam karşıtı ve yabancı düşmanı paylaşımları neticesinde fark edilen 
aşırı sağcı ekip üyelerinin, sosyal medyadaki aşırı sağcı gruplarla temasta oldukları 
saptanmıştır. Üçü teşkilatta gözlemci grupta görev alan, biri ise idari kâtip olan dört kişi 
hakkında aşırı sağcı oldukları gerekçesiyle başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, 
bir personel disiplin cezası alarak yöneticilik görevini kaybetmiş, diğer üç personelin ise 
görev yerlerinin değiştirilmesiyle yetinilmiştir. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 06.10.2020

Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından kamuoyuyla paylaşılan 
“Güvenlik Güçlerinde Aşırı Sağ Radikalizm Durum Raporu” kapsamında, Almanya’da 
federal ve eyaletler düzeyinde tüm güvenlik birimlerinde 1 Ocak 2017 ile 31 Mart 2020 
tarihleri arasında kaydedilen disiplin suçları ile şüpheli vakalar baz alınarak, eyaletler 
düzeyinde 319, federal düzeyde ise 58 olmak üzere toplam aşırı sağ radikal eğilime 
sahip 377 güvenlik personeli ile 1.064 askeri personelin tespit edildiği bilgisi yer almıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 07.10.2020

Thüringen eyaletinde 26 yaşında bir polis akademisi öğrencisinin sosyal medya ve 
sohbet uygulamalarındaki gruplarında ırkçı ve anayasaya aykırı sembol ve ifadelerin 
paylaşımında bulunduğu tespit edilmiş, ilgilinin görevden uzaklaştırılmasına karar 
verilmiştir. 

 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 08.10.2020

Saksonya eyaletine bağlı Leipzig şehri polis teşkilatı bünyesinde görevli bir polis 
memuru, ilkokul öğrencileri ve pedagoglar önünde göçmen kökenlilere ilişkin nefret 
içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle görevden alınmıştır. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 09.10.2020

Neo-Nazi bağlantılı olduğu bilinen Nürnberg taraftarı Christian Keck, Thüringen’de 
katıldığı bir örgüt toplantısında kalp krizi geçirip öldükten sonra, Bundesliga ekibi FC 
Nürnberg’e ait stadyuma aşırı sağcı örgüt lideri için “Huzur içinde uyu Keck” pankartı 
asılmıştır. Keck için 16 Eylül 2020 günü Erlangen’de düzenlenen cenaze töreni Neo-
Nazilerin buluşma noktasına dönüşmüştür. Bu gelişmenin hemen ardından söz konusu 
pankart kulübün Ma- Morlock Stadyumu çitine asılmış ve günlerce kaldırılmamıştır.
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‒ ÇALIŞMA HAKKI 13.10.2020 

Brandenburg eyaletine bağlı Spree-Neiße kasabasında asfalt işleri yapan bir firmaya 
başvuruda bulunan Müslüman genç, pozisyon için daha uygun adayların bulunduğu ve 
firma olarak “dini gereklilikleri yerine getiren bir Müslümanı” tercih etmediklerini ifade 
eden bir cevap almıştır. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 15.10.2020 

Almanya’nın başkenti Berlin’deki polis akademisinde eğitim alan 26 polis adayının 
dahil olduğu sohbet uygulaması grubunda, anayasaya aykırı ve yasaklı gamalı haç gibi 
semboller, ırkçı mesajlar ve hayvan pornografisi gibi suç görüntülerinin paylaşıldığı tespit 
edilmiştir. 

‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 18.10.2020 

Almanya’ya 2002 yılında yerleşerek burada tıp fakültesini bitiren ve bölüm şefi olarak 
görev yapan Lübnanlı bir doktorun vatandaşlık başvurusu, yabancılar dairesindeki kadın 
çalışanla tokalaşmadığı için reddedilmiştir. 2012 yılında Alman vatandaşlığına geçiş için 
başvuruda bulunan ve vatandaşlık sınavını tam puanla geçen, son aşamada gereken 
resmi vatandaşlığa geçiş belgesi almak için 2015 yılında gittiği yabancılar dairesinde 
inancından ötürü buradaki kadın çalışanla tokalaşmayan doktorun vatandaşlık belgesi 
geri çekilmiştir. Stuttgart İdare Mahkemesi de doktorun aleyhine karar verirken bir 
üst mahkeme olan Baden-Württemberg Eyaleti İdare Mahkemesi de doktorun 
tokalaşmayarak vatandaşlığı hak etmediğini ve anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı geldiği 
gerekçesiyle kararı onamıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 19.10.2020 

Almanya’da geniş yankı uyandıran polisteki ırkçı yapılanma ile 2020 Şubat ayında terör 
saldırısı hazırlığında olduğu sırada yakalanan aşırı sağ terör grubu Werner S. örgütü 
arasında bağlantı olduğu ortaya çıkmıştır. Werner S.’nin kurduğu terör örgütünde polis 
memuru Thorsten W.’nin de önemli rol oynadığı, 2013-2014 yılları arasında görevde iken 
çok sayıda aşırı sağcıya silah ruhsatı verdiği iddia edilmektedir. Yapılan soruşturmalar 
sırasında Hamm Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan Thorsten W.’nin deşifre olmasının 
ardından bölge polisinde de ırkçı telefon sohbet grupları olduğu ortaya çıkmıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 21.10.2020 

Thüringen eyaletine bağlı Bad Lobenstein itfaiyesi mensuplarının dahil olduğu anayasaya 
aykırı ve ırkçı ifadelerin paylaşımının yapıldığı bir telefon sohbet grubu tespit edilmiştir.



38

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
2020

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 21.10.2020 

Berlin Başsavcılığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zarar gören küçük 
işletmelere yapılan maddi yardımın haksız yere alındığı gerekçesiyle 5 işletmede ve bir 
camide arama yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararın neticesinde Berlin’in Kreuzberg 
semtinde bulunan Mevlana Camiine sabah namazı sırasında 150 polisin katılığı aramalarda 
polislerin cami halılarına botlarla basması ve namaz vaktinde arama yapılması tepkilere 
yol açmıştır. 

 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 22.10.2020

2019 Kasım ayında Hannover şehir merkezinde siyahi bir kadına 9 yaşındaki kızının yanında 
ırkçı hakaretlerde bulunmuş ve şiddet uygulayan Neo-Nazi saldırgana mahkeme 1 yıl 2 
ay hapis cezası vermiştir. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 29.10.2020 

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti polis teşkilatlarında aşırı sağ radikalizme ilişkin yapılan 
araştırmada bir polisin cephanelik kartuşlarına gamalı haç sembolü kazıyarak sosyal 
medyada paylaştığı, bir başka polisin Hitler selamı ile görüntülendiği, polis memurlarının 
kişisel eşyalarında SS sembollerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan açıklamalarda 
eyalet polis teşkilatında “Janus” ismiyle başlatılan soruşturmalar neticesinde baskınlarda 
ele geçirilen dijital dosyaların incelenmeye devam edildiği belirtilmiştir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 29.10.2020 

Berlin’de görev başındaki iki polis memurunun bir antikacıdan üzerinde gamalı haç 
sembolünün bulunduğu 1940’lı yıllara ait bir radyo satın aldıkları bildirilmiştir. Antikacıda 
bulunan bir görgü tanığı söz konusu polislerin neredeyse 400’e yakın antika radyonun 
bulunduğu dükkânda özellikle gamalı haçlı olanı tercih ettiklerini belirtmiştir. 

‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 02.11.2020 

Almanya’daki bazı eyalet hükümetlerinin eğitim bakanlıklarınca Fransa’da Hz. 
Muhammed’e hakaret içeren karikatürleri öğrencilerine gösterdiği için öldürülen 
öğretmen Samuel Paty için okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunma çağrısında, 
failin “İslami terörist” olarak nitelendirilmesi Müslüman velilerde rahatsızlık yaratmıştır.  
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‒ ÇALIŞMA HAKKI 04.11.2020 

Münih mahkemesinde gönüllü fahri yargıçlık (sulh hakimliği) yapan Merve Ş. isimli 
vatandaşımız, başka bir yargıcın başvurusu üzerine başörtüsünden dolayı fahri 
yargıçlıktan menedilmiştir. Mahkemenin gönderdiği menedilme yazısında “davalarda 
başörtünüzü çıkartmak istemediğiniz için” şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Bavyera 
Mahkeme Yönetmeliği’nde başörtüsü takma yasağı olmasına rağmen Federal Anayasa 
Mahkemesi’nin lehte kararı olduğu ifade edilerek başörtüsü ile çalışmada sakınca 
görülmediği beyanıyla göreve mart ayında başlatılan Merve Ş. Mahkeme Başkanının 
karara itirazı ile görevden alınmıştır.

‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 05.11.2020 

Frankfurt’ta Charlie Hebdo Dergisi’ni protesto etmek amacıyla 7 Kasım 2020 tarihinde 
düzenlenecek gösteri, kamu dizeni ve güvenlik gerekçesiyle Frankfurt Belediye Meclisi 
güvenlik işlerinden sorumlu Markus Frank’ın yaptığı açıklamayla yasaklanmıştır. Frank, 
Fransa ve Avusturya’da meydana gelen terör saldırıları nedeniyle kurbanların yakınlarıyla 
birlikte yas tutulduğunu ve tam bu sırada, liberal ve dünyaya açık kentlerinde, hiciv 
dergisi Charlie Hebdo’ya karşı bir gösteri düzenlenecek olmasını tahammül edilemez 
bulduğunu ifade etmiştir.

‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 06.11.2020 

Almanya’da bazı siyasetçiler, Fransa’da “Bozkurtlar”ın yasaklanması kararının ardından 
benzer bir adımın Almanya’da da atılması yönünde görüş bildirmeye başlamıştır. Federal 
Meclisteki Birlik Partileri iç politikacılarından Christoph de Vries, “Fransa’nın verdiği doğru 
tepkinin vesilesiyle Almanya’da da ‘Bozkurtlar’a yasak getirmeliyiz. Kürtler ve Ermeniler 
gibi etnik olarak Türk olmayan herkese, özgür ve demokratik anayasal düzenimiz açısından 
ciddi tehdit oluşturmaktadırlar.” ifadelerini kullanmıştır. Hristiyan Demokrat Birliği 
Hamburg Genel Başkanı Christoph Ploß ise, Almanya’da “Bozkurtlar”ın yasaklanması 
konusunda çok gecikildiğini belirtmiştir. Söz konusu siyasi kanat tarafından bozkurtlar 
hareketi, “aşırı sağcı” olarak ifade ettikleri Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi’nin uzantısı 
olarak görülmektedir. 2019 Anayasayı Koruma Raporunda da “Bozkurtlar” hareketi, 
“milliyetçi aşırı sağcı görüşlerin propaganda aracı” olarak tanımlanmıştır. 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 12.11.2020

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman ordusu Bundeswehr’in 65’inci kuruluş 
yıldönümündeki konuşmasında Yahudi askerlere yönelik başlatılan uygulama gibi 
Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanması gerektiğini 
belirtmiştir.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 11.11.2020 

Bochum Ruhr Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir çalışma kapsamında görüşülen bazı 
emniyet görevlileri, kimi meslektaşlarının günlük trafik devriyelerinde “sinyal unutma” 
gibi basit hataları bile bahane göstererek planlı şekilde Türkleri hedef aldıklarını ifade 
etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre beyaz olmayan kişilerin yüzde 62’si, diğer göçmen 
kökenlilerin yüzde 42’si polisin ayrımcılık nedeni ile şiddet uyguladığını hissettiğini 
belirtirken, bu oran göçmen olmayan kişilerde yüzde 31 olmuştur.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 12.11.2020 

Yeşiller Partisi’nden Cemal Bozoğlu, Bavyera’da hükümetin NSU cinayetleri ile ilgili 
dosyalardaki koruma kararını kaldırma önerisini eleştirerek, bu davaya ilişkin kamu 
vicdanının henüz rahatlamadığını, NSU terör örgütünün açığa çıkmayan bağlantılarının 
araştırılması için ikinci bir araştırma komisyonu kurulması talebiyle iki binden fazla imza 
toplandığını açıklamıştır. Dosyanın aydınlatılması için Bavyera Eyaleti Yeşiller Meclis 
Grubu olarak sundukları 72 soru içeren 3 önergeye, Bavyera İçişleri Bakanlığından yanıt 
beklenmektedir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 12.11.2020

Almanya’da Federal Başsavcılık, Almanya’da camileri basıp göçmenlere dönük terör 
eylemi planlayan Werner S. ve örgütü (Gruppe S.) hakkında dava açıldığını, 11 kişinin 
terör örgütüne üyelikten, bir kişinin de terör örgütüne destek vermekten hakim önüne 
çıkacağını duyurmuştur. Terör örgütünün siyasilere suikastler de dahil olmak üzere 
Almanya’nın kamu düzenini bozacak eylemlerle ülkeyi kaosa sürüklemek amacında 
olduğu belirtilmiştir. İçine sızan bir polis muhbiri sayesinde örgüt, eylem yapamadan 
çökertilmiştir.

+ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 16.11.2020

Mannheim Yavuz Sultan Selim Camine, camide iki adet bomba olduğu yönünde 
gönderilen ihbar mektubundan hemen sonra camiye gelen polis, cami ve çevresini 
kordon altına alarak camide arama başlatmıştır. Polisin arama yapmadan önce bombaya 
duyarlı polis köpeklerinin ayaklarına cami halılarına basmamaları için deri koruyucu 
takması, polislerin de camiye ayakkabılarına galoş taktıktan sonra girmeleri büyük takdir 
toplamıştır. Ancak camiye dönük bu ihbar, gelen üçüncü bomba ihbarıdır.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 16.11.2020

Mülheim kentinde görevli 31 polisin sohbet grubunda ırkçı paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 
telefonlarına el konarak inceleme başlatılmıştır. İncelenen telefonlarda Nazi sembolleri 
ve bir telefonda da Hitler’in marşı olarak bilinen Horst Wessel Marşı’nın yüklü olduğu 
tespit edilirken Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, 151 güvenlik çalışanının 
aşırı sağ şüphesiyle incelendiğini açıklamıştır.

‒ ETKİLİ BİR HUKUKİ YOLA BAŞVURMA HAKKI 17.11.2020 

Kempten’de 17 Kasım 1990 tarihinde bir apartmanda, beş yaşındaki Türk çocuğun öldüğü 
ve diğer aile üyelerinin ciddi şekilde yaralandığı yangından otuz yıl sonra, aşırı sağcıların 
itiraf mektubunun soruşma kapsamında dikkate alınmadığı, polis tarafından saldırının 
zemin katın kullanımına ilişkin bir anlaşmazlıktan kaynaklı öfke ve intikam nedeniyle 
çıkarılmış olabileceği iddiasında ısrar edildiği ve yaklaşık iki yıl süren soruşturmanın 
sonuçsuz bırakıldığı tespit edilmiştir. Yeniden başlatılan soruşturmaya ek olarak, Bavyera 
eyalet parlamentosundaki Yeşiller Partisi Grubu da, eyalet İçişleri Bakanlığına 1990’lardaki 
açıklanamayan ve muhtemelen aşırı sağ ve ırkçı saiklerin göz ardı edildiği kundaklama 
saldırılarına dair genel bir incelemenin planlanıp planlanmadığına ilişkin soru önergesi 
vermiştir.

+ ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI 17.11.2020

Düsseldorf İdare Mahkemesi, Duisburg Göçmen Bürosu’nun talimatıyla polisin sınır dışı 
işlemi için sabah 04.30’da bir eve baskın düzenlemesi üzerine, sınır dışı amacıyla gece 
yarısı kişilerin evlerinden alınamayacaklarına karar vermiştir. Bu işlemin, polise direnme 
gibi istisnalar dışında, sadece saat 21.00 ile 06.00 aralığı dışında kalan gündüz vaktinde 
yapılabileceği, gece olarak kabul edilen bu saatlerin “uyku vakti” olarak değerlendirildiği 
kararda ifade edilmiştir.

‒ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 17.11.2020 

Hannover kentinde yaz aylarında Türk derneklerine, camilere, işadamları ve esnafa 
gönderilen ölüm tehdidi mektuplarına yönelik dokuz soruşturmadan altısı, sonuç elde 
edilemediği gerekçesiyle durdurulmuştur. 
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 18.11.2020 

Almanya’da en uzun süre (14 yıl) eyalet bakanlığı yapan Mecklenburg-Vorpommern 
Eyalet İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, aşırı sağ bağlantılı bir kişiden silah satın aldığının 
ortaya çıkmasından sonra istifa etmiştir. Caffier, bakanlığın sosyal medya hesabından 
duyurulan istifa konuşmasında hatalı olduğunu ve özür dilediğini ifade etmiştir. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 18.11.2020 

Yeşiller Partisi tarafından federal meclise sunulan”İslamcı tehditlere karşı sıfır tolerans 
stratejisi” başlıklı önergeyi, Almanya Yabancı Meclisleri Birliği Başkanı da olan Yeşiller 
Partili siyasetçi Memet Kılıç’ın röportajında “Müslümanlar İslamcı tehdit karşısında 
birinci derecede gerekeni yapmayınca partiler frene basmak zorunda kaldı.” sözleriyle 
genelleyici şekilde gerekçelendirmesi tepkilere neden olmuştur. 

‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 18.11.2020 

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal 
Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in Ülkücü 
Hareket’in yasaklanmasına ilişkin ortak teklif Alman Federal Meclisi’nde oy çokluğuyla 
kabul edilmiştir. “Milliyetçiliğe ve ırkçılığa meydan okuyoruz- Ülkücü Hareket’in etkisini 
püskürtmeliyiz” başlığını taşıyan teklifin mecliste kabul edilmesinin ardından Alman 
İçişleri Bakanlığı, Almanya’da Ülkücü Hareket’e bağlı dernek ve yapılanmaları inceleyerek 
yasaklanıp yasaklanamayacaklarına karar verecektir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 19.11.2020 

Sohbet uygulamasındaki gruplarda aşırı sağcı içeriklerin paylaşıldığına ilişkin anonim 
ihbarın Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanlığına ulaşmasının ardından Magdeburg 
Savcılığı yaklaşık 50 polisin cep telefonuna el koyarak inceleme başlatmıştır. 

+ VATANDAŞLIK HAKKI 24.11.2020

Almanya Uyum Vakfı Yöneticisi Gonca Türkeli-Dehnert, Federal Siyaset Merkezi 2. 
Başkanı Cemile Giousouf, Allianz Kültür Vakfı Yöneticisi Esra Küçük ve Yeşiller Partisi 
Federal Meclis eski Milletvekili Özcan Mutlu, Almanya’da Başkanlığını Federal Uyum eski 
Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer’in yürüttüğü UNESCO Almanya Milli Komitesi üyeliğine 
seçilmiştir.
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+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 25.11.2020 

Alman vatandaşlığına geçtikten sonra pasaport başvurusunda bulunan Müslüman 
kadının başvurusu, başörtülü fotoğraf sunduğu gerekçesiyle reddedilerek fotoğrafın 
kabul edilmesi için kadından dinî mensubiyeti ile ilgili bir belge sunması talep edilmiştir. 
Müslüman kadının Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine (ADS) başvurması üzerine 
ADS, dini mensubiyet için kişi beyanının kanıtlanmasına ihtiyaç olamayacağı, bu nedenle 
talebin hukuksuz olduğuna hükmetmiş, kadından özür dilenerek pasaportu hazırlanmıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 25.11.2020 

Aşırı Sağ ve Irkçılıkla Mücadele Hükümet Komisyonunun 25 Kasım 2020 tarihli 3. 
toplantısında aşırı sağ ile mücadele için 89 maddelik bir eylem planını kabul edilmiş 
ve 2021-2024 yılları arasında uygulanacak projeler için 1 milyar avrodan fazla kaynak 
ayrılması öngörmüştür. İçinde, ırk ifadesinin anayasadan çıkarılması hususu da yer alan 
eylem paketinin yürürlüğe girebilmesi için Federal Hükümet tarafından bir bütün olarak 
onaylanması gerekmektedir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 25.11.2020 

Bremen itfaiyesinde, teşkilattaki ırkçılığa ilişkin bir itfaiyecinin ihbarı sonrası eyalet 
meclisinin İçişleri Komisyonu, Senatör Ulrich Maeurer’i yönetime getirmiştir. Teşkilata 
ayrıca disiplin soruşturmasını yürütmek üzere özel soruşturmacı atanmış, itfaiyenin 
içindeki aşırı sağcılardan temizleneceği ifade edilmiştir. Komisyon Sözcüsü ve eyalette 
Yeşiller Partisi Milletvekili olan Mustafa Kemal Öztürk, Bremen kentinin ırkçılıkla 
mücadeleye verdiği destekle tanındığını, kentte faşizme tolerans tanınmayacağını 
belirtmiştir. Öztürk, ırkçı itfaiyecilerin can kurtarmaya giderken bilerek oyalanmalarının, 
kadın çalışanı dışlayarak öldürmeyi bile düşünmelerinin, her sabah Nazi selamıyla 
selamlaşmalarının kabul edilir davranışlar olmadığını ifade etmiştir.

+ VATANDAŞLIK HAKKI 25.11.2020 

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Troisdorf kentinde Yeşiller Troisdorf Teşkilat Başkanı olan, 
Troisdorf doğumlu Erkan Zorlu, kentin belediye meclisi tarafından başkan yardımcılığına 
seçilen ilk Türk siyasetçi olmuştur. Yeşiller, SPD, FDP, Sol Parti ve Fraksiyon grubunun 
oylarıyla belediye başkan yardımcılığına seçilen Zorlu, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının 
arttığı bir dönemde belediye meclisinin bu seçimle önemli bir mesaj verdiğini belirtmiştir. 
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 30.11.2020 

Çoğunluğu Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Neu am Rübenberge kentindeki askeri 
garnizonda görevli olan 26 askere sohbet grubunda aşırı sağcı paylaşım yaptıkları 
iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 01.12.2020 

Federal İçişleri Bakanlığı tarafından “Wolfsbrigade 44” ya da “Sturmbrigade 44” olarak 
adlandırılan aşırı sağcı grubun faaliyetlerinin yasaklandığı duyurulmuştur. Hessen, 
Meclenburg-Vorpommern ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde grubun 13 üyesinin 
evinde arama yapılarak grubun mal varlıklarına ve aşırı sağcı propaganda malzemelerine 
el konmuştur. 2016 yılından bu yana aktif olduğu tahmin edilen grubun hiyerarşik bir 
örgütlenme içinde olduğu, üyelerinin belli bir görev dağılımı ve sıkı davranış kuralları 
içinde hareket ettiği belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı, 2020 yılı içinde ayrıca “Combat 18” ve 
“Nordadler” adlı iki aşırı sağcı grubun daha faaliyetlerini yasaklamıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 02.12.2020 

Ulm’deki tedarik ofisinde görevli olan ve aralarında bölüm yöneticisinin de bulunduğu 
8 ordu mensubu hakkında aşırı sağcı İmparatorluk Vatandaşları grubu üyesi oldukları 
şüphesiyle soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin avcılık ve atıcılık kulüplerinde üye 
oldukları, silah kullandıkları ve evlerinde silah olduğuna dikkat çeken güvenlik yetkilileri, 
durumun endişe verici olduğunu vurgularken Savunma Bakanı Annegret Kramp 
Karrenbauer de konuya ilişkin “Orduda anayasa düşmanlarına en küçük bir alan bile 
bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştır.

‒ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 06.12.2020

Avukat Seda Başay Yıldız, komedyen İdil Baydar ve Sol Parti Hessen Milletvekili Janine 
Wissler’e NSU 2.0 imzasıyla aşırı sağcılar tarafından gönderilen ölüm tehditlerine ilişkin 
devam eden soruşturmada faillerin yakalanamadığı açıklanmıştır. Üç mağdur basına 
yaptıkları açıklamada, kişisel bilgilerine polis karakolundan ulaşıldığı bilgisini medyadan 
okudukları, kendileriyle yeterli irtibatın sağlanmadığı, konunun Meclis gündemine 
taşınmadığı ve Frankfurt polisini yine Frankfurt polisinin araştırmış olması gibi çarpıklıklar 
yaşandığı yönünde eleştirilerde bulunmuşlardır.
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+ EĞİTİM HAKKI 07.12.2020 

Federal Hükümet’in Eğitim Raporu’na göre, eğitimli göçmenlerin oranında son yıllarda 
kayda değer artış görülürken 16 -19 yaş grubundaki göçmen kökenli öğrenciler ile 
Alman öğrenciler arasında da fark kalmamıştır. PİSA araştırmasına göre okuma becerisi 
göçmen öğrencilerde Almanların önüne geçerken TIMSS araştırmasına göre ise fen ve 
matematik alanındaki fark da günden güne kapanmaktadır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 11.12.2020

Bavyera’nın Cham kentinde yaşayan Neo-Nazi Fabian D. (23) 2019 yılında kurulan 
“Feuerkrieg Division” isimli ırkçı gruba üye olarak internette Müslümanlara ve Yahudilere 
yönelik bir saldırı planı yayımladığı gerekçesiyle Nürnberg Fürth Eyalet Mahkemesi’nce 
iki yıl hapse mahkum edilmiştir. Bu kararla Neo-Nazi Fabian D., ırkçı bir gruba üye olarak 
Almanya’da yargılanan ve mahkum edilen ilk kişi olmuştur.

‒ ETKİLİ BİR HUKUKİ YOLA BAŞVURMA HAKKI 21.12.2020 

Aşırı sağcı terörist Stephan B., 9 Ekim 2019’da arabasına doldurduğu silahlarla kentteki 
sinagoga saldırı düzenlemek ve alnındaki kamera ile canlı yayın yapmak istemiş, ancak 
sinagog bahçesinin kilitli olması nedeniyle önce yoldan geçen bir kadını katletmiş, 
daha sonra bir Türk restoranında oturanlara ateş açarak diğer müşteriler gibi arka tarafa 
kaçamayan engelli müşteriyi öldürmüştür. Irkçı ve antisemitik olarak nitelendirilen 
saldırıda 2 kişiyi öldüren ve 51 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettiği kabul edilen sanığa 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Saldırganın kendisini de hedef aldığı 
yönünde tanıklığı dinlenen restoran sahibi İsmail T.’nin ise tanıklığı yeterli görülmemiş ve 
saldırganın kendisini değil polisi hedef aldığı kabul edilerek sanık İsmet T.’yi öldürmeye 
teşebbüsten suçlu bulunmamıştır.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 23.12.2020

Berlin’in Neukölln semtinde, özellikle 2016 ile 2018 yılları arasında kundaklama ve tehdit 
gibi çok sayıda aşırı sağcı saldırı ile ilgili olarak iki şüphelinin tutuklandığı başsavcılık 
tarafından sosyal medya üzerinden duyurulmuştur. Öte yandan saldırılar serisi aynı 
zamanda siyasi bir tartışmayı da tetiklemiştir. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, 
2020 yılı eylül ayında yaptığı açıklamada “Soruşturmada başarısızlıklar ve aksilikler 
de söz konusu. Kurbanlar, Anayasayı Koruma Dairesi ve polis tarafından şüpheli Neo-
Nazilere karşı uyarılmadı.” derken Berlin Polis Şefi de polisin yetersiz kaldığını kabul 
etmiştir. Yıllardır devam eden soruşturmalara rağmen Berlin polisinin herhangi bir 
fail yakalayamaması üzerine 2019 baharında bir soruşturma ekibi kurulmuş, 2020 yılı 
ekim ayında özellikle 2016-2018 yılları arasındaki kundaklama ve tehdit gibi en az 72 
eylemi yeniden araştırmak, soruşturmanın tamamını gözden geçirmek ve polisin olası 
hatalarını tespit etmek üzere iki de özel müfettiş atandıktan sonra nihayet iki şüphelinin 
tutuklanması mümkün olmuştur.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 29.12.2020 

Aşağı Saksonya eyaleti Osnabrück Emniyet Teşkilatında görevdeki beş memur ve bir 
emekli polis memurunun, sohbet uygulamalarında aşırı sağcı içerikler Nazi sembolleri 
ve yabancı düşmanlığı içeren, yüzlerce fotoğraf ve video gönderdiği tespit edilmiştir. 
Yürütülen soruşturma kapsamında dört memur görevden uzaklaştırılırken Aşağı 
Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Memurlar 
hakkındaki suçlamalar kanıtlandığı takdirde, sert bir biçimde ve tüm kararlılığımızla hesap 
soracağız. Aşırı sağcı memurların polis teşkilatında yeri yoktur” ifadelerini kullanmıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 30.12.2020 

Federal hükümet tarafından Sol Parti‘nin yazılı soru önergesine verilen yanıtta, haklarında 
mahkumiyet kararı veya yakalama emri olan 475 aşırı sağcının izinin kaybedildiği, 58 
aşırı sağcının da Almanya’nın komşu ülkelerinde olduklarının düşünüldüğü belirtilmiştir. 
İzi kaybedilenlerden 125’i hakkında terör ve şiddet eylemleri, 109’u hakkında ise siyasi 
suçlara bağlı tutuklama emri bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda hükümet tarafından 
kayıp Neo-Nazi sayısı 253 olarak açıklanmıştır. İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma 
Teşkilatı’nın açıklamalarına göre ise aşırı sağ, son yıllarda rekor yükseliş kaydetmiştir. 
2018 yılında 19 bin 409 bin olarak tespit edilen aşırı sağ kaynaklı suçlar 2019 yılında 
yüzde 9,7 artarak 21 bin 290 olmuştur. Ayrıca teşkilata göre aşırı sağcıların sayısını 32 
bin olup bunlardan en az 13 bini “şiddete yatkın ve tehlikeli”dir. “Tehlikeli” tanımlaması, 
siyasi nedenlerle terör saldırısına kadar ağır şiddet suçu işleyebilecek nitelikteki kişiler 
için kullanılmaktadır.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 18.01.2020 

Mila isimli genç bir liseli, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kendisine cinsel 
yönelimi ile ilgili eleştiride bulunan bir kullanıcıya “Dinden nefret ediyorum. Kur’an bir 
nefret dinidir” cevabını vermiştir. Bu açıklaması üzerine, tepki çeken ve tehditler alan Mila, 
okulunu değiştirmek zorunda kalmıştır. Siyasilerin destek açıklamasında bulundukları 
genç kıza yönelik tehditler için soruşturma başlatılırken gerçekleştirdiği nefret söylemi 
bir soruşturma konusu olmamıştır. Fransa’da dine ve dini sembollere hakaret ifade 
özgürlüğü kapsamındadır. 

‒ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ 22.01.2020 

Fransa’da 43 yıldır yaşayan Murat B.’nin vatandaşlık başvurusu, “Erdoğan’a sempati 
duyması” gerekçesiyle reddedilmiştir.

‒ YAŞAMA HAKKI 25.01.2020 

Fransa’da gözaltına alınan 23 yaşındaki Türk genci hapishanede asılı şekilde bulunmuştur.

‒ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ 02.02.2020 

Uzun yıllardır Fransa’da yaşayan Şerife B.’nin vatandaşlık başvurusu da, eşi Murat B.’nin 
Türkiye’ye siyasi bağlılığı gerekçesiyle reddedilmiştir. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 19.02.2020

Fransız bankaları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı cami derneklerinin banka 
hesabı açmasına imkân tanımazken Paris ve Bordeau- Din Hizmetleri Ataşeliklerinin 
banka hesapları da kapatılmıştır.

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 19.02.2020

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla 
ülkeye gelemeyeceğini ve bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir’e bilgi verildiğini dile 
getirmiştir. 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 26.03.2020 

Kamusal alanda ezan okunması, Fransa’da normal şartlarda yasak olmakla birlikte, 
Covid-19 sürecinde, Müslüman topluma moral vermek amacı ile Lyon Büyük Camii ve 
sonrasında, Marsilya ve Strasbourg’da bir defaya mahsus olarak ezan okunmasına izin 
verilmiştir.
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‒ YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK 08.05.2020 

Fransa Başbakanı Philippe’in koronavirüs kısıtlamalarının ardından Hristiyan ve 
Yahudilerin kapatılan ibadet yerlerinin yeniden açılma tarihinin erkene alınması kararına 
Müslümanlara ait ibadethaneler dahil edilmemiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 13.05.2020 

Fransa’da “İnternette Nefrete Karşı Yasa” kabul edilmiştir. Bu düzenleme ile sosyal 
medya ve internet üzerinden işlenen nefret suçlarının önlenmesi hedeflenmektedir. 
Tespit edilen içeriklerin 24 saat içinde kaldırılmasının yanı sıra, faillerin cezalandırılması 
da öngörülmektedir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 18.06.2020 

“İnternette Nefrete Karşı Yasa” konusunda Fransa Anayasa Konseyi, sosyal medya 
platformlarına çok kısa bir zaman dilimi içinde, ağır ceza tehdidi ile ve yargının katılımı 
olmadan içerik analiz etme sorumluluğu yüklendiği ve riskten kaçınan platformların 
nefret söylemi olsun ya da olmasın, işaretli içeriği ayrım gözetmeden içerikleri kaldıracağı 
gerekçelerini belirterek yasanın, iletişim ve ifade özgürlüğünü gerekli, uygun ve orantılı 
olmayan bir şekilde ihlal ettiğine karar vermiştir.

‒ ÇALIŞMA HAKKI 08.07.2020 

Fransa’nın Lille kentinde, Lille Barosunun avukatlara duruşma esnasında başörtüsü ve 
dini sembol kullanma yasağına karşı Douai Mahkemesi’nde dava açan avukatlar haksız 
bulunmuştur. Mahkeme kararında avukatların her türlü siyasi düşünceden ve inançtan 
bağımsız olarak işlerini yapmaları gerektiğini ve bu nedenle hepsinin tek tip bir cübbe 
giydiğini belirtmiştir. 

 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 02.10.2020

Emmanuel Macron, Les Mureau- şehrinde “Cumhuriyet Eylemde (Çalışıyor)” başlıklı 
basın toplantısında “ayrılıkçılık ve cemaatçilikle mücadele” konusunda konuşmuş, 
hazırlanmakta olan “Ayrılıkçılık ve Cemaatçikle Mücadele Yasa Tasarısı” ile amaçlananın 
“tüm Müslümanları etiketlemek” olmadığını vurgulamış, ancak başka hiçbir dini gruba da 
konuşmasında yer vermemiştir.
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‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 04.10.2020

Paris’in 11. bölgesinde yer alan ve Magriplilere ait “Foi et Pratique” derneğinin okul 
binasına “İslamcılık ve Cemaatçilik” şüphesi ile bir düzine tam teçhizatlı polis baskın 
düzenlenmiş, ancak okul binasının sadece yangın sisteminde bazı eksiklikler tespit 
edilerek bu konuda işlem yapılmıştır. Cumartesi-Pazar okulda öğrencilerin bulunduğu 
kurs saatindeki baskında, şüpheyle alakalı bir sonuç elde edilemezken baskın etnik 
profilleme nedeniyle tepki çekmiştir. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 08.10.2020

Çok sayıda Müslümanın yaşadığı Paris’in Seine Saint Denis bölgesinde bir Müslüman 
derneğine ait okula gündüz ders vaktinde, veliler ve öğrencilerin bulunduğu esnada tam 
teçhizatlı polislerce baskın düzenlenmiş, baskını sokaktan geçerken çeken bir kişi de 
göz altına alınmıştır.

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 08.10.2020

Müslüman bir cenaze işleri firmasına çok sayıda tam teçhizatlı polisle düzenlenen baskın 
nedeniyle cenaze işlemleri aksamış; bekleyen aileler zor durumda kalmıştır. Baskın 
sonucu herhangi bir tutuklama olmamıştır. 

‒ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ 19.10.2020 

Fransız İçişleri Bakanı, kendi sayfasından yaptığı açıklamada 80 Müslüman sosyal medya 
kullanıcısına inceleme başlatıldığını, 51 derneği de “radikalleştiği” veya “Müslümanları 
suça teşvik ettiği” gerekçesi ile savcılığa bildirdiğini duyurmuştur.

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 23.10.2020

Dini cemaatlerce belli bir ideolojiye göre yapılan vaazlara hapis cezası öngören yasa teklifi 
hazırlanmıştır. “Yıkıcı ve kışkırtıcı vaaz” ifadesi teklifte “Dua etme, öğretme, yayma veya 
propaganda yolu ile Cumhuriyet değerleri, ilkeleri veya dini bir metnin belli bir ideolojiye 
göre yorumlanmasını içeren her türlü vaaz” şeklinde tanımlanırken; bu nitelikte vaaz 
verenlerin bir yıl hapis ve 15bin avro idari para cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir. 
Suçun tekrarı, sosyal medya üzerinden yayımlanması, otorite kullanılması veya vaaz 
verilen mağdurun yaşı, akli durumu vb. zayıflıkları olması halinde 3 yıl hapis ve 30bin 
avro idari para cezası ön görülmektedir. Söz konusu suçu işleyenlerin, Ulusal Güvenlik 
Kanunu’na göre “savaş gücü ve milis” olarak tanınması da teklifin içeriğinde yer almaktadır. 
Verilen vaazın cumhuriyet değerlerine uyup uymadığı ise idarenin takdir yetkisindedir. 
Öte yandan, sosyal medya üzerinden yayımlanan her dini mesaj da takip edilir hale 
gelecektir.
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‒ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ 24.10.2020 

Polisin görev esnasında yüzünü ve kimliğini ortaya koyacak kayıt alınması halinde 
hapis ve para cezası verilmesine ilişkin yasa tasarısı hazırlanmıştır. Fransız hükümetinin 
hazırladığı yasa teklifinin çok tartışılan 24. maddesi görev esnasında polisin yüzünü veya 
kimliğini ortaya koyacak herhangi bir kaydın alınmasını yasaklayarak kayıt alanlar için 
bir yıl hapis cezası ve 45bin avro idari para cezası öngörmektedir. Teklifin yasalaşması 
halinde, polis müdahalelerindeki hak ihlallerinin kaydedilmesi suç haline gelmektedir.

‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 26.10.2020

Gazeteci Elizabeth L., ülkedeki Müslümanların Samuel Paty için bir haftalık yas tutmalarını 
ve bunu yaparken başörtüsünü çıkarmalarını beklediğini ifade etmiştir. 

‒ EĞİTİM HAKKI 30.10.2020

Fransız Senatosu, ilgili bakanlık tarafından sunulan Eğitim Kanunu tasarısına “Akademik 
özgürlükler Cumhuriyet değerlerine saygı içinde kullanılır.” ifadesinin eklenmesini talep 
etmiştir. Kamuoyunda akademik özgürlüğün darbe aldığı, başörtülü öğrencilerin bu 
durumda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edip edemeyeceği gibi birçok 
tepki ve soruyu beraberinde getiren bu talep ve metin üzerinde 14 kişilik “uzlaşma” 
komisyonu çalışacaktır.

‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 31.10.2020

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ayrımcılıkla mücadele yasası kapsamında, karşı 
cinsten doktoru ya da öğretmeni reddeden kişilerin, ayrımcılık suçu gerekçesiyle 5 yıla 
kadar hapis ve 75 bin avro parayla cezalandırılabileceğini açıklamıştır. Öte yandan içişleri 
bakanı tarafından hastanın hemcinsi olan doktora yönelik tercihinin, ayrımcılık suçu 
olarak nitelendirilmesi, Fransa Sağlık Bakanlığı sitesinde ifade edildiği şekliyle “Yasalar 
her hastaya, doktorunu özgürce seçme hakkını verir.” hükmü ile çeliştiği için eleştirilmiştir.

‒ MASUMİYET KARİNESİ VE SAVUNMA HAKKI 04.11.2020 

Ağustos ayından bu yana “halkı nefrete tahrik” suçunu işlediği iddiası ile yargılanması 
devam eden Ahmet Ç.’nin adı; 4 Kasım 2020’de yayımlanan “Bozkurtların Feshedilmesine 
İlişkin Karar”da geçmektedir. Karar, hukuken var olmayan bir grubun feshedilmesini 
içerirken; Ahmet Ç.’nin bu sözde oluşumun lideri olduğu, 2016’dan bu yana yapılan 
eylemlerde başı çektiği ve son olarak Ermeni toplumunu hedef aldığı gibi devam eden 
yargı sürecini doğrudan etkileyecek ve masumiyet karinesini ihlal eden bir açıklamaya 
yer verilmiştir. 
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‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 04.11.2020 

Ayrımcılığı ve nefreti teşvik ve şiddet eylemlerine karışma gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın 
talimatı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile “Bozkurtlar” hareketi feshedilmiştir. Fesih, hukuken 
var olmayan bir grubun dağıtılmasını kapsamaktadır. Bu hali ile Kararname aslında 
“hukuken” bir işlem tesis etmemiştir. Bozkurtlar, Fransa’da herhangi bir hukuki dayanak 
ile kurulmuş bir tüzel kişilik statüsünü haiz değildir. Hukuken var olmayan bir yapının 
feshedilmesini içeren bu kararname uluslararası kamuoyunda da çok tartışılmıştır. 
Nitekim, aşırı sağ FN Partisi’nin lideri Le Pen dahi konuyu kendi sosyal medyasından 
eleştirerek, “hukuken var olmayan bir yapıyı nasıl feshettiniz?” sorusunu sormuştur. 

‒ SEYAHAT VE İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 19.11.2020

Fransa’da Cumhuriyetçiler Partisi sözcüsü Gilles Platret oturum izninin zorlaştırılmasına 
dair çalışma yürütüleceğini ifade etmiştir.  

‒ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ 21.11.2020

53 Senatörün ortak imzası ile sunulan “Öğretme Özgürlüğünü Engelleme Suçu” Yasa Teklifi, 
öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesi sonrası; öğretme özgürlüğünün kısıtlanması ve 
eğitimcilere yapılan her türlü saldırının bir suç olarak kabul edilmesi ve konuya ilişkin 
bir maddenin Ceza Kanunu’na işlenmesi talebini içermektedir. Teklife göre öğretme 
özgürlüğünün baskı, tehdit, hakaret veya yıldırma ile engellenmesi veya teşebbüsü 
bir yıl hapis ve 15.000 avro idari para cezası ile cezalandırılacaktır. Tasarıdaki cezanın, 
velilerin derslerde ele alınan konulara ilişkin herhangi bir itirazda bulunamamalarına yol 
açabileceği eleştirileri dile getirilmektedir.

+ VATANDAŞLIK HAKKI 25.11.2020 

Fransa’da 24 Mart-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği 
ihtiyaç arz eden işlerde çalışan yabancıların Fransız vatandaşlığına geçişlerinde kolaylık 
sağlanması kararı alınmıştır. Karar; temizlik işleri, bakım servisleri, eğitim sektörü, 
taşımacılık, güvenlik hizmeti, tarım, posta, gıda sektörü, ev ve aile-çocuk bakımı, cenaze 
hizmetleri, sağlık, tıp ve paramedikal sanayi sektörü çalışanlarını kapsamaktadır.

‒ ETKİLİ BİR HUKUKİ YOLA BAŞVURMA HAKKI 26.11.2020 

Emeklilik reformunu protesto gösterilerinde 9 Aralık 2019’da polisin müdahalesiyle 
gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Y.’nin, 100 gün iş göremez raporu 
olmasına ve olay anına ait kamera kayıtlarına rağmen, Paris Savcılığı olayla ilgili takipsizlik 
kararı vermiştir.
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‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 02.12.2020 

Fransız sivil toplum kuruluşu, İslamofobiye Karşı Birlik (CCIF), baskılar nedeniyle 27 
Kasım 2020 tarihinde kendini feshetmiş olmasına rağmen Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kapatılmıştır. Kapatma kararında CCIF’ye karşı somut deliller sunulmaksızın, radikalleşme 
ve İslamofobiyi yükseltme gerekçesine yer verilmiştir. Kuruluş, karar öncesinde kendi 
feshini ilan etmiş, dolayısıyla hukuken var olmayan bir oluşum feshedilmiştir.

‒ ETKİLİ BİR HUKUKİ YOLA BAŞVURMA HAKKI 02.12.2020 

28 Ekim 2020’de Lyon’daki otobanı kapatan Ermeni grup tarafından işlerine giderken 
darp edilen ve darp raporları bulunan 2 Türk, şüpheli sıfatı ile mahkemeye çağrılmış ve 
adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı verilerek tutuksuz yargılanmaya başlanmıştır.

‒ MASUMİYET KARİNESİ VE SAVUNMA HAKKI 10.12.2020 

Cumhuriyetçiler Partisi Başkan Yardımcısı Guillaume tarafından radikalleşen 
Müslümanların “idari gözetim kamplarına” alınmasını teklif eden bir yasa tasarısının 
Kasım ayında meclise sunulduğu haberleri basına yansımıştır. 

+ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 11.12.2020 

Fransız Danıştayı, 2015 yılında Chalon Sur Saone Belediyesi’nin kendi sınırları içindeki 
devlet okullarının yemekhanelerinde domuz eti servis edilen günlerde alternatif menü 
uygulamasını kaldırması kararını incelemiş ve alternatif menülerin “laiklik” ilkesine 
karşı olmadığına karar vermiştir. Kararda; hiçbir belediyenin alternatif menü koyma 
zorunluluğu olmadığı da ifade edilirken, “ne bir zorunluluk ne de laikliğe aykırılık vardır” 
ifadesi kullanılmıştır. Bu karar ile belediyelere alternatif sunma zorunluluğu getirilmemiş, 
ancak var olan alternatiflerin de laikliğe aykırı olduğu gerekçesi ile kaldırılması hukuka 
aykırı bulunmuştur. Söz konusu karar belli ürünleri tüketmeyen Müslüman ve Yahudi 
toplum kadar, vegan ve vejeteryanları da ilgilendirmektedir. 
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YAKIN PLAN
Albertville Şehrinde 10 Yaşındaki 4 Çocuğun Alıkonulması

Fransa’da 2020 yılı boyunca yaşananlar içinde en çarpıcı olanı şüphesiz ki Albertville’de 
10 yaşındaki 4 çocuğun alıkonulması olmuştur.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2 Ekim 2020’de “İslamcılık ile mücadele” 
ekseninde yaptığı basın açıklaması ve akabinde 16 Ekim 2020’de Conflans-Sainte-
Honorine’de bir okul öğretmeni olan Samuel Paty’nin öldürülmesi sonrası, ülkedeki 
Müslümanlara, okullarına ve STK’larına yönelik baskılar da artmıştır. Olay sonrası ara 
verilen eğitime 2 Kasım Pazartesi günü Fransa genelinde, yeniden başlanırken yaşanan 
olay nedeni ile Fransız Hükümeti, Kasım ayı boyunca okullarda “ifade özgürlüğü” ve 
“öğretme özgürlüğü” temalarının işleneceğini, bu kapsamda söz konusu karikatürlerin 
derslerde gösteriminin beklendiğini açıklamıştır.

Bu gelişmelere bağlı olarak; Albertville şehrinde bir okulda ilkokul son sınıf öğrencisi 
3’ü Türk, biri Magripli 10 yaşındaki 4 çocuğun ders sırasında öğretmenlerinin “Samuel 
Paty’nin ölümü hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna “karikatürleri göstermesini 
doğru bulmuyorum” şeklinde cevap vermesi ve öğretmene göre “ciddiyetsiz bir 
yaklaşım” içinde bulunmaları; aynı zamanda okul müdiresi olan öğretmenin ders sonrası 
çocukları polise bildirmesine yol açmıştır. 5 Kasım Perşembe saat 07.00 sularında 
Albertville polisi 4 çocuğun evlerine 10’ar tam teçhizatlı polis ile baskın yapmış; 
çocukları uykularından uyandırıp odalarında arama yapmış, akabinde anne-babaları ve 
çocukları ayrı ayrı polis merkezine götürmüştür. 

2 çocuk, Albertville polis merkezine, diğer 2’si yakındaki Chambery polis merkezine 
götürülmüştür. Chambery polisi, tanıkların ifadesine göre yapılan işlemin usule uygun 
olmadığı görevlilerce söylenmesine rağmen çocukları ve aileleri sorgulamıştır. Biri kız, 
diğer ikisi erkek toplam 3 Türk kökenli çocuğun aileleri, alıkoyma sürecinde pedagog 
bulunduğunu teyit etmişler, ancak çocukların ailelerinden ayrı olarak merkeze 
götürülmeleri ve baskın sürecinde orantısız bir polis gücü kullanılmasının çocuklarda 
travma yarattığını ifade etmişlerdir.

Her iki polis merkezinde de, çocuklar anne-babalarından ayrı “alıkonulmuş” ve 
sorgulanmıştır. Bu süreç 11 saat sürerken, anne-babalar da ayrı ayrı sorguya çekilerek; 
“İbadet ediyor musunuz?”, “Namaz kılıyor musunuz?”, “Macron-Erdoğan gerginliği 
hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi alakasız ve kışkırtıcı sorulara maruz bırakılmışlardır.

11 saatin sonunda serbest bırakılan ailelere yaşananlara ilişkin herhangi bir tutanak 
veya kayıt verilmemiştir. Olay sonrası, devlet tarafından ailelere ve çocuklara herhangi 
bir psikolojik ve hukuki destek sunulmazken, süreç takipsiz bırakılmıştır. 
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Aileler, yaşanan olaydan çocuklarının ciddi şekilde etkilendiğini, okula gitmek 
istemediklerini ve psikolog tarafından muayene edilmelerinin akabinde alınacak 
raporla okul değişikliği talep edeceklerini ifade etmişlerdir.

Yaşanan bu vaka karşısında “insan hakları” ve “çocuk hakları” adına endişelerini paylaşan 
farklı dinlere de mensup pek çok kesim bulunmakla birlikte, herhangi bir kaçma veya 
delil karartma şüphesi olmayan 10 yaşındaki 4 çocuğun sabahın erken saatlerinde polis 
baskını ile alınıp 11 saat alıkonulmasını sorun etmeyerek çocukların Müslüman olması 
üzerinden nefret söylemine devam eden kitlenin büyüklüğü, toplumsal ayrışmanın ne 
denli derinleştiğini ortaya koymaktadır.

Polis tarafından yapılan arama sonrasında 
çocuklardan birinin odası

Anadolu Ajansı
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‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 10.02.2020  

Hollanda’da Sosyalist Parti (SP) ve Devletçi Reform Partisi (SGP) tarafından sunulan 
önerge sonucunda, 10-20 Şubat 2020 tarihleri arasında “istenmeyen yurt dışı finansman” 
konusunda meclis bünyesinde kurulan ve 9 milletvekilinin yer aldığı komisyon tarafından 
camilere yönelik meclis soruşturması gerçekleştirilmiştir. “Özgür olmayan ülkeler” olarak 
nitelendirilen ülkelerden finansman alan cami kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen 
meclis soruşturmasında, Hollanda Diyanet Vakfı da dahil, toplam 8 cami temsilcisi, 
komisyon üyelerinin yurt dışı finansmanının derneklerinde sakıncalı faaliyetlere yol açıp 
açmadığına dair sordukları sorulara cevap vermişlerdir. Hollanda’nın siyasi sisteminde, 
çağrılanların katılmak zorunda olduğu ve yemin ederek ifade verdikleri bu soruşturma 
yöntemi, meclisin hükümeti denetleme görevi kapsamında sahip olduğu en ağır 
yöntemlerden biri olarak görülmektedir. “İstenmeyen yurt dışı finansmanı” ifadesinin 
ceza kanununda bir dayanağa sahip olmaması, siyasi bir kavram olması ise Hollanda’daki 
bazı hukukçular tarafından eleştirilmiş, soruşturmanın sadece camileri hedef alması 
ayrımcılık olarak değerlendirilmiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 19.02.2020 

Marknesse kasabasında sosyal medya aracılığıyla 15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’nın 
Christchurch kentinde düzenlenen cami saldırısının ardından “Harika oldu. Yarın aynısını 
yapacağım. Lanet Müslümanları öldürmek için bir silah alacağım” mesajıyla Müslümanlara 
yönelik katliam tehdidinde bulunan ve annesinin ihbarı üzerine yakalanan 33 yaşındaki 
zanlı, “terör amaçlı tehdit girişimi” gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 02.04.2020 

Hollanda Sosyal Kültürel Planlama Bürosu’nun (SCP) 2020 yılında yayımladığı araştırmaya 
göre, son 12 ay içerisinde Müslümanların yüzde 69’u muhtemelen, yüzde 55’i ise kesin 
olarak din sebepli ayrımcılığa uğradığını ifade etmiştir. Araştırmaya göre Hollanda’daki 
Türklerin yüzde 71’i muhtemelen, yüzde 57’isi ise kesin olarak ayrımcılığa uğramıştır. 
Türklerin yüzde 59’u eğitim, yüzde 51’i iş piyasası, yüzde 59’u çalıştığı iş yeri, yüzde 41’i 
kamu kurumları, yüzde 38’i ise kamusal alanda ayrımcılığa maruz kaldığını belirtmiştir.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 03.04.2020 

Covid-19 sürecinde, Hollanda’da Müslüman topluma moral vermek amacı ile birçok 
camide dışarıdan duyulacak şekilde yüksek sesle ezan okunmuştur. İbadete çağrı, 
Hollanda Anayasası’nda din özgürlüğü çerçevesinde korunan bir haktır. Bu kapsamda, 
Covid-19 sürecinde topluma moral vermek amacı ile Hollanda’nın Amsterdam, Haarlem, 
Hilversum, Zaandam, Alkmaar ve Hoorn başta olmak üzere ülke genelinde 40 camide 
normalden daha sesli bir şekilde ezan okunmuştur.
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‒ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 01.05.2020 
Ankara Anlaşması hükümleri uyarınca dil ve uyum sınavından bütün Türk vatandaşlarının 
muaf tutulması yönünde Hollanda Yüksek İdare Mahkemesinin 16 Ağustos 2011 tarihli 
kararına rağmen, Türk kökenlilerin bir kısmının Hollanda’da yeterli uyum sağlamamış 
olması gerekçesi öne sürülerek Türkiye’den iltica başvurusu ile gelenlere 1 Mayıs 2020 
tarihinden itibaren dil ve uyum sınavı yapılmasına başlanmış olup yeni uyum yasasının 
yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Hollanda’ya gelen bütün Türk 
vatandaşlarına bu sınavın uygulanması için çalışma başlatılmıştır.

‒ YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK 11.05.2020   

Hollanda Vergi Dairesinin (De Belastingdienst) 2012 ve 2015 yılları arasında, gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin yaptığı kontrollerde ikinci vatandaşlığı olanları daha sıkı denetlediği 
ortaya çıkmıştır. Önemli medya kuruluşlarının araştırmaları üzerine bu durumu itiraf 
etmek zorunda kalan vergi dairesi, 2012 ve 2015 arasında yaklaşık 11.000 kişiyi, sadece 
Hollanda vatandaşı olanlara oranla daha sıkı kontrolden geçirdiklerini kabul etmiştir. 
Konuyla ilgili 2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen meclis soruşturması sonucunda 
Hollanda hükümeti 2021 yılı Ocak ayında istifa etmek zorunda kalmıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 12.05.2020 

Hollanda eğitim sisteminde yaygın olarak kullanılan Noordhoff Yayınevi’nin yurttaşlık 
eğitimi için hazırladığı eğitim içeriğinde İslam ve Müslümanlarda evlilik hakkında yazılmış 
olan olumsuz metin, Müslüman toplumda tepkiye sebep olmuştur. Bunun üzerine DENK 
partisi belediye meclis üyesi Enes Yiğit, yayınevine bir e-posta göndererek itirazda 
bulunmuştur. Yayınevi verdiği cevapta Müslümanları rencide etmeyi amaçlamadıklarını 
belirtmiş ve özür dilemiştir. Yayınevi, kitabı direkt satıştan kaldırdığını ve müfredatı tekrar 
gözden geçireceklerini belirtmiştir. 

‒ EĞİTİM HAKKI 09.06.2020

Utrecht Belediyesi’nin yaptığı araştırmayla Utrecht’teki ilkokulların, çocukların okula 
kaydı konusunda yasayı ihlal ettiği ortaya çıkmıştır. Yasaya göre ailelerin çocuklarını 3 
yaşından önce ilkokula kayıt yaptırmaları yasaktır. Ancak uygulamada okulların, özellikle 
Utrecht’in varlıklı semtlerinde yaşayan ve eğitim düzeyi yüksek olan Hollandalı ailelere 
karşı 3 yaş sınırını gözetmediği, daha erken kayıt aldıkları öğrenilmiştir. Bu sebeple 
eğitimde segregasyon artmakta ve özellikle Türk ve Fas kökenli çocuklar, Hollanda’da 
“beyaz” olarak nitelendirilen okullarda yer kalmadığı için “siyah” okullara gitmektedir. 
Literatüre yansıdığı şekliyle siyah okullar, göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve genel 
başarının daha düşük seviyede kaldığı okullar için kullanılan bir sıfattır.
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‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 19.06.2020 

Hollanda Temsilciler Meclisi’ndeki tartışmalar sonucunda; Hollanda Sosyal İşler ve 
İstihdam Bakanlığı 2018-2019 eğitim yılında Türk kökenli çocuklara yönelik Türkçe dil 
eğitimi vermek amacıyla Türkiye’den finansal destek alan 9 sivil toplum kuruluşuna 
yönelik sakıncalı faaliyetlerin olup olmadığını öğrenmek amacıyla araştırma talimatı 
vermiştir. Ceza kanunu ya da sivil topluma ilişkin hiçbir mevzuata dayandırılmadan özel 
bir araştırma bürosuna hizmet alımı yolu ile yaptırılan araştırmanın raporu 19 Haziran 2020 
tarihinde yayımlanmıştır. Raporda söz konusu haftasonu okullarında demokrasi karşıtı, 
anayasal düzen ile çelişen veya ayrıştırıcı herhangi bir eğitim içeriğine rastlanmadığı 
açıklanmıştır. Araştırmada ayrıca, veliler tarafından Türkçe derslerinin, çocuklar üzerinde 
olumlu etkiye sahip olmasından dolayı talep edildiği; velilere göre derslerin çocukların 
dil becerilerini geliştirdiği, kimlik oluşumuna katkısı olduğu, toplumsal katılımı ve 
eğitim başarılarını artırıcı nitelikte olduğu ve önemli bir toplumsal işleve sahip olduğu 
belirtilmiştir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 25.06.2020 

Hollanda Polisi, son yayımladığı raporunda Müslüman ayrımcılığına ilişkin suç 
istatistiklerini paylaşmamıştır. Müslüman karşıtlığı ve ayrımcılıkla mücadele eden sivil 
toplum kuruluşu İslamofobi ve Ayrımcılığa Karşı Birlik (CTID), Müslüman ayrımcılığı 
konusunda endişe verici gelişmeler yaşanmasına rağmen artık buna ilişkin vakaların 
polis tarafından kayıt altına alınmamasını olumsuz değerlendirmiştir. CTID, Temsilciler 
Meclisi’ndeki siyasi partilere yolladığı mektupta polisin tekrar Müslüman ayrımcılığını 
kayıt altına alması talebinde bulunmuştur.  

‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 13.10.2020  

Camilere yönelik uygulanan meclis soruşturmasının sonuç raporunda yer alan yasa 
tasarıları arasında; Başsavcılık tarafından antidemokratik ve aşırıcı derneklerin daha 
kolay kapatılabilmesi için Medeni Hukukun 2:20 maddesini düzenlemeye yönelik yasa 
tasarısı da bulunmaktadır. Hükümetin sunmuş olduğu söz konusu tasarı, 13 Ekim 2020 
tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Yasa tasarısı Senato aşamasında 
olup 2021 yılı içerisinde oylanması beklenmektedir. Yapılmak istenen düzenlemeye 
göre sadece faaliyetin kendisi değil, amaçların da kamu düzeni için tehdit oluşturması 
durumunda tüzel kişiliğin yasaklanabilmesi istenmekte ve sadece derneğe değil, dernek 
yönetiminde yer alan kişilere de cezai yaptırım uygulanması öngörülmektedir. 
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 02.11.2020   

DENK Partisi Milletvekili Farid Azarkan, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ciddi boyutlarda 
olduğunu belirterek eğitim, gençlik, güvenlik, devlet politikaları ve internet alanlarında 
Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla daha etkin mücadele edilmesi gerektiğine dair yazılı 
görüş metnini (initiatiefnota) Temsilciler Meclisi’nin gündemine sunmuştur.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 11.11.2020   

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı, Temsilciler Meclisi ile paylaşılan resmi 
açıklamasında; 13 Mart 2019 tarihli bir önergede belirtilen talebe binaen, Müslüman 
ayrımcılığı ile mücadele kapsamında Müslüman topluluklar ile görüştüğünü,  
görüşmelerde Müslümanların özellikle iş piyasası ve eğitimde ayrımcılığı tecrübe 
ettikleri, ayrımcılık yaşayanlar arasında suç duyurusunda bulunma oranlarının düşük 
olduğu, Müslümanların kamuoyuna olumsuz bir şekilde yansıtılmasının onları günlük 
hayatta olumsuz etkilediği, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılık vakalarının artığı, 
toplumda Müslüman ayrımcılığı konusunda yeterli farkındalığın söz konusu olmadığı 
gibi sorunların gündeme geldiği belirtilmiştir. Bakanlık, Müslüman ayrımcılığıyla farklı 
alanlarda mücadele için imkanları araştıracaklarını açıklamıştır.

‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 12.11.2020 

Hollanda Temsilciler Meclisi’nde 12 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen oturumda, 
Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratik Parti (CDA), 
Demokratlar 66 (D66) ve Sosyalist Parti (SP) olmak üzere dört siyasi partinin sunduğu 
bir önergede; aşırı sağcı ve milliyetçi bir hareket olarak nitelendiren Bozkurtların (Grijze 
Wolven), Hollanda’da ciddi anlamda gerginliklere yol açtığı ve toplumu ayrıştırdığı 
gerekçesiyle yasaklanması için diğer Avrupa ülkeleriyle işbirliği halinde hukuki 
imkanların araştırılması istenmiştir. Önerge, DENK partisi haricinde meclisteki diğer 
partiler tarafından kabul edilmiştir. Hollanda’nın siyasal sisteminde “önergeler”, bağlayıcı 
bir karar anlamına gelmeyip hükümetin herhangi bir konuda istenilen yönde adım atması 
için bir telkin niteliği taşımaktadır. Söz konusu önergenin çıkış noktası Fransa’da alınan 
Bozkurtları yasaklama kararıdır. 
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 13.11.2020 

Hollanda Gümrük Bakanlığı ve meslek okulu düzeyindeki gemicilik ve taşımacılık 
okulu STC MBO Koleji’nin ortaklaşa hazırladığı ders kitabında, Türkiye’nin bölünmüş 
bir haritasına yer verilmiştir. Haritada bütün ülkelerin uluslararası hukuk çerçevesinde 
belirlenen sınırları kullanılırken, Türkiye haritada Kürdistan ve Ermenistan devletlerine yer 
verilerek bölünmüştür. DENK Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabı üzerinden 
yaptığı paylaşımda, kullanılan haritayı “Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında 
bakın nasıl bir boyut aldı” ifadeleriyle eleştirmiştir. DENK Partisi’nin okula iletmiş olduğu 
itirazdan sonra STC MBO Koleji, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada “yanlış” bir haritanın 
kullanıldığını, fakat bunun kasıtlı olmadığını, söz konusu kitabın toplatılacağını bildirmiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 20.11.2020   

DENK partisi Milletvekili Farid Azarkan’ın “İslam Hollanda’nın bir parçasıdır ve Müslümanlar 
Hollanda’nın vatandaşlarıdır.” şeklindeki önergesi Temsilciler Meclisi’nde 150’de 123 
olumlu oy ile kabul edilmiştir.

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 23.11.2020   

Camilere yönelik yapılan meclis soruşturması sonucunda hükümet, bağış alan 
derneklerin, ülke makamlarına bilgi talep edilmesi halinde zorunlu bilgi vermesini 
öngören yasa tasarısını gündeme taşımıştır. Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşlarının 
AB dışından aldıkları bağış konusunda belediye başkanlarının veya Başsavcılığın 
bilgi talebini yerine getirmeleri, talep edilen bilgiyi vermeyi reddeden derneklere ise 
mahkeme kararıyla beş yıla kadar dernek yönetiminde bulunma yasağının getirilmesi ve 
para cezası verilmesi öngörülmektedir. Söz konusu bilgi talebi, ilgili merciler tarafından 
‘kamu düzenini korumak’ amacıyla yapılabilecektir. Gerekli görülmesi durumunda 
bilgiler; polis, istihbarat dairesi ve vergi dairesi olmak üzere en az dokuz kamu kurumu ile 
paylaşılacaktır. Ayrıca vakıf statüsündeki kuruluşların gelir gider dengesini her yıl Ticaret 
Odasına iletmesi ve bu bilgilerin kamu kurumları, polis, Başsavcılık, istihbarat örgütleri, 
vergi dairesi, vb. tarafından incelenebilmesi öngörülmektedir.
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+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 11.12.2020 

Hollanda Diyanet Vakfının (HDV) cenaze işlemleri için satın aldığı binanın, Schiphol 
Emlak Yönetimi (Schiphol Real Estate) tarafından HDV’ye devredilmesi gerekmekteyken 
Schiphol Emlak Yönetimi, HDV’nin camilere yönelik gerçekleştirilen meclis 
soruşturmasının raporunda konu olması sebebiyle binayı vakfa devretmeyi reddetmiştir. 
Bu olay üzerine HDV durumu mahkemeye taşımış, mahkeme sonucunda Hollanda 
Diyanet Vakfı, Hollanda kanunlarına göre kurulduğu ve faaliyet gösterdiği için Schiphol 
Emlak Yönetiminin binayı vakfa devretmek zorunda olduğuna hükmedilmiştir. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 18.12.2020

Hollanda İlköğretim, Ortaöğretim ve Medya Bakanlığı, Eğitim Müfettişliği ve araştırma 
kurumları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Hollanda eğitim sisteminde artan 
sosyal tabakalaşmanın önüne geçmeye yönelik bir eylem planı üzerinde çalışacaklarına 
dair resmi açıklamada bulunmuştur.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 09.01.2020  

Avusturya’da hükümet, Müslümanların dini motivasyon ile radikalleşmesinin önüne 
geçmek için siyasal İslam’a karşı önlem alma gerekçesiyle devlet tarafından yetkilendirilmiş 
bağımsız bir dokümantasyon merkezi kurulacağını açıklamıştır. Açıklamada bu merkezin 
gerçek Müslümanları “radikal İslamcılardan” ayıracağı ifade edilmektedir. Avusturya’daki 
İslam İnanç Topluluğu (İGGİÖ) Başkanı Ümit Vural ise Müslümanlara yönelik böyle bir 
dokümantasyon merkezinin Müslüman kimliğine Avusturya’da devleti tehdit eden bir 
imaj çizerek ayrımcılığı körükleyeceğine dikkat çekmiştir. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 10.01.2020 

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, Avusturya’da Siyasal İslam ile mücadele 
kapsamında başörtüsü takma yasağının 14 yaş sınırına yükseltilmesi ile çocukların dini 
zoraki yaşamaktan korunacağını ifade etmiştir. Raab, Türk kökenli Alman sosyolog ve 
siyaset danışmanı Kenan Güngör tarafından 2019 yılı Aralık ayında yayımlanan araştırmada, 
Viyana’da yaşayan Afgan gençlerden yüzde 55’inin İslam’ı, Avusturya yasalarının üstünde 
gördüğünün ve yüzde 45’inin de devletin zirvesinde İslami bir önder görmek istediğinin 
ortaya konduğunu ve “Siyasal İslam”ın şeriatı getirmek ve demokratik sistemin altını 
oymak istediğini, ortada gerçek bir sorun olduğunu belirtmiştir. Başörtüsü yasağının 14 
yaşa çıkarılması hususunda da Avusturya Uyum Bakanı Raab, çocukların iyiliğine yönelik 
böyle bir uygulamanın anayasaya da uygun olacağını ifade etmiştir. Raab ayrıca daha 
sonra yasağın öğretmenleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini ifade etmiştir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 19.01.2020 

Avusturya’da gündem olan okullarda 14 yaşa kadar başörtüsü yasağı tartışmaları sonrası 
okulların dini tarafsızlığı tartışılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Avusturya’da sınıflarda 
asılı olan haç işaretlerinin de kaldırılması bazı milletvekilleri tarafından önerilerek 
çıkarılan yasaların sadece Müslümanlara karşı bir ayrımcılık olmaması ve eğer hedef 
okulların tarafsız ortamlar olması ise bu konunun da dikkate alınması talep edilmiştir.  
Entegrasyon Bakanı Susanne Raab ise bu yorumlara karşılık olarak “Başörtüsü takmaya 
zorlanan her bir kız bizim için bir fazla sorun demektir.” açıklamasında bulunmuş, ancak, 
haç işaretinin Avusturya kültür tarihinin bir parçası olduğunu ve bu nedenle sınıflardan 
kaldırılmayacağını bildirmiştir. 
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‒ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ 31.01.2020

Viyana’da ulaşım hizmetlerinde otobüs şoförlüğü yapan 8 Türk çalışan, Rabia ve 
Bozkurt işaretleri yaparak çektikleri videolarını sosyal medyada paylaştıktan sonra şirket 
tarafından işlerinden atılmışlardır. Sadece işlerinden olmakla kalmayıp ihbar da edilen 
şoförlere soruşturma açılmıştır. Video içerisinde görünen, fakat Rabia ve Bozkurt işareti 
göstermeyip sadece alkış tutanlar hakkında da soruşturma açılması söz konusudur. 2019 
yılında kimi siyasi sembolleri yasaklayan Avusturya’da bu yasağı çiğneyenlere 4.000 
avro kadar para ceza verilmektedir. İhlalin tekrarlanması halinde para cezası 10.000 
avroya kadar çıkarılmaktadır. Siyasi semboller yasağı kapsamında, Bozkurt işaretinin 
gösterilmesi veya film, tiyatro ve benzeri etkinliklerde aşırıcı siyasi içeriklere yer verilmesi 
yasaklanmıştır.

‒ TİCARİ FAALİYETTE BULUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ 19.02.2020  

Wels kentinde Türk ürünleri ile helal et satışının da yapılacağı Alman-Türk gıda 
işletmesinin yalnızca Türklere hitap edeceği gerekçesiyle açılmasına izin verilmemiştir. 
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Belediye Başkan Yardımcısı Gerhard 
Kroiss, söz konusu süpermarketin sadece Türk toplumuna hitap ettiğini ve Wels haftalık 
pazarı gibi hassas bir yere yakışmadığını ileri sürmüştür. Belediye Başkan Yardımcısı 
ayrıca süpermarketin açılacağı gayrimenkulün sahibi Markus F. ile söz konusu yerin 
kiralanmaması hususunda uzlaşıya vardıklarını da belirtmiştir. Olaya tepki gösteren 
Yeşiller Partisi, Wels Belediyesi hakkında “Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu”na muhalefet 
nedeniyle suç duyurusunda bulunurken işletmenin yöneticisi Eren S., Wels’te siyasetin 
ekonomiye çok fazla müdahil olduğunu ifade etmiştir.

‒ YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK 08.03.2020 

Avusturya’da yaşayan Türk kökenli futbolcu Mert M. Avusturya Milli Takımında oynamayı 
reddetmiş ve İtalya’nın Sassuolo takımına transfer olunca futbolcu acilen askere 
çağırılmıştır. Kendisine ancak Avusturya Milli Takımında oynaması halinde askerliğinin 
tecil ettirileceği, aksi takdirde askere gelmesi gerektiği bildirilmiştir. Rapid Wien’den, 
Sassuolo’ya 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu yasalara uygun 
şekilde 35 yaşına kadar askerliğinin tecil edilmesini talep ettiğini açıklamıştır. Şu anda 
İtalya’da bulunan futbolcu, Avusturya’ya giriş yapamamaktadır. 
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‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 10.04.2020 

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) üyesi ve Milletvekili Stefan Hermann, koronavirüs 
önlemleri sebebi ile ülkedeki Hristiyanların Paskalya kutlamalarını yapamadıklarını, aynı 
durumun Müslümanların gelecek olan Ramazan ayı için de geçerli olması gerektiğini 
söylemiştir. Müslümanların iftar açmak için tüm aile bireyleri ve kalabalık ile bir araya 
geldiklerini ve camilerde kalabalık etkinlikler düzenlendiklerini ifade eden milletvekili, 
bu duruma koronavirüs sürecinde Başbakan ve hükümet tarafından engel olunması 
gerektiği uyarısında bulunmuştur. Müslümanların Ramazan kutlamalarına müsamaha 
gösterilmesinin Hristiyanlar açısından haksızlık olduğunu bildirmiştir. Web sitesi ve 
sosyal medya hesapları üzerinden konu ile ilgili afişler paylaşarak afişlerde “Herkes 
için aynı haklar? Avusturyalılar için yapılamayan paskalya kutlaması, ama Ramazan’da 
Müslümanlar için toplu iftar etkinliği? İnanılmaz, Müslümanlar da iftar etkinliklerini 
kısıtlamalı. Üzücü, bizim geleneklerimiz değiştiriliyor.” ifadelerine yer vermiştir.

‒ ÇALIŞMA HAKKI 21.05.2020 

Avusturya, Ocak 2021’den itibaren taksi ve telefon uygulaması ile çağırılan araç 
sürücülerine B1 seviyesinde Almanca bilme zorunluluğu getirmeyi planlamaktadır. 
Bu alanda çalışmak için B1 seviyesini gösterir belge ya da eğitim dili Almanca olan bir 
okuldan ilk ve ortaöğretim diploması ibraz edilmesi istenecektir. Tasarı, Avusturya’da 
özellikle yabancı kökenlilerin ulaşım sektöründe istihdam edildiği, sadece başkent 
Viyana’da bile birçok kişinin bu yeni yasa ile işsiz kalacağı gerekçesiyle eleştirilmektedir. 
Düzenleme sonrasında birçok şirketin şoför bulamama ve müşterilerini kaybetme riski 
bulunduğu ifade edilmektedir. Öte yandan Viyana Ticaret Odası Ulaşım ve Trafik Dairesi 
Başkanı Gökhan Keskin ise konuyu desteklediğini, ulaşım sektörünün imajının bu sayede 
düzeleceğini ve her şoförün yolculuk ve şehir hakkında bilgi verebilmesi gerektiğini 
açıklamıştır. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 02.06.2020 

Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), 
Avusturya’da ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının 14 yaşına kadar 
yükseltilmesinin öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açacağına dikkat çekerek, önerinin 
gözden geçirilmesini Avusturya hükümetinden talep etmiştir. ECRI, Avusturya’da 
ayrımcılık ve ırkçılık olaylarına yönelik 2019 yılında yayımladığı raporda, ülkede eğitim 
ve çalışma alanında yaşanan ayrımcılığın yanı sıra artan yabancı düşmanlığı ve İslam 
düşmanlığına dikkat çekmiş, bunun toplum içinde yabancı düşmanlığına yol açtığını 
belirtmiştir. Raporda, Müslümanlar ve yabancıları hedef alan siyasi söylemlerin ayrıştırıcı 
ve düşmanca olduğu ve özellikle siyasilerin toplumu ayrıştıran ve kışkırtan söylemlerden 
uzak durması gerektiği uyarısı yapılmıştır. 
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‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 12.06.2020 

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, Viyana’daki öğrencilerin yüzde 52,2’sinin 
Almanca dışında başka dilleri de günlük hayatlarında kullanıyor olmalarının Avusturya 
toplumunun interaktif olmamasına yol açtığını ifade etmiştir. Raab açıklamasında başka 
dil kullanan kişilerin Avusturya toplumuna ait olmadıkları ifadelerini de kullanmıştır. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 16.06.2020 

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer, bir toplantıda “Ben 
Korona’dan korkmuyorum, Kur’an’dan korkuyorum, Kur’an daha tehlikeli!” beyanında 
bulunmuştur. Halkı kışkırtmaya yönelik bu sözler, Viyana belediye meclisi üyesi Mısır 
kökenli Omar Al-Rawi’nin girişimiyle Viyana Belediye Meclisi tarafından mahkemeye 
taşınmıştır. Viyana Belediye Meclisi, FPÖ genel başkanı hakkında suç duyurusunda 
bulunmuştur.  Eski milletvekili ve SÖZ Partili siyasetçi Martha Bissmann da aşırı sağcı 
liderin ifadelerine tepki göstererek, Hofer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını 
bildirmiştir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 30.06.2020  

Avusturya devlet televizyonu ORF Koronavirüs sürecinde çalışmalarını devam ettiren 
meslek gruplarının gösterildiği görselde temizlikçi kadın tasviri için başörtülü Müslüman 
bir kadın çizimi kullanmıştır. ORF’nin bu yayınından hemen sonra Avusturya’da yaşayan 
Türk STK’lar, Türk kökenli siyasiler, Türk medya kuruluşları ve Müslüman toplumun 
ileri gelen isimleri sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ve etiketler ile konuya 
tepki göstererek, Müslüman profilinin temizlikçi olarak daha alt meslek grupları 
ile özdeşleştirilmesi ve bu yönde algı oluşturulmasından rahatsız olduklarını dile 
getirmişlerdir. Ertesi gün ORF yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile 
Müslüman toplumdan özür dilemiştir. 

 

‒ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI 01.07.2020

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 gün boyunca PKK terör örgütü sembolleri eşliğinde 
düzenlenen gösterilerde Türk bayrağı yakılmasına tepki gösteren Türklere saldırılar 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un Avusturya’nın 
çeşitli televizyon programlarında gösterilerdeki PKK’lıları terörist olarak nitelendirmesi 
üzerine Avusturya Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ozan Ceyhun’u 
makamına çağırmış ve gösteri yapanları “terör örgütlerinin destekçileri” ifadeleri ile 
tanımlamamalarını talep etmiştir. 
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 07.07.2020 

Viyana’da PKK terör örgütü sembolleri eşliğinde gerçekleştirilen gösterilerde Türk 
bayrağı yakılması ve benzeri nefret suçlarına tepki gösteren Türklerden olaylara karışan 
220 kişinin kimliğinin tespit edildiği ve bu kişiler hakkında işlem başlatılacağı Avusturya 
İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulurken FPÖ grup başkanı ve eski İçişleri Bakanı 
Herbert Kickl de olaylara karışan Türklerin Avusturya vatandaşlıklarının alınması, sınır 
dışı edilmesi, varsa mülteci statülerinin düşürülmesi gerektiğini savunmuştur. Türklerin 
genel olarak Avusturya’ya entegrasyonunun sorunlu olduğunu ifade eden aşırı sağcı 
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) hiçbir Türk kökenliye Avusturya vatandaşlığı verilmemesi 
konusunda bir açıklama yapmıştır. Yaşanan olaylar ile ilgili İçişleri Bakanlığı da Türkiye’nin 
herhangi bir etkisi olup olmadığını netleştirmek için özel bir komisyon kurulması talimatı 
verildiğini açıklamıştır. 

‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 10.08.2020 

Avusturya’da Geleceğin Sosyal Avusturya’sı (SÖZ) Partisi, Türklerin ve eski Yugoslavya 
göçmenlerinin göçmen statüsünden azınlık grup statüsüne geçirilmesini talep ettiklerini 
bildirmiştir. Avusturya Entegrasyon Bakanı konuya tepki göstererek bu talebi reddetmiş 
ve göçmen konumunda olanların Avusturya’daki asıl görevlerinin entegrasyon ve 
Almanca öğrenmek olduğunu açıklamıştır. Avusturya’da resmen tanınan mevcut azınlık 
grupların Cumhuriyet öncesi dönemde var olan azınlık gruplar olması sebebi ile kabul 
edildiklerini, daha sonra Avusturya’ya göç edenlerin azınlık grup olarak sayılmasının 
anlamsız olduğu açıklanmıştır. 

‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 11.08.2020 

Geleceğin Sosyal Avusturya’sı (SÖZ) Partisi Haziran 2019 yılında ehliyet sınavının Türkçe 
yapılması imkanının kaldırılması kararının geri alınmasına yönelik talepte bulunmuştur. 
Avusturya Entegrasyon Bakanı bu talebin entegrasyona zarar vereceği gerekçesi ile 
kabul edilmesinin mümkün olmadığını açıklamıştır. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 06.09.2020 

Avusturya Maliye Bakanı Gernot Blümel, Viyana eyalet ve belediye başkanlığı 
seçimlerinde Avusturya Halk Partisinden (ÖVP) adaylığını koymuştur. Seçim çalışmaları 
kapsamında yapacağı faaliyetler arasında Viyana’da belediye başkanı seçilmesi halinde 
belediyenin konutlarında kiracı olmak isteyenlerden B1 seviyesinde Almanca dil yeterliliği 
isteyeceğini açıklamıştır. Entegrasyonun ancak belirli kurallar ile mümkün olacağını 
savunan Bakanın getirmiş olduğu öneri, 2011 yılında aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi 
(FPÖ)’nün sunmuş olduğu eski bir öneridir. Avusturya genelinde belediye konutlarında 
daha düşük kira bedeli istenmekte olup uygulama, maddi geliri düşük olan kesime 
yönelik sosyal bir hizmettir. Blümel belediye başkanlığı seçimini kazanamamıştır. Maliye 
Bakanı olarak görevini sürdürmektedir. 
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‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 10.09.2020 

Avusturya Entegrasyon Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 entegrasyon raporunda 
özellikle Türk ve Müslümanların uyum sorunu yaşadıkları açıklanmıştır. Rapor içeriğinde 
Müslümanların uyum sorunlarını açıklamak için “Siyasal İslam” ifadesi sıklıkla kullanılırken 
Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab raporun sunumunda yaptığı açıklamada 
Viyana’da paralel toplumların oluştuğunu iddia ederek “Göçmenlerin yoğun olduğu 
Viyana’nın 10. bölgesinde gördük ki; Türk süpermarketlerinden alışveriş yapmakla, 
çocukları İslami kreşlere göndermekle, Türk spor kulüplerinde futbol oynamakla ve 
hafta sonları camilere gitmekle entegre olunmuyor!” ifadelerini kullanmıştır. Bakan ayrıca 
2015 yılından sonra Avusturya’daki yoğun mülteci kabulünden rahatsızlık duyduğunu 
ve bunun bir kez daha olmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştır. Raporun sunumunda 
Avusturya’da Çin ve İtalyan kültürü ve gastronomisinin yaygınlaşmasından da rahatsızlık 
duyduğunu ifade eden bakan, Avusturya’da bir “Chinatown” ve “Little Italy” istemediğini 
belirtmiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 17.09.2020 

Graz şehrinde ırkçı, cinsiyetçi ve kadın düşmanlığı içeren söylemlerde bulunduğu 
iddiasıyla yargılanan polis memuru, 15 ay hapis ve 1.260,00 avro para cezasına 
çarptırılmıştır. Kendisine yöneltilen “Nazi propagandası ve ırkçılık” suçlamalarını kabul 
etmeyen polis memurunun evinde yapılan aramada, Nazi lideri Adolf Hitler’e hayranlığını 
gösteren unsurlar ve cep telefonunda Hitler’e ait fotoğraflar bulunmuştur. Duruşmada 
dinlenen tanıklar da sanığın birçok kez ırkçı ve yabancı karşıtı söylemler kullandığına 
şahit olduklarını ifade etmişlerdir.

‒ EĞİTİM HAKKI 29.09.2020 

Aşağı Avusturya eyaleti Schrems şehrinde bir Türk düğününde kimi davetlilerde 
Koronavirüs tespit edilmesinin ardından düğüne katılan yüzlerce kişinin Koronavirüs 
taşıyor olduğu dedikodusu eyalette kaosa neden olmuştur. Bu olay sonrasında Schrems 
şehrindeki tüm Türk öğrencilerin Koronavirüs gerekçe gösterilerek okullara alınmadıklarını 
söyleyen Yeşiller Partisinin eyalet gençlik teşkilatı sözcüsü Stephan Bartosch, yapılanın 
bir ırkçılık suçu olduğunu belirtmiştir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir.
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‒ TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 05.10.2020 

Türkler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşları, cami ve anaokullarına yönelik 2019 
yılında başlatılan denetimlerde 211 kuruluş incelenmiştir. Yapılan denetimde kuruluşların 
yüzde 40’ının yasal tüzüklerine aykırı faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği, 
derneklerin kâr amacı gütmeyen statülerinin iptali için harekete geçildiği açıklanmıştır. 
Açıklamalarda Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) derneklerinin Türkiye Diyanet Vakfına 
para aktardığı iddia edilirken ATİB başkanı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan suçlamalar 
ile ilgili belgelerin henüz kendileri ile paylaşılmadığını, konunun Viyana eyalet ve belediye 
seçimi için yapılan siyasi bir çalışma olduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. 

  

‒ EĞİTİM HAKKI 13.10.2020

Göçmen çocuklarının eğitim gördüğü Almanca sınıflarına okul yönetimi tarafından 
normal düzeydeki sınıflara verilen eğitim materyallerinin ve idari imkanların verilmediği, 
Almanca sınıflarında eğitim gören göçmen çocuklarının toplamda 20 saat eğitim aldıkları, 
bu sürede sadece Almanca öğrenimi üzerine çalışıldığı ve beden eğitimi dersi ile sosyal 
ve kültürel etkinliklerin yapılmadığı, çocukların bu sebeple fiziki ve kişisel gelişimlerinin 
geri kaldığı, ayrıca Almanca sınıflarında yaş ayrımı yapılmadığı için farklı algı düzeyindeki 
çocukların bir arada eğitim görmek zorunda kaldığı gibi pek çok soruna dikkat çeken 
kimi dil eğitimi uzmanlarınca Almanca sınıflarının kapatılması için internet üzerinden bir 
imza kampanyası başlatmıştır. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 26.10.2020

Avusturya Savunma Bakanlığı, Avusturya Ordusu İmamı Boşnak kökenli Abdulmedzid 
Sijamhozic’in görevine son vermiştir. Bakanlığın yaptığı açıklamada; imamın Bosna’da 
geçtiğimiz yıllarda adını duyuran “Cihad Hareketi“ yanlısı paylaşımları sosyal medya 
üzerinden yaydığı, “Siyasal İslam” ile mücadele kapsamında alınan kararın, Avusturya 
İslam Toplumu (İGGÖ) ile de görüşüldüğü iddia edilmiştir. Ayrıca İGGÖ ile iş birliğine devam 
edileceği ve yeni bir imamın atanması istendiği de belirtilmiştir. Ancak İGGÖ konunun ve 
delil niteliğindeki herhangi bir içeriğin Bakanlık tarafından kendileri ile paylaşılmadığını 
belirtirken İmam Abdulmedzid Sijamhozic de suçlamaları reddetmektedir.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 04.11.2020 

Viyana’daki terör saldırısının hemen ardından Burgenland eyaletinin Eisenstadt şehrinde 
Eisenstadt piskoposluğu okul müdürü ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) eski belediye 
başkanı yardımcısı sosyal medya üzerinden; “Viyana’da Terör! Mülteciler hoş geldiniz!!!” 
ifadelerini içeren bir mesaj paylaşmıştır. Mesaj üzerine okul yönetimi müdürün kötü 
örnek olduğu gerekçesi ile işine son vermiştir. Okul yönetimi okullarda tolerans ve 
saygının öğretildiğini, nefret ile kışkırtmanın yerinin olmadığını ifade ederken Burgenland 
eyaletinin aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) teşkilatı ise okul yönetiminin kararını 
eleştirmiştir. 

‒ HUKUKA UYGUNLUK 09.11.2020

Avusturya’nın dört eyaletinde (Steiermark, Kärnten, Wien ve Niederösterreich) sabah 
05:00-08:30 saatleri arasında 60 konut ve derneğe eş zamanlı yapılan baskınlarda terör ile 
bağlantı şüphesiyle dernek ve topluluklarda görevli 70 kişi gözaltına alınmıştır. Göz altına 
alınan kişiler arasında İslam düşmanlığı ile mücadeleye yönelik çalışmalarda bulunan 
bazı akademisyenlerin olması eleştiriye konu olmuştur. Bu kişiler aynı gün serbest 
bırakılırken kendileriyle ilgili suç teşkil eden herhangi bir husus tespit edilmemiştir. 
Soruşturma kapsamında göz altına alınan kişilere yöneltilen sorular arasında, ulusal ya da 
uluslararası hukuka göre suç kabul edilmesi mümkün olmayan “Evde dini ibadetlerinizi 
yapıyor musunuz? Sizin görüşünüze göre eşiniz başörtüsü takmak zorunda mı? Bir kadın 
başörtüsü takmayı reddedebilir mi? Müslüman olmayan Avusturyalılarla arkadaşlık 
bağlarınız bulunuyor mu? Kadın ve çocukların 04.00’da sabah namazına kaldırılmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaç yaşından sonra çocuklar oruç tutmalıdır?” gibi soruların 
yer aldığı ifade edilmiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 10.11.2020 

Avusturya genelinde aşırı sağ ile mücadele kapsamında 7 eyalette özel harekât polisleri 
tarafından 11 eve baskın yapılmıştır. 40 kişi tutuklanmıştır. Aramalar sonucunda çok 
sayıda Nazi sembollü materyale ve silahlara el konulmuştur. Kişiler tarafından işlenen 
ırkçı ve aşırılıkçı suçların çoğunluğunun sosyal medya ve çevrimiçi oyunlar üzerinden 
işlendiği açıklanmıştır. Tutuklanan kişilerin evlerinde bulunan belgeler, cep telefonu ve 
bilgisayarlar incelemeye alınmıştır. 
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+ EĞİTİM HAKKI 11.12.2020 

Avusturya Anayasa Mahkemesi, 2019 yılından itibaren geçerli olan ilkokullarda başörtüsü 
kullanılmasını yasaklayan yasanın anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Anayasa 
Mahkemesi gerekçeli kararında, yasak ile Müslüman kız çocuklarının ayrımcılığa maruz 
bırakıldığı ve eğitime erişim haklarının ellerinden alındığını belirtirken bu karar, iktidarının 
hükümet programında yer verdiği başörtüsü yasak sınırının 14 yaşına yükseltilmesi, bir 
başka deyişle yasağın ilkokullardan ortaokulun sonuna kadar genişletmesi planını da 
devre dışı bırakmıştır. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 17.12.2020

Avusturya hükümetinin terörle mücadele amaçlı oluşturduğu Anti Terör Paketi ile ülkedeki 
tüm Müslümanlardan sorumlu, resmi temsil statüsünü haiz kurum olan Avusturya İslam 
Toplumunun (İGGÖ) haklarına müdahale anlamına gelecek şekilde, yürürlükteki İslam 
Yasasında değişiklikler yapılması öngörülmektedir. İGGÖ’ye bağlı tüm derneklerin 
finans kaynakları ve muhasebe kayıtlarının denetlenmesinin yanında, ülke genelinde 
İmamlık görevinde bulunan kişilerin kayıtlarının tutulması ve hükümet ile paylaşılması 
zorunluluğu da getirilmek istenmektedir. Pakete göre, hükümetin talep ettiği bilgilerin 
dernekler tarafından 6 hafta içinde ulaştırılmaması durumunda derneklere 72.000,00 
avroya kadar para ceza verilecektir. Terörle mücadele adı altında Müslüman STK’lara 
ilişkin denetim ve kayıt zorunlulukları içeren paket, resmi statüye sahip olan İGGÖ ile 
müzakere edilmemiştir. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 22.12.2020

Viyana’da arabası ile yoluculuk esnasında Kur’an dinleyen sürücüye Avusturya polisi 
tarafından 100 avro ceza kesilmiştir. Polisin ceza dilekçesine ceza nedeni olarak “rahatsız 
edici gürültü yapmak” yazmıştır. Sürücü yüksek seste Arapça ayetlerin aracın dışından 
duyuluyor olması nedeni ile ceza kesildiğini belirtmiştir. 
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YURT DIŞI FİNANSMAN YASAĞI
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YAKIN PLAN
MÜSLÜMAN STK’LARA YÖNELİK YURT DIŞI FİNANSMAN YASAĞI

Avusturya’da 2015 yılında kabul edilen İslam Yasasıyla ilk kez, Türkiye’den gönderilen 
din görevlilerinin yurt dışında hizmet vermesinin önüne, dini hizmet veren sivil toplum 
kuruluşlarının düzenli giderleri için yurt dışından finansman alamayacakları hükmü 
uyarınca kanuni engel konmuştur. Sonraki dönemde bu uygulama pek çok AB üyesi ülke 
için örnek teşkil etmiş, 2018 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 10 Ekim 2018 
tarihli ve 2237 (2018) sayılı “Radikalleşme ve İslamofobiyi Önlemek Amacıyla Avrupa’da 
İslam’ın Yurt Dışından Fonlanmasının Düzenlenmesi” başlıklı kararıyla da bu girişimler 
uluslararası zemine taşınmıştır.

Bu süreçte başta Avusturya, Fransa ve Almanya olmak üzere, Belçika, Hollanda, 
Danimarka gibi pek çok AB ülkesi, hem din görevlilerine ilişkin dil şartı vb. ağırlaştırmalar 
hem de dini hizmet veren derneklerin yurt dışından finansman almasının düzenlenmesi 
ya da yasaklanması gibi mevzuat çalışmalarına yönelmişlerdir. Bu noktada, Türkiye’den 
gönderilen din görevlileri ya da Türkiye’nin Avrupa’daki dini STK’lara finansman desteği 
de AB ile ortaklık hukukumuz ve adaylık statümüz göz önüne alınmaksızın, selefi akımları 
desteklediği öne sürülen üçüncü ülkelerinin uygulamalarıyla bir arada, toptancı bir 
anlayışla ele alınmıştır.

Bu genelleyici yaklaşımın da ötesinde, terörle mücadele başlığı altında yürütülen bu 
çalışmaların hedefinde radikal gruplardan ziyade, terörle hiçbir surette ilişkisi olmayan 
Türk STK’larının olduğu AKPM’nin ilgili kararının genel kurul görüşme tutanaklarında 
farklı ülkelerin milletvekili ifadelerinden de açıkça görülebilmektedir. Göçmenlerin 
menşe ülkeleri ile kültürel bağları ve dini özgürlüklerine yönelik yasakçı anlayış, STK’ların 
“istenmeyen yabancı unsurların etkisi altına girmesinin sınırlandırılması” gerekçesi 
altında, hem ülke mevzuatlarında hem AB metinlerinde kendine zemin bulmaktadır.

Bu düzenlemelerin en son örneklerinden biri, Fransa’daki Cumhuriyet İlkelerine 
Saygının Güçlendirilmesi Hakkında Yasa Tasarısı olmuştur. Düzenleme ile dini hizmet 
veren STK’ların kapatılmasının kolaylaştırılması ve finansal denetim getirilmesi 
öngörülmektedir. Tasarıdaki önemli vurgulardan biri de kamu hizmetlerinde bir inanç 
nedeni ile farklı muamele talebi ve buna yönelik baskıların yasaklanması hususudur. 
Nitekim Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 31 Ekim 2020 tarihindeki röportajında, 
ayrımcılıkla mücadele yasası kapsamında da karşı cinsten doktoru ya da öğretmeni 
reddeden kişilerin, ayrımcılık suçu gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis ve 75 bin avro parayla 
cezalandırılacağını açıklamıştır.
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Avusturya’da da Viyana’da gerçekleşen terör eyleminden birkaç gün sonra, 11 Kasım 2020 
tarihinde Avusturya hükümeti terörle mücadeleye yönelik bir torba yasa hazırladığını 
duyurmuştur. Torba yasada, “Siyasal İslam”ın ceza maddesi olarak düzenleneceği de 
duyurulmuştur. Ancak böyle bir düzenlemeyle bir düşüncenin ceza hukuku bağlamında 
cezaya dayanak teşkil etmesi, başka bir deyişle düşüncenin suç haline getiriliyor olması 
ciddi eleştiri konusu olmuştur. Eleştiriler neticesinde bu kavramın kullanılmasından 
vazgeçilen yasa teklifinde ayrıca radikal eylemleri tespit edilen camilerin daha kolay 
kapatılması, ülke genelinde görev yapan tüm imamların bilgilerinin kayıt altında alınması, 
dini sembollerin yasaklanmasının çerçevesinin artırılması ve dernekleşme yasasında 
değişiklikler yapılması öngörülmektedir. 

Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi’nin radikalizmle mücadele ve terörizmin 
önlenmesine ilişkin 13 Kasım 2020 tarihli “Ortak Açıklama” metninde de STK 
finansmanının şeffaflığı, yabancı unsurların etkisinden koruma ve din görevlilerinin AB 
içinde yetiştirilmesi gibi hususlar vurgulanmış, 9 Aralık 2020 tarihli güvenlik ve terörle 
mücadele paketi ve terörle mücadele gündemi içinde de yurt dışı finansmanın denetimi 
ve alandaki görevlilerin yetiştirilmesi hususlarına yine yer verilmiştir.

Bütün bu gelişmelerin, uluslararası hukukun belirlediği dini ve kültürel haklara ilişkin 
normların yanında, AB’nin temel değerleriyle de örtüşmediği, daha özelde de Avrupa 
Birliği ile ortaklık hukukumuzu ve hukukun bir parçası olarak Türk işçiler ve aile bireylerinin 
Türk kültürü ile bağlarının sürdürülmesi konusunda üye ülkelerin Türkiye ile işbirliği 
yapacaklarını hükme bağlayan 1/80 sayılı ortaklık konseyi kararını ihlal ettiği açıktır.

Öte yandan asıl sorun, herhangi bir suç isnat edilmemiş, şiddete karışmamış bütün 
Müslüman STK’ların uluslararası iletişim ve iş birliğini yapılan düzenlemelerle yasa dışı 
bir hale sokmak, bağış alma özgürlüğünü devlet denetimine tabi kılmak ve en önemlisi 
kendi dini liderlerini belirlemek hakkını ortadan kaldırmak, orantısız bir şekilde tek bir dini 
grubun varoluşuna darbe indirmektedir. Kaldı ki AKPM’nin ilgili karar metninde ve Batılı 
siyasilerin demeçlerinde sıklıkla İslam dininde “Aydınlanmanın teşvik edileceği” gibi 
bütün Müslümanları derinden yaralayan bir ifadenin hiç çekinilmeden kullanılabiliyor 
olması, Müslümanlara yönelik baskıların henüz başında olunduğunun işaretidir.
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‒ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ 18.01.2020

Brüksel eyaleti eski bakanlarından ve Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı olan Emir 
Kır, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının daveti ile Türkiye’den Brüksel’e gelen iki Milliyetçi 
Hareket Partisi belediye başkanı ile görüştüğü gerekçesiyle Sosyalist Parti’den (PS) ihraç 
edilmiştir. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 27.01.2020 

Belçika hükümeti, başta Türkiye ve Fas olmak üzere yabancı ülkelerden din adamlarının 
gelmesini durdurmak ve ülkedeki Müslüman toplulukları “yabancı etkilerden korumak” 
amacıyla, imamların Belçika’da yetiştirilmesi için hükümet desteği ile hazırlanan imam 
eğitim programını şubat ayında Leuven Katolik Üniversitesi’nde başlatma kararı almıştır.

‒ CEZALARIN ORANTILILIĞI İLKESİ 10.03.2020

Belçika’nın Charleroi şehrinde 21 Haziran 2015 tarihinde, 28 yaşındaki Alper Top, hiç 
tanımadığı kişilerin kavgasını ayırmak isterken profesyonel bir boksör tarafından yüzüne 
atılan yumrukla yere düşerek başını beton zemine çarpmış ve hastanede hayatını 
kaybetmiştir. Belçika mahkemesi, Alper Top’un ölümüne yol açan sanık hakkında 200 
saatlik çalışma cezası vermiştir. 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 30.03.2020 

Belçika makamları, Korona virüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verilmesinin 
ardından ülkede yaşayan Müslümanlara moral vermek için minareden ezan okunmasına 
izin vermiş olup bu sayede başkent Brüksel’deki camilerden ilk defa ezan dışarıdan 
duyulacak şekilde okunmuştur.

‒ EĞİTİM HAKKI 04.06.2020

2017 yılında bir grup Müslüman kadının Brüksel’de bulunan bir yüksek okulunun 
başörtüsü yasağını mahkemeye taşımıştır. Belçika Anayasa Mahkemesi, başörtüsü 
yasağının Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olmadığına karar 
vererek Belçika’da başörtüsü yasağının önünü açmıştır.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 05.06.2020 

Belçika’da kurulan ve tüzel kişiliğe sahip “Türkiye Mahkemesi” hukuki olarak bağlayıcılığı 
olmasa da Avrupa genelinde kimi aktivist ve akademisyenler ile beraber Türkiye aleyhine 
kamuoyu oluşturmak amacıyla, sadece Türkiye ile ilgili insan hakları vakalarında 
duruşmalar düzenleyip hüküm vermek üzere faaliyete geçmiştir.   

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 03.09.2020 

Belçika’da 6.700 civarı emekli ve görev başındaki polis memurunun üye olduğu Belçika 
İnce Mavi Çizgi (1988 yapımı aynı isimli filme ithafen) adlı kapalı sosyal medya grubunda, 
polislerin özellikle genç göçmenlere karşı ırkçı bir tutum sergiledikleri, “fare” ve “haşarat” 
gibi isimler taktıkları, şiddetin övüldüğü, şiddet uygulama yöntemlerine dair tavsiyelerin 
verildiği tespit edilmiştir. Belçika Federal Polis Teşkilatı, grubun varlığı ya da gruba 
üyeliğin herhangi bir yasaya aykırılık teşkil etmediğini vurgularken ırkçı yorumlarda 
bulunan memurlar hakkında soruşturma açılacağını belirtmiştir.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 08.09.2020 

Schaerbeek’te bulunan bir spor salonu; güvenlik gerekçesiyle başörtüsü, şapka, kapüşon 
gibi başın örtülmesi için kullanılabilecek her türlü eşyanın yasak olduğu duyurmuştur. 
Spor için üretilmiş başörtülerin varlığını bilen ve bu yasağın başörtülü kadınlara ayrımcılık 
niyetiyle konulduğunu düşünen Leïla M., düşüncesini test etmek için salona başını örten 
bandana ile girmiş, ancak kendisine çıkarması yönünde herhangi bir uyarı gelmemiştir. 
Leïla M. bu durumun, yasağın başörtülü kadınlara karşı ayrımcılık yapılması için bir araç 
olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir.

‒ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI 11.12.2020

Belçika Yüksek İdare Mahkemesi, Türkiye’de daire ve arsa sahibi olan ve haksız bir 
şekilde sosyal ödenek alan davalılar hakkında ödeneğin iadesine ve oturdukları sosyal 
konutun boşaltılmasına hükmetmiştir. Mahkeme yurt dışındaki malvarlığının araştırılması 
için kişilerin açık rızası olması gerektiğine de hükmetmiş, ancak söz konusu davada baskı 
ile rıza alındığı halde araştırma sonuçları üzerinden karara varılmıştır.  
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‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 17.12.2020

Belçika’nın Flaman ve Valon bölgesinde hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin 
yasaklanması Musevi ve Müslüman kuruluşlarca Belçika Anayasa Mahkemesine 
taşınmıştır. Belçika Anayasa Mahkemesi ise Flaman bölgesinde uygulanan yasak ile ilgili 
davayı Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) sevk etmiştir. Kararın açıklanmasından önce 
dosya ile ilgili raportör görüşü 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanmıştır. Raportör söz konusu 
yasağın bu haliyle Avrupa Birliği hukukuna uygun olmadığına dair görüşünü açıklamıştır. 
Avrupa Adalet Divanının kararında ise koyun ve sığırların uyuşturulmadan kesilmesine 
istisnai olarak inanç özgürlüğüne saygı kapsamında izin verildiği, ancak bu durumun 
üye devletlerin “kesim ritüeli sırasında hayvanları daha kapsamlı bir şekilde korumasını” 
engellemediği belirtilmiştir. Bu sebeple hayvanların daha kapsamlı korunması için üye 
devletlerin kurallar getirebileceği ifade edilmiştir.
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‒ SIĞINMA HAKKI 07.01.2020 – DANİMARKA 

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Danimarka’da mülteci kamplarındaki 
kötü koşulları raporlamıştır. Raporda, mültecilerin içinde bulunduğu koşullar konusunda 
duyulan endişeler aktarılmıştır.

‒ EĞİTİM HAKKI 21.01.2020 – İSVEÇ

Malmö şehrinin Skurup ilçesinde belediye, okullarda 13 yaşın altındaki kızlara başörtüsü 
takmayı yasaklamıştır. Söz konusu kararı, başörtüsü giyerek protesto eden kadın 
öğretmenler ise sosyal medyada nefret saldırılarına maruz kalmıştır.

+ ÇALIŞMA HAKKI 27.01.2020 – İSKOÇYA

İskoçya’da polis memurlarının başörtüsü kullanması daha önce amirlerinin iznine 
bağlıyken yeni bir düzenlemeyle İskoçya Polis Teşkilatı başörtüsünü resmi üniforma 
seçenekleri arasına dahil etmiştir. Başörtüsü 2001’den beri İngiliz polisinin de üniforma 
seçenekleri arasında yer almaktadır. 

+ ÇALIŞMA HAKKI 27.01.2020 – BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık’ta Küresel Yetenek Vizesi adı altında bilim insanları ve alanında uzman 
kişilere yönelik yeni bir oturum ve çalışma izni uygulamaya geçirilecektir. 

‒ ÇOCUK HAKLARI 03.02.2020 – İSVEÇ 

İsveç Kızılhaçı tarafından hazırlanan rapor, “refakatsiz sığınmacı çocuklar” olarak 
sınıflandırılan grupta yer alan ve sayıları giderek artan mülteci çocukların cinsel istismar, 
suç ya da zorla çalıştırma gibi amaçlarla sömürüldüğü, mülteci çocukların yüzde 38.5’inin 
para ya da barınma karşılığında fuhuş dahil istemedikleri şeyleri yapmak zorunda 
kaldıklarını ortaya koymuştur.

+ ÇALIŞMA HAKKI 04.02.202 – AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

150.000 kişilik Paterson şehrinde Türk kökenli İbrahim Mike Baycora, şehrin ilk Müslüman 
Emniyet Müdürü olarak tarihe geçmiştir. Baycora, Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin etmiş 
ve görevine başlamıştır.
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+ ÇALIŞMA HAKKI 04.02.202 – İSVİÇRE

İsveç merkezli ünlü mobilya zincirinin İsviçre’nin Aubonne kentindeki bir müşterisi 
internet üzerinden yaptığı bir yorumda, “Başörtülü bir kasiyerin olması üzücü. Bir daha 
o mağazaya ayak basmayacağım” ifadelerini kullanmıştır. Mağazasının sosyal medya 
sorumlusu, müşterinin yorumuna, “Şirketimizin değerleri açıktır: Kökeni, dini veya cinsel 
yönelimi ne olursa olsun herkese saygı ile yaklaşıyoruz. Bir insanı kıyafeti üzerinden 
yargılamadan önce onu tanımalısınız. Biz ön yargılı davranmadık ve bahsettiğiniz 
çalışanımız herkes tarafından sevilen ve sayılan biri. Bu yüzden sizin açıkça ayrımcılık 
yapan yorumunuzu hoş karşılamıyoruz. Böyle fikirlere sahip birinin de mağazamıza 
gelmemesine üzülmüyoruz.” cevabını vermiştir. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 06.02.2020 – İSVİÇRE 

Bern yakınlarındaki Thun kasabasındaki Göttibach İlkokulu yönetimi, “Sınıflarda az sayıda 
göçmen öğrenci var.” diyerek, bu durumu öğretmenler için arzu edilen ve avantajlı bir 
unsur gibi tanıtmıştır. Bu tanıtım, öğretmenler sendikasının da tepkisini çekmiştir.

‒ ÇALIŞMA HAKKI 10.02.2020 – DANİMARKA  

Danimarka ordusunda 3 Şubat 2020’de asker olarak göreve başlayan 19 yaşındaki 
Müslüman kadın, başörtüsü nedeniyle ordudan ayrılmak zorunda kalmıştır. Danimarka 
devlet televizyonunun haberine göre; Müslüman kadından başörtüsünü çıkarması 
veya birliğini terk etmesi istenmiş, başörtüsünü çıkarmak istemeyen kadın görevinden 
ayrılmıştır. Genç kadın, “Ordu Günü” tanıtımlarında kendisine başörtüsünün sorun 
olmadığının söylendiğini belirtirken Danimarka Ordusu İletişim Direktörü, ordunun kılık-
kıyafet yönetmeliğinin yer aldığı broşürleri kendisine elektronik postayla gönderdiklerini, 
Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen de orduda başörtüsü yasağı olduğunu ve 
üniforma kurallarının değişmeyeceğini açıklamıştır.

+ ÇALIŞMA HAKKI 12.02.2020 – AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, kılık kıyafet ve personel görünümünü 
düzenleyen yönetmelikte değişikliğe giderek “sade ve gösterişsiz” olmak şartı ile dini 
kıyafetlerin giyilmesine izin vermiştir. Hava Kuvvetleri geçtiğimiz yıllarda askerlerden 
bir kısmının başörtüsü takmasına ya da sakal bırakmasına müsaade etmiş olup yeni 
düzenlemeyle bu husus mevzuata yansıtılmıştır.
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+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 17.02.2020 – DANİMARKA

Danimarka Kilise Bakanlığı tarafından 2006 yılında inanç toplumları arasına alınan 
Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) ve çatısı altında faaliyet gösteren camilerde, verilen 
yetkiye dayanılarak ilk kez dini ve resmi nikâh kıyılmıştır. 

+ VATANDAŞLIK HAKKI 18.02.2020 – AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ

New Jersey’nin Chatham Belediye Başkanlığı’na 2019 yılında seçilerek ABD’nin ilk Türk 
kökenli Belediye Başkanı olan Tayfun Selen, 500 bin nüfuslu Morris Bölgesi’nin ‘’Belediye 
Komisyon Üyeliği” görevine resmen başlamıştır.

‒ SEYAHAT VE İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 19.02.2020 – BİRLEŞİK 
KRALLIK

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020’de serbest 
dolaşım uygulamasının sona ermesiyle birlikte AB ve AB dışı ülkelerin vatandaşlarının 
bundan sonra aynı göç düzenlemelerine tabi olacağı belirtilmiş ve iş teklifi ve İngilizce 
bilgisi zorunlu hale getirilmiştir. 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 20.02.2020 – AMERİKA 
BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD’de Türk nüfusun yoğun olduğu New Jersey’nin Paterson şehrinde Belediye 
Meclisi’nden geçen Yönetmeliğe göre camilerin hoparlör kullanmasına izin verilmiştir. 
Yönetmelik uyarınca sabah 6.00 ile gece saat 22.00 saatleri arasındaki 16 saatlik süre 
içerisinde camiler ezanı sesli okuyabilecektir.

+ TERÖRLE MÜCADEL 24.02.2020 – BİRLEŞİK KRALLIK

İngiltere İçişleri Bakanlığı, TAK ve HPG adlarını “PKK’nın farklı isimleri” olarak kabul edip, 
yasaklı örgütler listesine dahil etmiştir. Bakanlık, parlamentoya sunduğu teklifte iki aşırı 
sağcı örgütü; Sonnenkrieg Division (SKD) ve daha önce yasaklanan National Action 
(Ulusal Hareket) adlı örgütün farklı bir versiyonu olan System Resistance Network adlı 
grubu da listeye eklemiştir. 
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‒ KÜLTÜREL, DİNİ VE DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞE SAYGI 27.02.2020 – 
DANİMARKA 

Kopenhag Belediye Sarayında Danimarka vatandaşlığı hakkı kazananlar için düzenlenen 
tokalaşma töreninde bir Müslüman erkek tokalaşmak istemediği için Danimarka 
vatandaşlığı belgesini alamamıştır.

‒ ÇALIŞMA HAKKI 06.03.2020 – DANİMARKA  

Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan araştırma etnik azınlıktan gelen kadınların, 
özellikle de başörtülü kadınların, iş bulmada zorluk yaşadıklarını ve başörtülü kadınların 
Danimarkalı kadınlara göre yüzde 60 daha az oranda iş bulma şansına sahip olduklarını 
ortaya koymuştur. 

‒ SIĞINMA HAKKI 09.03.2020 – YUNANİSTAN  

Alman aşırı sağcı Kimlik Hareketi üyesi bir grup, deniz yolu ile Yunanistan üzerinden 
Avrupa’ya geçiş yapmak isteyen sığınmacıları engellemek üzere Midilli Adasına 
gitmiştir. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Yunan adalarına intikal eden ve aralarında eski 
hükümlülerin de yer aldığı aşırı sağcılar, AB sınırlarının güvenliğine destek vermek için 
gönüllü milis güçler oluşturmuşlardır.  

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 06.04.2020 – BİRLEŞİK 
KRALLIK 

Müslüman karşıtı nefret suçlarını takip eden sivil toplum kuruluşu Tell Mama, aşırı 
sağcıların sosyal medyada koronavirüsün Müslümanlar yüzünden yayıldığına dair yalan 
haber kampanyaları başlattığına ve mart ayı içerisinde Müslümanları hedef alan pek çok 
asılsız iddia ve fiziksel saldırı vakası yaşandığına dikkat çekmiştir. 

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 15.04.2020 – İSVEÇ

İsveç’in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediye tarafından okullarda getirilen 
başörtüsü yasağını uygulamayan Prastamosse okulunun müdürü görevden alınmıştır.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 25.04.2020 – AMERİKA 
BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ezan ilk kez hoparlörden okunmaya 
başlamıştır. Uygulamanın ramazan ayı boyunca sürmesi planlanmaktadır.



85

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
 2020

- AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 28.04.2020 – BİRLEŞİK KRALLIK  

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki 1963 tarihli Ortaklık Anlaşması (Ankara 
Anlaşması) kapsamında, iş kurma ve hizmet ediminde bulunma hakkına istinaden Türk 
vatandaşlarının Birleşik Krallık’ta süresiz oturum izni alabilmelerine ilişkin şartlar, İçişleri 
Bakanlığı tarafından 16 Mart 2018 tarihi itibariyle değiştirilmiştir. Ankara Anlaşmalılar 
daha önce dil şartı ya da başvuru ücreti olmaksızın 4 yılın sonunda süresiz oturuma 
başvurabiliyorken, başvuru için gerekli süre, diğer ülke vatandaşları gibi 5 yıla çıkarılmış, 
daha önce talep edilmeyen İngilizce sınavının yanı sıra, 2.389 sterlin başvuru ücreti de 
başvuru sahibi ve her bir aile bireyi için ayrı ayrı talep edilir hale gelmiştir. Değişikliğe 
ilişkin Türk vatandaşlarının açtığı davada, Temyiz Mahkemesi’nden de 28 Nisan 2020 
tarihinde, aleyhte ve hukuken çok tartışmalı bir karar çıkmıştır. Ankara Anlaşmasına 
rağmen, kararda, İngiliz İçişleri Bakanlığının Türk vatandaşları için hazırladığı göçmenlik 
kuralları rehberinde, “başvuruya ilişkin politikada değişikliğe gidilmeyeceği taahhüdünün 
bulunmadığı”, bu nedenle şartların değişmeyeceğine ilişkin “beklentinin meşru olmadığı” 
öne sürülmüştür.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 02.05.2020 – 
KANADA  

Ramazan başından itibaren Müslüman toplumdan gelen talepleri değerlendiren 
Toronto, Edmonton, Ottawa ve Hamilton gibi şehirlerin belediyeleri, öğle, ikindi ve akşam 
ezanlarının, ramazan boyunca hoparlörden okunmasına izin vermiştir.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 02.05.2020 – İTALYA

Koronavirüs nedeniyle karantina kurallarının ve kısıtlamaların uygulandığı İtalya’nın 
Cosenza kentinde Müslümanlara moral olması için akşam ezanı polis aracından sesli 
olarak okutulmuştur. 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 02.05.2020 – 
AVUSTRALYA

Avustralyalı yetkililer, Müslüman toplumun Ramazan’da hoparlörden ezan okuma 
taleplerini olumlu karşılayarak Broadmeadows Camiinde akşam ezanlarının hoparlörden 
okunmasına onay verirken Meadow Heights ve Dandenong’taki Emir Sultan Camileri için 
de resmi izin çıkmıştır.
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‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 08.05.2020 – INTERPOL

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol), son 5 yıl içerisinde dünyada aşırı sağ kaynaklı şiddet 
olaylarının yüzde 300’den fazla arttığını açıklamış ve özellikle internet üzerindeki aşırı 
sağcı örgütlenmenin, önemli bir kaygı unsuru olduğuna dikkat çekmiştir.

‒ YAŞAMA HAKKI 25.05.2020 – AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Minneapolis kentinde Afro-Amerikalı George Floyd gözaltına alınırken “Nefes alamıyorum” 
diye yalvarmasına rağmen bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucunda 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada 
büyük tepki toplamış, ülkede Afrika kökenlilere yönelik polis şiddeti tartışmaları tekrar 
alevlenirken protestolar, olayların başladığı Minneapolis’ten ülke genelinde pek çok 
kentte sıçramıştır. 

+ ÇALIŞMA HAKKI 28.05.2020 – BİRLEŞİK KRALLIK  

40 yaşındaki Müslüman bir kadın, 17 yıllık hukuk kariyeri sonrasında Birleşik Krallık’ın ilk 
başörtülü yargıcı olarak Midlands bölge yargıç vekilliğine atanmıştır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 03.06.2020 – BİRLEŞİK 
KRALLIK 

Birleşik Krallık’ta yayımlanan habere göre, pandemi önlemlerinin uygulamaya konduğu 
döneme ilişkin veriler, polisin, Afrika kökenli ve diğer etnik azınlıklardan kişilere, oransızca 
gözaltı ve para cezası işlemi yaptığını ortaya koymuştur.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 04.06.2020 – 
DANİMARKA

Yeni Sağ (Nye Borgerlige) Partisi tarafından kürsüde İslam düşmanı hakaretlerle 
savunulan, Danimarka’da Müslümanların “inanç toplumu” grubundan çıkarılması yasa 
tasarısı, oylamaya katılan 95 milletvekilinden 85’inin ret oyu ile kabul edilmemiştir. 
Oylamada Danimarka Halk Partisinin 8 milletvekili çekimser kalmış, Yeni Sağ Partisinin 2 
milletvekili ise tasarı lehine oy kullanmıştır. 
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 11.06.2020 – NORVEÇ

10 Ağustos 2019’da düzenlediği saldırıda, önce evde 17 yaşındaki kız kardeşini öldürüp 
ardından bir camiye ateş eden Philip Manshaus, Norveç kanunlarının öngördüğü en 
uzun hapis cezası olan 21 yıl hapse çarptırılmıştır. Kız kardeşini öldürdükten sonra camiye 
gelerek ibadethaneye dışarıdan ateş açan Manshaus, kendisini engellemeye çalışan bir 
kişiyi hafif yaralamış, olay sırasında Kurban Bayramı hazırlıkları için camide bulunan 3 kişi 
saldırıdan sağ kurtulmuştur. Norveç tarihinin en yüksek cezalarından birini alan sanığa 
ilişkin karar, Haziran 2020’de onaylanmıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 16.06.2020 – İSVEÇ

Lund’da, 1 Haziran 2019 tarihinde “Sokaklarımızda ırkçıları istemiyoruz” diye slogan atan 
göstericilere polislerin önünde sopa ve bıçakla saldıran ve çoğunu darp eden 7 NMR 
(Nordiska Mottstånd Rörelse) Kuzey Direniş Hareketi) ve Nordftont (Kuzey Cephesi) 
üyesinden 3’ü hapis cezasına, 2’si şartlı mahkûmiyet ve adli para cezasına, biri de 
denetimli serbestlik ve kamu hizmeti cezasına çarptırılmıştır. 17 yaşındaki militan ise 
beraat etmiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 23.06.2020 – 
DANİMARKA    

Kızıl-Yeşil İttifak (Birlik Listesi) sözcüsü ve Milletvekili Pernille Skipper, mecliste yaptığı 
konuşmada, ülkedeki ırkçılık ve İslamofobi sorununa değinerek Danimarka’da “esmer” 
tenlilerin, “beyaz” tenlilere göre daha şanssız olduğunu ve eşitsizliğe maruz kaldığını ifade 
etmiş, “Bu kürsüde söylenmesi gereken bazı şeyleri söylemek gerek; evet, Danimarka’da 
ırkçılık var.” demiştir.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 25.06.2020 – 
DANİMARKA  

Danimarka’da, Kur’an-ı Kerim yakarak ve İslam düşmanlığı yaparak parlamentoya 
girmeye çalışan Stram Kurs (Sıkı Yön) Partisi lideri Rasmus Paludan 3 ay hapis cezasına 
çarptırılmıştır.

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 25.06.2020 – 
DANİMARKA

Danimarka’da ezan sesinin “rahatsız edici” bulunmasından dolayı yasaklanması siyasi 
partiler tarafından meclis gündemine taşınmıştır. Aynı şekilde kilise çanlarının yasaklanma 
ihtimali de tartışmalar arasında yer almaktadır.
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+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 28.06.2020 – AMERİKA 
BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

ABD’li 4 polis memuru “ırkçılık ve İslam karşıtlığı” gerekçesiyle açığa alınmıştır. Kaliforniya 
eyaletinin San Jose kentinde görevli memurların, sosyal medyada ırkçı yorumlar 
yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmış, olaya adı karışan 4 polis görevden 
uzaklaştırılmıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 01.07.2020 – KANADA

Alberta eyaletinde işletme sahibi, hayırsever Salma Lakhani, Kanada’da ilk Müslüman 
vali yardımcısı olmuştur.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 06.07.2020 – DANİMARKA

Koronavirüs önlemleri nedeniyle maske takma gerekliliği, halk arasında yabancı 
düşmanlığına bahane edilerek Danimarka’da yaşayan yabancılara hakaretten yüzlerine 
öksürmeye kadar bir dizi tacizde bulunulduğu raporlanmıştır. Medyaya demeç veren bir 
göçmen, finans sektöründe çalışmak üzere mayıs ayında Kopenhag’a geldiğini, ancak 
yabancı düşmanlarının maske takmalarına rağmen verdikleri agresif tepkiler yüzünden 
şehrin daha sakin bir bölgesine taşınmak zorunda kaldıklarını anlatmıştır. 

   

‒ SEYAHAT VE İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 16.07. 2020 – İSVİÇRE

İsviçre Adalet Bakanı Karin Keller Sutter, uyum kriterlerine uymayanlara oturum izni 
verilmemesi ve yüksek miktarda sosyal yardım alan göçmenlerin oturum iznine Federal 
Göçmen Dairesi’nin karar vermesi yönünde düzenlemeye ihtiyaç olduğunu beyan 
etmiştir.

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 01.08.2020 – 
DANİMARKA

Danimarka polis teşkilatı kayıtlarına göre kamuoyunda “burka ve peçe” yasası olarak da 
bilinen “Örtünme Yasası”na aykırı davranmaktan 60 kişiye idari para cezası uygulandığı 
açıklanmıştır. Danimarka’da 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren “Örtünme Yasası” 
kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyenlere 10 bin krona kadar 
idari para cezası uygulanmaktadır. 

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 29.08.2020 – İSVEÇ

İsveç’in Malmö kentinde Kuran-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön 
Partisi lideri Rasmus Paludan’a iki yıl İsveç’e giriş yasağı getirilmiştir.
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+ VATANDAŞLIK HAKKI 07.09.2020 – DANİMARKA

Danimarka’da Pakistan asıllı milletvekili Sikandar Malik Siddique’ın lideri olduğu ve 
göçmen kökenlilere yönelik ılımlı siyaset izleyeceğini bildiren “Bağımsız Yeşiller” partisi 
siyasi hayata katılmıştır.

 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 01.10.2020 – İSVEÇ

Malmö kentindeki idare mahkemesi, Müslüman çalışanların mesai saatlerinde 
namazlarını kılabileceğine hükmederek geçen yıl verilen yasağı kaldırmıştır.

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 01.10.2020 – 
AVUSTRALYA

Avustralya’nın Sydney kentinde bebek bekleyen başörtülü Müslüman kadına saldıran 
Stipe L. 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

‒ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 01.10.2020 – İSVİÇRE

Hür Demokrat Parti ve İsviçre Halk Partisi, 2 Eylül 2020’de Kanton Parlamentosu’ndan 
geçen dini cemaatlerin tanınması yasasının iptali için referandum hazırlığı yaptıklarını 
belirtmiştir.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 02.10.2020 – NORVEÇ

Norveç’te 2014 yılından beri uygulanan “vesikalık fotoğraflarda kulakların görünmesi 
zorunluluğu” polisin, devam etmesi yönünde görüş bildirmesine rağmen Norveç 
hükümeti tarafından güvenlik için parmak izi taramasının yeterli olduğu gerekçesiyle 
kaldırılmıştır.

‒ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI 04.10.2020 – 
DANİMARKA  

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı, mültecilik başvurusu kabul edilmeyen ve geri 
gönderme merkezlerinde ülkelerine gönderilmeyi bekleyen sığınmacılar için daha ağır 
şartlar içeren bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Bakanlığın açıkladığı yeni yasa tasarısında, 
sığınmacıların kimlik tespiti yapılarak cep telefonlarındaki verilerin incelenmesi 
öngörülmektedir. Ayrıca, geri gönderme merkezine yasalara uygun mazereti olmadan 3 
gün boyunca gelmeyen sığınmacıların odaları 1 hafta içinde boşaltılacaktır. 
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‒ SEYAHAT VE İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 07.10.2020 – AMERİKA 
BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD’de yaşayan üç Müslüman adam, FBI adına muhbir olmayı kabul etmedikleri için 
yıllarca “uçuşu yasaklı kişiler” listesine alınmalarını mahkemeye taşımışlardır.

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 07.10.2020 – DANİMARKA

Danimarka Polis Teşkilatı verilerine göre Danimarka’da nefret suçları yüzde 25 artmış 
olup bu suçların çoğunluğunu dini motivasyonlu suçlar oluşturmaktadır. 

+ SEYAHAT VE İKAMET ÖZGÜRLÜĞÜ 21.10.2020 – AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 21.10.2020 tarihinde açıkladığı C-720/19 esas sayılı 
kararında, Alman vatandaşlığına geçtikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını edinmesi 
nedeniyle Alman vatandaşlığını kaybetmiş olan davacının, Alman vatandaşı olmadan 
önce sahip olduğu ve 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararına dayandırılan süresiz oturum 
hakkının Alman vatandaşı olması sürecinde kaybolmadığına ve geçerliliğini koruduğuna 
hükmetmiştir.  

+ IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 29.10.2020 – İSVEÇ

Jönköping bölgesinde, eczanede çalışan 23 yaşındaki Müslüman kadına daha önce 
başörtüsü takmıyorken daha güzel olduğunu, başörtüsü ile çirkinleştiğini söyleyen ve 
‘’kocasının kendisini bu işe zorlamış olduğu” ithamında bulunan 55 yaşındaki kadının 
hakaretten dolayı 3 bin 600 kron para cezası ve mağdura 5 bin kron tazminat ödemesine 
hükmedilmiştir.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 02.11.2020 – 
YUNANİSTAN

Yunanistan’ın başkenti Atina’da inşa edilen ilk cami ibadete açılmıştır.

+ VATANDAŞLIK HAKKI 03.11.2020 – AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ

Arizona eyalet meclisine aday olan ve ön seçimleri kazanan Türk kökenli siyasetçi Ajlan 
Kurdoğlu, 3 Kasım 2020 seçimlerinde çok iyi bir performans göstererek seçimi küçük bir 
farkla kaybetmiştir.
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+ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 09.11.2020 – FİNLANDİYA

Finlandiya’da ikamet eden yabancıların, oturma izinleri olsa dahi Fince veya İsveççe 
dillerinden en az birisini bilmedikleri için bankaların çoğunda yeterli hizmet alamadıkları, 
kredi başvurularının geri çevrildiği şikayetleri üzerine yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 
2017 yılında Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu mali mevzuat değişikliğine dayanılarak 
alınan kararla Fin bankalarında bankacılık temel hizmetlerinin alınmasında Fince veya 
İsveççe bilme zorunluluğu aranmaması hükme bağlanmıştır. 

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 12.11.2020 – AMERİKA 
BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Tutuklanan iki Müslüman kadının, vesikalık fotoğraf için kendilerinden başörtülerinin 
çıkarılmasının istenmesi nedeniyle New York Polis Teşkilatını (NYPD) 2018’de dava 
etmesinin ardından, politika değişikliğine giden NYPD, yüzlerinin görünmesini 
engellemediği sürece Müslüman kadınların tutukluluk sırasında başörtülü olarak 
fotoğraflanmasına karar vermiştir.

+ ÇALIŞMA HAKKI 14.11.2020 – YENİ ZELANDA 

Yeni Zelanda’da Müslüman kadın polislerin, resmi üniformanın belirlediği standartlara 
uygun bir şekilde başörtüsü takabilmelerine ilişkin düzenlemeye gidilmiştir. Yeni 
Zelanda Polis Teşkilatınca yapılan açıklamada, farklı bakış açılarının ve deneyimlerin, 
yapılan işi daha iyi hale getirdiği, çeşitliliği korumanın önemli olduğu, farklı düşünceleri 
takdir ederek problemlerin daha iyi çözüleceği vurgulanmıştır. Teşkilat, Massey Tasarım 
Okulu ile birlikte Müslüman kadın görevlilerden fikir alarak görevin ifasına ve ihtiyaçlara 
en uygun kumaş ve tasarımı geliştirmektedir. 

‒ IRKÇILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI 16.11.2020 – İSVEÇ 

Ünlü bir giyim markasında göçmen bir kadın gizli kamera ile mağazada değişim işlemi 
yapmaya gitmiş, ancak görevliler kadının değişim talebini geri çevirmişlerdir. Aynı şekilde 
İsveçli bir müşteri gizli kamera ile donatılarak test tekrarlandığında değişim talebinin 
kabul edildiği görülmüştür.  

+ VATANDAŞLIK HAKKI 25.11.2020 – AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ

New Jersey eyaletinde yaşayan işkadını Derya Taşkın, ülkede resmi olarak başkanı 
seçen 538 üyeli seçiciler kuruluna Demokrat Parti adına görevlendirilen ilk Türk kökenli 
Amerikalı olmuştur.
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‒ CEZALARIN ORANTILILIĞI İLKESİ 26.11.2020 – KANADA 

Kanada’da Quebec Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Quebec City Camisi’nde namaz kılan 
Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkrim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker 
Thabti, (44), Azzeddine Soufiane (57) ve İbrahim Barry (39) isimli 6 kişiyi katleden ve 6 kişiyi 
de yaralayan Alexandre Bissonnette’nin, şartlı tahliye başvurusu için belirlenen 40 yıllık 
süreyi 25 yıla indirmiştir. Ülke tarihine “en kanlı ibadethane katliamı” olarak geçen olayda, 
ilk derece mahkemesi 40 yıl boyunca şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına 
hükmederken temyiz kararı ile Bissonnette’nin 25 yıl sonra şartlı tahliye başvurusunda 
bulunmasına imkân sağlanmıştır. Temyiz kararında ilk kararın ardışık ceza hükmünün 
haklar ve özgürlükler şartını ihlal ettiğine ve cezanın, yasanın 2011’den önceki haliyle 
uygulanması gerektiğine hükmetmiştir. Oysa Kanada Ceza Kanunu’nda 2011’de yapılan 
değişiklik, yargıçlara, birden fazla insan öldürenler için 25 yıllık bloklar halinde ayrı ayrı 
hapis cezası verme hakkı tanımaktadır. Bissonnette, Mart 2018’deki duruşmasında 6 adet 
birinci derece cinayet ve 6 adet cinayete teşebbüs suçunu kabul etmiştir.

+ DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 27.11.2020 – 
BULGARİSTAN

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı öncülüğünde Bulgaristan Başmüftülüğü, Sofya 
Yüksek İslam Enstitüsü (Vİİ) ve Sofya Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi 
(Unibit) ile ortaklaşa başlatılan eğitim projesi kapsamında, Müslüman topluluğa mensup 
öğretmenlere İslam dini öğretmenliği kursu düzenlenecektir. Kursu başarıyla bitiren 
öğretmenler, devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulan İslam din derslerinde 
öğretmenlik yapabilecektir.

‒ YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK 23.12.2020 – İSVİÇRE 

Basel-Mulhouse Havalimanı’na inen bir grup Türk ve yabancı kökenli yolcuya telefonlarda 
kayıtlı seyahat izin belgesini basılı haliyle doldurmadıkları için ceza yazılırken aynı 
durumdaki Fransız yolcuya ceza yazılmadığı görülmüştür.
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EK. AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR 
BİLDİRGESİ
ÖNSÖZ

Avrupa halkları, aralarında daha yakın bir birlik oluşturmak için ortak değerlere dayalı 
barışçı bir geleceği paylaşmaya kararlıdır. Manevi mirasının bilincinde olan Birlik, 
bölünmez ve evrensel değerler olan insan onuru, özgürlük, eşitlik ve dayanışma 
üzerine inşa edilmiştir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanmaktadır. Birlik 
vatandaşlığını tesis ederek ve bir özgürlük, güvenlik ve adalet bölgesi oluşturarak bireyi, 
etkinliklerinin merkezine yerleştirir. Birlik, ortak değerlerin korunması ve geliştirilmesine 
katkıda bulunurken Avrupa halklarının kültür ve geleneklerinin çeşitliliğini, yanı sıra Üye 
Devletlerin ulusal kimliklerini kabul eder, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde kendi 
kamu makamlarını düzenlemesine saygı gösterir. Dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı 
teşvik etmeye çalışır ve insanların, eşyaların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımını 
ve yerleşme özgürlüğünü sağlar. Bu amaçla, temel hak ve özgürlüklerin sosyal ilerleme, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bir Bildirgede net biçimde ortaya konularak 
korunması hedeflenmiştir.

Bu Bildirge, Topluluk ve Birliğin yetki ve görevlerini, yetki ikamesi ilkesini dikkate 
alarak Üye Devletlerin ortak uluslararası yükümlülüklerini ve anayasal geleneklerini, 
Avrupa Birliği Antlaşması, Topluluk Antlaşmaları, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Hak 
ve Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi, Topluluk ve Avrupa Konseyi tarafından kabul 
edilen Sosyal Bildirgeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin içtihat hukukundan kaynaklanan haklarını teyit  etmektedir.

Bu haklardan yararlanılması, öteki kişiler, insanlık ve gelecekteki kuşaklar konusunda 
sorumlulukları ve görevleri beraberinde getirmektedir.

Birlik, bu nedenle, aşağıda belirtilen hakları, özgürlükleri ve ilkeleri tanımaktadır;

BÖLÜM I / ONUR

Madde 1 İnsanlık onuru

İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır.

Madde 2 Yaşama hakkı

1. Herkes, yaşama hakkına sahiptir.

2. Hiç kimse, ölüm cezasına çarptırılmamalı veya idam edilmemelidir.
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Madde 3 Kişinin bedensel ve ruhsal dokunulmazlık hakkı

1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

2. Tıp ve biyoloji alanlarında, özellikle aşağıda belirtilenlere saygı gösterilmelidir:

(a) yasada belirtilen usullere uygun olarak ilgili kişinin özgürce ve bilinçli olarak vereceği 
muvafakat,

(b) insan ırkının soyaçekim yoluyla ıslahına yönelik uygulamaların yasaklanması,

(c) insan bedeninin ve bölümlerinin ticari bir kazanç kaynağı haline getirilmesinin 
yasaklanması,

(d) insanların kopyalama yoluyla üretilmesinin yasaklanması. 

Madde 4 İşkence veya insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya ceza yasağı

Hiç kimse, işkenceye veya insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya cezaya tabi 
tutulmamalıdır.

Madde 5 Kölelik ve zorla çalıştırılma yasağı

1. Hiç kimse, kul ya da köle olarak tutulamaz.

2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.

3. İnsan kaçakçılığı yasaklanmıştır.

BÖLÜM II / ÖZGÜRLÜKLER
Madde 6 Özgürlük ve güvenlik hakkı

Herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir.

Madde 7 Özel ve aile yaşamına saygı

Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir.

Madde 8 Kişisel bilgilerin korunması

1. Herkes, kendisine ilişkin kişisel bilgilerinin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

2.  Bu tür bilgiler, belirtilen amaçlar için ve ilgili kişinin muvafakatine veya yasada 
öngörülen başka meşru temele dayalı olarak adil şekilde kullanılmalıdır. Herkes, 
kendisi hakkında toplanmış olan bilgilere erişme ve bunlarda düzeltme yaptırma 
hakkına sahiptir.

3.  Bu kurallara uyulması, bağımsız bir makam tarafından denetlenecektir.
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Madde 9 Evlenme ve aile kurma hakkı

Evlenme hakkı ve aile kurma hakkı, bu hakların kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata 
uygun olarak teminat altına alınacaktır.

Madde 10 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

1.  Herkes, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, din veya inancını 
değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını tek başına veya topluluk halinde, aleni 
veya gizli olarak ibadet etme, öğretme, uygulama ve gereklerine uyma şeklinde 
açığa vurma özgürlüğünü içerir.

2.  Bu hakkın kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata uygun olarak dini nedenlerle 
askerlik görevini yapmayı reddetme hakkı tanınmaktadır.

Madde 11 İfade ve haber alma özgürlüğü

1.  Herkes, ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi 
olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın bir görüşe sahip olma, haber ve 
düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü içerir.

2.  Basının özgürlüğü ve çoğulculuğuna saygı gösterilmelidir.

Madde 12 Toplanma ve dernek kurma özgürlüğü

1.  Herkes, barışçıl bir biçimde toplanma özgürlüğü ile her düzeyde, özellikle siyaset, 
sendika ve yurttaşlıkla ilgili konularda dernek kurma özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu, 
herkesin kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikalara girme hakkını 
da içerir.

2.  Birlik düzeyindeki siyasi partiler, Birliğin vatandaşlarının siyasi iradesinin ifade 
edilmesine katkıda bulunurlar.

Madde 13 Sanat ve bilim özgürlüğü

Sanat ve bilimsel araştırma, kısıtlamaya tabi olmamalıdır. Akademik özgürlüğe saygı 
gösterilmelidir.

Madde 14 Eğitim hakkı

1.  Herkes, eğitim görme ve mesleki ve sürekli eğitimden yararlanma hakkına sahiptir.

2.  Bu hak, serbest zorunlu eğitim görme olasılığını da içerir.

3.  Demokratik ilkelere ve ailelerin çocuklarının kendi dini, felsefi ve eğitim konusundaki 
inançlarına uygun olarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlama hakkına saygı 
gösterilerek eğitim kurumları tesis etme özgürlüğüne, bu özgürlük ve hakkın 
kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata uygun olarak saygı gösterilmelidir.
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Madde 15 Meslek seçme ve çalışma hakkı

1.  Herkes, çalışma ve serbestçe seçilmiş veya kabul edilmiş bir mesleği yapma hakkına 
sahiptir.

2.  Birliğin her vatandaşı, herhangi bir Üye Devlette iş arama, çalışma, yerleşme hakkını 
kullanma ve hizmet verme özgürlüğüne sahiptir.

3.  Üye Devletlerin ülkelerinde çalışma izni almış olan üçüncü ülkelerin vatandaşları, 
Birliğin vatandaşlarının çalışma şartlarına eşit çalışma şartlarından yararlanma 
hakkına sahiptir.

Madde 16 Bir ticari faaliyette bulunma özgürlüğü

Herkese Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ve uygulamalara göre bir ticari faaliyette 
bulunma özgürlüğü tanınmaktadır.

Madde 17 Mülk edinme hakkı

1.  Herkes, yasal şekilde elde ettiği mülküne sahip olma, kullanma, elden çıkarma ve 
miras bırakma hakkına sahiptir. Kamu menfaati nedeniyle veya yasada öngörülen 
koşullar çerçevesinde, kaybı karşılığında zamanında adil bir tazminat ödenmesi 
koşulu ile yapılması dışında, hiç kimsenin elinden mülkü alınamaz. Mülkün kullanımı, 
kamu menfaati için gerekli olduğu ölçüde yasa ile düzenlenebilir.

2.  Fikri mülkiyet, korunmalıdır.

Madde 18 Sığınma hakkı

Sığınma hakkı, 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve sığınmacıların statüsüne 
ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol kuralları dikkate alınarak ve Avrupa Topluluğunu 
kuran Antlaşma’ya uygun olarak teminat altına alınmalıdır.

Madde 19 İhraç, sınır dışı veya iade etme yasağı

1.  Toplu sınır dışı etmeler yasaktır.

2.  Hiç kimse, ölüm cezası, işkence veya başka insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya 
cezaya tabi tutulması konusunda ciddi bir tehlikenin bulunduğu bir Devlete geri 
gönderilemez, sınır dışı edilemez veya iade edilemez.

BÖLÜM III / EŞİTLİK
Madde 20 Yasa önünde eşitlik

Herkes, yasa önünde eşittir.

Madde 21 Ayrımcılık yasağı

1. Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal özellikler, dil, din veya inanç, siyasi 
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veya başka herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, hususiyet, doğum, 
maluliyet, yaş veya cinsel eğilim gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılması 
yasaktır.

2.  Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma ve Avrupa Birliği Antlaşmasının uygulanması 
kapsamı çerçevesinde ve bu Antlaşmaların özel hükümleri saklı kalmak üzere 
milliyet nedeniyle her türlü ayrımcılık yasaktır.

Madde 22 Kültürel, dini ve dilsel çeşitlilik

Birlik, kültürel, dini ve dilsel çeşitliliğe saygı gösterecektir.

Madde 23 Erkekler ve kadınlar arasında eşitlik

Erkekler ve kadınlar arasında eşitlik, istihdam, çalışma ve ücret dahil olmak üzere bütün 
alanlarda sağlanmalıdır.

Eşitlik ilkesi, yeterli şekilde temsil edilmeyen cinsin lehine belirli avantajlar sağlanmasını 
öngören önlemlerin sürdürülmesini veya benimsenmesini engellemez.

Madde 24 Çocuk hakları

1.  Çocuklar, kendi refahları için gerekli koruma ve özenden yararlanma hakkına 
sahiptir. Görüşlerini serbestçe ifade edebilirler. Bu görüşler, kendi yaşları ve olgunluk 
düzeylerine uygun olarak kendilerini ilgilendiren konularda dikkate alınır.

2.  Kamu makamları veya özel kuruluşlar tarafından çocuklarla ilgili olarak yapılan bütün 
işlemlerde, çocuğun çıkarlarının en iyi şekilde korunmasına öncelik verilmelidir.

3.  Her çocuk, bunun kendi çıkarlarına aykırı olması durumu haricinde, anne ve babasının 
her ikisi ile düzenli olarak kişisel ilişki ve doğrudan temas sürdürme hakkına sahiptir.

Madde 25 Yaşlı hakları

Birlik, yaşlıların, onurlu ve bağımsız bir yaşam sürdürme ve sosyal ve kültürel yaşama 
katılma haklarını tanımakta ve saygı göstermektedir.

Madde 26 Engellilerin toplumla bütünleştirilmesi

Birlik, engelli kişilerin, bağımsızlıklarını, toplumsal ve mesleki yaşamla bütünleştirilmelerini 
ve toplum yaşamına katılmalarını sağlamaya yönelik önlemlerden yararlanma hakkını 
tanımakta ve saygı göstermektedir.

BÖLÜM IV / DAYANIŞMA
Madde 27 İşçilerin işletme içinde bilgi alma ve danışma hakkı

Topluluk mevzuatı ile ulusal yasalar ve uygulamalarda öngörülen durumlar ve koşullarda 
işçiler veya temsilcilerine, uygun düzeylerde zamanında bilgi verilmeli ve danışılmalıdır.
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Madde 28 Toplu sözleşme görüşmeleri yapma ve eylem hakkı

İşçiler ve işverenler veya bunların ilgili kuruluşları, topluluk mevzuatı ile ulusal yasalar 
ve uygulamalara göre uygun düzeylerde toplu sözleşmeler müzakere etme, imzalama 
ve menfaat ihtilafı olması halinde, grev dahil kendi çıkarlarını korumak için ortak eylem 
yapma hakkına sahiptir.

Madde 29 İşe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma hakkı

Herkes, işe yerleştirme hizmetinden ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 30 Haksız işten çıkarmaya karşı koruma

Her işçi, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ile uygulamalara göre haksız işten çıkarmaya 
karşı korunma hakkına sahiptir.

Madde 31 Adil ve hakkaniyete uygun çalışma koşulları

1.  Her işçi, kendi sağlığı, emniyeti ve onuruna saygı gösteren çalışma koşullarından 
yararlanma hakkına sahiptir.

2.  Her işçi, azami çalışma saatlerinin sınırlandırılması, günlük ve haftalık dinlenme 
dönemleri ve yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.

Madde 32 Çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması ve çalışan gençlerin korunması

Çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. Gençler için daha elverişli olabilecek kurallar saklı 
kalmak üzere ve sınırlı istisnalar dışında istihdam edilmek için asgari yaş sınırı, zorunlu 
eğitimin tamamlanması için belirlenen asgari yaştan daha düşük olamaz.

İşe alınan gençler, yaşlarına uygun çalışma koşullarında çalıştırılmalı, ekonomik sömürüye 
ve emniyetlerine, sağlıklarına veya fiziksel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimlerine zarar 
verme olasılığı bulunan veya eğitimlerini engelleyebilecek her türlü işe karşı korunmalıdır.

Madde 33 Aile ve meslek yaşamı

1.  Aile, yasal, ekonomik ve sosyal korumadan yararlanmalıdır.

2.  Aile ve meslek yaşamının bağdaştırılması için herkes, doğumla bağlantılı bir 
nedenle işten çıkarmaya karşı korunma hakkına ve bir çocuğun doğumu veya evlat 
edinilmesinden sonra ücretli doğum ve ebeveynlik izni alma hakkına sahiptir.

Madde 34 Sosyal güvenlik ve sosyal yardım

1.  Birlik, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ile uygulamalarda belirtilen usullere göre 
doğum, hastalık, iş kazaları, bakıma muhtaç olma veya yaşlılık gibi durumlarda ve 
işten çıkarılma durumunda koruma sağlayan sosyal güvenlik yardımları ve sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkını tanımakta ve saygı göstermektedir.



99

YURT DIŞI VATANDAŞLAR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ

 
 2020

2.  Avrupa Birliği’nde yasal olarak ikamet eden ve dolaşan herkes, Topluluk hukuku 
ve ulusal yasalar ile uygulamalara göre sosyal güvenlik yardımları ve sosyal 
avantajlardan yararlanma hakkına sahiptir.

3.  Birlik, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ile uygulamalarda belirtilen usullere göre 
sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele için yeterli imkanlara sahip olmayan herkes 
için uygun bir yaşam sağlamak amacıyla sosyal ve konut yardımından yararlanma 
hakkını kabul etmekte ve saygı göstermektedir.

Madde 35 Sağlık hizmetleri

Herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık 
hizmetlerinden yararlanma hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Bütün 
Birlik politikaları ve faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında yüksek düzeyde 
bir insan sağlığı koruması sağlanmalıdır.

Madde 36 Genel ekonomik konulardaki hizmetlerden yararlanma

Birlik, sosyal ve bölgesel uyumunu artırmak için Avrupa Topluluğu’nu oluşturan 
Antlaşma’ya uygun olarak ulusal yasalar ve uygulamalarda öngörülen genel ekonomik 
konulardaki hizmetlerden yararlanma hakkını kabul etmekte ve saygı göstermektedir.

Madde 37 Çevresel koruma

Yüksek düzeyde bir çevresel koruma ve çevrenin kalitesinin iyileştirilmesi, Birliğin 
politikalarına dahil edilmeli ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak sağlanmalıdır.

Madde 38 Tüketici Koruması

Birlik politikaları, yüksek düzeyde tüketici koruması sağlamalıdır.

 

BÖLÜM V / VATANDAŞLIK HAKLARI
Madde 39 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkı

1.  Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği Üye Devlette, bu Devletin vatandaşları ile aynı 
koşullar altında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma 
hakkına sahiptir.

2.  Avrupa Parlamentosu üyeleri, genel, serbest ve gizli oyla doğrudan seçilir.

Madde 40 Yerel seçimlerde oy kullanma ve aday olma hakkı

Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği Üye Devlette, bu Devletin vatandaşları ile aynı koşullar 
altında yerel seçimlerde oy kullanma ve aday olma hakkına sahiptir.
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Madde 41 İyi idare hakkı

1.  Herkes, işlerinin Birliğin kurumları ve organları tarafından tarafsız ve adil bir şekilde 
ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.

2.  Bu hak, şunları içermektedir:

(a)  herkesin, kendisini olumsuz şekilde etkileyebilecek herhangi bir işlemin 
yapılmasından önce görüşlerinin dinlenmesini isteme hakkı;

(b)  herkesin, kendi dosyasına erişme hakkı ve meşru gizlilik çıkarlarına ve mesleki ve 
ticari gizliliğe saygı gösterilmesi;

(c)  idarenin, kararları konusunda gerekçe gösterme yükümlülüğü. 

3.  Herkes, Topluluğun kuruluşları veya görevlilerinin, görevlerinin ifası sırasında yol 
açtıkları her türlü zararı, Üye Devletlerin yasalarındaki ortak genel ilkelere göre 
Topluluğa tazmin ettirme hakkına sahiptir. 

4.  Herkes, Birliğin kuruluşlarına, Antlaşmaların lisanlarından birinde mektup gönderebilir 
ve kendisine aynı lisanda cevap verilmesi zorunludur.

Madde 42 Belgelere erişme hakkı

Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya kanuni adresi bu 
devlette bulunan bütün gerçek veya tüzel kişiler, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve 
Komisyon belgelerine erişme hakkına sahiptir.

Madde 43 Kamu Denetçisi

Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya kanuni adresi bu 
devlette bulunan bütün gerçek veya tüzel kişiler, adli görevleri çerçevesinde hareket 
eden Adalet Divanı Bidayet Mahkemesi hariç olmak üzere, Topluluk kuruluşları veya 
organlarının faaliyetlerinde karşılaşılan kötü idare vakalarını Birlik kamu denetçisine 
havale etme hakkına sahiptir.

Madde 44 Dilekçe ile başvurma hakkı

Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya kanuni adresi bu 
devlette bulunan bütün gerçek veya tüzel kişiler, Avrupa Parlamentosu’na dilekçe ile 
başvurma hakkına sahiptir.

Madde 45 Seyahat ve ikamet özgürlüğü

1. Birliğin her vatandaşı, Üye Devletlerin ülke sınırları içinde serbestçe hareket etmek ve 
ikamet etmek özgürlüğüne sahiptir.

2. Bir Üye Devletin ülkesinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülkelerin vatandaşlarına, 
Avrupa Topluluğu’nu tesis eden Antlaşma’ya uygun olarak dolaşım ve ikamet özgürlüğü 
tanınabilir.
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Madde 46 Diplomatik ve konsolosluk koruması

Birliğin her vatandaşı, vatandaşlığında olduğu Üye Devletin temsil edilmediği bir üçüncü 
ülkenin topraklarında, herhangi bir Üye Devletin diplomatik veya konsolosluk makamları 
tarafından, söz konusu Üye Devletin vatandaşları ile aynı şartlarda korunma hakkına 
sahiptir.

BÖLÜM VI / ADALET
Madde 47 Etkili hukuki bir yola başvurma ve adil yargılanma hakkı

Birlik hukuku tarafından teminat altına alınmış olan hakları ve özgürlükleri ihlal edilen 
herkes, bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak bir mahkemede hukuki yola 
başvurma hakkına sahiptir.

Herkes, daha önceden yasa ile tesis edilmiş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede makul 
bir süre içinde yapılacak adil ve kamuya açık bir duruşma yapılması hakkına sahiptir. 
Herkes, kendisine bilgi verilmesi, savunulması ve temsil edilmesi fırsatına sahip olmalıdır.

Gerekli imkanlara sahip olmayan herkese, bu yardımın adalete etkin bir şekilde 
ulaşılmasının sağlanması için gerekli olması koşulu ile hukuki yardım sağlanacaktır.

Madde 48 Masumiyet karinesi ve savunma hakkı

1.  Kendisine karşı ithamda bulunulan bir kişinin, yasaya göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya 
kadar masum olduğu kabul edilecektir.

2.  Kendisine karşı ithamda bulunulmuş olan bir kişinin savunma haklarına saygı 
gösterilmesi teminat altına alınmalıdır.

Madde 49 Cezayı gerektiren suçların ve cezaların orantılı olması ve yasada 
tanımlanması ilkeleri

1.  Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan 
bir fiil veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Hiç kimseye, suçu işlediği zaman 
verilebilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Cezayı gerektiren bir suçun 
işlenmesinden sonra yasanın daha hafif bir ceza öngörmesi durumunda bu ceza 
uygulanır.

2.  Bu madde, işlendiği zaman uluslar topluluğu tarafından tanınmış genel ilkelere 
göre suç sayılan bir eylem veya ihmal nedeniyle bir kimsenin yargılanmasına veya 
cezalandırılmasına engel değildir.

3.  Cezaların şiddeti, cezayı gerektiren suçla orantısız olmamalıdır.
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Madde 50 Cezayı gerektiren aynı suçtan iki kere yargılanmama veya cezalandırılmama 
hakkı

Hiç kimse, daha önce yasaya göre Birlik içinde kesin olarak beraat ettiği veya mahkum 
olduğu bir suç nedeniyle mahkemede yeniden yargılanamaz veya cezalandırılamaz.

BÖLÜM VII / GENEL HÜKÜMLER
Madde 51 Kapsam

1.  Bu Bildirgenin hükümleri, yetki ikamesi ilkesi dikkate alınarak Birliğin kurumları ve 
organlarına ve sadece Birlik hukukunu uyguladıklarında Üye Devletlere yöneliktir. 
Bu nedenle, kendi yetkilerine uygun olarak haklara saygı gösterecekler, ilkelere 
uyacaklar ve bunların uygulanmasını teşvik edeceklerdir.

2.  Bu Bildirge, Topluluk veya Birlik için yeni bir yetki veya görev tesis etmemektedir 
veya Antlaşmalarda belirtilen yetkilerde ve görevlerde değişiklik yapmamaktadır.

Madde 52 Teminat altına alınan hakların kapsamı

1.  Bu Bildirgede kabul edilen hakların ve özgürlüklerin kullanılmasına getirilecek her 
türlü sınırlandırma, yasada öngörülmeli ve bu hak ve özgürlüklerin özüne saygı 
göstermelidir. Orantılı olma ilkesine tabi olarak sınırlandırmalar sadece gerekli 
olmaları ve Birlik tarafından kabul edilen kamu yararı amaçlarına veya başkalarının 
hak ve özgürlüklerini koruma gereksinimine gerçekten hizmet etmeleri koşulu ile 
uygulanabilir.

2.  Topluluk Antlaşmaları veya Avrupa Birliği Antlaşmasına dayalı olan bu Bildirgede 
tanınan haklar, söz konusu Antlaşmalarda belirtilen şartlar ve sınırlar çerçevesinde 
kullanılır.

3.  Bu Bildirge’nin, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi ile teminat 
altına alınmış olan haklara tekabül eden hakları içermesi durumunda söz konusu 
hakların anlamı ve kapsamı, söz konusu Antlaşmada belirtilenlerle aynı olacaktır. Bu 
hüküm, Birlik hukukunun daha kapsamlı koruma sağlamasını engellemez.

4.  Bu Bildirge, temel hakları Üye Devletlerin sahip oldukları anayasal geleneklerin 
bir sonucu olarak tanıdığından, söz konusu haklar bu geleneklere uygunluk içinde 
yorumlanmalıdır.

5.  Bu Bildirge, ilkelerden oluşan hükümleri, Birliğin kurum, kuruluş, birim ve daireleri 
tarafından ve sahip oldukları yetkilerin kullanılmasında Birlik Yasalarını uyguladıkları 
durumlarda Üye Devletler tarafından, gerçekleştirilen yasama ve icra faaliyetleri 
vasıtasıyla uygulanır. Bu hükümlere, hukuki olarak ancak söz konusu faaliyetlerin 
yorumlanmasında ve meşruiyetleri hakkındaki yargı kararlarında başvurulabilir.
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6.  Bu Bildirgede belirtildiği üzere, ulusal yasalar ve uygulamalar bütünüyle dikkate 
alınmalıdır.

7.  Bu Bildirgenin yorumlanmasında yol göstermek amacıyla yapılan açıklamalar Birlik 
ve Üye Ülke mahkemeleri tarafından gerektiği gibi göz önünde bulundurulmalıdır.

Madde 53 Koruma düzeyi

Bu Bildirgede yer alan hiçbir şey, Birlik hukuku, uluslararası hukuk, Birlik, Topluluk veya 
Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi dahil olmak üzere 
Üye Devletlerin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla, Üye Devletlerin anayasaları ile 
kendi uygulama alanlarında tanınmış olan insan hakları veya temel özgürlükleri kısıtladığı 
veya olumsuz biçimde etkilediği şeklinde yorumlanamaz.

Madde 54 Hakların istismar edilmesi yasağı

Bu Bildirgede yer alan hiçbir şey, işbu Bildirgede tanınan haklar ve özgürlüklerden herhangi 
birinin ortadan kaldırılmasını veya burada öngörülenden daha fazla kısıtlanmasını 
amaçlayan herhangi bir faaliyette bulunma veya herhangi bir fiili gerçekleştirme hakkını 
verdiği şeklinde yorumlanamaz.
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