
Sayın Abdülhamit Gül 
Adalet Bakanı, 
 
 
10 Aralık 2020 tarihi, tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, kabul edilişinin 72. 
yıldönümü.  
 
İnsan hakları günü olarak anılan bu önemli günde bizler, ülkemizde yaşanan insan hakları 
ihlallerine dikkatinizi çekmek ve bakanlığınız bünyesinde yapıldığı duyurulan hukuk reformu 
çalışması kapsamında taleplerimizi iletmek için bu mektubu yazıyoruz. 
 
Tüm halklar ve uluslar için ortak ölçüleri belirleyen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan 
24 madde, yargısal kararlar, idari tasarruflar ve siyasi uygulamalarla sistematik olarak ihlal 
edilmektedir.  
 

Ø İnsanlar, sadece düşüncelerinden, kanaatlerinden dolayı “terörist” veya “vatan haini” 
denilerek suçlanmakta ve ötekileştirilmektedir. 

 
Ø İnsanların hukuki olmayan kavramlarla temel hak ve özgürlüklerden yararlanması 

engellenmektedir. 
 

Ø Keyfi gözaltların, tutuklamaların, kaçırılmaların yaşandığı günümüz Türkiye’sinde yaşam, 
özgürlük ve güvenlik hakkı ciddi bir tehdit altındadır. 

 
Ø Kollukta ve cezaevlerinde gerçekleştiği iddia edilen işkence vakaları soruşturulmamakta, 

başkent Ankara’da yaşandığı iddia edilen işkence olaylarının üzeri örtülmektedir. 
 

Ø Siyasi düşünce veya dünya görüşleri nedeniyle insanlar ötekileştirilmekte ve temel haklara 
sahip eşit yurttaşlar olarak kabul edilmemektedir. 

 
Ø İnsanlar, siyasi düşünceleri yüzünden keyfi olarak gözaltına alınmakta ve 

tutuklanmaktadır. 
 

Ø Anayasaya aykırı bir şekilde, kanun hükmünde kararnamelerle temel hak ve özgürlükleri 
kısıtlayıcı kararlar alınmakta ve bu kararlara karşı yargı yolları kapatılmaktadır. 

 
Ø Mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını tamamen kaybettiğine dair eleştirilerin 

haklılığını ortaya koyan uygulamalar, artan şekilde devam edilmektedir. 
 

Ø Savunma hakkının tüm unsurlarıyla uygulanması, yargısal ve idari tasarruflarla 
engellenmektedir. 

 
Ø İnsanlar, masumiyet karinesi yok sayılarak, idari uygulamalarla suçlu ilan edilmekte ve 

insanların özel hayatına keyfi uygulamalarla müdahale edilmektedir. 
 



Ø Seyahat özgürlüğü, pasaportların idari kararlarla iptal edilmesi suretiyle veya pasaportlara 
mahkeme kararlarıyla getirilen tahditler yüzünden, engellenmektedir. 

 
Ø Özel mülkiyet hakki, KHK’larla, keyfi idari kararlarla veya savcılık talepleriyle ihlal 

edilmektedir.  
 

Ø Toplanma, basın açıklaması yapma, sivil toplum organizasyonları içerisinde bulunma gibi 
hakların kullanımı, idari kararlarla engellenmekte ve söz konusu hakları kullanmak 
isteyenlere adli işlem uygulanmaktadır. 

 
Ø Çalışma, sosyal güvenlik, sağlık gibi temel hizmetler başta olmak üzere kamu 

hizmetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkı engellenmektedir. 
 
Sizden ve bakanlığınızdan beklediğimiz, bir kısmını belirttiğimiz bu ihlallere son verilmesi için 
hukuk reformu kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması ve yaşanmakta olan tüm 
hukuksuzluklara bir son verilmesidir.  
 
Saygılarımızla, 
 
İmzacı   
 

 

 

 


