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GİRİŞ 

 

Türkiye’de son 18 yılda birçok alanda geriye gidişler, Cumhuriyetten ve 

kazanımlarından kopuş gözlemlenmekte, bunların başında da hukuk krizi 

gelmektedir. 

Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları ile başlayan ihlaller zinciri, muhaliflere 

yönelik operasyonlarla görünür oldu. 4+4+4 yasası ile eğitim hakkına ciddi bir darbe 

vuran AKP iktidarı, Gezi Direnişi’nde ortaya koyduğu şiddet ile yaşam hakkından 

toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına birçok temel hakkı ihlal etti. İç Güvenlik Yasası 

ile hak ve özgürlükleri kısıtlayan düzenlemeler yapan siyasi iktidar erkleri 7 Haziran 

seçimlerinde ortaya çıkan tablo sonrası ülke çapında kaos ortamı yarattı. 15 Temmuz 

darbe girişiminin ardından gelen 20 Temmuz Sivil Darbesi sürecinde ilan edilen 

OHAL ve sonrasında ilan edilen OHAL KHK’leri ile birçok hak alanında ihlallerle 

karşılaşıldı. OHAL sürecinde gerçekleşen ve mühürsüz oy skandalıyla tarihe geçen 

16 Nisan referandumu ile tek kişi yönetimine geçildi. Gelinen noktada tek kişi 

yönetimi ve olağan hale gelmiş hak ihlalleri zinciri ile “hak-hukuk-adalet” 

kavramları hava gibi su gibi bir ihtiyaç oldu.  

Yukarıda kısaca bahsedilen sürecin bir sonucu olarak toplumun bir kesimine verilen 

ayrıcalıklar her zaman için ülkemizin meselelerinden önce geldi. Tek kişi 

yönetiminde bir aile şirketi gibi ülke yönetilirken, bu şirketin devamlılığı için 

yurttaşların talep ve öncelikleri sümen altı edildi.  

Yaşam hakkından adil yargılanma hakkına, ifade özgürlüğünden seyahat 

özgürlüğüne kadar en temel haklar Anayasa’ya, AİHS’e ve temel hukuk kurallarına 

aykırı olarak kısıtlanırken ve ihlal edilirken içinde bulunduğumuz zaman diliminde 

bunun gerekçesi salgın olarak gösterildi.  

Bu kapsamda yapılan çalışmada “Adalet ve Adalete Erişim”, “Salgın Krizini Fırsata 

Çevirmek”, “Temel Haklar”, “Kadın Hakları” ve “Hapishanelerin Durumu” 

başlıkları altında yaşanılan hukuksuzluklar ve ihlaller son dönem için derlenmiştir. 
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A. ADALET VE ADALETE ERİŞİM  

 

Yargı bağımsızlığı, hakimlerin karar verirken baskı altında bulunmamasını, olayları 

kendisinin değerlendirmesini ifade eder. Tarafsızlık ise hakimin kendi 

düşüncelerinden ayrılarak somut olaya objektif bakabilmesi demektir. Hakimlerin 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında bu kurallar Anayasa’nın 138. Maddesi 

çerçevesinde de hüküm altına alınmıştır.  

Yargıda farklı siyasi görüşler AKP iktidarı tarafından baskı unsuru olarak 

kullanılmaktadır. Değil tarafsız, bağımsız bir yargıda adil yargılanma hakkı 

içerisinde yargılanmak yurttaşlar yargıya erişememektedir.  

Demokrasi İçin Lideri Olmayan Bir Mücadele başlıklı Mart 2020 tarihli 195 ülke ve 

15 bölgenin değerlendirildiği ve 83 ülkenin “Özgür’’, 63 ülkenin “Kısmen Özgür’’, 

49 ülkenin ise “Özgür Olmayan’’ kategorilerinde sınıflandırıldığı raporda, Türkiye 

“Özgür Olmayan Ülkeler” kategorisinde yer almıştır. 49 ülke arasında en kötü 

durumda olan 10 ülke ise Tacikistan, Libya, Somali, Suudi Arabistan, Ekvator 

Ginesi, Kuzey Kore, Türkmenistan, Güney Sudan, Eritre ve son olarak Suriye’dir. 

Dünyada Özgürlükler Raporu’nda1 yer alan değerlendirmelere göre ise 2018 yılında 

32 puanla listenin sonlarında ‘özgür olmayan’ ülke kategorisinde yer alan Türkiye, 

2019’da 31 puana gerilemiştir. 

Türkiye’deki demokrasi ve özgürlükler hakkında uluslararası alanda ortaya konulan 

verilerin yanı sıra Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular da bu verileri pekiştirir 

niteliktedir.  

23 Eylül 2020 tarihi AYM’nin bireysel başvuruları kabul edişinin 8. yıldönümüdür.  

AYM geçtiğimiz 8 yılda 10 binden fazla hak ihlali kararı vermiştir. Anayasa 

Mahkemesine ilişkin verilere2 baktığımızda 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne 

Mahkemeye yaklaşık 285 bin başvuru yapılmış, bunun 243 bin kadarı 

sonuçlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle bireysel başvurunun başladığı tarihten bu 

                                                            
1  Internet Freedom Scores, https://freedomhouse.org/countries/freedom-net/scores , Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
2  Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, “Bireysel Başvuru İstatistikleri”, https://www.anayasa.gov.tr/ 

media/6894/bb_istatistik-2012-2020-haziran.pdf , Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-net/scores
https://www.anayasa.gov.tr/%20media/6894/bb_istatistik-2012-2020-haziran.pdf
https://www.anayasa.gov.tr/%20media/6894/bb_istatistik-2012-2020-haziran.pdf
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yana yapılan başvuruların yüzde 85.5´i karara bağlanmıştır. İhlal kararlarının temel 

hak ve özgürlüklerin dağılımında ilk sırada yüzde %52 ile adil yargılanma hakkı yer 

almaktadır.  Yani, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan toplam 

23 temel haktan biri olan Adil Yargılanma Hakkının ihlali tüm ihlallerin yarısından 

fazlasını teşkil etmektedir.  Bir diğer yandan 220 bin 985 adet başvuruda kabul 

edilmezlik kararının oranı yüzde 90 iken incelemeye alınan başvuruların sadece 

yüzde 4’ü hakkında ihlal kararı verilmiştir.  

Bir yargı sisteminde belki de en önemli ve temel basamak adil yargılanma hakkıdır. 

AKP hükümeti tarafından yıllar içinde tüketilen bu ilkeyi anlamlı kılan bağımsız ve 

tarafsız yargı, bağımlı ve taraflı hale getirilmiştir.   

The World Justice Project’in yayımladığı Hukukun Üstünlüğü Endeksinde3 128 ülke 

sekiz ayrı başlıkta değerlendirmiştir. Raporda, hukukun üstünlüğü ilkesinin olmazsa 

olmazları arasında “herkesin hukuk karşısında hesap verebilir olması” ile “yasaların 

açık, anlaşılır olması” ve “temel hakları koruması” gibi prensipler bulunmaktadır. 

Ülkelerin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığını ölçmede kriter olarak alınan ana 

başlıklar ise “hükümet yetkilerinin kısıtlanması”, “yolsuzlukların önlenmesi”, 

“yönetimde şeffaflık”, “temel haklar”, “nizam ve güvenlik”, “idari yaptırımlar”, 

“adil hukuk ve cezai adalet”dir. Türkiye ise 2020 yılında 128 ülke içinde 107. sırada 

yer almıştır. Endekste Türkiye, Meksika ve Mali gibi ülkelerin gerisinde kalırken 

Nijerya, İran ve Angola ile aynı puanı almıştır.  Bunun yanı sıra Türkiye, kendi gelir 

grubundaki 42 ülke arasında hukukun üstünlüğüne bağlılıkta Meksika’nın hemen 

ardında 40. sırada yer almıştır. Türkiye’nin en kötü olduğu iki başlık, 128 ülke 

arasında 124. sırada geldiği “hükümet yetkilerinin kısıtlanması” ve 123. sırada yer 

aldığı “temel haklar” başlıklarıdır. Değerlendirmede Türkiye’nin en düşük puanı 

aldığı alt başlıklar ise bağımsız denetim ve yargı sürecine saygıdır.  

Aynı kurumun Adalete Erişime Küresel Bakış Adlı 2020 raporuna4 göre Türkiye’de 

yurttaşların %33’ü son 2 yıl içerisinde hukuki bir sorunla karşılaşmıştır. Karşılaşılan 

bu sorunların %21’ini kamu hizmetleri, %13’ünü iş hukuku ile ilgili sorunlar, 

%14’ünü ise eğitim ile ilgili sorunları oluşturmaktadır. Süreç içerisinde yurttaşların 

%45’i ise yargıya başvururken “herhangi bir zorlukla” karşılaşmıştır. 

                                                            
3  World Justice Project, “Rule of Law Index”, 2020, https://worldjusticeproject.org/sites/ 

default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
4  World Justice Project, “Global Insight on Access to Justice”, 2019, https://worldjusticeproject.org/our-

work/publications/special-reports/global-insights-access-justice-2019, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

https://worldjusticeproject.org/sites/%20default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/%20default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/special-reports/global-insights-access-justice-2019
https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/special-reports/global-insights-access-justice-2019
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Tek Adam’ın atamış olduğu Yargıtay Başkanı, 1 Eylül’de gerçekleşen adli yıl açılış 

töreninde ülkede bağımsız ve tarafsız yargının “Avrupa menşeili oluşumlar ve 

onların uzantıları” tarafından zedelendiğini belirtmiş, ardından “Ceza hukuk 

anlayışımızın temelinde bütün suçların kamu düzenini bozduğu varsayımı vardır. Bu 

varsayım mağduru tali konumuna düşürmüştür. Kamu düzeni ile doğrudan ilgili 

olmayan uyuşmazlıkların, ceza mahkemelerinin görev kapsamının dışına çıkarılması 

yargının verimliliğini artırabileceği gibi mağdurun konumunu da güçlendirecektir” 

demiştir. Temel hukuk kurallarıyla çelişen bu açıklama mağdurun nasıl tali konuma 

düştüğü ya da bu şekilde nasıl yargının verimliliğinin artacağı konusunda soru 

işaretleri yaratmıştır. 

Bir diğer yandan açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yargının tek ideolojisi, adalet 

olmalıdır” diyerek adaletin tanımına ideoloji eklemiş ve birbirinden tamamen ayrı 

olması gereken bu iki kavramı tabiri yerindeyse eş anlamlı yapmıştır.  

Günümüzde artık yargı sisteminin temelini oluşturan hakim ve savcılar hukuki 

donanımlarıyla değil ideolojileri ile bulundukları konuma gelmekte, gücünü 

kanunlardan ve Anayasa’dan alarak görevlerini yürütmeye çalışan bağımsız 

hakimler ise HSK kararnameleriyle sürgün edilmektedir. Adeta düşman hukuku, tek 

bir ideolojinin oluşması uğruna her yerde uygulanmaktadır. 
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B. SALGIN KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRMEK 

 

Salgının tüm dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmasına, hayatları yavaşlatmasına 

ve insanların yaşam pratiklerini değiştirmesine rağmen iktidar kamu sağlığını hiçe 

saymaya devam etmektedir. 

Temel haklara erişimde var olan eşitsizlikler AKP iktidarının pandemi süresince 

yürüttüğü politikalarla daha da derinleşmiştir. Yoksul kesim ve dezavantajlı gruplar 

için çalışma şartları ağırlaşmış, sosyal mesafenin mümkün olmadığı, üretimin yoğun 

olduğu, hijyenden uzak ve uygunsuz çalışma şartlarında işçiler çalışmaya devam 

etmiştir.  

Enfekte olan kimi yurttaşlar günlerce hastaneye ulaşamamış, koronavirüs teşhisi 

almış olmasına rağmen ilacını teslim alamamış, binlerce sağlık emekçisi ihmaller 

yüzünden enfekte olmuştur.  

Halkın bilgi edinme ve haber alma hakkı engellenerek her gün ilan edilen “hasta” 

sayıları karşısında sağlık sistemi çökmüştür.  Bir diğer yandan ekonomik kriz 

toplumun her kesiminde en sert şekilde hissedilmiştir. Böylesine bir dönemde ise 

ülkeyi yönetmekle görevli olan AKP iktidarı krizi kendi lehine fırsata çevirmiştir. 

Salgının ilk zamanlarından beri pek çok tedbir ve kısıtlama başta İçişleri Genelgeleri 

ile olmak üzere belirlenmiştir. Bu genelgelerle ilan edilen sokağa çıkma yasakları 

ise kanunilikten uzak ve hukuka aykırıdır.5 Temel hak ve özgürlüklerin yalnızca 

kanunla sınırlanabileceği Anayasa’da öngörülmüştür. Kanun ile değil de valiliklere 

verilen yetki veya genelgelerle düzenlemeler yapılması, yasama yetkisinin yürütme 

tarafından kullanılması anlamına gelmektedir. Bu durum hukuk devletinin 

vazgeçilmez ilkelerinden olan kuvvetler ayrılığı ilkesine de ters düşmektedir. 

Anayasanın 2. maddesi gereğince devlet faaliyetlerinin hukuki belirlilik ilkesine 

uygun olması gerekir. Anayasanın 13. maddesine göre6, temel hak ve özgürlükler 

                                                            
5  Enkaz Kaldırma Çalışmaları Kovid-19 ile Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirlerin Yasallığı ve İdari Para 

Cezaları, İnsan Hakları Derneği, Ağustos 2020,  https://www.ihd.org.tr/wp-

content/uploads/2020/08/20200811_IHD-Kovid19TedbirleriRaporu.pdf, Erişim Tarihi: 27.10.2020 
6  “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 

https://www.ihd.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/20200811_IHD-Kovid19TedbirleriRaporu.pdf
https://www.ihd.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/20200811_IHD-Kovid19TedbirleriRaporu.pdf
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ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bu kapsamda kanunilik ilkesi hukukun 

üstünlüğünün birincil koşuludur.  

Anayasanın “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması” başlıklı 

15.maddesi ise olağanüstü koşullarda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına 

ilişkin şartlar hükme bağlanmıştır.7  

İçinde bulunduğumuz dönemde sokağa çıkma yasakları Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

ve İl İdaresi Kanuna dayandırılmaktadır. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72. 

maddesinde salgın hastalık dönemlerinde alınacak tedbirler belirtilmiştir. Ancak 

bahse konu tedbirlerin kapsamı belirlilikten uzak ve muğlaktır. İlgili maddede 

gerekli tedbirler alınır denilse de bu tedbirlerin ölçüsü ve sınırları belirlenmemiştir. 

İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesi de mülki idare amirlerine çok geniş yetkiler 

vermektedir. “kamu esenliğinin sağlanması … valinin ödev ve görevlerindendir. 

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır” gibi genel geçer 

ifadelerle temel hakların durdurulması anayasaya ters düşmektedir. Dolayısıyla 

yasak kararından önce alınması gereken koruyucu tedbirler, kararın orantılılığı ile 

sınırları ve uygulama şekillerine dair bir hüküm kanunlarda bulunmamaktadır. 

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik alınan sokağa çıkma yasağı 

tedbiri yasallık ve hukuki belirlilik ilkesi çerçeveleriyle ile bağdaşmamaktadır.  

Bir diğer yandan, genelgeler Resmi Gazete’de yayınlanmamış, sadece İçişleri 

Bakanlığı’nın web sitesinde “haber” olarak yayımlanmıştır. Sayı ve sıra numarası da 

mevcut olmadığı için söz konusu genelgeler, diğer hukuki metinler gibi ulaşılabilir 

de değildir. Dolayısıyla yasakları ve sonrasında bu yasaklara getirilen istisnaları 

takip etmek oldukça zor hale gelmiştir.  

                                                            
MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 

egemenliğinin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın 

ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 

olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir”. 
7  15. Madde 

IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması 

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal 

edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya 

tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. 

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, 

kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimsenin, vicdan, düşünce 

ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; 

suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. 
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2016 yılında uygulanan sokağa çıkma yasakları hakkında Venedik Komisyonu, 

“sokağa çıkma yasağı ilan ederken yasal dayanak olarak İl İdaresi Kanununun 

hükümlerine başvurulmaması ve sokağa çıkma yasağı kararları dahil olmak üzere 

tüm olağanüstü tedbirlerin, Türkiye’de istisnai tedbirlere ilişkin yürürlükte bulunan 

anayasal ve yasal çerçeveye uygun şekilde alınması ve bu esnada ilgili uluslararası 

standartların gözetilmesi ve temel hakların korunmasıyla ilgili ulusal ve 

uluslararası yükümlülüklere uyulması;  olağanüstü hallere ilişkin yasal 

çerçevenin, olağanüstü hal resmen ilan edildiğinde, sokağa çıkma yasağı gibi tüm 

istisnai kararların ve tedbirlerin, etkin bir yasallık denetimine, özellikle de bu 

tedbirlerin gerekliliği ve orantılılığı bakımından bir denetime tabi olmasını 

sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi; Olağanüstü Hal Kanununda gerekli tüm 

değişiklikleri yaparak, sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasına ilişkin maddi, 

usulle ilgili ve geçici düzenlemelerin, özellikle de sokağa çıkma yasağı kararlarının 

tabi olması gereken koşulların ve korumaların (meclis ve yargı denetimi dahil) 

kanunda açıkça tanımlanması”   gerektiği hakkında görüş bildirmiştir.8 Bu tavsiyeye 

rağmen koronavirüs pandemisinde de sokağa çıkma yasaklarının uygulanması 

hakkında aynı yol izlenmiştir. 

Pek çok yasama faaliyeti de salgın bahane edilerek yapılmıştır. 7242 sayılı Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu, çoklu baro 

sistemini getiren 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 7253 sayılı İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

bunlar arasında sayılabilir. 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile hapishanelerde sayısız 

hak ihlali yaşanırken, koronavirüs tedbirleri öne sürülerek düşünce suçlarıyla ilgili 

gazeteciler, yurttaşlar, yazarlar, siyasetçiler içerideyken AKP iktidarı, kamu 

güvenliğini tehdit edenlere, kadına şiddet uygulayan faillere özel af çıkarılmıştır.   

Bu dönemde bir diğer önemli değişiklik tüm ülkenin karşı çıktığı çoklu baro kanunu 

oldu. Kanunu protesto etmek isteyen baro başkanlarının yürüyüşü engellenmiş, 

                                                            
8  SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARININ YASAL ÇERÇEVESİ HAKKINDA GÖRÜŞ RAPORU (Gayriresmi 

Çeviri), Venedik Komisyonu, 2016, https://hakikatadalethafiza.org/wp-

content/uploads/2016/07/2016.06.11_VenedikKomisyonu_tur.pdf, Erişim Tarihi: 27.10.2020 

https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2016/07/2016.06.11_VenedikKomisyonu_tur.pdf
https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2016/07/2016.06.11_VenedikKomisyonu_tur.pdf
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koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek Ankara’da gerçekleştirilecek olan miting 

yasaklanmıştır. 

Hak ve özgürlüklerin iktidar tarafından keyfi olarak kısıtlanmasını beraberinde 

getiren bu süreç sadece mevzuatın dönüştürülmesi açısından değil idari para cezaları 

açısından da iktidara kazanç unsuru olarak görüldü. Sokağa çıkma yasakları esasen 

hukuka uygun değilken verilen para cezalarının da meşru bir zemine sahip olduğunu 

söylemek mümkün değildir.  

Tedbirlere uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi ve 

Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre 392 ile 3.180 TL arasında değişen 

miktarlarda para cezası verilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde de Türk Ceza 

Kanunu’nun 195. maddesine göre adli işlem yapılmaktadır.  

İçişleri Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre sadece 11 Nisan 2020 - 31 Mayıs 

2020 tarihleri arasında 8 defa ilan edilen sokağa çıkma yasakları boyunca toplam 

207 bin 416 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı,  22 Ağustos - 26 Eylül 

tarihleri arasında 5 milyon 958 bin 499 valı̇lı̇k/kaymakamlıklarca re'sen denetim 

gerçekleştirildi9.  

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları 

üzerinden vatandaşlarca bildirilen toplam 155 bin 177 ı̇hbar/şı̇kayetı̇n yüzde 97,9'u 

olan 151 bin 898'i kontrol edildi. Toplamda ise (re'sen+ı̇hbar/şı̇kayet üzerı̇ne) 6 

milyon 110 bin 397 denetim faaliyeti uygulandı. İzolasyona tabi tutulan kişilere 

yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise izolasyona 

tabı̇ tutulan 1 milyon 187 bin 003 kişinin 29 bin 692'sinin ı̇zolasyon koşullarına 

uymadığı tespit edildi.  

Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan 1 ihlal kapsamında 69 bin 906 

kı̇şı̇/ı̇şletme uyarıldı, 2 ihlal kapsamında 23 bin 553 kı̇şı̇/ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası 

uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faaliyetlerini geçici 

olarak durduruldu.  

Ancak idari para cezalarının verildiği ve yaptırımların uygulandığı birçok vaka, 

orantılılık ilkesine ters düşmektedir.  

                                                            
9  Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında 6.110.397 Denetim Gerçekleştirildi, 

https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-6110397-denetim-gerceklestirildi, Erişim 

Tarihi: 13. 10.2020 

 

https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-6110397-denetim-gerceklestirildi
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● Sadece Ramazan Bayramı sırasındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağı 

uygulanan Batman’da, nüfusu daha fazla olan ve hafta sonları sokağa çıkma 

yasağı uygulanan birçok şehre oranla daha yüksek cezalar kesilmiştir. 

Batman Valiliği'nin açıklamasına göre, salgının başlangıcından 6 Mayıs 

2020 tarihine kadar 3.424 kişiye toplam 2 milyon 985 bin 145 lira idari para 

cezası uygulandı10.  

● Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde evlerinin önündeki alanda oyun oynayan 4 

yaşındaki çocuğa, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma 

yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza verildi11. 

● Erzincan’ın Üzümlü ilçesinin Bulanık köyünde mantar toplamaya giden ve 

dönüş yolunda düşerek ayak bileğini kıran bir kişiye 65 yaş kısıtlamasını 

ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.12 

● 8 Mayıs 2020 tarihinde, altın madeni projesine karşı 288 gün Kaz 

Dağları’nda nöbet tutan ve pandemi süresince tedbir alarak kendilerini 

kamp alanında izole eden yaşam savunucularına Çanakkale İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulu'nun ormanlarda piknik yapmayı, konaklamayı, drone 

uçurmayı yasaklayan kararına dayanarak 4 gün üst üste, toplamda 57 bin 

240 lira idari para cezası kesildi.13 

● Elazığ'da sepetli motosikletle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan 

bir kişiye 3 bin 150 TL’si koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, 

toplam 5 bin 606 TL ceza kesildi.14  

                                                            
10  Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında İlimizde Toplam 2 Milyon 985 Bin Lira Para Cezası Kesildi, 

http://www.batman.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-ilimizde-toplam-2-milyon-985-bin-lira-para-

cezasi-kesildi, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
11  4 yaşındaki çocuğa 3.150 TL ceza, https://www.gazeteduvar.com.tr /gundem/2020/05/04/4-yasindaki-

cocuga-3-bin-150-tl-ceza, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
12  AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı, 

https://www.haberturk.com/erzincan-haberleri/77888677-afad-tarafindan-kurtarilan-sahsa-65-yas-

kisitlamasini-ihlal-ettigi-gerekcesiyle-para-cezasi, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
13  Kazdağları direnişçilerine koronavirüs bahanesiyle ceza yağdı, https://www. birgun.net/haber/kazdaglari-

direniscilerine-koronavirus-bahanesiyle-ceza-yagdi-300200, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
14  Elazığ’da hurdacıya "Korona" cezası, Korona virüs nedeniyle uygulama yapan polis, sepetli motosikletle 

hurda topladığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 TL’si "Korona virüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, 

toplam 5 bin 606 TL ceza kesti, https://www.haberturk.com/elazig-haberleri/77015272-elazigda-hurdaciya-

korona-cezasikorona-virus-nedeniyle-uygulama-yapan-polis-sepetli, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

http://www.batman.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-ilimizde-toplam-2-milyon-985-bin-lira-para-cezasi-kesildi
http://www.batman.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-ilimizde-toplam-2-milyon-985-bin-lira-para-cezasi-kesildi
https://www.haberturk.com/erzincan-haberleri/77888677-afad-tarafindan-kurtarilan-sahsa-65-yas-kisitlamasini-ihlal-ettigi-gerekcesiyle-para-cezasi
https://www.haberturk.com/erzincan-haberleri/77888677-afad-tarafindan-kurtarilan-sahsa-65-yas-kisitlamasini-ihlal-ettigi-gerekcesiyle-para-cezasi
https://www.haberturk.com/elazig-haberleri/77015272-elazigda-hurdaciya-korona-cezasikorona-virus-nedeniyle-uygulama-yapan-polis-sepetli
https://www.haberturk.com/elazig-haberleri/77015272-elazigda-hurdaciya-korona-cezasikorona-virus-nedeniyle-uygulama-yapan-polis-sepetli
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● Antalya’da meydana gelen benzer bir olayda motosikletli bir kağıt 

toplayıcısına sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle 4 bin 500 TL 

ceza uygulandı.15 

● Kocaeli’de 10 Ağustos gecesi Ereğli Sahili Kumyalı Plajı’nda denize giren 

bir yurttaşa devriye gezen iki bekçi tarafından, 900 lira para cezası kesildi. 
16 

● 19 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 2 kadının maske 

takmadıkları gerekçesiyle polis tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz 

bırakıldığı, daha sonra ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı öğrenildi.17  

Bu örnekler çoğaltılabilirken, AKP iktidarına yasaklar işlemedi. Ayasofya tedbirsiz, 

mesafesiz açıldı, Giresun'da miting yapıldı. Yurttaşa uygulanan devlet şiddeti 

karşısında yasaklara aykırı gerçekleşen bazı eylemler aşağıda sıralanmıştır:  

● AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlunun 1500 kişilik nikâh 

töreninde, İçişleri Bakanlığının 2 Eylül tarihli genelgesinde yer alan 

koronavirüs tedbirleri ihlal edildi. Törende yasağa rağmen yiyecek içecek 

ikramı yapıldı ve takı töreni gerçekleşti.18  

● 16 Ağustos’ta Antalya’nın Korkuteli ilçesinde AKP Korkuteli Gençlik 

Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu’nun düğünü gerçekleşti. Tedbirler 

doğrultusunda uyarılarını yapan polis memurunun ise sürüldüğü iddia 

edildi. 19 

                                                            
15  Bu cezayı kaldırın… Kağıt toplayıcısına 4 bin 500 lira ceza, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yasaga-

uymayan-kagit-toplayicisina-4-bin-500-lira-ceza-5773715/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020- 
16  Yok artık: Yüzerken maske tak(a)madığı için ceza kesildi, https://www.toplumsal.com.tr/yasam/yok-artik-

yuzerken-maske-tak-a-madigi-icin-ceza-kesildi-h51846.html, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
17  Kadıköy'de polis şiddeti: 2 kadın 'maske' nedeniyle darp edilerek gözaltına alındı iddiası, 

https://gazetemanifesto.com/2020/kadikoyde-polis-siddeti-2-kadin-maske-nedeniyle-darp-edilerek-

gozaltina-alindi-iddiasi-378871/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
18  AKP'li Cemil Yaman'ın oğlunun düğününde koronavirüs yok sayıldı, https://ilerihaber.org/icerik/akpli-cemil-

yamanin-oglunun-dugununde-koronavirus-yok-sayildi-117040.html, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
19  AKP'li başkanın düğününde salgın önlemini hatırlatan polis sürüldü, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-baskanin-dugununde-salgin-onlemini-hatirlatan-polis-suruldu-

1768817, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yasaga-uymayan-kagit-toplayicisina-4-bin-500-lira-ceza-5773715/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yasaga-uymayan-kagit-toplayicisina-4-bin-500-lira-ceza-5773715/
https://www.toplumsal.com.tr/yasam/yok-artik-yuzerken-maske-tak-a-madigi-icin-ceza-kesildi-h51846.html
https://www.toplumsal.com.tr/yasam/yok-artik-yuzerken-maske-tak-a-madigi-icin-ceza-kesildi-h51846.html
https://gazetemanifesto.com/2020/kadikoyde-polis-siddeti-2-kadin-maske-nedeniyle-darp-edilerek-gozaltina-alindi-iddiasi-378871/
https://gazetemanifesto.com/2020/kadikoyde-polis-siddeti-2-kadin-maske-nedeniyle-darp-edilerek-gozaltina-alindi-iddiasi-378871/
https://ilerihaber.org/icerik/akpli-cemil-yamanin-oglunun-dugununde-koronavirus-yok-sayildi-117040.html
https://ilerihaber.org/icerik/akpli-cemil-yamanin-oglunun-dugununde-koronavirus-yok-sayildi-117040.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-baskanin-dugununde-salgin-onlemini-hatirlatan-polis-suruldu-1768817
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-baskanin-dugununde-salgin-onlemini-hatirlatan-polis-suruldu-1768817
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● 24 Temmuz’da düzenlenen Ayasofya açılışına 350 bin kişi katıldı.20 

Maskesiz paylaşımlarla dikkat çeken açılış sonrasında AKP’li 3 vekilin 

koronavirüs testi pozitif çıktı.21 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da miting düzenledi, yüzlerce kişinin 

katıldığı mitingde maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. 22 

● Benzer görüntüler ise Gaziantep’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir başka 

konuşmasında gerçekleşti. Sosyal mesafeye uyulmayan etkinlikte Erdoğan 

halka çay dağıttı, tedbirler hiçe sayıldı.23 Aynı şekilde Konya’da salgın 

unutularak Erdoğan çay fırlatmaya devam etti.24 

● 30 Ağustos etkinlikleri dahil olmak üzere her türlü toplu etkinlik 

yasaklanırken, AKP ‘100 bin yeni üye’ programını 12 Eylül’de İstanbul’da 

Haliç Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirdi.25 11 Eylül tarihli 

İstanbul Valiliği şehirdeki her türlü konser, festival ve gösteri etkinliğinin 

yasaklandığını duyurmuş ancak bu kararın açıklanmasından birkaç saat 

sonra ek bir kararla kararın Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı 

bildirmişti. 

● AKP Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığı tarafından Konya’da 

kongreleri ertelenen 4 ilçede ilçe başkanlarının ataması yapıldı. 4 ilçe 

başkanının yetki belgeleri verilirken, günün anısına çekilen fotoğraflarda 

kimsenin sosyal mesafeye uymadığı, maske takmadığı görüldü.26 

 

 

                                                            
20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’da namaza 350 bin kişi katıldı, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-ayasofya-camiindeki-namaza-350-bin-

kisi-katildi-5950178/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
21  Ayasofya açılışından maskesiz fotoğraf paylaşan bir AKP’li vekilde daha corona çıktı, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ayasofya-acilisindan-maskesiz-fotograf-paylasan-bir-akpli-vekilin-

daha-corona-virusu-test-sonucu-pozitif-cikti-5961778/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

Ayasofya'ya giden bir AKP'li vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, https://sol.org.tr/haber/ayasofyaya-

giden-bir-akpli-vekilin-daha-koronavirus-testi-pozitif-cikti-11259, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
22  Erdoğan Giresun'da miting yaptı, sosyal mesafe hiçe sayıldı!, https://www.birgun.net/haber/erdogan-giresun-

da-miting-yapti-sosyal-mesafe-hice-sayildi-313943, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
23  Erdoğan, bir kez daha sosyal mesafeyi umursamadan halka çay fırlattı, https://www.birgun.net/haber/erdogan-

bir-kez-daha-sosyal-mesafeyi-umursamadan-halka-cay-firlatti-317034, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
24  Erdoğan Konya’da da salgını unuttu, https://halktv.com.tr/erdogan-konyada-da-salgini-unuttu-435913h, 

Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
25  AKP’den İstanbul’da ‘100 bin üye’ etkinliği, https://www.sozcu.com.tr/ 2020/gundem/akpden-istanbulda-

100-bin-uye-etkinligi-6035423/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
26  AKP’den ‘sosyal mesafesiz’ atama töreni!, https://www.sozcu.com.tr/ 2020/gundem/akpden-sosyal-

mesafesiz-atama-toreni-5764331/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-ayasofya-camiindeki-namaza-350-bin-kisi-katildi-5950178/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-ayasofya-camiindeki-namaza-350-bin-kisi-katildi-5950178/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ayasofya-acilisindan-maskesiz-fotograf-paylasan-bir-akpli-vekilin-daha-corona-virusu-test-sonucu-pozitif-cikti-5961778/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ayasofya-acilisindan-maskesiz-fotograf-paylasan-bir-akpli-vekilin-daha-corona-virusu-test-sonucu-pozitif-cikti-5961778/
https://sol.org.tr/haber/ayasofyaya-giden-bir-akpli-vekilin-daha-koronavirus-testi-pozitif-cikti-11259
https://sol.org.tr/haber/ayasofyaya-giden-bir-akpli-vekilin-daha-koronavirus-testi-pozitif-cikti-11259
https://www.birgun.net/haber/erdogan-giresun-da-miting-yapti-sosyal-mesafe-hice-sayildi-313943
https://www.birgun.net/haber/erdogan-giresun-da-miting-yapti-sosyal-mesafe-hice-sayildi-313943
https://www.birgun.net/haber/erdogan-bir-kez-daha-sosyal-mesafeyi-umursamadan-halka-cay-firlatti-317034
https://www.birgun.net/haber/erdogan-bir-kez-daha-sosyal-mesafeyi-umursamadan-halka-cay-firlatti-317034
https://halktv.com.tr/erdogan-konyada-da-salgini-unuttu-435913h
https://www.sozcu.com.tr/%202020/gundem/akpden-istanbulda-100-bin-uye-etkinligi-6035423/
https://www.sozcu.com.tr/%202020/gundem/akpden-istanbulda-100-bin-uye-etkinligi-6035423/
https://www.sozcu.com.tr/%202020/gundem/akpden-sosyal-mesafesiz-atama-toreni-5764331/
https://www.sozcu.com.tr/%202020/gundem/akpden-sosyal-mesafesiz-atama-toreni-5764331/
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C. TEMEL HAKLAR 

 

Temel haklar konusunda özellikle toplumun bir kesiminin (muhalif olarak 

adlandırabiliriz) fikirlerini ifade ettikleri için seyahat özgürlükleri, eğitim hakları, 

sağlık hakları hatta yaşam hakları gasp edilmiştir.  

Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre toplumun yüzde %82,1’i temel hak ve 

özgürlüklerin ihlal edildiği düşünürken27, yüzde 62,6’sı ise temel hak ve 

özgürlüklerin kısıtlandığını ifade etmektedir. Hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını 

düşünenlerin oranı gençlerde yüzde 72’ye çıkarken, yaş ilerledikçe bu oranın 

düştüğü tespitler arasında yer almıştır. Hakların eşit olarak kullanıldığını 

düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 37,3. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin açıkladığı güncel istatistiklere göre, 31 Aralık 

2019’da AİHM’e yaklaşık 59 bin 800 başvuru yapıldı. Söz konusu başvuruların 

dörtte biri Rusya’ya yönelik iken ikinci sırada 9 bin 250 başvuru ile Türkiye yer 

aldı.28 Bununla birlikte AİHM’nin 2019 yılında hükmettiği kararların neredeyse 

yarısı, yalnızca üç ülkeye ilişkindi. Bu ülkeler sırasıyla 198 karar ile Rusya, 113 

karar ile Türkiye ve 109 karar ile Ukrayna.  

Bu yıl açıklanan son rakamlara göre, Türkiye’ye karşı açılan AİHM dava sayısı 3 

bin 645 iken bu davaların %88,5’inde AİHM, en az bir hak ihlali olduğuna hükmetti. 

Son 60 yıl içinde Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hiçbir maddesini 

ihlal etmediğine hükmedilen karar sayısı sadece 87.29 

Karar için bekleyen dosyalar arasında da Türkiye 9 bin 236 dosya sayısı ile 

Rusya’nın ardından ikinci sırada yer aldı.  

                                                            
27  'İnsan hakları algısı' araştırması: Toplumun %82'si temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünüyor, 

https://www.amnesty.org.tr/icerik/insan-haklari-algisi-arastirmasi-toplumun-82si-temel-hak-ve-

ozgurluklerin-ihlal-edildigini-dusunuyor, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
28  AİHM'de Türkiye'nin 2019 karnesi, https://www.dw.com/tr/aihmde-t%C3%BCrkiyenin-2019-karnesi/a-

52188304, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
29  Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karnesi, https://www. dogrulukpayi.com/bulten/aihm-e-gore-

hak-ihlallerinde-turkiye-ilk-sirada, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

https://www.amnesty.org.tr/icerik/insan-haklari-algisi-arastirmasi-toplumun-82si-temel-hak-ve-ozgurluklerin-ihlal-edildigini-dusunuyor
https://www.amnesty.org.tr/icerik/insan-haklari-algisi-arastirmasi-toplumun-82si-temel-hak-ve-ozgurluklerin-ihlal-edildigini-dusunuyor
https://www.dw.com/tr/aihmde-t%C3%BCrkiyenin-2019-karnesi/a-52188304
https://www.dw.com/tr/aihmde-t%C3%BCrkiyenin-2019-karnesi/a-52188304
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Haklarımızı kullanmamız tek adam rejiminde bu kadar zorken Mart ayında başlayan 

pandemi insan haklarını derinden etkiledi. Her ne kadar “salgın yoksul ya da zengin 

fark etmiyor” dense de AKP iktidarının yarattığı eşitsizlik ortamında işçiler, yoksul 

kesim ve aileleri gerek sağlık hakkına gerekse eğitim hakkına erişememektedir.  

Bu kapsamda aşağıda temel haklardan olan bilgi edinme hakkı, toplanma ve gösteri 

yürüyüşü hakkı, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı, sağlık hakkı, eğitim 

hakkı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, çevre hakkı 

yaşanılan kriz dönemi çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

 

1. Bilgi Edinme Hakkı 

Süreçlerin demokratik olarak devam etmesi için, ilk akla gelen devlet yönetimine 

ilişkin bilgilerin kamusallığıdır. Zira temel hak ve özgürlüklerin etkin kullanımı, 

korunması ve geliştirilmesi, bilgi edinme hakkının güvence altına alınması ile 

mümkündür. Çünkü ifade özgürlüğünün gerçekleştirilmesi için öncelikle bilgiye 

sahip olmak gereklidir. Bu kapsamda bilgi edinme yurttaşların katılımı için ilk 

basamaktır. Salgının ilk günlerinden beri saklanan veriler ise içinde bulunduğumuz 

dönemde bu hakkın ihlalinin temelini oluşturmuştur.  

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin doğru 

olmadığını her fırsatta açıklarken, pandeminin 5. ayında yapmış oldukları 

değerlendirmede30, aktif koronavirüs hasta sayısının açıklananın 9,9 katı olduğunu 

söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 1 Ekim 2020 tarihinde verilerin “ulusal 

çıkarı koruma” doğrultusunda saklandığını ifade ederek “Her vaka hasta değildir. 

Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Büyük 

çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Filyasyon ekiplerimiz ağırlıkla bunları tespit ediyor. 

Bunların salgın açısından önemi bulaştırıcı yani taşıyıcı olmalarıdır” açıklamasını 

yaptı. Sağlık Bakanı Koca, vaka ve hasta kavramının farklı olduğu gerekçe 

göstererek vakaların açıklanan hasta sayısından 10 kat fazla olduğunu doğrulamış 

oldu. 

 Halk sağlığı hakkında toplumu bilgilendirmek idarenin yerine getirmesi gereken bir 

zorunluluktur. Ancak, bilgi verme yükümlülüğünü sağlamayan idarenin aksine bunu 

yerine getiren uzmanlar cezalandırıldı. Bir susturma politikası olarak uygulanan bu 

yöntem, yurttaşların bilgi edinme hakkını doğrudan engellemektedir.  

                                                            
30  TTB: Aktif hasta sayısı açıklananın 10 katı, https://www.birgun.net/haber/ttb-aktif-hasta-sayisi-aciklananin-

10-kati-311970, Erişim Tarihi:31.10.2020 

https://www.birgun.net/haber/ttb-aktif-hasta-sayisi-aciklananin-10-kati-311970
https://www.birgun.net/haber/ttb-aktif-hasta-sayisi-aciklananin-10-kati-311970
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● Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala salgının başından halkın ihtiyaç 

duyduğu doğru bilgi edinme hakkını bir bilim insanı olarak paylaşmaktadır. 

Nisan ayı sonunda kendisinin bir internet sitesi ile yapmış olduğu röportajda, 

Bursa’da gerçek vaka ve ölüm sayısının açıklanan sayıdan çok daha fazla 

olduğunu belirterek sokağa çıkma yasakları, filyasyon ekipleri ve İl Pandemi 

Kurulunun şeffaf olmaması gibi konularda eleştirilerini bir kez daha ifade 

etmişti.31 Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarının ve pandemi uygulamaları 

hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Pala hakkında “halkı yanlış 

bilgilendirme ve paniğe yönlendirici” açıklamalar yaptığı iddiası ile soruşturma 

açıldı. TTB’nin yapmış olduğu basın açıklamasında bilimsel yaklaşımın 

baskınlanmak istenildiği ve salgın yönetiminde şeffaf davranılmadığı 

vurgulanarak bunun bir taciz olduğunu vurguladı.32 

Milletvekilleri de yürütmenin denetimi için verdikleri soru önergelerine yanıt 

alamamaktadır. 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle milletvekilleri tarafından 34 bin 486 

soru önergesi verildi ve yalnızca 4 bin 356’sı yanıtlandı. Mart- Ekim ayı boyunca 

koronavirüs salgını hakkında verilen 508 önergenin ise yalnızca 37’si yanıtlandı. 

Yanıtlanan önergelerin büyük bir kısmında ise soruların yanıtları yerine bürokratik 

cevaplar verildi.  

 

2. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü 

Anayasa’nın 34. maddesinin birinci fıkrası “Herkes, önceden izin almadan, silahsız 

ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ifadesine yer 

vermiştir. Bu kapsamda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesi izin alma 

koşuluna bağlamaz.  

Türkiye İnsan Hakları Derneği tarafından paylaşılan verilere göre 2019 yılında polis 

en az bin 215 adet gösteriye müdahale ederken bu gösterilerde en az 3 bin 980 kişi 

gözaltına alındı.33  

                                                            
31  Bursa'da vaka ve ölüm sayıları açıklanandan daha yüksek!, https:// enbursa.com/haber/bursa-da-vaka-ve-

olum-sayilari-aciklanandan-daha-yuksek-116202.html, Erişim Tarihi: 03.11.2020 
32  TTB Bursa’da basın açıklaması düzenledi: Kayıhan Pala yalnız değildir, https://www.birgun.net/haber/ttb-

bursa-da-basin-aciklamasi-duzenledi-kayihan-pala-yalniz-degildir-307075, Erişim Tarihi: 03.11.2020 
33  Sürekli OHAL: Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik Saldırılar ve Sivil Topluma 

Yansımaları, https://www.ihd.org.tr/surekli-ohal-turkiyede-toplanti-ve-gosteri-ozgurlugune-yonelik-

saldirilar-ve-sivil-topluma-yansimalari/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

https://www.birgun.net/haber/ttb-bursa-da-basin-aciklamasi-duzenledi-kayihan-pala-yalniz-degildir-307075
https://www.birgun.net/haber/ttb-bursa-da-basin-aciklamasi-duzenledi-kayihan-pala-yalniz-degildir-307075
https://www.ihd.org.tr/surekli-ohal-turkiyede-toplanti-ve-gosteri-ozgurlugune-yonelik-saldirilar-ve-sivil-topluma-yansimalari/
https://www.ihd.org.tr/surekli-ohal-turkiyede-toplanti-ve-gosteri-ozgurlugune-yonelik-saldirilar-ve-sivil-topluma-yansimalari/
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TİHV’in günlük raporlarına göre 2020’de haziran ayından eylül ayına kadar en az 

637 toplantı ve yürüyüşe müdahale edildi.34  Son 3 ayda ise (Ağustos-Ekim) en az 

106 gösteriye müdahale edildi.  

Engellenen gösterilere ise “salgın” gerekçe gösterilmiş, uygulanan bu yasakçı yapıda 

yurttaşın toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkının engellenmesinde polisler aracı 

görevini üstlenmiş, yaratılan polis rejimi ile birlikte uygulanan şiddet giderek 

artmıştır.  

● Bir uzman çavuşun cinsel saldırıda bulunduğu ve tedavi gördüğü hastanede 

yaşamını yitiren çocuk ile ilgili 19 Ağustos 2020 tarihinde HDP tarafından 

Batman’da yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından izin 

verilmemişti.35 Aynı gerekçe ile 20 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Taksim 

Meydanı’nda Kadınların Kurtuluşu tarafından yapılan basına açıklaması 

sonrasında açıklamaya katılan 4 kişi (Başak Yeşilot, Gamze Taşçı, Berivan 

Kurt ve Burcugül Çubuk) polis tarafından gözaltına alındı.36 

● Cumhurbaşkanı’nın çay dağıttığı mitinglerde, iktidar partisinin 

kongrelerinde salgın hiçe sayıldı, kamu sağlığı tehlikeye atıldı. Ama ulusal 

bayramların kutlamaları salgın bahanesiyle yasaklandı. Önce 19 Mayıs, 

sonrasında 30 Ağustos kutlamaları “çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin 

asgari katılımla gerçekleştirilmesi” gerektiği yönünde yayımlanan İçişleri 

Bakanlığı Genelgesi kapsamında gerçekleştirilmedi. 

● Anayasamızdaki değiştirilemez temelleri oluşturan Lozan Antlaşmasının 

97. Yıl dönümü çeşitli illerde kutlanmak istenirken, Atatürkçü Düşünce 

Derneği’nin kutlama etkinlikleri, gerekçe göstermeksizin yasaklandı.  

● Sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine 

gönderilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili genelgede, 

"Vali/Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında 

                                                            
34  Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 1 Ocak ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında İfade, Toplanma ve Örgütlenme 

Özgürlükleri İhlal Raporu, Ekim 2020, ankara, https://tihv.org.tr/wp-

content/uploads/2020/10/I%CC%87fadeToplanmaOrgutlenmeRapor.pdf, Erişim Tarihi:30.10.2020 
35  Batman’da tecavüze karşı yürümek isteyenler polisler tarafından engellendi, 

https://www.evrensel.net/haber/412011/batmanda-tecavuze-karsi-yurumek-isteyenler-polisler-tarafindan-

engellendi, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
36  Taksim’de İpek Er için açıklama yapmak isteyen kadınlara polis saldırısı: Dört gözaltı, 

https://sendika64.org/2020/08/taksimde-ipek-er-icin-aciklama-yapmak-isteyen-kadinlara-polis-saldirisi-dort-

gozalti-594492/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/I%CC%87fadeToplanmaOrgutlenmeRapor.pdf
https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/I%CC%87fadeToplanmaOrgutlenmeRapor.pdf
https://www.evrensel.net/haber/412011/batmanda-tecavuze-karsi-yurumek-isteyenler-polisler-tarafindan-engellendi
https://www.evrensel.net/haber/412011/batmanda-tecavuze-karsi-yurumek-isteyenler-polisler-tarafindan-engellendi
https://sendika64.org/2020/08/taksimde-ipek-er-icin-aciklama-yapmak-isteyen-kadinlara-polis-saldirisi-dort-gozalti-594492/
https://sendika64.org/2020/08/taksimde-ipek-er-icin-aciklama-yapmak-isteyen-kadinlara-polis-saldirisi-dort-gozalti-594492/
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başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade 

edilmeyecek" denildi.  

Aylardır yaratılmaya çalışılan bu meşruiyet zemini, AKP iktidarının milli 

bayramlarımıza, Cumhuriyet ruhuna karşı sahip olduğu zihniyeti açıkça 

göstermektedir. Hem Lozan Antlaşması’nın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, 29 

Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanması engellenmeye çalışılırken tüm bunlar 

basit bir çelenk koyma törenine indirilmeye çalışılmıştır. İktidar salgını fırsata 

çevirmekte, Atatürk ve Cumhuriyet ile girdikleri hesaplaşmada salgını bahane 

etmektedir.  

Durum böyle iken hakkını kullanmaya çalışan yurttaşlar ise bunun için ayrıca 

cezalandırılmaktadır.  

KHK'lerle 406 imzacı akademisyen kamu görevinden ihraç edilirken toplamda 125 

bin 678’i kamu görevinden çıkarma gerçekleştirildi.37 Mahkeme kararı olmaksızın 

maaşları, haklarını kaybettiler. Bunun üstüne mesleklerini yapmalarına izin 

verilmedi.  

● İşlevsiz OHAL Komisyonuna mahkum edilen bu yurttaşlar işlerine dönmek 

için Ankara Yüksel Caddesinde ve Düzce'de 1425 gündür 'işimizi geri 

istiyoruz' diyerek mücadele ediyor. Eylemleri nedeniyle hakkında 

tutuklama kararı çıkan Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt, Mehmet 

Dersulu, Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk 43 gündür tutuklu. Tutuklama 

gerekçesi ise “eylemlerine yoğun bir şekilde devam etmeleri” şeklinde.38 

Hapsedilen emekçiler Anayasa ve Türkiye’nin altına imza attığı 

uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan toplanma ve gösteri 

yapma özgülüklerini “İşimi Geri İstiyorum” pankartı açarak 

kullanmışlardır. Barışçıl yöntemlerle haklarını kullanmaya çalışan tüm 

yurttaşlar için hem sözün hem de hukukun bittiği yerdeyiz. 

● Üzerinden 5 yıl geçen 10 Ekim Ankara Garı katliamında yaşamını 

yitirenleri anmak amacıyla Ulus Metro İstasyonu'ndan gara yürümek 

isteyen gruba polis, pandemi gerekçesiyle izin vermedi. Polisin müdahale 

                                                            
37  Barış Akademisyenleri: Kayıtsız Şartsız İade İstiyoruz, http://bianet.org/ bianet/print/213973-baris-

akademisyenleri-kayitsiz-sartsiz-iade-istiyoruz, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU, 

https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
38  “Yoğun eylem yapmaktan” tutuklandılar, https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/229541-yogun-eylem-

yapmaktan-tutuklandilar, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

http://bianet.org/%20bianet/print/213973-baris-akademisyenleri-kayitsiz-sartsiz-iade-istiyoruz
http://bianet.org/%20bianet/print/213973-baris-akademisyenleri-kayitsiz-sartsiz-iade-istiyoruz
https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/229541-yogun-eylem-yapmaktan-tutuklandilar
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/229541-yogun-eylem-yapmaktan-tutuklandilar
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ettiği gruptan 11 kişi gözaltına alındı. Yine pandeminin öne sürüldüğü bu 

acı günde halen firari faillerin yakalanmaması için ısrar ediliyor. 

Ülke genelinde polis ve bekçi sayıları da her yıl artmaktadır. 2018 yılında İstanbul’da 

35 bin 334 polis ve 2 in 846 mahalle bekçisi varken39, bu rakam giderek artmıştır. 

EGM’nin verilerine göre ülke genelinde 21 bin 347 tane bekçi40 255 bin 974 polis41 

bulunmaktadır.  

AB istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Avrupa genelinde 2009'dan bu yana 

polis sayısı yaklaşık yüzde 3.4 azaldı.42 Bu kapsamda AB'de 314 kişiye bir polis 

düşerken, Türkiye'de 185 kişiye bir polis düşmektedir.  

● 14 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan bir eve yapılan 

baskın sırasında Süleyman Arıkan isimli kişinin polisin fiziksel şiddetine 

maruz kaldığı öğrenildi.43 Polisin yanlış adrese baskın yaptığının 

anlaşılması üzerine, şikayetçi olan Süleyman Arıkan’ın şikâyetinin işleme 

konulmadığı belirtti: “Yere yatırıp hakaret ettiler. (…) Onlara yanlış 

yaptıklarını söyledim. Bana küfür edip, hakaret ettiler. Yetmedi silahın 

dipçiği ile sırtıma vurdular, darp ettiler. Yerde iken 5 kişi sırtıma vurmaya 

başladı. Suçumu sordum ‘konuşma!’ deyip hakaret etmeye devam ettiler. 

Onlara itiraz edince daha çok vurdular. (…)Yanlış adrese geldiklerini 

anlamalarına rağmen üzerime gelmeye, baskı kurmaya devam ettiler. 

Onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyince beni tehdit 

ettiler.” 

● İstanbul’da ise maske takmadıkları gerekçesiyle 2 kadın, polis tarafından 

fiziksel ve sözlü şiddete maruz bırakıldı.44 Yurttaş şunları belirtti: “Sigara 

içtiğim için maskemi çeneme indirmiştim. Çevremde maskesiz dolu insan 

var. Beni durduran polisin yüzünde maske dahi yoktu. Ben ‘sizde maske 

                                                            
39  İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan: 35 bin 334 polis ile güvenliği sağlıyoruz, 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/istanbul-il-emniyet-muduru-caliskan-35-bin-334-polis-

ile-guvenligi-sagliyoruz-13199248, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
40  31.01.2020 Tarihli Basın Açıklaması, https://www.egm.gov.tr/31012020-tarihli-basin-aciklamasi, Erişim 

Tarihi: 13. 10.2020 
41 Polis sayısında rekor artış: Türkiye Avrupa'da ikinci oldu, https:// 

www.indyturk.com/node/5516/d%C3%BCnya/polis-say%C4%B1s%C4%B1nda-rekor-

art%C4%B1%C5%9F-t%C3%BCrkiye-avrupada-ikinci-oldu, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 
42  1.6 million police officers in the EU, https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-

20190104-1 , Erişim Tarihi: 13. 10.2020  
43  ‘Yanlış adresi’ basan polislerden ev sahibine şiddet, https://gazetekarinca. com/2020/08/yanlis-adresi-basan-

polislerden-ev-sahibine-siddet/, Erişim Tarihi: 13.09.2020 
44  Maske bahanesiyle kadını darp eden polislere uzaklaştırma, https: //gazetekarinca.com/2020/08/maske-

bahanesiyle-kadini-darp-eden-polislere-uzaklastirma/, Erişim Tarihi: 13. 10.2020 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/istanbul-il-emniyet-muduru-caliskan-35-bin-334-polis-ile-guvenligi-sagliyoruz-13199248
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/istanbul-il-emniyet-muduru-caliskan-35-bin-334-polis-ile-guvenligi-sagliyoruz-13199248
https://www.egm.gov.tr/31012020-tarihli-basin-aciklamasi
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190104-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190104-1
https://gazetekarinca.com/2020/08/maske-bahanesiyle-kadini-darp-eden-polislere-uzaklastirma/
https://gazetekarinca.com/2020/08/maske-bahanesiyle-kadini-darp-eden-polislere-uzaklastirma/
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yok’ deyince sinirlendiler. İki memur da sözüm üzerine maskesini çıkarıp 

yüzüne taktı. Daha sonra ceza kestiler. Tepki gösterince beni gözaltına 

almaya çalıştı. Önce kollarımı arkadan tuttu. Yere yatırmaya çalıştı. 

Düşmem için ayaklarıma tekme atıyordu. Yere düşünce nefesim kesildi. 

‘Tamam yapmayın, karakola geleceğim’ dememe rağmen yere yatırmaya 

çalışıyordu. Çevredeki insanlar müdahale etti.” İstanbul Valiliği olayla 

ilgili açılan soruşturma kapsamında 2 polis memurunun görevden 

uzaklaştırıldığını açıklamış ancak daha sonra polislerin göreve iade 

edilmişti.45 

Mevcut polis sayısı ve şiddeti bu kadar fazlayken 21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2844 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul 

ilinde Takviye Kuvvet Müdürlüğü “gerekçesiz” olarak kuruldu.46 Ülkemizde kolluk 

kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar olmasına rağmen kurulan Takviye 

Kuvvet Müdürlüğü, doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Bu 

kuruluş şekli başta hukuk devleti ilkesi ile hem anayasayı hem de idari hiyerarşiyi 

ihlal etmektedir.  

Karar, iktidarın polis, jandarma ile yetinmediğine işaret etmekle birlikte iktidarın 

kendine ait paralel bir milis gücü kurmuş olduğuna karşılık gelmektedir. Emniyet 

Genel Müdürlüğü tarafından Müdürlük hakkında yapılan açıklamada ise “her türlü 

toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması amacı” 

gerekçelendirilmiştir.47 İktidarın bir uzantısı haline gelen kolluk kuvvetleri kamu 

güvenliğini sağlama işlevi yerine iktidarın yasakçı politikasının yerine getirilmesine 

hizmet etmektedir.  

Bugün tüm muhalif açıklamalar ya da gösteriler iktidar tarafından polis aracılığı ile 

engellenmektedir. Demokratik bir hukuk devleti ilkesine oldukça aykırı olan bu 

durum, yine Sarayın yani tek adamın iktidarına işaret etmektedir. 

 

                                                            
45  Valilik açıkladı: Kadıköy'de bir kadını darp eden polisler göreve iade edildi!, 

https://www.birgun.net/haber/valilik-acikladi-kadikoy-de-bir-kadini-darp-eden-polisler-goreve-iade-edildi-

312794, Erişim tarihi: 13. 10.2020 
46  İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Takviye Hazır 

Kuvvet Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2844), Resmi Gazete Sayı: 31220 Tarih: 21 

Ağustos 2020, https://resmigazete.gov.tr/21.08.2020 
47  Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü açıklaması, 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-emniyet-genel-mudurlugunden-takviye-hazir-

kuvvet-mudurlugu-aciklamasi-41593389, Erişim Tarihi: 13.10.2020 

https://www.birgun.net/haber/valilik-acikladi-kadikoy-de-bir-kadini-darp-eden-polisler-goreve-iade-edildi-312794
https://www.birgun.net/haber/valilik-acikladi-kadikoy-de-bir-kadini-darp-eden-polisler-goreve-iade-edildi-312794
https://resmigazete.gov.tr/21.08.2020
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-emniyet-genel-mudurlugunden-takviye-hazir-kuvvet-mudurlugu-aciklamasi-41593389
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-emniyet-genel-mudurlugunden-takviye-hazir-kuvvet-mudurlugu-aciklamasi-41593389
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3.  Güvenli ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı 

İşsizlik geçen yıla oranla iki katından fazla artarken bir diğer yandan pandemi 

krizinde işçilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları imkansız hale geldi. 

TÜİK’in dar tanımlı (resmi) işsizlik oranı ve sayısı koronavirüsün etkisini 

açıklamaktan bir hayli uzakken DİSK’in Ekim 2020 Raporu48 sorunun ne kadar ciddi 

boyutta olduğunu ortaya koydu. 

İşgücüne dahil olmayanlar kategorisinde olan iş aramayıp çalışmaya hazır olanların 

ve ümitsizlerin sayısında patlama yaşandı. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar son 

bir yılda 1 milyon 126 bin artarken, ümitsizlerde 721 bin kişilik bir artış yaşandı. 

DİSK-AR tarafından düzenli olarak hesaplanan geniş̧ tanımlı işsizlik metoduna göre 

Temmuz 2019’da yüzde 20,7 olan geniş̧ tanımlı toplam işsizlik oranı Temmuz 

2020’de yüzde 27,3’e yükseldi. Erkeklerde Temmuz 2019’da yüzde 16,9 olan geniş 

tanımlı işsizlik oranı yüzde 23,2’ye ve kadınlarda ise Temmuz 2019’da yüzde 27,8 

olan geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34,9’a yükseldi. 

Koronavirüsün etkisiyle revize geniş tanımlı işsiz ve iş kaybı ise Temmuz 2020’de 

toplamda 10 milyon 397 bin kadınlarda 4 milyon 685 bin ve erkeklerde 5 milyon 

709 bin olarak gerçekleşti. Bütün veriler kadın işgücünün erkeklere göre 

koronavirüden daha olumsuz etkilendiğini göstermektedir, bu kapsamda kadınlar 

koronavirüs döneminde ücretli istihdamdan daha fazla çekilmek zorunda kaldılar.  

Koronavirüs bakım emeğine (hasta bakımı, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev hijyeni 

gibi) olan ihtiyacı artırdı. Bu duruma çözüm üretilemediği için kadınlar daha fazla 

istihdam dışına çıktı. Öte yandan işletmelerde yaşanan zorluklar da kadınların 

koronavirüs döneminde erkeklere göre daha fazla istihdamdan ayrılmasına yol 

açıyor. Sonuç olarak koronavirüs döneminde kadınların ev içi iş yükü çok daha fazla 

arttı. 

Temmuz 2019’da kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34,9 iken Temmuz 

2020’de bu oran yüzde 31,7’ye düştü. Son bir yılda ümitsizlerin sayısı 721 bin kişi 

artarak 1 milyon 335 bine ulaştı. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ise 1 milyon 

126 bin kişi artışla 2 milyon 866 bine yükseldi. İktidar ise bu sorunlara çözüm 

bulmak yerine yurttaşları intiharın eşine getirmiştir.  

                                                            
48  DİSK-AR, “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu”, Ekim 2020, http://arastirma.disk.org.tr/wp-

content/uploads/2020/10/D%C4%B0SK-AR-Ekim-2020-%C4%B0%C5%9Fsizlik-ve-

%C4%B0stihdam%C4%B1n-G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC.pdf , Erişim Tarihi: 02.11.2020 

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/D%C4%B0SK-AR-Ekim-2020-%C4%B0%C5%9Fsizlik-ve-%C4%B0stihdam%C4%B1n-G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC.pdf
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/D%C4%B0SK-AR-Ekim-2020-%C4%B0%C5%9Fsizlik-ve-%C4%B0stihdam%C4%B1n-G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC.pdf
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/D%C4%B0SK-AR-Ekim-2020-%C4%B0%C5%9Fsizlik-ve-%C4%B0stihdam%C4%B1n-G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC.pdf
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● Ülkenin farklı illerinden yurttaşların ekonomik kriz nedeniyle kendilerine 

yakmaya çalıştığı ya da intihar ettikleri haberleri geldi. Ağustos ayında, 

Bursa’nın Uludağ ilçesinde bulunan büfesine ait ruhsatın Bursa Büyükşehir 

Belediyesi tarafından iptal edilmesini protesto etmek için Fikret Güven 

isimli bir kişinin Bursa Valiliği önünde kendisini yaktığı öğrenildi. Fikret 

Güven’in yaralı halde hastaneye kaldırıldı.49  

Dünya genelinde işçilerin karşılaştıkları en ciddi sorunların başında meslek 

hastalıkları, iş kazaları ve iş kazalarına bağlı ölümler gelmektedir. Türkiye’de iş 

kazalarına ve ölümlerine ilişkin veriler Çalışma Bakanlığı’nın faaliyet raporlarında, 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yıllık istatistiklerinde ve İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) düzenli olarak yayınladığı aylık ve yıllık raporlarda 

bulunmaktadır. Ancak bu raporlar birbiriyle uyuşmamaktadır. SGK’nın verilerine50 

göre 2019’da iş kazalarından toplam 1.149 kişi ölmüşken İSİG raporlarına göre en 

az 2019 yılında en az 1.736 işçi iş kazası sebebiyle hayatını kaybetti. Farklılıkların 

nedenlerinin başında, Bakanlığın yaptığı teftişler sırasında gözden kaçan vakaların 

olması ve SGK’nın verilerinin yalnızca sigortalı işçileri kapsaması gelmektedir.  

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2020 yılının Ağustos ayında 7’si çocuk 

yaşta, 16’sı kadın ve 12’si göçmen/mülteci olmak üzere en az 208 işçinin çalışırken 

yaşamını yitirdiğini açıkladı. 51 Eylül ayında ise en azın 177 işçi hayatını kaybetti. 

Çalışırken hayatını kaybeden işçilerin 6’sı çocuk, 7’si kadın, 5’i göçmendi. Göçmen 

işçilerin 3’ü Suriyeli, 2’si Afganistanlıydı.  

Koronavirüs yine ölüm nedenleri arasında ilk sıradaydı. Eylül ayında 46 işçi 

koronavirüs, 38 işçi trafik/servis kazası, 25 işçi ezilme/göçük, 20 işçi kalp krizi ve 

11 işçi yüksekten düşme nedeniyle can verdi. Tarımda 38 işçi, sağlıkta 30 işçi, 

inşaatta 28 işçi, ticaret/büroda 23, taşımacılıkta ise 17 işçi yaşamını yitirdi. İki ayda 

toplam en az 385 işçi hayatını kaybetti. 

                                                            
49  Bursa’da büfe ruhsatı iptal edilen yurttaş kendini yakmak istedi, https://gazetekarinca.com/2020/08/bursada-

bufe-ruhsati-iptal-edilen-yurttas-kendini-yakmak-istedi/, Erişim Tarihi: 13.10.2020 
50  SGK İstatistik Yılları, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/ sgk_istatistik_yilliklari, 

Erişim Tarihi: 02.11.2020 
51  Yılın ilk sekiz ayında en az 1306, Ağustos ayında ise en az 208 işçi hayatını kaybetti, 

http://isigmeclisi.org/20518-yilin-ilk-sekiz-ayinda-en-az-1306-agustos-ayinda-ise-en-az-208-isci-haya, 

Erişim Tarihi: 14.10.2020 

https://gazetekarinca.com/2020/08/bursada-bufe-ruhsati-iptal-edilen-yurttas-kendini-yakmak-istedi/
https://gazetekarinca.com/2020/08/bursada-bufe-ruhsati-iptal-edilen-yurttas-kendini-yakmak-istedi/
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/%20sgk_istatistik_yilliklari
http://isigmeclisi.org/20518-yilin-ilk-sekiz-ayinda-en-az-1306-agustos-ayinda-ise-en-az-208-isci-haya
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Türkiye’de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı tarihten bu yana ise en az 

224 işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.52 

Bunun yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre her 100 bin işçi 

başına düşen iş kazalarına bağlı ölüm sayısında Türkiye; Kosta Rika, Özbekistan ve 

Meksika’nın ardından en yüksek değere sahip ülke konumunda.53 

Güvencesiz çalışma oranlarına baktığımızda ise Türkiye yine en yüksek orana sahip 

ülkeler arasında yer aldı. Eurostat’ın verilerine göre 2019 yılında Türkiye’deki 

işçilerin %5,9’u güvencesiz çalışıyor. Türkiye bu oran ile Avrupa ülkeleri arasında 

Hırvatistan ve Karadağ’ın ardından üçüncü sırada geliyor. 

Öte yandan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC), her yıl dünyanın 

birçok ülkesinde ve bölgesindeki çalışma koşullarını değerlendirdiği “Küresel İşçi 

Hakları Endeksi”ne göre 2019 yılında işçiler için dünyadaki en kötü bölge Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika olurken Türkiye, işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. 2018 

yılında İstanbul Havalimanı işçilerinin gerçekleştirdiği grev ve greve giden işçilerin 

maruz kaldığı gözaltı ve tutuklamalar da raporda Türkiye başlığı altında değinilenler 

arasında oldu.  

OECD’nin verilerine göre Türkiye’de 15-64 yaş arası nüfusun %52’si istihdamda 

yer alırken, bu oran OECD’de ortalama olarak %68. 54 Türkiye, OECD ülkeleri 

arasında en uzun çalışma saatlerine sahip ülke. Çalışmalar, uzun çalışma saatlerinin 

stresi arttırdığını ve çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verdiğini gösteriyor. 

Çalışanların %33’ü uzun saatler çalışıyor, ancak bu oran OECD’de yalnızca %11.  

Ek olarak, Türkiye’de tam zamanlı çalışanlar zamanlarının %62’sini, yani ortalama 

olarak 14,8 saatlerini, kişisel bakım (yeme, uyuma vs.) ve boş zaman aktivitelerine 

ayırıyor. Bu süre OECD’de ise yaklaşık 15 saat. OECD ülkeleri arasında boş zamana 

ve kişisel bakıma en çok vakit harcayan ülke ise 16,5 saat ile İtalya. Aynı zamanda 

veriler Türkiye’de 20-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 33,3’ünün, ne bir okula ne 

de bir işe kaydı olduğunu ortaya koyuyor.  

                                                            
52  Eylül ayında en az 177 işçi, 2020 yılının ilk dokuz ayında ise 1493 işçi hayatını kaybetti, 

http://isigmeclisi.org/20548-eylul-ayinda-en-az-177-isci-2020-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-ise-1493-is, Erişim 

Tarihi: 14.10.2020 
53  1 Mayıs İşçi Bayramı, https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-nin-isci-verileri, Erişim Tarihi: 

14.10.2020 
54  OECD Better Life Index, http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

http://isigmeclisi.org/20548-eylul-ayinda-en-az-177-isci-2020-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-ise-1493-is
https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-nin-isci-verileri
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/
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Eylül ayında yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 202055 raporuna göre Türkiye, 2019 yılı 

verileri doğrultusunda kayıtlı bir işi olmadığı gibi öğrenci de olmayan 30 yaş altı 

genç nüfus sıralamasında 35 ülke arasında birinci sırada. 15-29 yaş aralığındaki genç 

nüfusta ise bu oran yüzde 28’den fazla. Üstelik bu veriler, raporda Türkiye’nin son 

10 yılda en çok iyileşme kaydeden ikinci ülke konumunda olmasına rağmen ortaya 

çıkmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayında yayınlanan en güncel verileri 

de tablonun geçen seneden bu yana değişmedi. TÜİK istatistikleri de 15-24 yaş 

aralığındaki genç nüfusun işsizlik oranını yüzde 26,1 olarak verirken ne eğitimde ne 

de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 29. Bunun yüzde 36’dan fazlasını kadınlar 

oluşturuyor.  

Bir diğer yandan, çalışma şansına sahip işçiler büyük zorluklar çekmekte. Salgın, 

evden çalışmayı birçok şirketin ve kurumun gündemine getirirken koronavirüs 

önlemleri kapsamında özellikle kol gücüne dayalı işlerde çalışanlar için böyle bir 

uygulama söz konusu olmadı. Bu yüzden işçilerin evde kalması mümkün değildi. Bu 

nedenle birçok işçi, salgın öncesinde olduğu gibi işe gitmeye devam etti.  

Sendikalar ise salgın günlerinde işçilerin korunabilmesi için farklı çağrılarda 

bulundu. Bu süreçte İş Yasası’nın geçici 10. maddesiyle istihdam güvencesi 

sağlamak için işten çıkarma yasağı getirildi ancak aynı düzenlemeyle İş Kanunu’nun 

25/2 maddesi kapsamında işçinin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı” ile 

işten çıkarılması istisna tutuldu. Bu gerekçeyle işten çıkarma işçilerin kayıtlarına 

Kod-29 olarak işleniyor. İşveren için haklı fesih hakkı olarak tanımlanan Kod-29’la 

atılan işçiye tazminat ödememekte. İşçi işsizlik maaşından da yararlanamadığı gibi 

İŞKUR üzerinden iş bulamamakta. Kod-29 ile işten atılan işçiler firmalara başvuru 

yaptıklarında ise iş görüşmesine çağrılmamakta, çağrılanlar ise işverenin olumsuz 

bakış açısı doğrultusunda zorluklarla karşılaşmaktadır.  

Bu kapsamda işverenler, pandemide işten çıkarma yasağına karşı istisna niteliğinde 

olan “Kod-29’u keyfi olarak kullanırken özellikle bu gerekçeyle işten çıkarılan kadın 

işçilere karşı ayrımcı davranışlar da gündeme geldi.56 Bu konuda ise idare tarafından 

işverenlere herhangi bir yaptırım uygulanmazken hiçbir denetim de 

gerçekleştirilmedi. İş davalarında mevcut olan arabuluculuk sisteminde işçiler 

                                                            
55  Education at a Glance 2020, https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/, Erişim Tarihi: 

14.10.2020 
56  Patronun haysiyetsiz silahı; kod 29!, https://www.evrensel.net/yazi/87128/patronun-haysiyetsiz-silahi-kod-

29, Erişim Tarihi: 02.11.2020 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://www.evrensel.net/yazi/87128/patronun-haysiyetsiz-silahi-kod-29
https://www.evrensel.net/yazi/87128/patronun-haysiyetsiz-silahi-kod-29
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işverenlerle eşit konumda bulunamazken pandeminin getirdiği ekonomik şartlarda 

da işçinin haklarını araması oldukça zorlaşmıştır. 

DİSK’in Nisan ayında yayımladığı rapora göre sadece pandeminin ilk iki ayında 

DİSK üyesi işçiler arasında vaka sayısı 535. Bu haliyle DİSK üyesi işçiler arasındaki 

koronavirüs vaka oranı, Türkiye genelinde gerçekleşen vaka oranının 3,2 katı olarak 

görülmekte.57 Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’un Eylül ayında yapmış 

olduğu açıklamaya göre koronavirüs tanısı konulan hastaların yüzde 60-70'ini 

fabrika işçileri ve kamu emekçileri oluşturmakta.58 

Tüm bunlar nedenle zorunlu olmayan mal ve hizmetlerin üretimi de bir an önce 

durdurulması gerekirken hükümet halk sağlığını kar etmenin önüne koymuştur.  

Koronavirüsün sağlıkçılar için meslek hastalığı olarak tanınması ve diğer iş 

kollarında çalışan işçiler için ise iş kazası olarak tanınması, işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin tüm önlemlerin alınması ve işçilere ücretsiz-yaygın testler 

yapılması, vakaların arttığı işyerlerinde üretime ara verilmesi talep edilirken iktidar 

tarafından işçilerin sağlığı tabiri caizse boş verilmiş durumdadır. 

Sağlık emekçileri, güvenli çalışma ortamları etkilenen en önemli meslek grubudur. 

TTB’nin 21 Eylül’de açıkladığı sayılara göre; 41’i hekim olmak üzere 95 sağlık 

çalışanı hayatını kaybetti.59  2 Eylül’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 

rakamlara göreyse 29 bin 865 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu.60 Sağlık 

Emekçileri Sendikasının yaptığı açıklamaya göre her 10 koronavirüs vakasından 1’i 

sağlık emekçisi.61 

Şirketlerin karı her zaman ön planda tutulurken, işçinin yaşamının önemsenmediği, 

kölelik sisteminin uygulandığı Çanakkale’deki Dardanel Gıda fabrikasında 

yaşananlar bir kere daha gözler önüne serdi. 

                                                            
57  DİSK-AR, DİSK Üyeleri Arasında Salgının Etkileri: Covid-19 Disk Raporu 3, http://disk.org.tr/wp-

content/uploads/2020/04/Covid-19-DISK-Durum-Raporu-3-27-Nisan-2020.pdf, Erişim Tarihi:14.10.2020 
58  Ankara Tabip Odası: Pozitif hastalarımızın yüzde 60-70'i fabrika işçisi ve kamu emekçisi, 

https://sol.org.tr/haber/ankara-tabip-odasi-pozitif-hastalarimizin-yuzde-60-70i-fabrika-iscisi-ve-kamu-

emekcisi-15052, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
59  Türk Tabipler Birliği, Covid-19 Pandemisi 6. Ay Değerlendirme Raporu, Eylül 2020, 

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6.pdf, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
60  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, 

https://www.evrensel.net/haber/413094/saglik-bakani-fahrettin-koca-turkiyede-vaka-sayisinin-en-fazla-

oldugu-il-ankara, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
61  SES: Her 10 korona hastasından 1’i sağlık emekçisi, https://www. 

gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/03/ses-her-10-korona-hastasindan-1i-saglik-emekcisi, Erişim Tarihi: 

14.10.2020 

http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-DISK-Durum-Raporu-3-27-Nisan-2020.pdf
http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-DISK-Durum-Raporu-3-27-Nisan-2020.pdf
https://sol.org.tr/haber/ankara-tabip-odasi-pozitif-hastalarimizin-yuzde-60-70i-fabrika-iscisi-ve-kamu-emekcisi-15052
https://sol.org.tr/haber/ankara-tabip-odasi-pozitif-hastalarimizin-yuzde-60-70i-fabrika-iscisi-ve-kamu-emekcisi-15052
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6.pdf
https://www.evrensel.net/haber/413094/saglik-bakani-fahrettin-koca-turkiyede-vaka-sayisinin-en-fazla-oldugu-il-ankara
https://www.evrensel.net/haber/413094/saglik-bakani-fahrettin-koca-turkiyede-vaka-sayisinin-en-fazla-oldugu-il-ankara
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Fabrikadaki işçiler arasında 100’ü aşkın vakanın olduğu tespit edildi. Yapılması 

gereken işçilerin karantinaya alınarak koronavirüs testlerinin yapılmasıyken 

Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda kapalı devre 

çalışmaya gidildi.  İşçiler kapalı devre çalışma sistemi adı altında diğer işçilerle 

birlikte çalışmaya devam ederken PCR testleri yapılmadı.62 

Yaşanan bu ihlallere yönelik tepkiler ise sulh ceza hakimliklerine taşındı. 

Gaziantep’te üretim yapan Oba Makarna'nın Nisan ayında çalışma süresini 12 saate 

çıkardığı ve hijyen koşullarıyla ilgili sorunlar olduğu basına yansımıştı. Oba 

Makarna işvereni, artan üretim konusunda istihdamı artırması ve yeni işçi alması 

gerekirken, çalışma şartlarını pandemi ortamında ağırlaştırdı. Akabinde fabrikada 

çıkan vakalar ve alınmayan önlemler yine basında yer buldu. Ancak bu haberlere 

“fabrikanın itibarının zedelendiği” gerekçesiyle Gaziantep 1. Sulh Ceza Hâkimliği 

tarafından erişim engeli getirildi.63 İşçinin yaşam hakkını korumamayı, sağlıklarını 

tehdit etmeyi, işçilerin güvenli bir ortamda çalışma haklarının ellerinden almayı sulh 

ceza hakimliği bir ihlal olarak görmezken şirketin olumsuz(!) lanse edilmesini 

hukuka aykırı bulunmuştur. 

Bir başka ilde, Çaykur fabrikasında çıkan koronavirüs vakalarına rağmen, şirketin 

hasta olan işçilerin idari izin sayılması ile ilgili genelgeye aykırı olarak hareket ettiği 

yönünde yayımlanan haberlere erişim engeli getirildi.64 AKP iktidarının yargıya 

empoze ettiği bu bakış açısı hem vicdana hem de hukuka aykırıdır. 

 

4. Sağlık Hakkı 

Temel haklarımızdan sağlık hakkı artık hiç olmadığı kadar yurttaşların gündeminde. 

Sağlık Bakanlığı tarafından “turkuaz tablo” olarak adlandırılan tabloda verilerin 

doğru açıklanmaması bir yana gerek hastanelerdeki yetersizlikler gerekse sağlık 

emekçilerinin karşı karşıya kaldığı yoğun çalışma saatleri yurttaşların sağlık hakkına 

erişimi imkansız kılmakta.  

                                                            
62  Dardanel işçileri: Virüslüsü sağlıklısı aynı kampa kapatıldık, https://www. 

evrensel.net/haber/410764/dardanel-iscileri-viruslusu-sagliklisi-ayni-kampa-kapatildik, Erişim Tarihi: 

14.10.2020 
63  Oba Makarna'dan gazete ve internet sitelerine erişim engeli, https:// www.evrensel.net/haber/407499/oba-

makarnadan-gazete-ve-internet-sitelerine-erisim-engeli, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
64  Çaykur haberine erişim yasağı getirildi, https://dokuz8haber.net/emekdunyasi/caykur-haberine-erisim-

yasagi-getirildi/, Erişim Tarihi: 13.10.2020 

https://dokuz8haber.net/emekdunyasi/caykur-haberine-erisim-yasagi-getirildi/
https://dokuz8haber.net/emekdunyasi/caykur-haberine-erisim-yasagi-getirildi/
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100 bin kişiye düşen hekim sayısı OECD ortalamasında 348 iken Türkiye’de 

187’dir. 100 bin kişiye düşen ebe-hemşire sayısının OECD ortalaması 938 iken 

Türkiye’de 301 yani 1/3 oranındadır.65  Eylül ayı itibariyle 10 bin 802 filyasyon ekibi 

bulunmaktadır.  

Normal zamanda bile sürdürülemez olan bu durum, salgın gibi çok daha özgün 

ihtiyaçları barındıran bir ortamda ihtiyacı daha fazla artırmaktadır. Sağlık 

emekçilerinin korunabilmesi, hizmetlerin doğru şekilde planlanabilmesi için salgının 

ilk gününden itibaren sağlık emekçisi sayısının artırılması gerektiği dile 

getirilmektedir.66 

Az sayıda emekçiyi daha çok çalıştırıp sömürüyü artırma politikaları devam ederken 

yurttaşa eşit bir sağlık hakkı sunulmasının önüne geçilmektedir. Bu tablo karşısında, 

zor koşullar altında çalışan sağlık emekçileri tüm bu süreç boyunca yorulmuş, 

tükenmiş, yıpranmış, sağlığından ve canından olmuşken sağlık sisteminin doğru 

işlemesi de mümkün değildir.  

Anayasa’nın 56. maddesi vatandaşların sağlıklı olma hakkını ve sağlık 

hizmetlerinden yararlanma hakkını düzenler. Bu hakların ihlal edilmemesi ve yerine 

getirilmesi Devlete ödev olarak yüklenmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından 

uygulanan yöntemler bu hakkı ihlal etmektedir.  Devletin ödevi olan kamu sağlığı 

korunamamaktadır. 

Özel hastanelerde koronavirüs testi 300 ila 800 lira arasında yapılırken, şehir 

hastaneleri ya da üniversite hastanelerinde semptomlara göre test yapılmamakta, 

bazı durumlarda kişinin belirti göstermesine rağmen test yapılmadığı bilinmektedir. 

İçinde bulunulan sistem, hastanelerin kâr elde etmesi haline getirilmiştir. Kısaca 

kimse, maddi dengesizlikler yüzünden sağlık hizmetine erişimde birbirine üstünlük 

sağlayamaz. Bu nedenle koronavirüs testleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz 

yapılmalıdır ve test sayıları arttırılarak tüm temaslı kişilere ve belirtisi bulunan her 

yurttaşa test yapılmalıdır. 

Eylül ayında Ankara'daki filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlıkçıların, 

“Ankara’da VIP hasta döneminin başladığını, bu kişilere belirlenen algoritmaya 

                                                            
65  OECD Health Statistics 2020, http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm, Erişim Tarihi: 

14.10.2020 
66  Beyaz önlüklü kahramanlar anlatıyor: Fenalaştığım halde 112’ye ulaşamadım, 

https://www.birgun.net/haber/beyaz-onluklu-kahramanlar-anlatiyor-fenalastigim-halde-112-ye-ulasamadim-

316114, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
https://www.birgun.net/haber/beyaz-onluklu-kahramanlar-anlatiyor-fenalastigim-halde-112-ye-ulasamadim-316114
https://www.birgun.net/haber/beyaz-onluklu-kahramanlar-anlatiyor-fenalastigim-halde-112-ye-ulasamadim-316114
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uymamasına ve semptom göstermemesine rağmen test yaptırıldığını” anlatmasının 

ardından bir skandal daha ortaya çıkmıştı.  

Filyasyon ekiplerinde çalışan sağlık emekçileri, Sağlık Müdürlüğü’nün kendilerini 

arayıp, VIP hasta olduğunu, öncelikle onlara gidip sürüntü alınmasını istediklerini 

dile getirdi.67 Anayasada yer alan sağlığın korunması ilkesi ve herkesin eşit olarak 

tedaviye erişmesi her zamanki gibi engelleniyor. 

 

5. İfade ve Basın Özgürlüğü 

Türkiye, “dünyanın en büyük profesyonel gazeteci hapishanesi” olarak 

nitelendirilmekte. Türkiye Gazeteciler Sendikasının 13 Ekim’de yaptığı açıklamaya 

göre 75 gazeteci ve medya çalışanı hapishanede.68 

Türkiye, AİHM’de geçen yıl karara bağlanan davalar arasında 35 ifade ve düşünce 

özgürlüğü ihlali kararıyla birinci sırada yer alırken, 1959-2018 yılları arasında 321 

ifade özgürlüğü ihlali kapsamında görülen dava sayısıyla bu kategoride Avrupa’da 

kendine en yakın 11 ülkenin toplamından da fazla davaya sahip olarak 1. sırada yer 

almıştı.69 

Af Örgütünün İnsan Hakları Algı araştırmasında kişilerin yüzde 43,8’i diğer 

insanların arasında, yüzde 43,4’ü ise sosyal medyada düşüncelerini rahatça ifade 

edemediğini dile getirdi. Diğer insanların arasındayken düşüncelerini rahatça ifade 

edebildiğini söyleyenlerin oranı, sosyal medyada düşünce açıklamak söz konusu 

olduğunda yüzde 46,6’dan yüzde 38,4’e geriledi. Söz konusu soru “Sizce Türkiye’de 

insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlar mı” şeklinde genellendiğinde ise 

‘hayır’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 52,4’e yükseldi. “İnsanların düşüncelerini 

özgürce ifade edebildiğini” söyleyen kişilerin oranı ise yüzde 37,7’ye geriledi.70 

                                                            
67  Ankara’da VIP hasta dönemi: 'Filyasyon ekipleri semptomsuz hastalara yönlendiriliyor', 

https://ilerihaber.org/icerik/ankarada-vip-hasta-donemi-filyasyon-ekipleri-semptomsuz-hastalara-

yonlendiriliyor-117541.html, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

Ambulansları da VIP hastalara seferber etmişler!, https://www.birgun.net/haber/ambulanslari-da-vip-

hastalara-seferber-etmisler-316287, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
68  74 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde, https://tgs.org.tr/cezaevindeki-gazeteciler/ , Erişim Tarihi: 

14.10.2020 
69  AİHM'de Türkiye'nin 2019 karnesi, https://www.dw.com/tr/aihmde-t%C3%BCrkiyenin-2019-karnesi/a-

52188304, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
70  'İnsan hakları algısı' araştırması: Toplumun %82'si temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünüyor, 

https://www.amnesty.org.tr/icerik/insan-haklari-algisi-arastirmasi-toplumun-82si-temel-hak-ve-

ozgurluklerin-ihlal-edildigini-dusunuyor, Erişim Tarihi: 14. 10.2020 

https://ilerihaber.org/icerik/ankarada-vip-hasta-donemi-filyasyon-ekipleri-semptomsuz-hastalara-yonlendiriliyor-117541.html
https://ilerihaber.org/icerik/ankarada-vip-hasta-donemi-filyasyon-ekipleri-semptomsuz-hastalara-yonlendiriliyor-117541.html
https://www.birgun.net/haber/ambulanslari-da-vip-hastalara-seferber-etmisler-316287
https://www.birgun.net/haber/ambulanslari-da-vip-hastalara-seferber-etmisler-316287
https://tgs.org.tr/cezaevindeki-gazeteciler/
https://www.dw.com/tr/aihmde-t%C3%BCrkiyenin-2019-karnesi/a-52188304
https://www.dw.com/tr/aihmde-t%C3%BCrkiyenin-2019-karnesi/a-52188304
https://www.amnesty.org.tr/icerik/insan-haklari-algisi-arastirmasi-toplumun-82si-temel-hak-ve-ozgurluklerin-ihlal-edildigini-dusunuyor
https://www.amnesty.org.tr/icerik/insan-haklari-algisi-arastirmasi-toplumun-82si-temel-hak-ve-ozgurluklerin-ihlal-edildigini-dusunuyor
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İnsan haklarının toplumsal hayatın her alanında belirleyici olması gerektiği 

konusunda katılımcıların neredeyse tamamı olumlu görüş bildirirken, yüzde 82,6’lık 

bir kesim de uzun süre sonuçlanmayan davaların insan hakkı ihlali olduğu görüşüne 

katıldı.  

İfade Özgürlüğü Derneğinin Engelli Web Raporuna göre 2019 yılı sonu itibariyle 

Türkiye’de 408 bin 494 web sitesi erişime engellendi.71 Tespit edilebildiği kadarıyla, 

2019 yılı sonu itibariyle, 7 bin Twitter adresine, 40 bin tweete, 10 bin Youtube 

videosuna ve 6 bin 200 Facebook içeriğine 5651 sayılı kanun uyarınca erişim 

engellendi. Bunlardan 50 bin kadar içerik, mahkeme kararı sonrası erişim 

sağlayıcılar tarafından kaldırıldı.  

Hükümet tarafından 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerin72 ifade özgürlüğü, 

şeffaflık, kişisel verilerin korunması gibi kavramları güçlendireceği iddia edilirken 

14 Ağustos 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafında 1 Ocak 2020 ile 14 Ağustos 

2020 tarihleri arasında toplam 14 bin 186 sosyal medya hesabı hakkında çalışma 

yürütüldüğünü, 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında ise “terör örgütü 

propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu 

korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif 

paylaşımlarda” bulundukları gerekçesiyle adli işlem başlatıldığını duyuruldu.73 

Cumhuriyete, Evrensele muhalif oldukları için yakın zamanda yüklü para cezaları 

kesildi.74   

● Konu Tele1 ve Halk TV olunca ekran karartan RTÜK, konu Akit TV’de 

çocuk istismarı olunca sessiz kalmayı seçiyor.75 Programda, “12-17 yaş 

arası kız çocuklarının çocuk doğurması için uygun olduğu” ve “doğum 

                                                            
71  İfade Özgürlüğü Derneği, “EngelliWeb”, 2019, https://ifade.org.tr/reports/ EngelliWeb_2019.pdf , Erişim 

Tarihi: 14.10.2020 
72  7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete Sayı: 31202 Tarih: 

31.07.2020, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm 
73  İçişleri Bakanlığı: 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008141042654924-icisleri-bakanligi-6-bin-743-sosyal-medya-hesabi-

kullanicisi-hakkinda-adli-islem-baslatildi/, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
74  Basın İlan Kurumu ve Hukuk, https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylarin-ardindaki-gercek/basin-

ilan-kurumu-ve-hukuk-1749876, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

Basın İlan Kurumu'nun Evrensel’e verdiği 45 günlük rekor ceza tepki topladı, 

https://www.evrensel.net/haber/407763/basin-ilan-kurumunun-evrensele-verdigi-45-gunluk-rekor-ceza-

tepki-topladi, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
75  Yandaş Akit TV'de çocuk istismarı savunması, https://www.birgun.net/haber/yandas-akit-tv-de-cocuk-

istismari-savunmasi-301089, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

https://ifade.org.tr/reports/%20EngelliWeb_2019.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008141042654924-icisleri-bakanligi-6-bin-743-sosyal-medya-hesabi-kullanicisi-hakkinda-adli-islem-baslatildi/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008141042654924-icisleri-bakanligi-6-bin-743-sosyal-medya-hesabi-kullanicisi-hakkinda-adli-islem-baslatildi/
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylarin-ardindaki-gercek/basin-ilan-kurumu-ve-hukuk-1749876
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylarin-ardindaki-gercek/basin-ilan-kurumu-ve-hukuk-1749876
https://www.evrensel.net/haber/407763/basin-ilan-kurumunun-evrensele-verdigi-45-gunluk-rekor-ceza-tepki-topladi
https://www.evrensel.net/haber/407763/basin-ilan-kurumunun-evrensele-verdigi-45-gunluk-rekor-ceza-tepki-topladi
https://www.birgun.net/haber/yandas-akit-tv-de-cocuk-istismari-savunmasi-301089
https://www.birgun.net/haber/yandas-akit-tv-de-cocuk-istismari-savunmasi-301089
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yapmak için ideal yaşın bu yaş aralığı” olduğu ifade edilmişti. İfade 

özgürlüğünün olmadığı yerde çocuk istismarı övülüyor.  

Kamuoyunda yankı bulan her yeni olayda Twitter’a erişim yavaşlatılıyor. Çünkü tek 

adam rejimi kendisine yapılan eleştirileri ihlal, kendisinin yaptığı eleştirileri de hak 

görüyor. Tıpkı sulh ceza hakimliklerinin verdiği erişimin kısıtlanması kararları gibi.  

● Fatma Altınmakas, eşinin kardeşi tarafından tecavüze uğramıştı. Polise 

şikâyette bulunduktan 6 gün sonra eşi tarafından öldürüldü. Cinayet 

hakkında yapılan “Ablam toplumsal baskı ile öldürüldü” başlıklı haberlere, 

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün başvurusu ile sulh 

ceza hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.76 Gerekçe ise, çocukların 

psikolojilerinin bu haberle olumsuz etkilenebileceği yönündeydi.  

● Bununla birlikte Twitter’da #FatmaAltınmakasaSesOl etiketi ile yapılan 

paylaşımlara da erişim engeli getirildi. Twitter şu an bu engeli uygulayıp 

uygulamamakta özgür. Ama bu yasanın uygulanmasıyla birlikte sosyal 

medya, yürütmeye yani iktidara bağımlı hale gelecek. Sulh ceza hakimleri, 

AKP’nin hukuksuzluklarını uygulayan kurum olarak mevcudiyetini 

güçlendirecek. 

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili hazırladığı ve ağustos ayında 

yayımlanan bir Raporda ülkede ifade özgürlüğünün iptal olduğu belirtildi.77 Raporda 

"Türk anayasası ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alıyor. Pratikte ise bu 

haklar geniş ölçüde iptal olmuş durumda" ifadelerine yer verildi. Türkiye'de yazılı 

ve görsel medyanın "hemen hemen tamamen tek sesli hale getirildiği" belirtiliyor. 

Raporda ayrıca yargının "geniş kesimlerinin işlevsiz" halde ve kısmen de siyasetin 

etkisi altında olduğu ifade edilerek "Ayrıca tek tek yargıçlar tartışmalı kararlar 

almaları halinde görevden alınırken ya da ceza olarak başka yere sürgün edilirken 

başka yargıçlar aynı sanıklar hakkında siyasetin işine gelen sonuçlar çıkmasını 

sağlayabiliyor" denildi. 

                                                            
76  Fatma Altınmakas’la ilgili haberlere erişim engeli, https://www.gazeteduvar.com.tr 

/gundem/2020/07/24/fatma-altinmakasla-ilgili-haberlere-erisim-engeli, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
77  Alman Dışişleri raporu: Türkiye’de ifade özgürlüğü iptal, https://www.dw.com/tr/alman-

d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-raporu-t%C3%BCrkiyede-ifade-

%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-iptal/a-55099842, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

https://www.dw.com/tr/alman-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-raporu-t%C3%BCrkiyede-ifade-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-iptal/a-55099842
https://www.dw.com/tr/alman-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-raporu-t%C3%BCrkiyede-ifade-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-iptal/a-55099842
https://www.dw.com/tr/alman-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-raporu-t%C3%BCrkiyede-ifade-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-iptal/a-55099842
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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF)2020 yılı endeksinde Türkiye, basın 

özgürlüğünde Belarus’un ardından 154. oldu.78 Raporda ayrıca, Türkiye’de 

gazetecilere yönelik bir cadı avı yürütüldüğü ve bu doğrultuda birçok medya 

kuruluşunun ortadan kaldırıldığı söylenirken Türkiye’de yargılamadan önce bir yıl 

hapiste kalmanın yeni bir norm haline geldiği ve gözaltına alınan gazeteciler ile 

kapatılan medya organlarının yasal başvurularının reddedildiği de RSF’nin 

raporunda yer alıyor. RSF, hukukun üstünlüğünün yeni Türkiye’de soluk bir anı 

olarak kaldığını öne sürerken Libya, Suriye ve sığınmacılar gibi sorunların ülkede 

sansüre tabi tutulan konuların kapsamını genişlettiğini ayrıca belirtiyor. 

● 2017-2020 yılları arasında haber ve tartışma programlarına kesilen idari 

para cezalarının yüzde 69’u Halk TV, Tele1, FOX ve KRT TV kanalları 

için verildi.  

● Yine haber ve tartışma programları kategorisinde 2017-2020 yılları 

arasındaki yayın durdurma yaptırım kararlarının ise yüzde 73’ü Halk TV, 

Tele1, FOX ve KRT TV içindi.  

● RTÜK tarafından, Evrensel gazetesinin 25. yılına ilişkin videoyu 

yayınlayarak ‘terörü övmeyi teşvik etme, terör örgütlerini güçlü ve haklı 

gösterme’ gerekçesiyle TELE1 televizyon kanalına üst sınırdan idari para 

cezası verildi.79  

● 13 Ağustos 2020 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, KRT TV 

kanalına 19 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Gündem Özel” 

programının konuğu olan Serdar Savaş’ın koronavirüs salgını sürecinde 

okulların açılmasına dair eleştirel ifadeleri nedeniyle idari para cezası 

verdi.80  

● Halk TV’ye 28 Eylül 2020’den itibaren verilen 5 günlük ekran karartma 

cezasının nedeni ise “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve 

bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk 

ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.” ilkesinin ihlal edilmesiydi. Tüm bu 

                                                            
78  2020 World Press Freedom Index: “Entering a decisive decade for journalism, exacerbated by coronavirus”, 

https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-index-entering-decisive-decade-journalism-exacerbated-

coronavirus, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
79  RTÜK Yaptırım Kararları, 2017-2020, https://www.seffaflik.org/rtuk-yaptirim-kararlari/, Erişim Tarihi: 

14.10.2020 
80  RTÜK’ten KRT TV’ye ceza: Dr. Serdar Savaş’ın lise ve üniversitelerin açılmasına ilişkin eleştirileri suç 

sayıldı, https://www.a3haber.com/2020/08/13/rtukten-krt-tvye-ceza-dr-serdar-savasin-lise-ve-

universitelerin-acilmasina-iliskin-elestirileri-suc-sayildi/, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-index-entering-decisive-decade-journalism-exacerbated-coronavirus
https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-index-entering-decisive-decade-journalism-exacerbated-coronavirus
https://www.seffaflik.org/rtuk-yaptirim-kararlari/
https://www.a3haber.com/2020/08/13/rtukten-krt-tvye-ceza-dr-serdar-savasin-lise-ve-universitelerin-acilmasina-iliskin-elestirileri-suc-sayildi/
https://www.a3haber.com/2020/08/13/rtukten-krt-tvye-ceza-dr-serdar-savasin-lise-ve-universitelerin-acilmasina-iliskin-elestirileri-suc-sayildi/
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cezaların Anayasanın 2. ve 13. Maddesinde ifade edilen ölçülülük ve 

orantılılık ilkelerinden uzak olduğu kesindir. 

Google şeffaflık raporuna göre81, hakaret konusundaki talepler Youtube bazında 

değerlendirildiğinde 2019 yarıyılı itibariyle, Türkiye 5.261 taleple 2. Sırada yer 

alıyor. Benzer şekilde hükmet ve resmi makamlar hakkında eleştiri kategorisinde 

Türkiye 1.396 taleple 2. sırada, nefret söylemi kategorisinde ise erişim engellenmesi 

talebiyle 11. Sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye yine aynı rapora göre toplam içerik 

çıkartma talebiyle Rusya’dan sonra 2. Sıradayken toplam 12.259 talep 

gönderilmiştir. Bunların 6.906’sı ise mahkeme kararı şeklinde. 

Wordpress Şeffaflık Raporuna göreyse, 2014-2019 arası gönderilen 652 içerik 

çıkartma talepli mahkeme kararından, 613’ü Türkiye’ye ait.82 Reddit 2019 Raporuna 

göreyse, içerik çıkartma taleplerinde Türkiye yine birinci sırada.83 

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında TİHV’in günlük raporlarına ve basında yer alan 

haberlere göre en az 539 internet sitesi içeriğine erişim engelleme kararı verilirken 

yine muhalif olan içerikler dikkat çekiyor.  

● Koronavirüs salgını nedeniyle maliyet artışını bahane edip ortak kararla 

ameliyathane kullanım ücretini yaklaşık 4 kat artıran özel hastaneler şikâyet 

edildi. Sonrasında soruşturma açılmasıyla ilgili Sözcü gazetesine 

ait https://www.sozcu.com.tr/ internet sitesinde yer alan bir habere Samsun 

2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Eylül 2020 tarihli kararı ile kişilik haklarının 

ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 84 

● Mart ayında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü olarak atanan Prof. 

Dr. Şükrü Beydemir altı ay için lüks segmentte araç kiraladı. Araç için altı 

ayda 81 bin 640 TL kira ödenecek. Kamu kaynakları tabiri yerindeyse 

çarçur edilirken 

https://www.cumhuriyet.com/tr, https://odatv4.com/ ve https://www.halkt

v.com.tr/ sitelerinde yer alan haberlere erişim Ankara 1. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 23 Eylül 2020 tarihli kararıyla engellendi. 

                                                            
81  Google Şeffaflık Raporu, https://transparencyreport.google.com/?hl=tr, Erişim Tarihi: 14.10.2020 
82  Country Block List, https://transparency.automattic.com/country-block-list-february-2020/#turkey, Erişim 

Tarihi: 14.10.2020 
83  Transparency Report 2019, https://www.redditinc.com/policies/transparency-report-2019, Erişim Tarihi:  

14.10.2020 
84  26 – 28 Eylül 2020 Günlük İnsan Hakları Raporu, https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/26-28-eylul-2020-

gunluk-insan-haklari-raporu/, Erişim Tarihi:  14.10.2020 

https://transparencyreport.google.com/?hl=tr
https://transparency.automattic.com/country-block-list-february-2020/%23turkey
https://www.redditinc.com/policies/transparency-report-2019
https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/26-28-eylul-2020-gunluk-insan-haklari-raporu/
https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/26-28-eylul-2020-gunluk-insan-haklari-raporu/
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● www.ankahaber.com.tr, www.cumhuriyet.com.tr, www.odatv.com, www.

birgun.net, www.sol.org.tr ve www.krttv.com.tr haber sitelerinde 6 

Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan, TMSF’ye ait bir arazinin ihalesinin 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın sınıf 

arkadaşı tarafından alınmasına ilişkin bir haber İstanbul Anadolu 3. Sulh 

Ceza Hakimliği tarafından 11 Ağustos 2020 tarihinde erişime engellendi.85 

● Barış akademisyenleri bildirisine imza attıkları için KHK ile atılıp ceza 

mahkemelerinde yargılanan yüzlerce akademisyen AYM Füsun üstel ve 

diğerleri kararında bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında yer aldığının 

ortaya konulması üzerine beraat etmişlerdir. Fakat hala bu insanlar OHAL 

Komisyonu tarafından haksız yere atıldıkları AYM tarafından da tespit 

olunmasına rağmen iade edilmemiştir. 

 

6. Adil Yargılanma Hakkı 

Türkiye’de en çok adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir. AYM ve AİHM’in 

verdiği ihlal kararları bunu doğrularken Adil Yargılanma Hakkı çok katmanlı bir hak 

olup adalet sisteminin temellerinden biridir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 

“adil yargılanma hakkı” kenar başlıklı 6. maddesinin 1. numaralı fıkrasında “Herkes 

medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine 

yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, kanunla kurulmuş bağımsız ve 

tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun 

ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir.” İfadesi yer almaktadır.  

Sözleşmesinin 6. maddesinin 3. fıkrasında ise bu haklar detaylandırılmıştır. Zira, 

makul sürede yargılanma hakkı, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma 

hakkı ya da silahların eşitliği ilkesi bu madde hükmünde korunmaktadır.  

AYM’ye göre ise ülkemizde adil yargılanma hakkı yok denilecek kadar az. 

Mahkemenin yaptığı açıklamaya göre bireysel başvuru yolunun açılmasından 

bugüne kadar 10 binden fazla hak ihlali karar verilirken ihlal kararlarının %54’ünü 

adil yargılanma hakkı özelindedir. Adil yargılanma hakkı ihlallerinin güvencelere 

göre dağılımına bakıldığında ise ‘makul sürede yargılanma hakkı’ yüzde 56.6’yla ilk 

sırada yer alıyor. Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı yüzde 10.2’de kalırken, 

‘silahların eşitliği ilkesi/çelişmeli yargılama ilkesi’ yüzde 15.7 olarak kayıtlara geçti. 

                                                            
85  Üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri-Tam metin, http://bianet.org/bianet/bianet/ 232552-uc-aylik-medya-

ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

http://bianet.org/bianet/bianet/%20232552-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin
http://bianet.org/bianet/bianet/%20232552-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin
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Avrupa Birliği 29.5.2019 tarihli Türkiye Raporunda86, yukarıda adil yargılanma 

hakkına ilişkin kriterlerin neredeyse hepsi konusunda olumsuz görüş bildirmiştir. 

Rapora göre “Hâkim ve savcılar üzerindeki siyasi baskı ve çok sayıda hâkim ve 

savcının rızaları dışında yer değiştirmeleri devam etmiştir. Bu durum, yargının 

bağımsızlığı ile genel kalitesi ve etkinliği üzerinde önemli bir olumsuz etki 

oluşturmaya devam etmiştir. Çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan çok sayıda 

hâkim ve savcı, aklanmalarına rağmen mesleklerine iade edilmemiştir. (...) 

“Yargının yürütmeden bağımsız olmasının sağlanması veya Hâkimler ve Savcılar 

Kurulunun bağımsızlığının artırılması amacıyla yasal güvencelerin yeniden tesis 

edilmesine yönelik hiçbir tedbir alınmamıştır. Paralel bir sistem oluşturma riski 

taşıyan, sulh ceza hâkimliği kurumuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Sulh ceza hâkimlerinin kararları üzerinde yürütme erkinin etkisi bulunduğuna dair 

algıya ilişkin ve yargı yetkileri ve uygulamaları ile ilgili endişeler devam etmektedir. 

Bu endişeler, geniş kapsamlı yetkilere sahip olmaları ve kararlarına yönelik 

itirazların daha yüksek bir adli merci tarafından değil, bir başka tek hâkimli yapı 

tarafından inceleniyor olmasıyla ilgilidir. Bunların kararları, giderek AİHM 

içtihadından uzaklaşmakta ve nadiren yeterli düzeyde bireyselleştirilmiş gerekçe 

sunmaktadır” 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 11 Eylül 2020'deki polis operasyonlarıyla 47 

avukatın evlerinden gözaltına alınması ve ofislerinde arama yapılmasına dair yazılı 

açıklama yaptı.87 HRW bu operasyonun, Türkiye hükümetinin hukukun üstünlüğüne 

ve avukatların şüphelilere etkili bir savunma sağlamadaki rolüne saygısızlığını 

gösterdiğini ifade etti. “Terörizm kılıfı ile yürütülen gözaltı ve baskınlar, uluslararası 

hukuku ihlal ederek avukatları müvekkillerinin işlediği iddia edilen suçlarıyla 

tanımlamaya çalışmakta ve adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir.” Açıklaması 

yapılırken bu ifade sonrasında akıllara ilk gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 

Eylül'deki yargı yılı açılış konuşmasında “Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı 

yolu kesmek için gerekeni yapacağız” sözleri oldu. 

                                                            
86  KOMİSYON ÇALIŞMA DOKÜMANI, Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa 

Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bilgilendirme, AB Genişleme Politikasına 

İlişkin 2019 Bilgilendirmesi, Avrupa Komisyonu, 2019, 

https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf, Erişim Tarihi: 02.11.2020 
87  Turkey: Lawyers Arrested in Terror Probe, https://www.hrw.org/news/2020/09/16/turkey-lawyers-arrested-

terror-

probe#:~:text=Lawyers%20have%20repeatedly%20found%20themselves,a%20group%20of%20police%20

officers., Erişim Tarihi: 14.10.2020 

https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/09/16/turkey-lawyers-arrested-terror-probe%23:~:text=Lawyers%20have%20repeatedly%20found%20themselves,a%20group%20of%20police%20officers.
https://www.hrw.org/news/2020/09/16/turkey-lawyers-arrested-terror-probe%23:~:text=Lawyers%20have%20repeatedly%20found%20themselves,a%20group%20of%20police%20officers.
https://www.hrw.org/news/2020/09/16/turkey-lawyers-arrested-terror-probe%23:~:text=Lawyers%20have%20repeatedly%20found%20themselves,a%20group%20of%20police%20officers.
https://www.hrw.org/news/2020/09/16/turkey-lawyers-arrested-terror-probe%23:~:text=Lawyers%20have%20repeatedly%20found%20themselves,a%20group%20of%20police%20officers.
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İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson 

konuya dair şunları söyledi: 

“Hukuk mesleği ve özellikle savunma avukatları, maalesef geçtiğimiz dört yılda 

defalarca gördüğümüz türden toplu operasyonlarla bir kez daha hedef alınmıştır. 

Avukatları bireysel olarak lekelemenin ötesinde, bu son operasyon, hukuk 

mesleğinin hukukun üstünlüğünü koruma ve bir suçla suçlanan herkesin savunulma 

hakkına sahip olmasını sağlama kabiliyetini daha da yıpratmayı amaçlamaktadır.” 

“Türkiye'de hukuk mesleğine yönelik son hamleler, yetkililerinin hukukun 

üstünlüğüne ve insan haklarına, özellikle de adil yargılanma hakkına yönelik ciddi 

saldırıları bağlamında görülmelidir. Savcılar ve hakimler üzerinde kontrol sahibi 

olan Hükümet, hukuk mesleğini de kontrol etmeye ve hukukun üstünlüğüne yönelik 

saldırısını tamamlamaya niyetli görünüyor.” 

● 12 Eylül 2017’de Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 18 avukatın hukuksuz 

bir şekilde gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte gerçek bir hukuk 

katliamının yaşanırken sanıkların neredeyse tüm temel hakları birer birer 

ihlal edildi. Bunun yanı sıra, yaşama haklarına bile el konuldu. 18 avukatın 

yargılandığı dosyada sadece adil yargılanma haklarının uygulanması 

talebiyle Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde 3 Şubat 2020 tarihinde açlık grevine 

başlayan ve eylemini ölüm orucuna çeviren avukat Ebru Timtik 27 Ağustos 

2020 tarihinde eyleminin 238. gününde, tutulduğu Bakırköy Sadi Konuk 

Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve 

Halkın Hukuk Bürosu’ndan 18 avukata 159 yıldan fazla ceza verildiği ve 

kararın Yargıtay tarafından büyük çoğunlukla onandığı dava, Anayasa 

Mahkemesine taşındı. Yargıtay, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin 

kanuna uygun olarak yapıldığını ve hükme esas alınan tüm delillerin 

hukuka uygun olarak elde edildiğini savunurken bireysel başvuru 

dilekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. Maddesinin de ihlal 

edildiği belirtildi: “Avukat olarak çalışmalarını durdurma ve takip ettikleri 

davalar nedeniyle avukatları ve müvekkillerini susturma, cezalandırma ve 

başta avukatlar olmak üzere diğer kişileri caydırma amacı taşıyan bu 

yargılama, yargı tacizinin en somut göstergesidir ve 18. maddenin 

ihlalidir.”  

● Osman Kavala 1096 gündür tutuklu bulunuyor. 19 Ekim 2017 tarihinde 

gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Kavala hakkında iddianame 20 
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Şubat 2019’da, işadamının tutukluluğunun 477’nci gününde hazırlandı. 10 

Aralık 2019 tarihli Osman Kavala – Türkiye (28749/18) sayılı AİHM İkinci 

Daire kararı adil yargılanma hakkının açısından önemli kararlardan biridir.  

12. Mayıs 2020 tarihi itibariyle AİHM, Hükümet tarafından Büyük Daireye 

yapılan “davanın yeniden görülmesi” başvurusunu reddetti.  AİHM Osman 

Kavala-Türkiye davasında Sözleşme’nin 18. maddesi kapsamındaki 

değerlendirmesinde, “…başvuranın tutukluluğunun dayanağını oluşturan 

olaylar ve mahkemenin tutukluluk kararları arasında birçok yılın geçmesi 

hususunun hayati öneme sahip olduğuna kanaat getirmiştir. Söz konusu 

sürenin geçmesine yönelik olarak Hükümet tarafından hiçbir makul 

açıklama ileri sürülmemiştir. (...) başvuranın 1 Kasım 2017 tarihinde 

başlayan tutukluluğuna ilişkin talebini desteklemek için dayandığı 

delillerin söz konusu tarihten çok önce toplanmıştır ve Hükümet, söz konusu 

olay sıralaması hakkında herhangi bir ikna edici bir açıklama 

getirmemiştir.” Açıklamaları önem taşırken AİHM; Gezi olayları ve Osman 

Kavala’nın tutukluluğu arasında dört yıldan fazla süre geçmiş olmasına 

rağmen, hükümetin yapılan suçlamaları destekleyen herhangi bir delil 

sunamamış olduğunu tespit etti. Mahkeme, Cumhurbaşkanı’nın 21 Kasım 

ve 3 Aralık 2018 tarihlerinde yaptığı konuşmalarda Osman Kavala’ya 

yönelttiği suçlamalar ve iddianamedeki suçlar arasında karşılıklı ilişki 

olduğunu göz ardı edemeyeceğini ifade etmişti. Ayrıca mahkeme Osman 

Kavala’nın susturulmasının, Sözleşmenin Adil Yargılanma Hakkına aykırı 

bir şekilde gizli bir amaç taşıdığını belirterek başvuranın tutukluluğunun 

sona erdirilmesi ve bir an önce serbest bırakılması gerektiğine karar verdi. 

Gazetecilere ifade özgürlüklerini yerine getirdikleri, yurttaşın haber alma hakkını 

sağladığı için bir yıldırma politikası olarak devlet tarafından ceza davaları açılmaya 

devam ediyor. Somut delillerden ve muğlak iddialardan oluşan bu dosyalarda ise adil 

yargılanma hakkından bahsetmek mümkün değildir.  

● Gazeteci Müyesser Yıldız yaklaşık 5 aydır somut delil olmaksızın hapishanede 

tutuklu bulunuyor. Yıldız’ın evinde 8 Haziran’da yapılan polis baskını 

sonrasında evindeki tüm elektronik eşyalara el konuldu. Polis, arama sırasında 

Müyesser Yıldız'ın avukatının gelmesini dahi beklememişti. Tutuklama 

gerekçesi olarak Yıldız hakkında önce "casusluk" iddiası gündeme getirildi 

sonrasında ise gerekçe savcı tarafından değiştirildi ve suçlama “gizli kalması 
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gereken bilgileri açıklamak” oldu. Müyesser Yıldız'a savcılık aşamasında iki 

tane yazısı suçlama olarak yöneltilirken Yıldız’ın, söz konusu yazısında yabancı 

basında yer alan haberleri derlediği ve açık kaynakları kullandığı görülüyor. 

Buna rağmen haksız ve hukuksuz olarak içerde tutulan Müyesser Yıldız’ın 9 

Kasım’da duruşması görülecek. 

Bir diğer yandan adil yargılanma hakkı “hakkaniyete uygun yargılanma” ve 

“mahkemeye erişim” i ifade ederken ülkemizde dezavantajlı gruplar mahkemelere 

erişemediği gibi faillerinin yargılanması şansını elde ettiklerinde de adil bir 

yargılama sürecini deneyimleyememektedir.  

● İstanbul Gümüşsuyu’daki bir apartman boşluğunda 2010 yılında cansız 

bedeni bulunan Nazlı Sinem Erkesoğlu’nu öldürmek suçundan müebbet 

hapis cezasıyla yargılanan Can ve Emre Paksoy kardeşler Yargıtay’ın 

beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılandılar. 5 Şubat 2020 

tarihinde İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi iki sanığın da beraatına karar 

verdi. Erkesoğlu’nun intihar etmiş olabileceğini iddia eden mahkeme, 

“Daha önceden sadece selamlaştığı bir erkekle alkol alıp, evine giden, 

cinsellik yaşayan, mağdurenin ne yaptığını tespit etmek mümkün değildir” 

şeklinde öznel ve bir o kadar da skandal bir yorumla zanlı iki kardeşin 

beraatına karar vermişti.88 

Adil yargılanma hakkı bir hukuk sisteminin temelini oluşturan bir hak iken 

ülkemizde bu hakkın mevcut olmaması, dosyaların uzun sürelerde, somut deliller 

olmaksızın, bağımlı ve taraflı mahkemelerde yargılamaların devam etmesine neden 

olmaktadır. AİHM’in açıklamasına göre adil yargılanma hakkının mevcut olmaması 

sebebiyle suçsuz insanların hapse konulmasına yol açan pek çok dava 

bulunmaktadır. Adil yargılanma hakkına ilişkin ihlal örnekleri ülkemizde sayısızken, 

AKP iktidarı ülkemizde adaletsizliklerin tekrarlanmasına, hukuka uygun kurallardan 

uzaklaşılmasına neden olmaktadır. 

  

Adil Yargılanma Hakkında ENİS BERBEROĞLU süreci 

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği 

iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin 

güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken 

                                                            
88  ‘Paksoy kardeşler’ davasında iki sanığa da beraat, http://www.diken.com.tr/paksoy-kardesler-davasinda-iki-

saniga-da-beraat/ , Erişim Tarihi: 02.11.2020 

http://www.diken.com.tr/paksoy-kardesler-davasinda-iki-saniga-da-beraat/
http://www.diken.com.tr/paksoy-kardesler-davasinda-iki-saniga-da-beraat/
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bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, 24 Haziran 2018 

seçimlerinde tekrar milletvekili seçilerek Anayasa 83/4 gereği yeniden 

dokunulmazlık kazanmasına rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi durma kararı vermek 

yerine 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onamıştır.   

Bunun üzerine AYM kararı beklenmeden 4 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda 

Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında karar TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop tarafından okunmuştur. 

AYM 17.09.2020 tarihli ve 2018/30030 başvuru numaralı kararı ile Berberoğlu’nun 

seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 

ihlal edildiğine hükmetmiştir. TBMM kararı, AYM’nin vermiş olduğu kararla 

meşruiyetini yitirmiştir.  

Anayasa Mahkemesi en yüksek yargı organıdır. Bu nedenle kararları bağlayıcıdır ve 

uygulanması şarttır. AYM kararında, milletvekili dokunulmazlığının her dönem 

yeniden kazanılacağı ve ilk derece mahkemesinin de yeniden yargılama kararı alarak 

durma kararı almasını söylenmiştir. Ancak yerel mahkeme bir ilke imza atarak 

AYM’nin kararını tanımamıştır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili kararı 

vermiş olduğu günün sabahında, Meclis Başkanı yaptığı konuşmada ilk derece 

mahkemesine adeta yol göstermiştir.  Talimat niteliğindeki açıklamaların hemen 

üzerine ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar Anayasa suçudur. İlk derece 

mahkemesinin basit bir ihlal kararından öte milletin temsiline, milli iradenin 

devamına ilişkin verilen AYM kararını tanımaması hukuki olmadığı gibi siyasi bir 

karardır.  

Berberoğlu’nun 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yaptığı itiraz ise bir üst 

mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bu kararın 

ardından Berberoğlu 14. Ve 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyetleri hakkında HSK’ya 

“mevzuatta kendilerine tanınmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle görevi kötüye 

kullanmak, şikayetçinin mahkemeye erişim hakkını ve bu bağlamda adil yargılanma 

hakkını engellemek, şikayetçi hakkında siyasi hakların kullanılmasını engellemek, 

şikayetçi hakkında hürriyetten yoksun kılmak” suçlarından suç duyurusunda 

bulundu. 

Skandal niteliğindeki bu karar bağımsız ve tarafsız yargının olmadığını bir kez daha 

göstermiştir. Yapılması gereken HSK’nın, Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan 

yerel mahkemenin hakimleri hakkında işlem yapmasıdır. 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konu hakkında yapmış olduğu 

açıklamada konunun özünü şöyle anlatmıştır: 

 “İnsanlığın temeli adalettir. Devletin de dinin de temeli adalettir. Bir kişi 

adaletsizlikle karşı karşıya kaldığı zaman ona tepki göstermek de bizim 

görevimizdir. Sayın parlamento adaleti sağlayan parlamentodur. (...) Anayasa 

Mahkemesi'nin aldığı bir karara yasama organı uyuyor, bir yargı organı diyor ki 

'Ben Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacağım'. Üst mahkemenin verdiği 

karara alt mahkeme uymayacağım diyorsa orada bir sorun var. Orada bir çürüme 

var. Bu çürümeye müdahale etmemiz lazım. Tuz kokar arkadaşlar. Bir kaosa zemin 

hazırlanır. Bu bir kavga alanı değildir, adalet alanıdır. Biz adaleti ayaklar altına 

alan bir karar olduğu zaman sessiz mi kalacağız, iyi oldu vurun mu diyeceğiz? 

Hepimize düşen sorumluluklar var. Balık baştan kokar demişler, niye balığı baştan 

kokutuyoruz? Yasama organının çıkardığı yasayı, yargı organı 'bunu uygulamam' 

diyemez. Denetlenmeyen güç, güç değildir.”  

 

7. Eğitim Hakkı 

Türkiye’deki ilk ve orta dereceli okullarda 18 milyon 241 bin 881 öğrenci ve halen 

görev yapan 1 milyon 117 bin 686 öğretmen mevcuttur.89 Pandeminin başladığı ilk 

zamanlarda okullar tatil edilmiş sonrasında da açılıp açılmayacağı ve yeni eğitim 

öğrenim döneminde benimsenecek sistemin nasıl olacağı, gündemi uzun süre meşgul 

ederek çokça tartışmaya yol açmıştı. Yaşanılan krizde okulların açılması ya da 

açılmaması kararının zor bir karar olduğunu kabul ederken iktidarın sahip olduğu 

bakış açısıyla her iki türlü de krizi yönetilemedi. Önerilen yollar doğrultusunda temel 

olarak yapılması gerekenler çok önceden belli olmasına rağmen Bakanlık tarafından 

ivme alınmadı.  

Uzaktan erişim araçlarının kullanımı 23 Mart’ta başlamasına rağmen Ekim ayında 

bile EBA’ya erişim sıkıntıları yaşandı. Bunun karşısında Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk, 22 Eylül’de yaptığı açıklamada sistemde yoğunluk yaşandığını ve alt yapı 

çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hatta bunun olumlu(!) bir gelişme olduğu 

vurgulandı.90 Ancak EBA’yı kullanacak öğrenci ve öğretmenlerin sayısı zaten belli 

                                                            
89  Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, Eylül 2020, 

http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/04144812_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2019_2020.pd

f 
90  EBA sistemi çöktü bakan mutlu oldu, https://www.birgun.net/haber/eba-sistemi-coktu-bakan-mutlu-oldu-

316545, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/04144812_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2019_2020.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/04144812_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2019_2020.pdf
https://www.birgun.net/haber/eba-sistemi-coktu-bakan-mutlu-oldu-316545
https://www.birgun.net/haber/eba-sistemi-coktu-bakan-mutlu-oldu-316545
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olduğundan bu altyapı çalışmasının uzaktan eğitim araçlarını kullanacak kişi sayısı 

doğrultusunda çok önceden yapılması gerekmekteydi.  

Bir diğer yandan sistemin işleyişinin sağlanması için geçmiş dönemde yüklü 

miktarda kamu kaynağı ayrılmıştı.  

Fatih Projesi, Milli Eğitim Bakanlığının yürütücülüğünde 2010 yılında başlatılmıştı. 

Projeyle Türkiye’deki bütün dersliklere birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon 

cihazı ve akıllı tahtanın konulup, öğrencilere tablet bilgisayarların dağıtılması 

öngörülüyordu. Bunun dışında uzaktan eğitim araçlarının güçlendirilmesi, alt 

yapılarının oluşturulması ve buna yönelik eğitimlerin düzenlenmesi gibi faaliyetler 

de projede yer almaktaydı. Ancak planlanan işlerin işlevsiz kalması dışında proje 

ardında büyük bir kamu zararı bıraktı. 10 yıl önce başlatılan projede amaç, fırsat 

eşitliğini arttırmaktı. Fakat bu işlevin yerine getirilmesi AKP iktidarının plansız 

uygulamaları, projeyi yapılandıramaması ve projeye ayrılan mali kaynağın doğru 

kullanılmaması sebebiyle imkansız hale geldi. 1 milyon 400 bin tablet dağıtıldığı 

duyulurken bu tabletlerin çoğunun teknik sorunlar nedeniyle çalışmadığı öğrenciler 

ve öğretmenler tarafından bildirildi. Bugün pek çok öğrenci evinde tablet, bilgisayar 

olmadığı ya da çok çocuklu evlerde birden fazla bilgisayar olmadığı için eğitim 

hakkını kullanamamakta. 

Fatih Projesi için ayrılan bütçede, Eğitimin İçeriği İzleme Raporunun 2018 yılı 

verilerine göre; proje kapsamında toplamda 1.018.325.000 TL; EBA ve uzaktan 

eğitim araçları için ise 16.654.500 TL harcanmıştır. Dağıtılan tabletler kullanılamaz 

haldeyken, uzaktan eğitim araçları bugün etkisizken bu kadar yüksek meblağların ne 

için harcandığı merak konusudur.  

Oysa 3 milyon 717 bin öğrencinin evinde internet, 754 bin 429 öğrencinin evinde 

televizyon yoktur. OECD’nin Raporuna göre, Türkiye’de uzaktan eğitim alan her 

100 çocuktan 30’unun bilgisayarı mevcut değil. 91 

AKP iktidarının 10 yıl önce eğitimde eşitsizliği kaldırmak amacıyla başlattığı 

projede, proje için ayrılan bütçenin nereye harcandığı büyük bir belirsizliği 

oluşturmaktadır. Uzaktan eğitimde bugün yaşanan sıkıntılar, EBA’nın bu kadar 

büyük maliyetlerle Fatih projesi kapsamında “geliştirilmiş” olmasına rağmen 

gerçekleşmektedir. Hükümet herkesin eşit olarak erişmesi gereken eğitim hakkını 

                                                            
91  School education during COVID-19: Were teachers and students ready?, 

http://www.oecd.org/education/coronavirus-education-country-notes.htm, Erişim Tarihi: 14.10.2020 

http://www.oecd.org/education/coronavirus-education-country-notes.htm
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öğrencilere sağlamakta aciz kalmış, eşitliğin sağlanması için ayrılan kamu 

kaynakları resmi istatistiklerle sabit olmak üzere farklı amaçlar için kullanılmıştır.  

İnternet bağlantısına erişimde de 77 ülke içinde Türkiye, sondan üçüncü olarak 

74’ncü sırada yer almakta. Yine OECD’nin, “Covid-19 Salgınında Eğitim” adlı 

raporuna göre; ülkelerin uzaktan eğitim karnesinde Türkiye, 77 ülke içinde 64’üncü 

sırada yer almıştır. EBA üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerde, MEB verilerine 

göre öğrencilerin yarısından fazlası %51,1’i derslere katılamamıştır. Eğitim Sen 

Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de en az 

6 milyon öğrencinin uzaktan eğitim imkanı yok.92 Bu veriler ışığında yürütülecek 

uzaktan eğitimde bilgisayar ve internete erişim öncelikli konuyu ve ihtiyacı 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin yarısından fazlasının fiziksel imkansızlıklar nedeniyle 

uzaktan eğitim araçlarını kullanamıyor oluşu ciddi bir sorun doğurmaktadır. 93 

Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin durumu ise çok daha kötü. EBA Akademik Destek 

Platformunu kullanamayan görme engelli öğrenciler, “Eğitim hakkından, 

arkadaşlarımızla eşit şartlarda yararlanamıyoruz” demektedir.94 Görme engelli 

öğrenci ve öğretmenler için eğitime erişim giderek zorlaştı. Eğitimde Görme 

Engelliler Derneği’nin başlatmış olduğu ‘Engelsiz EBA Haktır’ kampanyası, 

uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunların giderilmesini amaçlıyor. İlk ve 

ortaöğretimde sayıları 7 bin civarında olduğu tahmin edilen görme engelli öğrenciler 

EBA Akademik Destek Platformu’ndan yararlanamadıklarını ifade etti.  

Okulların açılmasında başta çocukların olmak üzere eğitim sektöründe çalışan 

herkesin sağlığının güvence altına alınması şarttır. Ancak iktidar topluma bu güveni 

sağlayamamıştır. Yeni eğitim ve öğrenim döneminde birincil öneme sahip olan 

çocuğun üstün yararının gözetilmesi ve sağlık hakkının temini için koşulların 

yaratılmasıdır.  

Pandemi ile birlikte yıllardır devam eden öğretmen açığı ve atama bekleyen 

öğretmenler hakkında sorunlar daha da önem kazandı. Eğitim-Sen’in 2019 yılına ait 

                                                            
92  6 milyon öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor, https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/6-milyon-ogrenci-

uzaktan-egitime-erisemiyor-6052922/ , Erişim Tarihi: 14.10.2020 
93  EBA’da son durum: Evde telefon kavgası çıkıyor, asgari ücretli baba bilgisayar alamıyor, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/turkiyenin-uzaktan-egitim-karnesi-evlerinde-tek-telefon-olan-

cocuklar-kavga-ediyor-asgari-ucretli-babalar-bilgisayar-alamiyor-6054363/ , Erişim Tarihi: 14.10.2020 
94  https://www.birgun.net/haber/gorme-engelli-ogrenciler-egitimde-esitlik-istiyor-engelsiz-eba-haktir-315748, 

Erişim Tarihi: 14.10.2020 

https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/6-milyon-ogrenci-uzaktan-egitime-erisemiyor-6052922/
https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/6-milyon-ogrenci-uzaktan-egitime-erisemiyor-6052922/
https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/turkiyenin-uzaktan-egitim-karnesi-evlerinde-tek-telefon-olan-cocuklar-kavga-ediyor-asgari-ucretli-babalar-bilgisayar-alamiyor-6054363/
https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/turkiyenin-uzaktan-egitim-karnesi-evlerinde-tek-telefon-olan-cocuklar-kavga-ediyor-asgari-ucretli-babalar-bilgisayar-alamiyor-6054363/
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verilerine göre Türkiye'de 460 bin öğretmen atama bekliyor.95 Her yıl eğitim 

fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden 100 Bine yakın eğitim emekçisi 

öğretmen adayı mezun olmakta, bunların sadece yüzde 80’i istihdam edilmektedir. 

2023 yılına kadar atanamayan öğretmen sayısının 1 milyona ulaşacak. En şanslı 

öğretmenlerin 3 yıl veya 5 yılla atanabildiği, 10-15 yıldır atama bekleyen 

öğretmenlerin olduğu belirtildi.   

Ayrıca okulların hijyen kurallarına uygun olarak açılması ve hijyenin sürekliliği 

açısından Milli Eğitim Bakanlığı’na en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı hizmet 

personeli alınmalıdır. Özellikle ilkokullarda tedbirlerin devam edebilmesi ve yeni 

normalin eğitim hayatında da uygulanabilmesi için öğretmenlere büyük görev 

düşmektedir. Sınıf nüfusunun yoğunluğu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

da bu noktada önem arz etmektedir.  

 

8. Çevre Hakkı 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 

Anayasamız tarafından devlete ve yurttaşlara ödev olarak yüklenmiştir. 56. maddede 

düzenlenen bu hakkın değil geliştirilmesi, korunması bile mümkün olmamaktadır.  

Yaşam alanlarımızda yaşanan tahribat gün geçtikçe artmaktadır. Masa üzerinde 

hazırlanan ÇED Raporları ve hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan verilen ÇED 

Olumlu Kararları, ruhsatlar ve izinlerle ormanları, meraları, sit alanları, tarım 

alanları hatta yerleşim yerleri tüketilmektedir. Bu kapsamda denetim ve katılım 

araçları iktidar tarafından birer engel olarak görüldüğünden şirketlerin en yüksek 

karı elde etmeleri yasal düzenlemelerle esnek hale getirilmektedir. Temel hukuki 

düzenlemeler değiştirilmekte tahribatlar devlet teşvikleri ve getirilen muafiyetlerle 

ile daha da kolaylaştırılmaktadır.  

Salgının ilk günlerinden itibaren hayatın durmasına, temel hakların kısıtlanmış 

olmasına rağmen şirketler ve iktidar çevresel tahribata yol açan eylemlerine devam 

etmektedir. Türkiye’de ilk koronavirüs tanısının kamuoyuna açıklanmasının 

üzerinden yalnızca 16 gün geçmişken çevresel tahribatın çok ileri boyutta olacağı 

Kanal İstanbul Projesinin ihalesinin gerçekleştirilmesiyle96, Cerattepe’de altın 

                                                            
95  Atanmayan en az 460 bin: MEB 20 bin öğretmeni ‘sözleşmeli’ alacak, 

https://gazetekarinca.com/2019/12/atanmayan-en-az-460-bin-meb-20-bin-ogretmeni-sozlesmeli-alacak/, 

Erişim Tarihi: 14.10.2020 
96  Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı,  https://www.ntv.com.tr/ekonomi/kanal-istanbul-icin-ilk-ihale-

yapildi,sPTRR2vCOk2leGysrzNrxw, Erişim Tarihi: 26.10.2020 

https://gazetekarinca.com/2019/12/atanmayan-en-az-460-bin-meb-20-bin-ogretmeni-sozlesmeli-alacak/
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/kanal-istanbul-icin-ilk-ihale-yapildi,sPTRR2vCOk2leGysrzNrxw
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/kanal-istanbul-icin-ilk-ihale-yapildi,sPTRR2vCOk2leGysrzNrxw
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madenciliği faaliyetleri97,  Salda’da millet bahçesi98 çalışmalarıyla bir kere daha 

ortaya konulmuştur. Hatta, su havzalarında termik santrallerin yapılmasına izin 

veren99 ve doğal sit alanlarının niteliklerini değiştirerek alanları yapılaşmaya açan100 

iki önemli düzenleyici işlem değişikliği yayımlanmıştır.   

İlerleyen aylarda sunulan Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin kanun 

teklifinde önerilen 2985 sayılı Orman Kanunda yapılan değişikliklerde birlikte 

iktidar orman tanımını Anayasa’ya aykırı olarak değiştirdi. Oysa Anayasanın 169. 

Maddesi açıktır: Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için 

gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Ancak orman tanımında bir mülkiyet kriteri 

yokken içinden özel mülkiyete konu alanlar çıkarılmakta. Anayasa bu kapsamda 

ihlal edilirken ağaçlar nasıl kar elde edilir, ormanlar nasıl katledilir sorusunun cevabı 

kanun metnine sokuldu. Değişiklikler devlet ormanlarındaki bozuk orman 

alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki 

yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı 

mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına izin vermektedir. Ormanların 

kullanılması istisnayken idare bu ilkeyi doğal varlıkların kullanılması esas, 

korunması istisna şeklinde değiştirmiştir. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile 

ormanlar şirketlerin kullanımına açılmaktadır.  

Ormanların ranta açılması, ağaçların kesilmesi iktidarın hukuksuz uygulamaları Kaz 

Dağları’nda bir kere daha gün yüzüne çıkmıştır.  

● Kirazlı’da yapılan hilelerle kesilmesi planlanan ağaç sayısından katbekat 

fazla ağaç kesilmiş101, bunun yanı sıra projenin ÇED Olumlu Kararının 

iptali isteminin reddi kararının ardından bilirkişi raporunda heyet 

üyelerinden biri olan Prof. Dr. Turan Karadeniz’e ait imzanın sahte olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bölgede faaliyet gösteren Kanadalı şirket Alamos Gold’un 

ruhsatı Ekim 2019’da bitmesine rağmen şirket bölgeyi terk etmemiş, 

                                                            
97  ‘Artvin’de madencilik faaliyetleri durdurulsun’, https://www.birgun.net/haber/artvin-de-madencilik-

faaliyetleri-durdurulsun-295347, Erişim Tarihi: 26.10.2020 
98  Binlerce yıllık doğayı bir günde yok ettiler’, https://www.gazeteduvar. com.tr/gundem/2020/04/14/binlerce-

yillik-dogayi-bir-gunde-yok-ettiler/, Erişim tarihi:26.10.2020 
99  İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik, 

Resmi Gazete Sayı: 31064 Tarih: 10.03.2020, Erişim Adresi: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200310-1.htm 
100  Korunan Alanlarda Yeni Yönetmeliğin Getirdikleri!, https://ekolojikolektifi.org /portfolio/korunan-alanlarin-

tespit-tescil-ve-onayina-iliskin-usul-ve-esaslara-dair-yonetmelikte-yapilan-degisiklikler-hakkinda/, Erişim 

Tarihi: 26.10.2020 
101  TEMA Vakfı, ‘Kiraz’lıda 195 bin ağaç kesildi’ iddiasını madde madde anlattı, 

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/tema-vakfi-kirazlida-195-bin-agac-kesildi-iddiasini-

madde-madde-anlatti/, Erişim Tarihi: 26.10.2020 

https://www.birgun.net/haber/artvin-de-madencilik-faaliyetleri-durdurulsun-295347
https://www.birgun.net/haber/artvin-de-madencilik-faaliyetleri-durdurulsun-295347
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200310-1.htm
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/tema-vakfi-kirazlida-195-bin-agac-kesildi-iddiasini-madde-madde-anlatti/
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/tema-vakfi-kirazlida-195-bin-agac-kesildi-iddiasini-madde-madde-anlatti/


Adalet Raporu (Eylül – Ekim 2020) | 43 

 

 

şirketin faaliyetlerini bölgede istemeyen yurttaşlara orantısız ve meşru 

olmayan cezalar kesilmiştir.102  

Ağustos ayında bölgede başlayan nöbet bugün hala devam ederken şirket 

faaliyetlerini meşru kılan ve teklif metninden sonrasında çıkarılan bir maddeyi içeren 

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi iktidar tarafından meclise sunuldu.  

Çokça tepki toplayan ruhsat uzatma dönemini denetimsizleştirerek şirketlere 12 ay 

daha çalışma hakkı sunan teklifin 3. maddesi metinden çıkarıldı. Ancak çıkarılan bu 

madde dışında teklifte ruhsat bedellerine ilişkin muafiyetler, denetim ve izin 

süreçlerine dair pek çok esneklik, çeşitli çevre suçlarına ilişkin yaptırımların 

azaltılması ve hatta ortadan kaldırılması önerilmiştir. Şirketlere ruhsat olmaksızın 

çalışma hakkı sunan teklifi 3. maddesinin komisyon görüşmelerinde çıkarılmasıyla 

aynı zamanda teklif metnine başka bir hüküm eklendi. İşbu Ruhsat Sahası Dışında 

Geçici Tesis Kurulması 6. madde altında, ruhsat alanının çeşitli nedenlerle uygun 

olmaması, özel mülkiyet izinlerinin alınamaması durumlarında ruhsat sahası dışında 

geçici tesis kurulmasına izin verilebilecek.  

Enerji ve maden şirketlerine verilen imtiyazların sonu kesilmezken her seferinde 

doğa tahribatı atmakta, doğal varlıklarımız yaşamımızın devam edebilmesi için 

değil, şirketlerin kar elde edebilmesi için aracı konumdadır. 

● Türkiye’deki ikinci nükleer santral olması planlanan Sinop Nükleer Enerji 

Santralinin Nihai ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 

Eylül’de onaylandı. Projenin halkın katılımı toplantısı yok hükmündeyken, 

ÇED Raporunda sayısız boşluk ve telafi edilemez riskler bulunmakta. 103 

Pandemi krizi içerisinde temiz suya erişimin günlük yaşamda ne kadar önemli 

olduğunu doğrudan deneyim edilmiştir. Ancak devletin yurttaşların hayatını 

düşünmeksizin verdiği izinler ve gerçekleştirmediği denetimler yüzünden temel 

ihtiyaç olan suya erişim engellenmektedir.  

                                                            
102  Kazdağları'ndaki doğa nöbetçilerine 57 bin TL ceza, https://www.gazeteduvar. 

com.tr/gundem/2020/05/08/kazdaglarindaki-doga-nobetcilerine-57-bin-tl-ceza, Erişim Tarihi: 27.10.2020 

Kazdağı Nöbetçi Gençlerine 107 bin TL Ceza, https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/saygi-ozturk/kazdagi-

nobetci-genclerine-107-bin-lira-ceza-5873310/, Erişim Tarihi: 27.10.2020 
103  TMMOB EMO: Sinop Nükleer Santral Projesi, Dışarıya Kaynak Aktarım Projesidir, 

https://ekolojibirligi.org/tmmob-emo-sinop-nukleer-santral-projesi-disariya-kaynak-aktarim-projesidir/, 

Erişim Tarihi: 27.10.2020 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nükleer Kararı Sinopluları Ayağa Kaldırdı, https://ekolojibirligi.org/cevre-

ve-sehircilik-bakanliginin-nukleer-karari-sinoplulari-ayaga-kaldirdi/, Erişim Tarihi: 27.10.2020 

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/saygi-ozturk/kazdagi-nobetci-genclerine-107-bin-lira-ceza-5873310/
https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/saygi-ozturk/kazdagi-nobetci-genclerine-107-bin-lira-ceza-5873310/
https://ekolojibirligi.org/tmmob-emo-sinop-nukleer-santral-projesi-disariya-kaynak-aktarim-projesidir/
https://ekolojibirligi.org/cevre-ve-sehircilik-bakanliginin-nukleer-karari-sinoplulari-ayaga-kaldirdi/
https://ekolojibirligi.org/cevre-ve-sehircilik-bakanliginin-nukleer-karari-sinoplulari-ayaga-kaldirdi/
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● Muğla ili İkizköy ilçesinde bulunan Yeniköy Termik Santrali nedeniyle 

bölge halkının suyu kesilmektedir.104 Özellikle salgın döneminde İkizköy 

halkı bir de susuzlukla mücadele etmek zorunda kalmıştır.105  

Bölgesel planlamalar yapılmadan ve bölgenin ihtiyaçları tespit edilmeden ihaleler 

ilan edilmektedir. Ruhsat alanlarının nerede olduğu koruma alanı ya da yerleşim yeri 

olup olmadığı önemsenmemektedir.  

● 20 Temmuz 2020 günlü Resmi Gazetede MAPEG tarafından yayımlanan 

ilanda 766 tane maden sahası ilan edilmiştir. 106 Bu sayı bir rekor 

niteliğindeyken baştan savma verilen ruhsatlar iktidar tarafından yıllardır 

şirketlere verilen tavizlerin, doğa talanının bir aracı durumundadır.   

● Salgın başladığından beri sadece 4 projeye ÇED Olumsuz Kararı ve 35 

projeye ÇED Gereklidir kararı verilmişken, 31’i Enerji ve 86’sı maden 

sektörüne ait olmak üzere toplam 270 Projeye ÇED Olumlu Kararı, 1756 

Proje hakkındaysa ÇED Gerekli Değildir Kararı verildi. 

Bu örneklerin yanı sıra, yaşanan çevresel tahribatlara yaşam hakkı ve ifade 

özgürlüğü çerçevesinde karşı çıkan yurttaşlar ve yerel hareketler çeşitli yollarla 

cezalandırılmaktadır. Diğer yandan düzenlemelerin dönüştürülmesi dışında mevcut 

mevzuata karşı da hukukun üstünlüğü prensibi çoğu zaman geçerliliğini 

korumamakta. Bu bağlamda ortaya çıkan mücadelede, yıldırma politikaları kendini 

gösteriyor. Sistematikleşmiş kararlar ve genel geçer izinlerle hali hazırda zor ve uzun 

olan sürece, bir de temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının engellenmesi 

doğrultusunda ceza davaları ekleniyor.  

● Manisa ili Salihli ilçesinde kurulmak istenen JES’e karşı mücadele eden 

yurttaşlara “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara 

rağmen dağılmama ve görevi yaptırmamak için direnme” suçları gerekçe 

gösterilerek havanın, suyun, toprağın kirlenmemesi için projeye karşı gelen 

ve yaşam alanlarını şirketin kar etmesi aleyhine savunan 33 yurttaşa ceza 

                                                            
104  Suyun Başını Tutmak: İkizköy, https://ekolojikolektifi.org/portfolio/suyun-basini-tutmak-ikizkoy/, Erişim 

Tarihi: 27.10.2020 
105  Muğla İkizköy'de su vanası termik santralin elinde, halk susuzluktan kırılıyor, 

https://www.evrensel.net/haber/412958/mugla-ikizkoyde-su-vanasi-termik-santralin-elinde-halk-

susuzluktan-kiriliyor, Erişim Tarihi: 27.10.2020 

Termik Santral Tarafından Susuz Bırakılan İkizköylülerden Eylem: Salgın Burada, Suyumuz Nerede?, 

https://ekolojibirligi.org/termik-santral-tarafindan-susuz-birakilan-ikizkoylulerden-eylem-salgin-burada-

suyumuz-nerede/, Erişim Tarihi: 27.10.2020 
106  766 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR, Resmi Gazete tarih: 20.07.2020 sayı: 31191, 

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/07/20200720-3-6.pdf 

https://ekolojikolektifi.org/portfolio/suyun-basini-tutmak-ikizkoy/
https://www.evrensel.net/haber/412958/mugla-ikizkoyde-su-vanasi-termik-santralin-elinde-halk-susuzluktan-kiriliyor
https://www.evrensel.net/haber/412958/mugla-ikizkoyde-su-vanasi-termik-santralin-elinde-halk-susuzluktan-kiriliyor
https://ekolojibirligi.org/termik-santral-tarafindan-susuz-birakilan-ikizkoylulerden-eylem-salgin-burada-suyumuz-nerede/
https://ekolojibirligi.org/termik-santral-tarafindan-susuz-birakilan-ikizkoylulerden-eylem-salgin-burada-suyumuz-nerede/
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/07/20200720-3-6.pdf
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davası açıldı. Salihli Asliye Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim’de ilk duruşması 

görüldü. 107 

● Konya ili Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçugöl halkı ise kömür madeni ile 

mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Konya’da yapılmak istenen Ilgın 

Kömürlü Termik Santrali için kömür havzası olarak planlanan üç farklı 

höyük 1. derece arkeolojik sit alanıyken, sit derecesi düşürülmüş ve 3. 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmişti.  Açılan iptal davasını mahkeme 

kabul ederken sonrasında cumhurbaşkanı kararnamesiyle kömür madeni 

açılması için acele kamulaştırma kararı alındı. 108 Maden karşıtı protestoları 

sırasında jandarma engeliyle karşılaşan köylüler109 bir de Kaymakam ve 

AKP’li Milletvekili tarafından hakarete uğramış 110,  köylüye hakaret eden 

kaymakam ise ödüllendirilerek Bilecik Vali Yardımcısı olarak ataması 

yapılmıştır. 111 

Tarım arazilerinin korunması, ormanların arttırılması gerekirken tüm bunlara 

çıkarları nedeniyle karşı olan AKP iktidarı nedeniyle tahribat artarak devam etmekte.  

● Son dönemde ülke gündemimizden çıkması mümkün olmayan bir diğer 

proje ise Kanal İstanbul Projesi.   Kanal İstanbul Projesiyle 5 bin hektar 

orman alanı, 136 milyon m2 tarım alanı yok olacaktır. 14 milyon m2 

arkeolojik, 2 milyon m2 karma sit, 850m2 doğal sit alanı tehlikeye 

                                                            
107  Direniş yargılanıyor, https://www.birgun.net/haber/direnis-yargilaniyor-320239, Erişim Tarihi: 27.10.2020 
108  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Konya İli Sınırları 

İçerisindeki Bazı Taşınmazların TKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 2014), Resmi Gazete tarihi: 03.01.2020 sayı: 30997, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200103-7.pdf 
109  Ilgın Çavuşköy’de Mücadele Sürüyor, Kazı Çalışmaları Durduruldu, https://ekolojibirligi.org/ilgin-

cavuslukoyde-mucadele-suruyor-kazi-calismalari-durduruldu/, Erişim tarihi: 27.10.2020 

Konya Ilgın’da iş makineleri maden için tarlalara girdi: Jandarma ve halk karşı 

karşıya,https://yesilgazete.org/blog/2020/07/16/konya-ilginda-is-makineleri-maden-icin-tarlalara-girdi-

jandarma-ve-halk-karsi-karsiya/, Erişim Tarihi: 27.10.2020 
110  Kaymakam vatandaşı azarladı! Yuhlanarak köyden ayrıldı, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kaymakam-vatandasi-azarladi-yuhlanarak-koyden-ayrildi-

5925666/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber, Erişim Tarihi: 

27.10.2020 

AKP’li vekile kendi köyünde şok tepki: Memlekette satmadık yer bırakmadınız, bitirdiniz! 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-vekile-kendi-koyunde-sok-tepki-memlekette-satmadik-yer-

birakmadiniz-bitirdiniz-5914254/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber, 

Erişim Tarihi: 27.10.2020 
111  Vatandaşa ‘Terbiyesizlik yapma lan’ diyen kaymakama ödül gibi atama  

Kaynak Yeniçağ: Vatandaşa ‘Terbiyesizlik yapma lan’ diyen kaymakama ödül gibi atama, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-vatandasa-terbiyesizlik-yapma-lan-diyen-kaymakama-

odul-gibi-ceza-5929718/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber, Erişim 

Tarihi: 27.10.2020 

https://www.birgun.net/haber/direnis-yargilaniyor-320239
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200103-7.pdf
https://ekolojibirligi.org/ilgin-cavuslukoyde-mucadele-suruyor-kazi-calismalari-durduruldu/
https://ekolojibirligi.org/ilgin-cavuslukoyde-mucadele-suruyor-kazi-calismalari-durduruldu/
https://yesilgazete.org/blog/2020/07/16/konya-ilginda-is-makineleri-maden-icin-tarlalara-girdi-jandarma-ve-halk-karsi-karsiya/
https://yesilgazete.org/blog/2020/07/16/konya-ilginda-is-makineleri-maden-icin-tarlalara-girdi-jandarma-ve-halk-karsi-karsiya/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kaymakam-vatandasi-azarladi-yuhlanarak-koyden-ayrildi-5925666/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kaymakam-vatandasi-azarladi-yuhlanarak-koyden-ayrildi-5925666/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-vekile-kendi-koyunde-sok-tepki-memlekette-satmadik-yer-birakmadiniz-bitirdiniz-5914254/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-vekile-kendi-koyunde-sok-tepki-memlekette-satmadik-yer-birakmadiniz-bitirdiniz-5914254/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-vatandasa-terbiyesizlik-yapma-lan-diyen-kaymakama-odul-gibi-ceza-5929718/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-vatandasa-terbiyesizlik-yapma-lan-diyen-kaymakama-odul-gibi-ceza-5929718/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
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girecektir. DSİ verilerine göre kötü senaryoda 427 m3 içme suyu yok 

olacak, İstanbul susuzluk yaşanacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak’ın roje sahasından mülkiyet almasına yönelik haberler ise 

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. 

Açıklanan imar planlarında ise alınan arazi, konut ve ticaret alanı haline 

getirildi. 112  

Ülkedeki alanlar şirketlerin karı doğrultusunda talan edilmektedir. Sağlıklı bir 

çevrede yaşama hakkı herkes için düzenlenen anayasal bir hak olup mevcut sistemde 

bu hakkın kullanılabilmesi bir “mucize” haline gelmiştir. Tüm bunların bir an önce 

son bulması, enerji üretimi ve doğal varlıkların korunması esasında hareket edilerek 

kullanmanın istisna hale gelmesi gerekmektedir.  

  

                                                            
112  Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul gürezgâhındaki arazisi de konut ve ticaret alanı oldu, 



Adalet Raporu (Eylül – Ekim 2020) | 47 

 

 

 

 

 

 

D. HAPİSHANELERİN DURUMU 

 

Son 5 yılda 94 yeni hapishane inşa edilmiş ve toplam hapishane sayısının 355’e 

yükselmiştir.113 AKP'nin iş başına geldiği 2002 yılında cezaevlerinde 59 bin 429 kişi 

varken, bugün sayı neredeyse 300 bin olmuştur.  

Bakanlık yeni hapishanelerin inşa edileceğini duyururken hapishanelerde yaşanan 

kapasite doluluğu sorunu söylemektedir. Bu doluluk hapishanelerde kalan 

mahpuslar açısından pek çok ihlalle sonuçlansa da sorun cezaevlerinin yetersizliği 

sorunu değildir. Asıl sorun adalet, sağlık, ekonomi, eğitim gibi ülkeyi var eden 

sistemlerin yönetimsel bozukluğudur. Düşünce suçlarının hapsedilmesine yönelik 

politikalar, tutukluluk şartları olmaksızın verilen tutuklama kararları, adil 

yargılanma hakkının ve daha pek çok yargılama ilkesinin ihlali üzerine iyileştirme 

çalışmaları yapılmaksızın yeni hapishaneler yapmak çözüm değildir.   

Bugüne kadar onlarca af ve infaz düzenlemesi yapılmıştır. Türkiye'deki toplam 355 

cezaevinde yüzde 120 doluluk oranı vardır. Bu sayı Türkiye’yi Avrupa’da hapsetme 

oranında birinci yaparken, OECD Raporu pek çok şeyi önümüze koymakta.  

Mayıs 2019 tarihli verilere göre, OECD ülkeleri arasında Türkiye Amerika Birleşik 

Devletleri’nin ardından hapsetme oranlarında ikinci sırada yer alıyor.114 330 milyon 

nüfuslu Amerika’da 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısı 655 iken, bu 

sayı 82 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye’de 318. 

Kamu güvenliğinin sürdürülebilir anlamda sağlanması için politikaların hapsetmeye 

değil, suçların önlenmesine yönelik olması gerekir. Çünkü suçun cezalandırılması 

değil önlenmesi esastır. Belirtmek gerekir ki kamu düzeninin sağlanması temelinde, 

suçların gerçekleşmesinin önlenmesi cezalandırma politikasının da ötesine 

geçmektedir. 

                                                            
113  Adalet Bakanı Gül açıkladı: 5 yılda 94 yeni cezaevi yapıldı, https://artigercek.com/haberler/adalet-bakani-gul-

acikladi-5-yilda-94-yeni-cezaevi-yapildi, Erişim Tarihi: 22.10.2020 
114  Incarceration rates in OECD countries as of May 2020, 

https://www.statista.com/statistics/300986/incarceration-rates-in-oecd-countries/, Erişim Tarihi: 22.10.2020 

https://artigercek.com/haberler/adalet-bakani-gul-acikladi-5-yilda-94-yeni-cezaevi-yapildi
https://artigercek.com/haberler/adalet-bakani-gul-acikladi-5-yilda-94-yeni-cezaevi-yapildi
https://www.statista.com/statistics/300986/incarceration-rates-in-oecd-countries/
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Hapishanelere yönelik olması geliştirilmesi gereken bakış açısı dışında mahpuslar 

hapis edilirken gerçekleştirilen eylemler, öncelikle sağlık hakkını, eğitim hakkını, 

iletişim hakkını ve kişisel verilerin korunması hakkını ihlal etmektedir.  Halihazırda 

gerçekleşen ihlaller yeterince fazlayken, hapishanelerdeki eksikliklere bir de 

koronavirüs salgını eklenmiştir. Bazı cezaevlerinde maske ve dezenfektan 

dağıtımında aksaklıklar olduğu, tutuklu ve hükümlülere para karşılığı maske ve 

dezenfektan verildiği, yine temizlik malzemelerinin para karşılığında az miktarda 

verildiği ve koğuşların cezaevi yönetimi değil kişilerin kendilerinin yaptığı, 

ilaçlamaların yapılmadığı, özellikle hasta, yaşlı ve risk grubuna giren kişiler için 

önlemler alınmadığı bilgilerine koronavirüsün ilk aylarda ulaşılmıştı.   

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneğinin raporlarına115 göre kapasite 

aşımından kaynaklı olarak mahpuslar koğuşlarının kalabalık, yatakların birbirlerine 

yakın mesafede olduğunu, bu yakınlıkta uyumak zorunda kaldıklarını, sosyal mesafe 

koyamadıklarını, açık hapishanelerde farklı koğuşlarda kalan mahpusların ortak 

alanlarda ve yemekhanelerde bir araya gelmek zorunda kaldıklarını pek çok kez 

aktardılar. Tüm bunlar kapsamında hapishanelerin iyileştirilmesi için acil olarak 

adımların belirlenmesi gerekmektedir. 

Hapishaneler pandeminin ilk günlerinden itibaren koronavirüs hızla yayılırken 

bilgiye erişimimiz ise çok kısıtlıdır. En son haziran ayında Ceza ve Tevkifevleri 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) salgını 

sürecinde cezaevlerinde 72 koronavirüs hastasının tedavilerine devam edildiği ve 6 

mahpusun vefat ettiği belirtildi.116 Haziran ayına kadar Ceza İnfaz Kurumlarında 

Kovid-19 pozitif tanısı konulup iyileşen tutuklu/hükümlü sayısının ise 374 olduğu 

aynı açıklamada ilan edildi. Haziran ayından beri bir açıklama yapılmazken 

koronavirüs vakaları dışında hapishanelerde işkence ve kötü muamele olayları 

artarak devam etti.  

İnsan Hakları Derneği’nin Ekim 2020 tarihinde yayımladığı “İç Anadolu Bölgesi 

Hapishaneleri 3 Aylık Hak İhlalleri Raporu’na117 göre en az 51 tutuklu işkence veya 

kötü muameleye maruz bırakıldı. Üç mahpus karantina koşularında öldü. Rapora 

                                                            
115  TCPS Yayınları, Raporlar, http://cisst.org.tr/tcps-yayinlari/raporlar/covid-19-raporlari/, Erişim Tarihi: 

22.10.2020 
116  Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları, https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-

kurumlarinda-kovid-19-pandemi-surecine-dair-kamuoyu-aciklamasi17062020045113, Erişim Tarihi: 

22.10.2020 
117  İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Üç Aylık Hak İhlalleri Raporu, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, Ekim 

2020, https://www.ihd.org.tr/ic-anadolu-bolgesi-hapishaneleri-uc-aylik-hak-ihlalleri-raporu-temmuz-

agustos-eylul-2020/, Erişim Tarihi: 22.10.2020 

http://cisst.org.tr/tcps-yayinlari/raporlar/covid-19-raporlari/
https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-kovid-19-pandemi-surecine-dair-kamuoyu-aciklamasi17062020045113
https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-kovid-19-pandemi-surecine-dair-kamuoyu-aciklamasi17062020045113
https://www.ihd.org.tr/ic-anadolu-bolgesi-hapishaneleri-uc-aylik-hak-ihlalleri-raporu-temmuz-agustos-eylul-2020/
https://www.ihd.org.tr/ic-anadolu-bolgesi-hapishaneleri-uc-aylik-hak-ihlalleri-raporu-temmuz-agustos-eylul-2020/
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göre en az 51 tutuklunun işkence veya kötü muameleye maruz bırakıldı. Adalet 

Bakanlığı’nın bu konudaki verileri paylaşmaması nedeniyle bu sayının daha yüksek 

olduğuna değinen Derneğin MYK üyesi Nuray Çevirmen, cezaevlerinde uygulanan 

işkencenin ve tutuklulara yönelik kötü muamelenin temelinde cezaevi görevlilerine 

yönelik cezasızlık politikası olduğunu ifade etti.118      

İHD’nin Marmara Bölgesi Hapishaneleri Raporuna119 göre de Temmuz ayında 301, 

Ağustos ayında 160, Eylül ayında ise 325 ihlal yaşandığı tespit edildi. Bu kapsamda 

belirtilen aylarda sadece Marmara bölgesinde toplam 786 ihlal tespit edildi. Raporda 

en çok yaşanan ihlaller ise “Hasta mahpusların Adli Tıp Kurumuna sevki ve 

tahliyesinin engellenmesi”, “Görüş yasağı, görüş iptali”, “Sürgün, sevkler sırasında 

yol iptali”, “yeterli hijyen ve temizlik malzemelerinin verilmemesi” ve “kötü 

muamele” başlıkları altında.                                                                                                      

Üst üste gündeme gelen iki olayda ise mahpusların yaşam hakları doğrudan ihlal 

edildi.  

● Mustafa Kabakçıoğlu 29 Ağustos 2020'de, Gümüşhane Cezaevi'nde 

hayatını kaybetti. Kabakçıoğlu rahatsızlanması üzerine gelen ambulanstaki 

sağlık görevlileri Kabakçıoğlu’nun hastaneye sevk edilmesi gerektiğini 

söylemiş ama Gümüşhane Başsavcılığının açıklamasına göre Kabakçıoğlu 

hastaneye kendisi gitmek istememiştir.120 Kabakçıoğlu’nun hastane 

doktoruna yazdığı dilekçede şikayetlerini belirttiği ve bu şikayetlerin 

oldukça ağır olduğu görülüyor. Sağlık hizmetine ulaşım ülkemizde 

hapishanelerde yeterince zor. Bir mahpusun doktora ulaşmasının haftalar 

alabileceği, hastaneye sevklerin gerekli olmasına rağmen yapılmadığı 

bilinirken nefes darlığından mustarip olan bir mahpusun sağlık 

görevlilerinin sevkinin yapılması gerektiğini söylemesine rağmen gitmek 

istemediğini dile getirdiğinin söylenmesi hayatın olağan akışının 

dışındadır. Bu durumu anlamak mümkün değilken, hapishanelerdeki 

                                                            
118  İHD'nin üç aylık İç Anadolu cezaevleri raporu: 51 işkence vakası, https://www.gazeteduvar.com.tr/ihdnin-uc-

aylik-ic-anadolu-cezaevleri-raporu-51-iskence-vakasi-haber-1501783, Erişim Tarihi: 22.10.2020 
119  Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlali Raporu (Temmuz-Ağustos-Eylül), İnsan Hakları Derneği İstanbul 

Şubesi, Ekim 2020, https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-hapishaneleri-hak-ihlalleri-raporu-temmuz-

agustos-eylul-2020/,  Erişim Tarihi: 02.11.2020 
120  Başsavcılık’tan hükümlü Kabakçıoğlu’nun 'plastik sandalye üzerinde' ölümüne ilişkin açıklama, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bassavciliktan-hukumlu-kabakcioglunun-plastik-sandalye-uzerinde-

olumune-iliskin-aciklama-1773599, Erişim Tarihi: 22.10.2020 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ihdnin-uc-aylik-ic-anadolu-cezaevleri-raporu-51-iskence-vakasi-haber-1501783
https://www.gazeteduvar.com.tr/ihdnin-uc-aylik-ic-anadolu-cezaevleri-raporu-51-iskence-vakasi-haber-1501783
https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-hapishaneleri-hak-ihlalleri-raporu-temmuz-agustos-eylul-2020/
https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-hapishaneleri-hak-ihlalleri-raporu-temmuz-agustos-eylul-2020/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bassavciliktan-hukumlu-kabakcioglunun-plastik-sandalye-uzerinde-olumune-iliskin-aciklama-1773599
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bassavciliktan-hukumlu-kabakcioglunun-plastik-sandalye-uzerinde-olumune-iliskin-aciklama-1773599


50 | Adalet Raporu(Eylül – Ekim 2020) 

 

ihlaller bütününün acı bir örneği olarak Kabakçıoğlu’nun ölümü karşımıza 

çıkmaktadır. 

● Serkan Tumay adlı tutukluysa, 18 Ekim’de Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde 

yaşamını yitirdi. Tumay’ın yaşamını yitirme nedeni olarak ise darp edildiği 

öne sürüldü. Tumay’ın kardeşi kendilerinin daha önce Serkan Tumay’ın 

darp edildiğinden haberdar olduğunu, şikayetlerde bulunduklarını ama 

hiçbir işlem yapılmadığını; ölümünden 10 gün önce koğuş arkadaşından 

kendisinin ağır bir şekilde darp edildiğini ve kol ve bacaklarından kırıklar 

olmasına rağmen hastaneye götürülmediğini ifade etti.121 

 

  

                                                            
121  Kırıkkale Cezaevi’ndeki ölüm Meclis gündeminde, https://www.gazeteduvar.com.tr/kirikkale-cezaevindeki-

olum-meclis-gundeminde-haber-1502174, Erişim Tarihi: 22.10.2020 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kirikkale-cezaevindeki-olum-meclis-gundeminde-haber-1502174
https://www.gazeteduvar.com.tr/kirikkale-cezaevindeki-olum-meclis-gundeminde-haber-1502174
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E. KADIN HAKLARI 

 

Kadın cinayetleri AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında beri yaklaşık 5 kat artmıştır. 

En az bir kez eşinden fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranının en yüksek 

olduğu ülke yüzde 38 ile Türkiye’dir.122 Şiddet olaylarının %92’si ise istatistiklere 

intikal etmemektedir.123 Son 10 yılda 2550’den fazla kadın şiddet görerek hayatını 

kaybederken124,  AKP iktidara geldiği günden 2020 Mart ayı itibariyle en az 15 bin 

557 kadının yaşam hakkı ihlal edildi.125 2020 yılında eylül ayına kadar Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 209 kadın öldürüldü, 123 

kadın şüpheli olarak ölü bulundu.126 Sadece ağustos, eylül ve ekim aylarında ise 64 

kadın öldürüldü. 

Koronavirüs ile birlikte hayat kadınlar için daha çok zorlaştı. Tüm dünyada Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun destek hatlarına gelen çağrılar 

doğrultusunda yayınladığı Başvuru Karşılama Raporları127 da Türkiye’deki kötü 

durumu özetliyor. Bildirilenlere göre, şiddete uğrayan kadınlar virüs bulaşma 

riskinden dolayı hastanelere gidip darp raporu almaktan çekiniyor. Aynı zamanda 

şiddete uğrayanlar ve tanık olanlar, saldırganın koronavirüs sebebiyle sağlıksız 

koşullarda kalacağı endişesini yaşıyor. 40 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi - 

ŞÖNİM'lerden alınan bilgilere göre, sığınma evlerinde şiddet tehdidi altında bulunan 

kadınlar dışında yeni başvuru kabul edilmemekte. Örneğin kapasite sıkıntısı 

yaşandığı için yalnızca barınma talep eden kadınlar sığınma evine kabul edilemiyor. 

                                                            
122  Violence Against Women, https://www.oecd.org/gender/vaw.htm, Erişim Tarihi: 22.10.2020 
123  Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu, 2011, 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/29_05_2012.pdf, Erişim Tarihi: 

22.10.2020 
124  Son 10 yılda 2337 kadın şiddet görerek hayatını kaybetti, https://www.ntv.com.tr/kadina-siddet/son-10-yilda-

2337-kadin-siddet-gorerek-hayatini-kaybetti,IlrCsnm8G0KFBXRnyWuE8A, Erişim Tarihi: 22.10.2020 
125  Türkiye'de Kadın Hakkı İhlalleri Raporu yayımlandı, https://www.birgun.net/haber/turkiye-de-kadin-hakki-

ihlalleri-raporu-yayimlandi-290881, Erişim Tarihi: 22.10.2020 
126  Veriler, http://www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler,  Erişim Tarihi: 22.10.2020 
127  Açıklamalar, http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/aciklamalar, Erişim Tarihi: 22.10.2020 

https://www.oecd.org/gender/vaw.htm
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/29_05_2012.pdf
https://www.ntv.com.tr/kadina-siddet/son-10-yilda-2337-kadin-siddet-gorerek-hayatini-kaybetti,IlrCsnm8G0KFBXRnyWuE8A
https://www.ntv.com.tr/kadina-siddet/son-10-yilda-2337-kadin-siddet-gorerek-hayatini-kaybetti,IlrCsnm8G0KFBXRnyWuE8A
https://www.birgun.net/haber/turkiye-de-kadin-hakki-ihlalleri-raporu-yayimlandi-290881
https://www.birgun.net/haber/turkiye-de-kadin-hakki-ihlalleri-raporu-yayimlandi-290881
http://www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/aciklamalar
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Aynı şekilde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfının yayımladığı Haziran, Mayıs ve 

Nisan Raporlarına göre de kolluk birimlerinin virüs sebebiyle 6284 sayılı Ailenin 

Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yükümlülüklerini 

yerine etkin bir şekilde getirmedikleri ve kadınların ALO 183’ ulaşmakta güçlük 

çektiği, salgından önce gözlemlenen kötü uygulamaların daha yaygın hale geldiği 

ifade edildi.128 

Tüm bunların yanında yaşanılan pandemi kriziyle birlikte toplumda ortaya çıkan 

sorunlar, kadınları erkeklere nazaran eşitsizlik sebebiyle daha derinden etkilemiştir. 

Başta “Güvenli ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı” başlığı altında ifade edildiği 

gibi işsizlikle ve ekonomik sorunlarla kadınlara daha çok karşı karşıya kalmakta, 

hayatın her alanında kadınlara karşı ihlaller pandemiyle birlikte derinleşmektedir. 

Bu kapsamda devletin uygulamış olduğu politika ise kadınların haklarını gerek 

günlük yaşamda gerekse uzun dönemde iyileştirmek yerine kadın mücadelesinin 

kazanımlarını sönümlendirmek ve kadınların erkek hegemonyasına daha çok 

girmesini sağlamak şeklindedir.  

Bu doğrultuda, kadınların yaşam hakkının korunmasını temel alan İstanbul 

Sözleşmesi tartışmaya açılarak, sözleşmeye yönelik saldırılar AKP iktidarı 

tarafından durmak bilmedi. Kadınlara verilen hakların uygulanabilmesi ve 

kadınların hayatta kalması için toplumda bir nevi bir mücadele yürütülüyor. Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre kadınlar çoğunlukla eşleri 

tarafından öldürülürken eşit ve özgür yaşam hakkının İstanbul Sözleşmesi olmadan 

yerine getirilmesi mümkün değildir. Kadın cinayetlerinde pandemi ile birlikte çok 

ciddi bir artış yaşanırken Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Temmuz ayında AKP 

Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Kadın erkek eşitliği koca bir tantanadır. İstanbul 

Sözleşmesi, başka toplumsal sıkıntıların kapısını araladı"129 dedi. Bir diğer yandan 

Eski AKP milletvekili Yasin Aktay “Bu Sözleşmenin etkinliği arttıkça kadına 

                                                            
128  Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet , Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Mayıs 2020, 

https://morcati.org.tr/izleme-raporlari/koronavirus-salgini-ve-kadina-yonelik-siddet-mor-cati-mayis-2020-

raporu/, Erişim Tarihi: 22.10.2020 
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tantanadir-41574282, Erişim Tarihi: 22.10.2020 
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yönelik şiddette de bir artış olduğunu görebiliyoruz.” İfadelerini kullandı. 130 

Toplumda eşitliğe inanmayan, sözleşmenin uygulanmamasına rağmen artan şiddeti 

kadınlara yaşam hakkı veren İstanbul Sözleşmesine bağlayan AKP iktidarı kadın 

hakkı ihlallerine göz yumuyor.  

Bir diğer yandan şüpheli ölümler de ortaya çıkarılmıyor.  

● Rabia Naz’ın dosyası şüpheler giderilmeden kapandı.131 Şirin Ünal’ın 

evinde ölü bulunan Nadira Kadirova’nın dosyasında kovuşturmaya yer 

olmadığı kararı verildi.132 Ölü bulunan Kadirova’nın odasında boğuşmaya 

dair tespitlerin ve kan izlerinin görüldüğü odanın fotoğrafları ortaya çıktı.133 

Ama biz Nadira’ya ne olduğunu hala bilmezken Şirin Ünsal görevine 

devam ediyor.  

● Gülistan Doku Ocak ayından beri bulunamıyor. Oturma eylemi yapan 

annesi ise “pandemi nedeniyle eylem yasağı” olduğu gerekçesiyle gözaltına 

alındı.134   Polis, Gülistan Dokunun ablasının sırtına defalarca tekme atarken 

annesi bayıldı. Doku’nun erkek arkadaşı Zainal Abarakov serbest 

bırakılmış ve dosyaya ilişkin ifadelerin eksik alındığı belirtilmişti. AKP 

iktidarı mağduru değil faili koruyor. Her bir şüpheli ölümün üzerine 

gidilmeli, tüm gerçekler açığa çıkarılmalıdır.  
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