İşgal, iç savaş, yoksulluk ve salgın hastalıklarla
felakete sürüklenen ülkelerde sürdürülen “insani
yardım” kampanyaları, bir “yara sarma” vazifesi görse de, insanları ve coğrafyaları “yardıma
muhtaç” hale getiren sebepleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. İşgal ve katliamlara maruz kalan
coğrafyaları yeniden ayağa kaldırmak insani bir
erdemdir; ancak bu coğrafyaları kaosa sürükleyen
uluslararası yapılara karşı mücadele etmek öncelikli görevimizdir.

Humanitarian aid is an immediate assistance to
people in regions dragged into chaos due to occupation, civil war, poverty and epidemics. However, it is not sufficient alone to remove the causes
which make them helpless. It is a great virtue to
help them to build up; nevertheless our primary
duty is to struggle against the international structures which drag these regions into chaos.

4

BATILI DEVLETLERİN
İHLAL KARNELERİNİ ÇIKARIYORUZ

WE PUBLISH VIOLATION REPORTS
OF WESTERN COUNTRIES

“Geçmişten Bugüne Ülke İhlal Karneleri” raporlarımızla, insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi
değerlerin temsilcisi olduğu iddiasındaki Batılı
devletlerin politikalarını masaya yatırıyoruz.

We discuss the policies of Western countries
which claim that they are the representatives
of values such as human rights, freedom and
democracy in our reports called as “Country
Reports on Violation of Rights From Past to
Present” in detail.
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ULUSLARARASI KURULUŞLARIN
YAPILARINI ve UYGULAMALARINI
SORGULUYORUZ

WE QUESTION THE STRUCTURES
AND PRACTICES OF
INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Dünya üzerinde devam eden savaş, işgal ve sömürünün nedenlerini araştırıyor, bu kapsamda
BM, UCM, AİHM, IMF, NATO, kredi derecelendirme kuruluşları ve Dünya Bankası’nın uygulamalarını incelemeye alıyoruz.

We investigate the reasons of ongoing wars,
occupations and exploitations all around the
world. Within this framework, we examine the
practices of ICC, ECtHR, IMF, NATO, World
Bank and credit rating agencies.

6

KÜRESEL SİSTEMİ OLUŞTURAN
DEVLET, KURUM ve ŞİRKETLERİN
İHLALLERİNİ RAPORLUYORUZ

WE REPORT THE VIOLATIONS
OF STATES, INSTITUTIONS
AND COMPANIES

2010 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığımız yıllık “Dünya Hak İhlalleri Raporu” ile,
küresel sistemi oluşturan devlet, kurum ve şirketlerin canlı yaşamını ilgilendiren her alanda
gerçekleştirdiği ihlalleri raporluyoruz.

We report violations practiced by states, institutions and companies comprising global system in every aspect regarding the life of living
creatures in the annual reports we publish periodically since 2010 titled as “World Report on
Violation of Rights”.
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KÜRESEL İŞGAL ve SİYASÎ
MÜDAHALELERİ YERİNDE
GÖZLEMLİYORUZ
İşgale ve siyasî müdahalelere maruz kalan bölgelerde gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarıyla, bu ülkelerde yaşanan problemlerin yalnızca
görünen nedenlerini değil, perde arkasındaki
sebeplerini de anlamaya ve kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz.

WE OBSERVE GLOBAL
OCCUPATIONS AND POLITICAL
INTERVENTIONS ON THE
SPOT
We try to understand not only the visible reasons of the problems in the countries experiencing occupation and political intervention but
also the ones behind the scene, and release
them to the public via our field work in these
countries.
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ULUSLARARASI KÜLTÜR-SANAT
KURUMLARININ
MANİPÜLASYONLARINI
DEŞİFRE EDİYORUZ

WE UNCOVER MANIPULATIONS
OF INTERNATIONAL
CULTURE-ARTS
INSTITUTIONS

Hollywood, Oscar, Nobel gibi uluslararası kültür-sanat
kurumlarının ödüllendirme, olumlama ve model
oluşturma biçimlerini araştırarak bu organizasyonların politika ile ilişkilerini sorguluyoruz.

We question the relationships between organizations such as Hollywood, Oscar, Nobel and
politics by investigating conferral, affirmation
and model setting strategies of these organizations.
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AFRİKA’NIN NEDEN ve NASIL
YOKSULLAŞTIRILDIĞINI
TARTIŞMAYA AÇIYORUZ

WE BRING FORWARD THE
ISSUE OF WHY AND HOW
AFRICA WAS IMPOVERISHED

“Afrika’nın Potansiyeli ve Kalkınmasının Önündeki Engeller” projesiyle, Afrika’nın bugün içinde
bulunduğu olumsuz şartları hazırlayan sebepleri
ve kıtanın sahip olduğu zenginliği ortaya koyuyoruz.

We present wealth of the continent and reasons preparing negative conditions that Africa
is experiencing today via our project called
“Impediments to Africa’s Potential and Development.”

10

İSLAMOFOBİ ve AYRIMCILIKLA
MÜCADELE EDİYORUZ
“Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık: Nefret, İslamofobi ve Irkçılık” projesiyle, Avrupa’da yaşayan
ve çoğunluğu Müslüman olan milyonlarca göçmenin yaşadığı sorunları ve bu sorunlara sebep
olan yapıları tartışmaya açıyoruz.

WE FIGHT AGAINST
ISLAMOPHOBIA AND
DISCRIMINATION
We bring forward problems experienced by
millions of immigrants who live in Europe and
whose majority is Muslim, and also the structures causing these problems via our project
called “Rising Islamophobia in Europe: Hatred,
Islamophobia and Racism.”
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HAK ARAMA BİLİNCİ İÇİN
EĞİTİMLER VERİYORUZ
Eğitim kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları ve üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz konferans, seminer ve eğitim programlarıyla toplumda bir hak arama ve hesap sorma
bilincinin oluşmasına katkı sağlıyoruz.

WE GIVE EDUCATION FOR
THE CONSTRUCTION OF
LEGAL AWARENESS
We contribute to the construction of legal
awareness in society through conferences,
seminars and programs that we organize at
educational institutions, local administrations,
civil society organizations and universities.
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HAK İHLALLERİYLE
MÜCADELE EDENLERE
KATKI SUNUYORUZ

WE GIVE SUPPORT TO THE
ONES WHO FIGHT AGAINST
VIOLATION OF RIGHTS

Hak ihlallerine karşı mücadele eden ve bu doğrultuda çalışmalar ortaya koyan öğrenci, akademisyen ve aktivistlere burs ve destek sağlıyoruz.

We provide scholarship and support to students, academicians and activists who fight
against violation of rights and make effort in
that direction.
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İHLAL ALANLARINI
KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE
TAŞIYORUZ

WE BRING THE AREAS OF
VIOLATION TO THE PUBLİC
AGENDA

Bugüne kadar yayımladığımız 100’ün üzerinde
basın açıklamasıyla, uluslararası alanda gerçekleşen ihlallerin Türkiye ve dünya kamuoyunun
gündemine taşınmasına katkı sağlıyoruz.

We contribute to bringing the violations in the international arena to Turkey’s and world’s agenda via more than one hundred press statements
we released until today.
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YAYINLARIMIZLA İHLALLERİ
BELGELİYORUZ

WE DOCUMENT VIOLATIONS
WITH OUR PUBLICATIONS

Kitap, rapor ve bültenlerden oluşan yayınlarımızla, küresel sistemin dünya üzerinde gerçekleştirdiği ihlalleri belgeliyoruz.

We document violations practiced by global
system around the world by our publications
such as books, reports and bulletins.
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DESTEKLERİNİZİ
BEKLİYORUZ

WAITING FOR YOUR
SUPPORT

Çalışmalarımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için sponsorluk, bağış
ve aidat desteklerinizi bekliyoruz.

We are waiting for your donations, dues and
sponsorships to maintain and develop our studies healthly.

