
 
 

 

 

10 ARALIK’TA 10 SORU 

‘Afet ve İnsan Hakları’ Webinarı 
 

Hayata Destek olarak, pandemi koşullarında insani yardım faaliyetlerimizi devam 
ettirmeye çalıştığımız bu dönemde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü‘nde ‘AFET ve 
İNSAN HAKLARI’ temasına odaklanarak hep beraber akıl yürütmek istiyoruz. 

Pandemi ve deprem gibi afetlerin insan hakları ve insani yardım alanında yarattığı 
etkileri değerlendirmek üzere 9 Aralık 2020 saat 14:00 - 16.30 arasında düzenleyeceğimiz 
etkinlikte sizi de aramızda görmek isteriz. 

Etkinliğimiz çevrimiçi platformlar üzerinden webinar formatında düzenlenecektir. 
Etkinliğimizin dili Türkçedir ve katılım ücretsizdir.  

Webinar’a kaydınızı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla yapabilirsiniz: 

KAYIT: bit.ly/2JobdLI   

Katılımcılar ve Moderatör: 

 Av. Seda Akço (Hümanist Büro Kurucu Ortağı) 
 Sema Genel Karaosmanoğlu (Hayata Destek Derneği Genel Direktörü) 
 Av. Tuğçe Duygu Köksal (İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı) 
 Moderatör Fatih Kıyman (Hayata Destek Derneği Proje Geliştirme Yöneticisi) 

 

Program: 

 14:00 - 14:15  Açılış 
 14:15-14:45  Pandemi’nin Temel İnsan Hakları Üzerinde Yarattığı Etkiler  

Av. Tuğçe Duygu Köksal 

 14:45-15:15  Pandemi ve Çocuk Hakları 
Av. Seda Akço 

 15:15-15:45  İnsani Yardımda Hak Temelli Yaklaşımlar 
Sema Genel Karaosmanoğlu  

 15:45-16:15  Katılımcılarla Soru-Cevap 
 16:15-16:30  Kapanış  

 
 
 *Scroll down for the English version. 

https://bit.ly/2JobdLI


 
 

 

 

10 SORUDA AFET VE İNSAN HAKLARI 

1. Pandemi, dünyada ve Türkiye’de zorla yerinden edilmiş bireylerin hayatlarını ve 
insan haklarını nasıl etkiledi? Pandemiden kaynaklanan seyahat özgürlüğü 
kısıtlamaları, devletlerin iltica hakkını kısıtlamasına da sebep oldu mu? 

2. Çok sayıda rapor, karantina ve izolasyonla birlikte ev içi şiddet vakalarının arttığını 
gösteriyor. Ülkemizde yaşayan kadınların pandemi döneminde haklara ve güvenliğe 
erişimini nasıl değerlendirmeli? Mülteci kadınlar özelinde neyi vurgulamak gerek? 

3. Sokağa çıkma kısıtlamaları, kapalı tutulan işletmeler gibi salgın tedbirlerine TC. 
Anayasası (Madde 13) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 18) bağlamında nasıl 
bakmak gerekir? Hakların kısıtlanması mıdır? 

4. Pandemi koşulları yüz yüze eğitimi zor hatta imkânsız hâle getirdi, birçok çocuk 
internet/araç vb. eksikliklerden dolayı eğitime erişemiyor. Bu durumu çocuk hakları 
sözleşmesi ve yerel mevzuat ekseninde nasıl değerlendirmeli? Devletin pozitif 
yükümlülükleri açısından yapması gerekenler sizce nelerdir? 

5. 2020 Mart-Haziran ayları arasında belirli yaş grupları için sokağa çıkma kısıtlamaları 
getirildi. Bu kısıtlamaya tabi olan küçük çocukların oyun hakkı, fiziksel ve zihinsel 
gelişiminin etkilenmesine ilişkin bir çalışma yapılmamış olmasının çocuk hakları 
açısından değerlendirmesi ne olmalıdır? 

6. Afet durumlarında insanı yardım standartları açısından pandemi bir istisna hâli 
doğuruyor gibi gözüküyor. Yardımları doğrudan ve yüz yüze iletmek bulaş riski göz 
önüne alındığında normalden daha zor gözüküyor. Temel insani yardım standartları 
açısından bu durum nasıl görünüyor? 

7. 2020 yılında iki büyük deprem yaşadık, biri pandemi sürecinde olan İzmir 
depremiydi... İzmir depremi operasyonunu ve sağlanan destekleri hak temelli yaklaşım 
bağlamında değerlendirir misiniz? İnsanlar hangi haklarına erişebildiler veya 
erişmekte güçlük çektiler? 

8. Pandemi döneminde kırılgan kesimlere dair ne iyi yapıldı? Türkiye’de ya da dünyada 
iyi uygulamalardan bahsedebilir miyiz? 

9. Pandemi döneminde kırılgan kesimlere dair neyi vurgulamak istersiniz? Neler 
kesinlikle daha ciddiyetle ele alınmalı, sorumlular tarafından neler daha iyi yapılmalı? 

10. Farklı sektörlerden, kamu kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden 
profesyoneller, öğrenciler ve bu yayını seyreden herkes için yönlendirici olmak 
gerekirse, bireyler ne yapabilir? İnsan hakları ihlallerini engellemek & insan hakları 
savunuculuğu yapmanın bireysel bir yöntemi var mı?  

 



 
 

 

 

 

10 QUESTIONS ON DECEMBER 1Oth 

Human Rights and Emergency Webinar 
 

As Support to Life we are organizing an event titled ‘AHUMAN RIGHTS and DISASTER’ 
on the occasion December 10th World Human Rights Day during this period of Pandemic 
where we are trying to pursue our humanitarian relief works. 

To analyze the effects of disasters like a global pandemic and earthquakes on human 
rights and humanitarian aid we are getting together on December 9th between 14:00- 
16:30. Our event will in webinar format. This online event is cost free and you can register 
yourself through the link shared below.  

 Register now: bit.ly/2JobdLI   

Panelists and Moderator: 

 Att. Seda Akço (Humanist Law Firm Founding Partner) 
 Sema Genel Karaosmanoğlu (Support to Life General Director) 
 Att. Tuğçe Duygu Köksal (İstanbul Bar Association Human Rights Centre Chair) 
 Moderator Fatih Kıyman (Support to Life Project Development Manager) 

 

Program: 

 14:00-14:15  Keynote 
 14:15-14:45  Effects of Pandemic on Basic Human Rights  

Att.    Tuğçe Duygu Köksal 

 14:45-15:15  Pandemic and Children Rights 
Att. Seda Akço 

 15:15-15:45  Rights Based Approach on Humanitarian Aid 
Sema Genel Karaosmanoğlu  

 15:45-16:15  Q&A 
 16:15-16:30  Closing  

 

 

 

https://bit.ly/2JobdLI

