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GİRİŞ 

 

 

Ülkemizdeki hak ihlalleri her gün daha yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Adalet 

Raporu’nun Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarının olaylarını ve hak ihlallerini 

derlediğimiz bu raporla ortayan çıkan tablo, parti devleti ve tek adam rejiminin 

yarattığı toplumsal tahribatı bir kere daha gözler önüne serdi.  

Geçen sürede Türkiye'de hak ihlallerinin giderilmesi konusunda olumlu bir adım 

atılmamıştır. Aksine İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuoyunun oyalandığı 

dönemde, kolluk şiddeti görülür bir şekilde artmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 

Anayasa'ya aykırı genelgesi ile toplumsal olaylarda görüntü alma yasağı 

getirilmiştir. "Fişleme yasası" olarak adlandırdığımız Güvenlik Soruşturması Yasası 

ise TBMM iradesi yok sayılarak geçirilmiştir. En önemlisi ise insan haklarına dair 

uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden tek adamın hukuken yok 

hükmündeki kararı ile çıkılmıştır.  

Hak ihlallerinin giderek derinleştiği ve ülkenin hukuksuzluklar girdabına 

sürüklendiği ise bir mafya başının ortaya çıkan videolarıyla açık hale gelmiştir. 

Siyaset - mafya - sermaye ilişkilerinin geldiği düzeyin, ne yazık ki Güney Amerika 

ülkesinde geçen bir Netflix dizisinden daha vahim duruma işaret ettiği de açıktır. 

Tüm bunlarla birlikte geçtiğimiz son dört ayda en az; 

-131 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi.   

-804 gün boyunca her türlü eylem ve gösteri salgın bahanesiyle yasaklandı.  

-İstanbul Sözleşmesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri, sosyal medya 

paylaşımları, Boğaziçi protestoları, içki satışı, işçi sendikaları eylemleri ve çeşitli 

soruşturmalar kapsamında toplamda 6 bin 322 kişi gözaltına alındı.  

-89 kadın boşanmak istediği, barışmayı reddettiği, ilişkiyi reddettiği için yani kendi 

hayatına dair karar aldığı için birinci derece yakını, eski eşi ya da sevgili tarafından 

öldürüldü. 65 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.  

-761 işçi çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.  
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-349 habere erişim engeli getirildi.  

-Cezaevlerinde bin 276 kişi hak ihlaline uğradı. 

Belirtmek gerekir ki yukarıdaki tablo son dört ayda basına yansıyanlardır. Toplumsal 

muhalefetin yükseldiği her alanda baskı ve yasakları fütursuzca kullanan iktidarın 

karşısında bu sayılar sadece buzdağının görünen yüzüdür.  
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A.ADALET VE ADALETE ERİŞİM 

 

● IMF, son yayınladığı Raporda dünya çapında ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılalarında pandemi harcamalarının oranlarını gösteren bir rapor 

yayınladı. Raporda, Ocak 2020’den Mart 2021’e kadar hükümetlerin 

duyurduğu ekonomik ve sağlık yatırımları, harcamaları ve yardımları baz 

alınarak, hangi ülkenin halkına ne oranda destek verdiği gösteriliyor.  Bu 

kapsamda Türkiye, en düşük destek veren gruba girdi ve Türkiye, yüzde 1,5 

orana sahip olarak, destek harcamaları yapan ülkeler arasında en alt sıralarda 

yer aldı.1 

● İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili Crispin Blunt ve İşçi Partisi 

milletvekili Hilary Benn'in girişimiyle 53 milletvekili, Boris Johnson 

hükümetini "Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı daha aktif bir 

pozisyon almaya" çağırdı. Türkiye'nin insan hakları yönünden gelişiminin 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "tersine döndüğü" 

söylenen mektupta, "Türkiye'nin demokratik değerleri ne ölçüde paylaştığı 

konusunda" şüphelerin savunuldu. Açıklamaya imza atan milletvekilleri, 

Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının da endişe verici 

olduğunu söyledi.2 

● ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Uygulamaları 2020 Ülke 

Raporunda 2018'de cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra Türkiye'de 

"temel hakların kısıtlandığı ve hukukun üstünlüğünden ödün verildiği" 

belirtildi. Rapor, 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 60 

binden fazla polis, asker ile 125 binden fazla memurun ve yargı 

çalışanlarının üçte birinden fazlasının görevden alındığı; 90 binden fazla 

                                                 
1  IMF raporu: Türkiye, pandemide halkına en az destek veren ülkeler arasında, 

https://www.birgun.net/haber/imf-raporu-turkiye-pandemide-halkina-en-az-destek-veren-ulkeler-arasinda-

342761, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
2  İngiltere'de 53 milletvekilinden mektup: 'Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı daha aktif duruş 

sergilenmeli', https://t24.com.tr/haber/ingiltere-de-53-milletvekilinden-mektup-turkiye-deki-insan-haklari-

ihlallerine-karsi-daha-aktif-durus-sergilenmeli,952437, Erişim Tarihi: 27.05.2021 

 

https://www.birgun.net/haber/imf-raporu-turkiye-pandemide-halkina-en-az-destek-veren-ulkeler-arasinda-342761
https://www.birgun.net/haber/imf-raporu-turkiye-pandemide-halkina-en-az-destek-veren-ulkeler-arasinda-342761
https://t24.com.tr/haber/ingiltere-de-53-milletvekilinden-mektup-turkiye-deki-insan-haklari-ihlallerine-karsi-daha-aktif-durus-sergilenmeli,952437
https://t24.com.tr/haber/ingiltere-de-53-milletvekilinden-mektup-turkiye-deki-insan-haklari-ihlallerine-karsi-daha-aktif-durus-sergilenmeli,952437
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vatandaşın tutuklandığı; 1.500 sivil toplum kuruluşunun kapatıldığı 

belirtildi. 15 Temmuz sonrası "darbe girişimine destek ve terör 

suçlamasıyla" tutuklanan 282 bin 790 kişiden 25 bin 912'si hâlâ yargılama 

için bekliyor. Bu kapsamda Cezaevlerindeki duruma da değinilirken, 2020 

içinde 49 tutuklu ve hükümlünün hastalık, şiddet ya da intihar sebebiyle (15 

kişi) hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis ve bekçilerin, gözaltı sırasında en 

az 14 kişiye kötü muamelede bulunduğu, Ocak - Kasım ayları arasında 

işkence ve kötü muamele şikayetinde bulunan tutuklanan veya gözaltına 

alınanların sayısı ise 573 olduğu söylendi. Yılın ilk sekiz ayında polisin 637 

eyleme müdahale ettiği, 1.364 kişinin bu müdahalelerde şiddete maruz 

kaldığı ifade edildi. Ülkedeki kadın sığınma evlerinin de 3 bin 482 kişilik 

kapasitesinin olduğunu; Temmuz ayına kadar toplam 26 bin 347 kadın ve 

16 bin 49 çocuğun bu sığınma evlerinde kalmış olduğu belirtildi. 

● Avrupa Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) "Milletvekilleri, 

hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi" başlıklı raporuna göre 

Türkiye, Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan 

ülke oldu. Türkiye'nin de dahil olduğu 46 ülkeyi kapsayan rapora göre, 

Türkiye 2019 yılında, GRECO tarafından verilen 31 tavsiyenin yüzde 

74,2'sini yerine getirmedi, 19,4'ünü ise kısmen yerine getirdi, yüzde 6,5'ini 

tamamen uyguladı. Tavsiyelerin en çok dikkate alındığı grup 12 tavsiyenin 

yüzde 8,3'üne uyulan savcılar ve hakimler grupları olurken, milletvekilleri 

ile ilgili 7 tavsiyenin hiçbirine uyulmadı. GRECO, Türkiye'nin 

değerlendirildiği "Uyum ve Ara Uyum" başlıklı daha önceki raporlarında 

Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına 

zarar verdiğine dikkati çekmiş ve bu düzenlemelerin "Yargıç ve hakimleri 

iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha 

sıkıntılı bir duruma soktuğu" uyarısında bulunmuştu. Türkiye’de 

milletvekilleri ile yargı mensupları arasında yolsuzluğun önlenmesi için 

hükümetin somut önlemler almadığı eleştirisi yapılmış ve "genel anlamda 

durumun tatmin edici olmadığı" belirtilmişti. 

● Çorum İskilip ilçe belediyesinin MHP’li başkanı Ali Sülük hakkında 

"usulüne uygun olmayan iş ve işler yaptığı" iddiasıyla suç duyurusunda 

bulunan 3 MHP’li meclis üyesi partilerinden atıldı.3 

                                                 
3  Yolsuzluk iddiası için suç duyurusunda bulunanlar MHP'den atıldı, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yolsuzluk-iddiasi-icin-suc-duyurusunda-bulunanlar-mhpden-atildi-haber-

https://www.gazeteduvar.com.tr/yolsuzluk-iddiasi-icin-suc-duyurusunda-bulunanlar-mhpden-atildi-haber-1523531https:/www.gazeteduvar.com.tr/yolsuzluk-iddiasi-icin-suc-duyurusunda-bulunanlar-mhpden-atildi-haber-1523531
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● Başkanlık sistemine geçilmesinden sonra kamu ihalelerinde ‘rekabeti ve 

şeffaflığı’ öngören açık ihale usulü yerine, şaibelerin daha çok gündeme 

geldiği ‘pazarlık' ve ‘istisna' alımlarının payı gözle görülür derecede arttı. 

Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) verilerine göre, 2020 yılında pazarlık 

usulüyle ihale alımları, 2015 yılında yapılanların neredeyse 3 katına 

yükseldi. 2015'te yüzde 9.1 olan pay, 2020'de tam yüzde 26.3'e fırladı. 

İstisnai alımların payı da 2015'te yüzde 8 iken 2020'de bu oran yüzde 11.4'e 

fırladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ihale kazanan 

yüklenici sayısında da gözle görülür bir azalma oldu. Yüklenici sayısı, 2015 

yılında 49 bin 115 iken, 2020 yılında 37 bin 758 seviyesine indi. Bu da 

‘İhaleler belli kesimlere veriliyor' yorumlarını da beraberinde 

getirdi.İhalelerde yüklenici firma sayısı, 2015 yılında 49 bin 115 iken, 2020 

yılında 37 bin 758 seviyesine indi. Bu dönemde ihalelerde yaşanan bir başka 

gelişme de alımların tek bir bölgeye yığılması yönünde oldu. Kamu 

alımlarının çoğu, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Başkent'e kaydırıldı. 

Ankara'nın içinde yer aldığı İç Anadolu'daki kamu alımlarının payı 

neredeyse, ülkenin payının yarısına çıktı. 2015'te yüzde 35.4 olan pay, 

2020'de yüzde 46.8'e yükseldi.4 

● Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) ilk sırayı Danimarka 

alırken Türkiye 107. oldu. Ülkeler; Hukukun Üstünlüğü, Hükümetin 

Gücünün Sınırlandırılması, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık, Temel Haklar, 

Kişilerin Can ve Mal Güvenliği, Hukuki ve İdari Düzenlemelerin 

Uygulanması ve Vatandaşların Adalete Erişebilirliği kriterleriyle sıralandı.5 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında, "Bizim 

dönemimizde Necip Hablemitoğlu, ki o da FETÖ işidir, faili meçhul cinayet 

var mı? Biz terörle mücadele ediyoruz. 4,5 yıldır İçişleri Bakanlığı 

yapıyorum. İç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi bizim uhdemizde. 

Boş kağıda imza atmaya hazırım. Terörle mücadelede bu başarının altında 

                                                 
1523531https://www.gazeteduvar.com.tr/yolsuzluk-iddiasi-icin-suc-duyurusunda-bulunanlar-mhpden-atildi-

haber-1523531, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
4  İhalelerde ‘Şeffaflık’ gitti ‘İstisna’ geldi, https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ihalelerde-seffaflik-gitti-

istisna-geldi-

6447281/amp/?utm_source=googleamp&utm_medium=insidenews&utm_campaign=insidenews, Erişim 

Tarihi: 28.05.2021 
5  Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye, 128 ülke arasında 107. Sırada, 

https://kisadalga.net/haber/detay/hukukun-ustunlugu-endeksinde-turkiye-107-sirada_7234#.YK-

9Pgz8Czx.twitter, Erişim Tarihi: 28.05.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yolsuzluk-iddiasi-icin-suc-duyurusunda-bulunanlar-mhpden-atildi-haber-1523531https:/www.gazeteduvar.com.tr/yolsuzluk-iddiasi-icin-suc-duyurusunda-bulunanlar-mhpden-atildi-haber-1523531
https://www.gazeteduvar.com.tr/yolsuzluk-iddiasi-icin-suc-duyurusunda-bulunanlar-mhpden-atildi-haber-1523531https:/www.gazeteduvar.com.tr/yolsuzluk-iddiasi-icin-suc-duyurusunda-bulunanlar-mhpden-atildi-haber-1523531
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ihalelerde-seffaflik-gitti-istisna-geldi-6447281/amp/?utm_source=googleamp&utm_medium=insidenews&utm_campaign=insidenews
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ihalelerde-seffaflik-gitti-istisna-geldi-6447281/amp/?utm_source=googleamp&utm_medium=insidenews&utm_campaign=insidenews
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ihalelerde-seffaflik-gitti-istisna-geldi-6447281/amp/?utm_source=googleamp&utm_medium=insidenews&utm_campaign=insidenews
https://kisadalga.net/haber/detay/hukukun-ustunlugu-endeksinde-turkiye-107-sirada_7234#.YK-9Pgz8Czx.twitter
https://kisadalga.net/haber/detay/hukukun-ustunlugu-endeksinde-turkiye-107-sirada_7234#.YK-9Pgz8Czx.twitter
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gayri hukuki, beyaz toros, insanlara işkence, faili meçhul cinayetler eğer 

varsa bana getirin boş kağıda imza atayım ve buradan çıkayım. 

Ben Uluslararası Af Örgütü'nün muhatabıyım. Bana geldiler. Biz Af Örgütü 

ile ilgili her seferinde karşı karşıya geliriz. Her seferinde onlar Türkiye'de 

gideceği yerleri söylerler. Göndeririz, her yeri ziyaret ederler. 4,5 yıldır 

işkence ile ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar. Sistematik işkence ile 

ilgili önümüze bir şey koymadılar" dedi. Ancak açıklama Af Örgütü 

tarafından yalanlandı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar 

ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, Twitter hesabından, Soylu'nun 

açıklamalarına yönelik, "Sayın Soylu'nun iddiasının aksine işkence, kötü 

muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var. Burada paylaşıyorum. 

Uluslararası Af Örgütü olarak uzun yıllardır bırakın tesisleri gezmeyi, 

sorularımıza zamanında cevap alabildiğimizi söyleyemem. Şu konuda ise 

sayın bakanın hakkını vereyim, açıklayıcı olmasa ve geç de olsa çoğu 

sorumuza cevap verildi. Ayrıca zorla kaybedilen 4 kişi aylar sonra Emniyet 

Müdürlüklerinde ortaya çıktı. Bunu da söyledik. Ne söylememiz gerek 

daha?" şeklinde yanıt verdi.6 

● Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Anadolu 

Ajansı’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” 

üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Anayasaya 

göre Anadolu Ajansı’nın özerk ve yayınlarının tarafsız olduğuna dikkat 

çekilen kararda, “Ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve 

Cumhurbaşkanlığına bağlı olan başkanlıkça denetlenmesi, ajansın 

özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme 

ihtimalini barındırmaktadır” denildi.7 

● Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir cumhuriyet savcısının aracına “Arabayı 

bıraktığınız alan yol girişidir bilginize” notu bırakan Süleyman Uysal adlı 

yurttaşın, “aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not 

                                                 
6  "İşkenceyle ilgili tespit yok" diyen Soylu'yu Af Örgütü yalanladı, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iskenceyle-ilgili-tespit-yok-diyen-soyluyu-af-orgutu-yalanladi-

1838983, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
7  AYM: Fahrettin Altun'un AA'daki yetkileri anayasaya aykırı, https://www.birgun.net/haber/aym-fahrettin-

altun-un-aa-daki-yetkileri-anayasaya-aykiri-335265, 24.02.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iskenceyle-ilgili-tespit-yok-diyen-soyluyu-af-orgutu-yalanladi-1838983
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iskenceyle-ilgili-tespit-yok-diyen-soyluyu-af-orgutu-yalanladi-1838983
https://www.birgun.net/haber/aym-fahrettin-altun-un-aa-daki-yetkileri-anayasaya-aykiri-335265
https://www.birgun.net/haber/aym-fahrettin-altun-un-aa-daki-yetkileri-anayasaya-aykiri-335265
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bırakıldığı yönündeki şikâyet üzerine” gözaltına alındığını ve ifadesi 

alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı. 8 

● Avusturya’da üniversite öğrencisi Ali Rıza Sağnak’ı bıçaklayıp öldürdükten 

sonra İzmir’de yakalanan eski polis Oktay Şener’e müebbet hapis cezası 

verildi. Ancak mahkeme kararında ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 25 

yıla indirdi. Sağnak’ın ailesi karara “Mahkemeye 5 TL’lik bir kravat takıp 

gelerek iyi hal indirimi aldı” ifadeleriyle tepki gösterdi.9 

● Cumhurbaşkanı kararı ile BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ortaklığı olan Turkish Petroleum Overseas 

Company Limited (TPOC) tarafından 3 yeni şirket kuruldu. Aralarında 

Kamu İhale Yasası’nın da bulunduğu birçok yasa bu şirketler için 

uygulanmayacak. Kurulan şirketlerin ortaklık yapısı, yeni şirket kurabilmesi 

ya da ortak olabilmesi hakkında tek yetkili ise Cumhurbaşkanı olacak.  Bu 

şirketlerden Turkish Petroleum International Anonim Şirketi’nin sermayesi 

11.7 milyar TL. Merkezi Ankara’da olan şirkette hâkim ortak BOTAŞ. 

Kurulan diğer şirketin ismi BOTAŞ International AŞ’nin sermayesi 3.5 

milyon TL.. Yeni kurulan Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center 

AŞ’nin sermayesi ise 21.4 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul merkezli bu 

şirkette de hâkim ortak TPOC olacak.10 

● AKP’li Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk 

Ekmek büfesini kaldırdı. İBB ise, kaldırılan büfenin yakınında bulunan 

İBB'ye ait alana yeni bir büfe koydu. İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Özgen Nama, konu hakkında açıklamada bulundu. 

Açıklamada, “Dün Sancaktepe belediyesi zabıta ekipleri tarafından 

kaldırılan Halk Ekmek Satış Büfesi bugün İBB kontrolündeki alana yeniden 

kuruldu. Kar-Kış demeden halkımızı Kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturmaya 

çalışan Özgen Nama ve Halk Ekmek çalışanlarına sonsuz teşekkürler” 

denildi.11  

                                                 
8  Savcının aracına not bırakan yurttaş, “sileceklere zarar verdiği” gerekçesiyle gözaltına alınmış, 

https://sendika.org/2021/02/savcinin-aracina-not-birakan-yurttas-sileceklere-zarar-verdigi-gerekcesiyle-

gozaltina-alinmis-607121/, 01.02.2021 
9  Vahşi cinayette kravat indirimi, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/vahsi-cinayette-kravat-indirimi-

41731317, 03.02.2021  
10  Cumhurbaşkanı kararı ile dev sermayeli 3 yeni şirket kuruldu;  şirketler, birçok yasadan da muaf olacak, 

https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-karari-ile-dev-sermayeli-3-yeni-sirket-kuruldu-sirketler-bircok-

yasadan-da-muaf-olacak,932976 , 14.02.2021 
11AKP’li belediye, İBB’nin Halk Ekmek büfesini kaldırdı!, https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-

ibb-nin-halk-ekmek-bufesini-kaldirdi-334165 , 14.02.2021  

https://sendika.org/2021/02/savcinin-aracina-not-birakan-yurttas-sileceklere-zarar-verdigi-gerekcesiyle-gozaltina-alinmis-607121/
https://sendika.org/2021/02/savcinin-aracina-not-birakan-yurttas-sileceklere-zarar-verdigi-gerekcesiyle-gozaltina-alinmis-607121/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/vahsi-cinayette-kravat-indirimi-41731317
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/vahsi-cinayette-kravat-indirimi-41731317
https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-karari-ile-dev-sermayeli-3-yeni-sirket-kuruldu-sirketler-bircok-yasadan-da-muaf-olacak,932976
https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-karari-ile-dev-sermayeli-3-yeni-sirket-kuruldu-sirketler-bircok-yasadan-da-muaf-olacak,932976
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-ibb-nin-halk-ekmek-bufesini-kaldirdi-334165
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-ibb-nin-halk-ekmek-bufesini-kaldirdi-334165
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● Gebze'de, Sultan Orhan Mahallesi'nde Avukat Ersin Arslan, icra kararını 

gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte bir yurttaşın evine gitti. 

Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan kişi silahına sarılarak Arslan'a 

ateş etti. Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını 

kaybetti. Olay sonrasında 80 ilin barolarından ortak bir açıklama yapıldı.12 

● Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklı davada 

karar çıktı. Davada, 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezası verildi. 6 sanık hakkında beraat kararı çıktı.13 

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin 

kapatılması acildir, şarttır. Başka bir ad altında tekrardan faaliyette 

bulunmasına fırsat verilmemelidir” ifadelerine yer verdi. Sonraki günlerde 

Yargıtay HDP hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.14 

● Gezi Parkı protestoları sırasında İstanbul Okmeydanı’nda polisin attığı gaz 

fişeğiyle başından vurulan Berkin Elvan, ölümünün 7. yılında mezarı 

başında anıldı. Anmada adalet talebini bir kez daha vurgulayan anne Gülsüm 

Elvan, Erdoğan'a "7 yıldır bu acıyı çektirdin bana. Ama emin ol ki bütün bu 

annelerin, bütün bu çocukların iki eli senin yakanda" diye seslendi.15 

● Salgının birinci yılında SOL Parti bir rapor yayınladı. Türkiye’de ilk 

vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bu yana salgının ekonomi, sağlık ve eğitim 

alanlarında yarattığı sorunlara odaklanan rapora göre, son 1 yılda 728 bin 

kişi işini kaybetti. Artan işsizlik ve yoksullaşma sonucunda her 10 kişiden 

7’si borçlu. Kredi kartı borçları 206 milyar liraya, ihtiyaç kredisi borçları ise 

386 milyar liraya ulaştı. Diğer yandan, kamunun kaynakları sermayeye 

aktarılmaya devam etti. 2021 bütçesinden sermayeye tanınan teşvik ve vergi 

indirimleri 230 milyar lirayı buldu. Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa’nın 

İstanbul Havalimanı için ödemeleri gereken 1 milyar 45 milyon Euro kira 

iptal edildi. Uzaktan eğitim süreci eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdi. En 

az 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği salgın döneminde, bu 

                                                 
12  80 barodan ortak açıklama: Daha ne kadar öldürüleceğiz?, https://www.birgun.net/haber/80-barodan-ortak-

aciklama-daha-ne-kadar-oldurulecegiz-337877, Erişim Tarihi:31.03.2021 
13  Karlov suikastı davasında karar, https://www.birgun.net/haber/avrupa-konseyi-nden-kavala-karari-daimi-

gundeme-alindi-337316, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
14  Yargıtay HDP'yi kapatma talepleri sonrası harekete geçti, parti hakkında inceleme başlatıldı, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargitay-hdpyi-kapatma-talepleri-sonrasi-harekete-gecti-parti-

hakkinda-inceleme-baslatildi-1817668, 02.03.2021 
15  Berkin Elvan mezarı başında anıldı: Adalet istiyoruz, iki elimiz yakanızda, 

https://www.evrensel.net/haber/427863/berkin-elvan-mezari-basinda-anildi-adalet-istiyoruz-iki-elimiz-

yakanizda, Erişim Tarihi: 16.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/80-barodan-ortak-aciklama-daha-ne-kadar-oldurulecegiz-337877
https://www.birgun.net/haber/80-barodan-ortak-aciklama-daha-ne-kadar-oldurulecegiz-337877
https://www.birgun.net/haber/avrupa-konseyi-nden-kavala-karari-daimi-gundeme-alindi-337316
https://www.birgun.net/haber/avrupa-konseyi-nden-kavala-karari-daimi-gundeme-alindi-337316
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargitay-hdpyi-kapatma-talepleri-sonrasi-harekete-gecti-parti-hakkinda-inceleme-baslatildi-1817668
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargitay-hdpyi-kapatma-talepleri-sonrasi-harekete-gecti-parti-hakkinda-inceleme-baslatildi-1817668
https://www.evrensel.net/haber/427863/berkin-elvan-mezari-basinda-anildi-adalet-istiyoruz-iki-elimiz-yakanizda
https://www.evrensel.net/haber/427863/berkin-elvan-mezari-basinda-anildi-adalet-istiyoruz-iki-elimiz-yakanizda
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eksiği gidermek üzere yeterli kamu kaynağı ayrılmadı. Bunun yerine özel 

okullar ve tarikatlara kaynak aktarılarak, eğitim krizi onlar için bir fırsata 

dönüştürüldü. Yalnızca Şubat 2021’de MEB bütçesinden Maarif Vakfı’na 1 

milyar 231 milyon lira aktarıldı. TÜİK’in en son verilerine göre Ocak 2021 

itibarıyla çalışma yaşındaki kişilerin sayısı 1 milyon 221 bin artarken, 

işgücüne dahil olanların sayısı 366 bin azaldı. Böylelikle işgücüne dahil 

olmayanların sayısı 1 milyon 588 bin daha artmış oldu. TÜİK son 

yayınladığı atıl işgücü oranı istatistiği ile gerçek işsizlik oranının %29.1 

olduğunu kabul etmiş oldu. Son 1 yılda hizmetler sektöründe 472 bin erkek, 

248 bin kadın tam 718 bin kişi işini kaybetti. Özellikle sosyal temas 

gerektiren otel, lokanta, kafe, perakende satış gibi işlerde çalışanlar derin bir 

yoksulluğa sürüklendi.16 

● AKP eski Grup Başkanvekili Özlem Zengin çıplak arama konusunda 

açıklamalarına devam etti. “Türkiye’de çıplak arama yoktur” ifadesini 

kullanmasıyla başlayan süregelen tartışmada Zengin, Mart ayında, 

"Türkiye'de bu tür arama hiç yoktur demiyorum. Madem böyle bir mesele 

var bir zahmet bunun şikayetini de yapın.Bu kadınların tamamı şikayetçi 

olmasını beklerdim, ama şikayetçi değiller. Bu konuda haksızlığa 

uğradığımı düşünüyorum."dedi.17 

● Almanya'nın saygın düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfı (SWP) 

da yeni raporunda Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini 

mercek altına aldı. Türkiye'de demokrasi ve temel haklar alanında 

gerilemelere dikkat çekilirken, yürütmenin, meclisin bütçe gibi konularda 

kalan yetkilerine bile müdahale ettiğine işaret edildi. Devlet kurumlarının 

zayıflaması ve felce uğraması konusunda, Merkez Bankası, Türkiye 

İstatistik Kurumu, Türkiye Varlık Fonu'ndan örnekler aktarılırken, 

Cumhurbaşkanı ile ailesinin bunlar üzerinde devasa nüfuz sahibi olduğu 

belirtildi, buralarda "ahbap-çavuş ilişkilerinin" hüküm sürdüğü kaydedildi. 

● Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 27 ilde 3 bin 40 kişiyle görüşerek 

hazırladığı Mart ayı raporunu açıkladı. Katılımcılara, Türkiye’nin İstanbul 

Sözleşmesi’nden çekilmesi, ekonomik durum, aşı gündemine ilişkin sorular 

yöneltildi. Araştırmada katılımcıların yüzde 46.1’i “Ekonomik durumun 

                                                 
16  Pandemide 1 Yıl, Sol Parti,Mart 2021, https://solparti.org/yayin-oku/28, Erişim tarihi: 20.04.2021 
17  Özlem Zengin: Çıplak arama uygulamasının var olması insan hakları ihlali olduğu anlamına gelmez!, 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/258755/ozlem-zengin-ciplak-arama-uygulamasinin-var-olmasi-

insan-haklari-ihlali-oldugu-anlamina-gelmez, Erişim Tarihi: 20.04.2021 

https://solparti.org/yayin-oku/28
https://www.gercekgundem.com/siyaset/258755/ozlem-zengin-ciplak-arama-uygulamasinin-var-olmasi-insan-haklari-ihlali-oldugu-anlamina-gelmez
https://www.gercekgundem.com/siyaset/258755/ozlem-zengin-ciplak-arama-uygulamasinin-var-olmasi-insan-haklari-ihlali-oldugu-anlamina-gelmez
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sorumlusu” olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi. Katılımcıların yüzde 

74.5’i ekonominin “daha kötüye gideceği” yönünde görüş bildirdi.18 

● İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 

hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na “İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırılan HDP’li 

Belediye Başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye 

başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği, bir 

ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı” 

gerekçeleriyle şikayette bulunulduğu ve Başsavcılık tarafından da 

10/09/2020 tarihli yazıyla Bakanlıktan işlem yapılmasının talep edildiğini 

duyurdu. Başsavcılığın talebi ile Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği ifade 

edilirken19  Süleyman Soylu konu hakkında, “camilerde, özellikle mezarlık 

yerlerde eller arkaya konulmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. Anadolu'nun her 

yöresinin kendine ait birtakım adetleri vardır. Ama İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı bu törende ne için var? İstanbul'un fatihi Fatih Sultan 

Mehmet Han için, fethin ertesi günü kabrini ziyaret etmek için, ona dua 

etmek için, İBB Başkanı sıfatıyla var. Oradaki hazirun da onun için orada. 

Vatandaş da bunun Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. 

Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. 

Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Böyle bir görüntü olamaz. Başka bir şikayet 

daha var, o da şu, diyor ki 'Siz terör örgütünün desteklediği siyasi partinin 

belediye başkanına gidiyorsunuz suçluyu, suçu övüyorsunuz ve diyorsunuz 

ki sizin görevden alınacak olmanızı kabul etmiyorum, diyorsunuz' diyerek 

vatandaş onu da şikayet ediyor." dedi. Bu suç mudur?” sorusuna ise “Bana 

göre öyle. Böyle bir görüntü olamaz” yanıtını verdi ve "Ben buna 

soruşturma izni vermem" ifadesini ekledi.20 CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu bu açıklamalara yönelik “Akıl dışı bir tanımlama. Akılla, 

hukukla, normal yaşamla bağdaşmayan bir tanımlama. ‘Bana göre suç…’ 

İyi de siz kimsiniz? Siz ceza kanunu musunuz? Sizin her söylediğinizin yasal 

                                                 
18  'Krizin sorumlusu Erdoğan', https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/krizin-sorumlusu-erdogan-1827254, 

Erişim Tarihi: 26.04.2021 
19  Bakanlık ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu açıklaması, 

https://www.haber7.com/guncel/haber/3096323-bakanlik-ve-istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-

imamoglu-aciklamasi, Erişim Tarihi: 10.05.2021 

 
20  Soylu: İmamoğlu’nun el bağlaması bana göre suç ama soruşturma izni vermem, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/soylu-imamoglunun-el-baglamasi-bana-gore-suc-ama-sorusturma-

izni-vermem-6417710/, Erişim Tarihi: 10.05.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/krizin-sorumlusu-erdogan-1827254
https://www.haber7.com/guncel/haber/3096323-bakanlik-ve-istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-imamoglu-aciklamasi
https://www.haber7.com/guncel/haber/3096323-bakanlik-ve-istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-imamoglu-aciklamasi
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/soylu-imamoglunun-el-baglamasi-bana-gore-suc-ama-sorusturma-izni-vermem-6417710/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/soylu-imamoglunun-el-baglamasi-bana-gore-suc-ama-sorusturma-izni-vermem-6417710/
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düzenleme olduğunu kabul eden bir karar mı var? Bunu söyleyen de işin 

garip tarafı Türkiye'nin bütün güvenlik görevlilerini yöneten kişi. Size göre 

suç olduğu andan itibaren yani suç şahsileştiği andan itibaren herkes 

beğenmediği kişiyi suçlayabilir. İçişleri Bakanı bu gücü nereden alıyor, bu 

anlayışı nereden alıyor. Erdoğan'dan alıyor. Erdoğan soğan-patates 

üreticilerini bile terörist ilan etti, bakkalı bile terörist ilan etti. Balık baştan 

kokar diye bir atasözümüz var. En tepedeki istediği kişiyi istediği zaman 

terörist ilan edebiliyor. Bizim 128 milyar dolar nerede sorusunu bile 

pankartlardan indiriyorlar. Baş öyleyse etrafı da böyle olacaktır kendisine 

göre suç yaratacaktır. Efendim suçmuş da yine de soruşturma için izin 

vermeyecekmiş. E ver kardeşim! Suç konusunda soruşturma iznini 

vermiyorsan o zaman sen suçlusun. Kendisi de kabul ediyor aslında 

söylediğinin doğru olmadığını. Erdoğan'a yaranmak için böyle bir söylem 

geliştirmiş.” dedi.  

● Yüksek Seçim Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde seçim 

yapılamayacağına ve genel kurulların 300 kişi ile sınırlandırılmasına ilişkin 

karar verdi. 51 baro başkanı yaptıkları ortak açıklamayla, AKP’nin ‘lebalep’ 

kongrelerine herhangi bir sınırlama olmazken genel kurullara getirilen 300 

kişi sınırlamasıyla sandığın kaçırılmak istendiğini söyledi. Açıklamada, 

“Baro genel kurulları için getirilen 300 kişi sınırlamasının pandemi 

mücadelesi ile ilgisi olmayan bir çifte standart uygulaması olduğunu ve 

gerçekçi, bilimsel, hukuksal bir dayanağı olmadığını hepimiz görüyoruz” 

denildi. Ekim 2020’den bu yana baro genel kurullarının yapılmasına izin 

verilmediği hatırlatılarak, Yüksek Seçim Kurulu’nun pandemi nedeniyle 

verdiği karar hakkında “Bu süreçte çeşitli açıklamalar ve Yüksek Seçim 

Kurulu kararları ile hukuka aykırı bir durum olağanmış gibi gösterilmeye 

çalışılıyor ve gerçeğe aykırı açıklamalarla toplumun hafızasında bir algı 

oluşturuluyor” denildi.21 Nisan ayında ise üye sayısı bini geçen Diyarbakır 

ve Hatay’ın da bulunduğu 24 baro, seçimli olağan genel kurulunu yaptı. 

Yapılan seçimlerde 24 baro başkanından 13'ü değişirken, 11 baro yönetimi 

ise güven tazeledi.22 

                                                 
21  51 baro başkanından ortak genel kurul açıklaması: Sandık kaçırılmak isteniyor, 

https://www.birgun.net/haber/51-baro-baskanindan-ortak-genel-kurul-aciklamasi-sandik-kacirilmak-

isteniyor-337491, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
22  24 baro olağan genel kurulunu yaptı, 13 baro başkanı değişti, https://www.gazeteduvar.com.tr/24-baro-

olagan-genel-kurulunu-yapti-12-baro-baskani-degisti-haber-1518960, Erişim Tarihi: 10.05.2021 

https://www.birgun.net/haber/51-baro-baskanindan-ortak-genel-kurul-aciklamasi-sandik-kacirilmak-isteniyor-337491
https://www.birgun.net/haber/51-baro-baskanindan-ortak-genel-kurul-aciklamasi-sandik-kacirilmak-isteniyor-337491
https://www.gazeteduvar.com.tr/24-baro-olagan-genel-kurulunu-yapti-12-baro-baskani-degisti-haber-1518960
https://www.gazeteduvar.com.tr/24-baro-olagan-genel-kurulunu-yapti-12-baro-baskani-degisti-haber-1518960
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● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 10 farklı üniversitede 

toplam 10 yeni fakülte kuruldu. Fakülteler arasında, sayısı nedeniyle 

nitelikleri tartışmalı hale gelen tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri de 

bulunuyor. Yeni kurulan üniversite ve fakülteler şöyle: “Batman 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. İstanbul Galata Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari 

ve Sosyal Bilimler Fakültesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi. Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi. Muş Alparslan 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi.”23 

● Başkanlığını Fatma Şahin'in yaptığı AKP’li Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi'nin, Atatürk düşmanlığıyla bilinen Yavuz Bahadıroğlu’nun 

kitabından bin, Atatürk’e hakaretten ceza alan Mustafa Armağan’ın 

kitabından 84 adet sipariş verirken, Atatürk'ün Nutuk kitabından ise bir adet 

satın alması tepkilere neden oldu.24 

● Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelikle birlikte 39 yıldır devlet memurlarının 

disiplin işlerini düzenleyen “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri 

Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı. 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'na tabi memurlar hakkında uygulanacak yönetmeliğin öngördüğü 

düzenlemeleri yapma yetkisi, TBMM'de TBMM Başkanlık Divanına, Milli 

İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığında 

Bakana, Hakimler ve Savcılar Kurulunda Başkana ait olacak. Ayrıca 

Cumhurbaşkanı tüm kamu idarelerinde, bakanlar bakanlık teşkilatında, üst 

yöneticiler başında bulundukları kamu idarelerinde veya kendilerine bağlı 

birimlerde, bölge müdürleri taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında, valiler taşra 

teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında, belediye başkanları belediye ve bağlı 

                                                 
23  Erdoğan, 10 yeni fakülte daha kurdu, ‘Boş binaya fakülte’, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-

10-yeni-fakulte-daha-kurdu-bos-binaya-fakulte-1832729, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
24  AKP’li belediyeden tepki çeken kitap ihalesi, https://haber.sol.org.tr/haber/akpli-belediyeden-tepki-ceken-

kitap-ihalesi-31387, Erişim Tarihi: 10.05.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-10-yeni-fakulte-daha-kurdu-bos-binaya-fakulte-1832729
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-10-yeni-fakulte-daha-kurdu-bos-binaya-fakulte-1832729
https://haber.sol.org.tr/haber/akpli-belediyeden-tepki-ceken-kitap-ihalesi-31387
https://haber.sol.org.tr/haber/akpli-belediyeden-tepki-ceken-kitap-ihalesi-31387
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kuruluşlarında, misyon şefleri yurt dışı teşkilatında görevli bütün memurlar 

hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak.25 

 

ÖMER GERGERLİOĞLU SÜRECİ 

 

● “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP 

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği 17 Mart tarihinde 

düşürüldü. Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen yargı kararıyla ilgili Anayasa 

Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmış ancak bu sırada Gergerlioğlu’nun 

kesinleşen yargı kararı Meclis’e gelmişti. Gergerlioğlu’nun 

milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar 

eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto 

etti.26 

● Kararın okunmasıyla Meclis’ten ayrılmayan Gergerlioğlu, 21 Mart tarihinde 

Meclis’te gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı27  

● TBMM Başkanı Şentop, "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa 

karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin 

hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor." 

dedi.28 

● Gergerlioğlu, kendisine teslim olması için tanınan 10 günlük süre dolunca 

evine gelen polisler tarafından yeniden gözaltına alındı.29 Salih Gergerlioğlu 

gözaltı anınında babasının kötü muameleye maruz kaldığını belirterek 

“Babama yaşatılan zorbalığa ailecek tanıklık ettik. 3 kardeşiz. Annem ve 

hepimiz çok üzgünüz. Evimizden babamızı zorla çıkarmalarına, yaka paça 

götürmelerine gerek yoktu. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz” dedi. Babasının 

ayakkabısını bile giymesine izin verilmediğini söyleyen Salih Gergerlioğlu, 

                                                 
25  Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi: Erdoğan tüm memurların disiplin amiri oldu, 

https://www.birgun.net/haber/yeni-yonetmelik-yururluge-girdi-erdogan-tum-memurlarin-disiplin-amiri-

oldu-343182, Erişim Tarihi: 11.05.2021 
26  Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/omer-faruk-

gergerlioglunun-milletvekilligi-dustu-6319214/, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
27  Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hdpli-

gergerlioglu-tbmmde-gozaltina-alindi-6326372/, Erişim Tarihi: 03.04.2021 
28  TBMM Başkanı Şentop: Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil, 

https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-baskani-sentop-omer-faruk-gergerlioglu-ile-ilgili-surec-ilk-defa-

karsimiza-cikan-bir-surec-degil/2180666, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
29  Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmek üzere gözaltına alındı, 

https://t24.com.tr/haber/omer-faruk-gergerlioglu-nun-oglu-duyurdu-babami-tutuklamaya-geldiler,943238, 

Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.birgun.net/haber/yeni-yonetmelik-yururluge-girdi-erdogan-tum-memurlarin-disiplin-amiri-oldu-343182
https://www.birgun.net/haber/yeni-yonetmelik-yururluge-girdi-erdogan-tum-memurlarin-disiplin-amiri-oldu-343182
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/omer-faruk-gergerlioglunun-milletvekilligi-dustu-6319214/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/omer-faruk-gergerlioglunun-milletvekilligi-dustu-6319214/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hdpli-gergerlioglu-tbmmde-gozaltina-alindi-6326372/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hdpli-gergerlioglu-tbmmde-gozaltina-alindi-6326372/
https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-baskani-sentop-omer-faruk-gergerlioglu-ile-ilgili-surec-ilk-defa-karsimiza-cikan-bir-surec-degil/2180666
https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-baskani-sentop-omer-faruk-gergerlioglu-ile-ilgili-surec-ilk-defa-karsimiza-cikan-bir-surec-degil/2180666
https://t24.com.tr/haber/omer-faruk-gergerlioglu-nun-oglu-duyurdu-babami-tutuklamaya-geldiler,943238
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“Alelacele ben getirdim, giysin diye. Yoksa çıplak ayak kalacaktı. Böylesi 

bir zorbalığın ne anlamı var” ifadelerine yer verdi.30 HDP Grup Başkan 

Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da darp raporunu sosyal 

medyadan yayımladı.31  

● Gergerlioğlu, götürüldüğü adliyede göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastaneye 

kaldırıldıktan ve anjiyo yapıldıktan sonra cezaevine götürüldü.32 

 

POLİS VE BEKÇİ ŞİDDETİ 

 

● İstanbul’un Esenler ilçesinde yaşayan Harun Çapkan, 2 Mart’ta evinin 

yakınındaki berberden çıktığı sırada “maske takmadığı” gerekçesiyle 

polisler tarafından gözaltına alındı. Karabayır Karakolu’na götürülürken 

şiddete maruz kaldığını belirten Çapkan, polisler hakkında şikayetçi oldu. 

Ancak Çapkan ertesi gün “polise mukavemet” iddiasıyla mahkeme çıkarıldı. 

Denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılan Çapkan, gözaltına alınırken 

yaşadıklarını anlattı. Evinin yakınlarındaki berberden çıktığı sırada Yunus 

ekipleri tarafından durdurularak neden maske takmadığı sorularak kimliği 

istenen Çapkan, “Kimliğim arabada ağabey maskem ise berberde isterseniz 

getireyim” diye verdiği yanıt üzerine polisin “Sen bizimle nasıl 

konuşuyorsun” diyerek hakaretler ettiğini söyledi. Duruma tepki 

gösterdiğini belirten Çapkan, bunun üzerine gözaltına alındığını söyledi. 

Ters kelepçeyle araca bindirildiğini aktaran Çapkan, “Burada da küfür 

etmeye başladılar. Küfür etmeyin deyip tepki gösterdiğimde ise beni 

dövmeye başladılar. Elektro şok verip ayaklarının altını öptürmeye 

çalıştılar. Daha sonra bayıldım ve gözümü karakolda açtım” dedi. 

Kendisine geldiğinde polislerden şikayetçi olduğunu aktaran Çapkan, 

“Karakolda kamera olduğu için şiddet uygulamadılar. Bir gün burada 

tuttuktan sonra ifadeye çağırdılar. İfadede polislere saldırdığımı söylediler. 

                                                 
30  Gözaltına alınan Gergerlioğlu yoğun bakımda, https://www.dw.com/tr/g%C3%B6zalt%C4%B1na-

al%C4%B1nan-gergerlio%C4%9Flu-yo%C4%9Fun-bak%C4%B1mda/a-57088534, Erişim Tarihi: 

03.06.2021 
31  Son dakika... Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı: Anjiyo olacak!, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/omer-faruk-gergerlioglunun-oglu-babami-tutuklamaya-geldiler-

1825254, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
32  Hastanede anjiyo olan Gergerlioğlu cezaevine götürüldü, https://ilerihaber.org/icerik/hastanede-anjiyo-olan-

gergerlioglu-cezaevine-goturuldu-124762.html, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.dw.com/tr/g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nan-gergerlio%C4%9Flu-yo%C4%9Fun-bak%C4%B1mda/a-57088534
https://www.dw.com/tr/g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nan-gergerlio%C4%9Flu-yo%C4%9Fun-bak%C4%B1mda/a-57088534
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/omer-faruk-gergerlioglunun-oglu-babami-tutuklamaya-geldiler-1825254
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/omer-faruk-gergerlioglunun-oglu-babami-tutuklamaya-geldiler-1825254
https://ilerihaber.org/icerik/hastanede-anjiyo-olan-gergerlioglu-cezaevine-goturuldu-124762.html
https://ilerihaber.org/icerik/hastanede-anjiyo-olan-gergerlioglu-cezaevine-goturuldu-124762.html
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Ellerim ters bir şekilde kelepçeli iken nasıl saldırmış olabilirim. Bunu kabul 

etmedim ve asıl saldıranların onlar olduğunu söyledim” diye belirtti.33 

● Adana'da Suriyeli mülteci Ali El Hemdan’ın polis tarafından öldürülmesine 

dair polis memuru F.K. hakkında “kasten öldürme” suçundan açılan davanın 

üçüncü duruşması Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Duruşmayı Adana Barosu, İHD ve ÇHD Adana Şubeleri ile Emek Partisi 

Genel Başkanı Ercüment Akdeniz takip etti. Sanık avukatları Emek Partisi 

Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in duruşmayı takip etmesinden, dava ile 

ilgili basın açıklaması çağrısı yapılması ve davanın hak örgütleri tarafından 

takip edilmesinden rahatsız olduklarını belirterek, davanın siyasi bir dava 

olmadığını iddia etti. Avukatların katılma talebini reddeden heyet, vekalet 

çıkarılması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 27 Mayıs tarihine 

erteledi.34 

● Ankara Öğrenci Dayanışması'ndan 3 öğrenci Şubat ayında, öğlen saatlerinde 

evlerinin önünden polis olduklarını iddia eden kişiler tarafından sivil araca 

bindirilerek kaçırıldı. Kaçırılan öğrencilerden Ali Ayduğan Gölbaşı’na, 

Uğurcan Baynal tehdit edildikten sonra Pursaklar’da bir yere, S.B ise 

Sincan’a bırakıldı. Öğrencilerin avukatlarının başvurusu üzerine Ankara 

Emniyet Müdürlüğü, herhangi bir gözaltı işlemi yapmadıklarını olayla ilgili 

bilgilerinin olmadığını ileri sürdü. 35 Olay sonrasında İnsan Hakları Derneği 

(İHD) Ankara Şubesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Kaçırılan 

öğrencilerden Ali Berke Aydoğan “Birkaç soru soracağız diye 

arkadaşımdan uzaklaştırdılar. Yaka paça arabaya bindirdiler. İki saat 

boyunca tehdit ederek, fiziksel şiddet uygulayarak arabayla dolaştırdılar. 

Bir ara Ankara dışına çıktık. Gölbaşı’nda bir sokakta arabayı yavaşlatıp, 

durdurmadan ‘defol git’ diyerek arabadan attılar. “Arkadaşlarına söyle 

onları da alacağız. Sokakta dolaşamayacaksınız öldürürüz’ diyerek bizi 

ölümle tehdit ettiler. İstedikleri kadar tehdit edebilirler. Ne yapmaya 

çalışırlarsa çalışsınlar, bizi sindiremeyecekler, hiçbir şekilde geri adım 

                                                 
33  İşkenceden şikayetçi olan Harun Çapkan: Susmayacağım, https://www.gazeteduvar.com.tr/iskenceden-

sikayetci-olan-harun-capkan-susmayacagim-haber-1515086, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
34  Suriyeli Ali El Hemdan'ı öldürmekle yargılanan polis, avukatları hedef aldı, 

https://www.evrensel.net/haber/426220/suriyeli-ali-el-hemdani-oldurmekle-yargilanan-polis-avukatlari-

hedef-aldi, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
35  Ankara’da kaçırılan 3 üniversite öğrencisi darp ve tehdit edilip 

bırakıldı,https://www.evrensel.net/haber/426238/ankarada-kacirilan-3-universite-ogrencisi-darp-ve-tehdit-

edilip-birakildi, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/iskenceden-sikayetci-olan-harun-capkan-susmayacagim-haber-1515086
https://www.gazeteduvar.com.tr/iskenceden-sikayetci-olan-harun-capkan-susmayacagim-haber-1515086
https://www.evrensel.net/haber/426220/suriyeli-ali-el-hemdani-oldurmekle-yargilanan-polis-avukatlari-hedef-aldi
https://www.evrensel.net/haber/426220/suriyeli-ali-el-hemdani-oldurmekle-yargilanan-polis-avukatlari-hedef-aldi
https://www.evrensel.net/haber/426238/ankarada-kacirilan-3-universite-ogrencisi-darp-ve-tehdit-edilip-birakildi
https://www.evrensel.net/haber/426238/ankarada-kacirilan-3-universite-ogrencisi-darp-ve-tehdit-edilip-birakildi
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atmayacağız. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar.” diyerek olayı anlattı 
36 

● Antep'in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane sokakta bulunan parkta 

pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki bir kişi ile 28 yaşındaki bekçi 

arasında, saldırgan hareketler yaptığı ileri sürülen köpek nedeniyle tartışma 

çıktı. Köpeğin sahibinin abisini çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi, 

yurttaşın kendisine küfür ettiğini ileri sürerek şahsı ayaklarından vurdu. 37 

● Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı 

Turgut İncel’in evine sabah saatlerinde polislerce baskın düzenlendi. 

İncel’in evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı. İncel ve ailesi, bir buçuk saat 

boyunca yüz üstü yere yatırılarak darbedildiği belirtilirken, polisler, evde 

yaptıkları aramada eşyaları da dağıttı. Aramanın ardından polisler, “yanlış 

ihbar” diyerek evden ayrıldı. 38 

● İstanbul Fatih’te çekildiği anlaşılan görüntülerde 4 bekçi, yere yatırdıkları 

kişiye sert müdahalede bulundu. Bir bekçinin, olay yerine gelen bir başka 

kişinin üstüne yürüdüğü, küfürlü şekilde bağırdığı ve tekme savurduğu 

görüldü. 39 Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre bir yurttaşın 

uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tutuklandığı, diğer 

kişiler hakkında ise sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten 

işlem yapıldığı belirtilirken görevliler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade 

edildi.40 

● İstanbul’un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesinde bekçiler, sokağa çıkma 

kısıtlaması sırasında “kamu huzurunu bozduğu” iddia edilen kişilere 

müdahale etti. Bekçilere mukavemet gösterdiği belirtilen kişilerden biri yere 

yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı ve darp edildi. Bu sırada bir kişi de 

                                                 
36  Ankara’da kaçırılan öğrenciler: Ölümle tehdit edildik, https://www.evrensel.net/haber/426274/ankarada-

kacirilan-ogrenciler-olumle-tehdit-edildik, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
37  Antep'te bir bekçi, parkta köpek gezdiren genci ayağından vurdu, https://www.birgun.net/haber/antep-te-bir-

bekci-parkta-kopek-gezdiren-genci-ayagindan-vurdu-336486, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
38  CHP'li başkanın evini polisler bastı; "Pardon yanlış geldik" deyip gittiler, 

https://www.evrensel.net/haber/427981/chpli-baskanin-evini-polisler-basti-pardon-yanlis-geldik-deyip-

gittiler, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
39  'İstanbul’da bekçi şiddeti' iddiası! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbulda-bekci-siddeti-iddiasi-goruntuler-sosyal-medyada-hizla-

yayildi-1835990, Erişim Tarihi: 14.05.2021 
40  Fatih'teki bekçi şiddetine soruşturma başlatıldı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fatihteki-bekci-

siddetine-sorusturma-baslatildi-1836118, Erişim Tarihi: 14.05.2021 

https://www.evrensel.net/haber/426274/ankarada-kacirilan-ogrenciler-olumle-tehdit-edildik
https://www.evrensel.net/haber/426274/ankarada-kacirilan-ogrenciler-olumle-tehdit-edildik
https://www.birgun.net/haber/antep-te-bir-bekci-parkta-kopek-gezdiren-genci-ayagindan-vurdu-336486
https://www.birgun.net/haber/antep-te-bir-bekci-parkta-kopek-gezdiren-genci-ayagindan-vurdu-336486
https://www.evrensel.net/haber/427981/chpli-baskanin-evini-polisler-basti-pardon-yanlis-geldik-deyip-gittiler
https://www.evrensel.net/haber/427981/chpli-baskanin-evini-polisler-basti-pardon-yanlis-geldik-deyip-gittiler
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbulda-bekci-siddeti-iddiasi-goruntuler-sosyal-medyada-hizla-yayildi-1835990
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbulda-bekci-siddeti-iddiasi-goruntuler-sosyal-medyada-hizla-yayildi-1835990
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fatihteki-bekci-siddetine-sorusturma-baslatildi-1836118
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fatihteki-bekci-siddetine-sorusturma-baslatildi-1836118
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şiddeti engellemek için müdahale etmek isteyince bekçiler havaya ateş 

açtı.41 

● Polis ve bekçiler, Batman’ın Cudi mahallesinde akşam saatlerinde Covid-19 

tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini öne 

sürdükleri 15 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladı. 

● Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Seğmenler parkında sosyal mesafe 

kuralına uymadığı iddia edilen birkaç kişi, bekçiler tarafından yaka paça 

alandan uzaklaştırıldı. Grup içerisinde bulunan bir kişinin 3 bekçi tarafından 

darp edildiği sırada olaya parkta bulunan polisler de karıştı. Şiddet 

görüntüleri o sırada parkta bulunan diğer yurttaşlar tarafından kayda alındı.42  

● Iğdır’da sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkarak Söğütlü Mahallesinde 

dolaşan 4 kişi, bekçiler tarafından fark edildi. Kısıtlama saatinde dışarıda 

bulundukları gerekçesiyle kendilerini uyaran bekçilerle gençler arasında 

tartışma çıkınca polis ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen polis 

ekipleri de tartışmaya dahil olunca tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. 

Konuya ilişkin Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından, 

polis ve bekçiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.43 

 

EGM GENELGESİ: GÖRÜNTÜ ALMAK YASAK 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü 27 Nisan 2021 tarihinde bir Genelge yayınladı. Çağdaş 

Hukukçular Derneği’nin sosyal medya hesabından yayınlanmasıyla toplumun 

haberdar olduğu genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da 

seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar 

verildiği bilgisi yer aldı.  

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına 

tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine 

göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem 

yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine 

                                                 
41  İstanbul ve Batman’da polis-bekçi şiddet, https://gazetekarinca.com/2021/05/istanbul-ve-batmanda-polis-

bekci-siddeti/ , 14.05.2021 
42  Bekçi Şiddeti Bu Kez 'Polis Destekli' , https://www.tamgaturk.com/haber/bekci-siddeti-bu-kez-polis-

destekli-30875.html, 19.05.2021 
43  Iğdır'da polis ve bekçilerin 'orantısız güç kullanımı' konusunda emniyetten açıklama: Soruşturma başlatıldı, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044569621-igdirda-polis-ve-bekcilerin-orantisiz-guc-

kullanimi-konusunda-emniyetten-aciklama-sorusturma/, 24.05.2021 

https://gazetekarinca.com/2021/05/istanbul-ve-batmanda-polis-bekci-siddeti/
https://gazetekarinca.com/2021/05/istanbul-ve-batmanda-polis-bekci-siddeti/
https://www.tamgaturk.com/haber/bekci-siddeti-bu-kez-polis-destekli-30875.html
https://www.tamgaturk.com/haber/bekci-siddeti-bu-kez-polis-destekli-30875.html
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044569621-igdirda-polis-ve-bekcilerin-orantisiz-guc-kullanimi-konusunda-emniyetten-aciklama-sorusturma/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044569621-igdirda-polis-ve-bekcilerin-orantisiz-guc-kullanimi-konusunda-emniyetten-aciklama-sorusturma/
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yer verildi. Görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal 

medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" belirtilirlen ses ve 

görüntü almanın görevi yapmayı da engellediği öne sürüldü.  

Hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilirken böylesine bir tedbirin genelgeyle 

getirilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu kapsamda Genelge, 

Anayasanın 2., 12., 13., 25., 26. ve 36. Maddelerine aykırıdır. Genelge sonrası kolluk 

kuvvetlerinin görüntü alan yurttaşlara ve basın mensuplarına şiddet uyguladı.  

● 1 Mayıs 'ta Taksim'e çıkmak isteyen gruba uygulanan sert müdahaleyi 

görüntüleyen gazeteci Sultan Eylem Keleş’e polisin genelgeyi hatırlatması 

kameraya yansıdı. Görüntü almaya çalışan Keleş'in ''Gazeteciyiz, işimizi 

yapıyoruz'' itirazı üzerine, polisler ''Genelge talimatı var'' dedi. DİSK Basın-

İş'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tekrar ediyoruz; Emniyet'in 

genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez!" denildi. 

● Yol TV sosyal medya hesabından "Ankara’da 'genelge'yi gerekçe gösteren 

polis #1Mayıs eylemlerini görüntüleyen Yol TV muhabiri Özge Uyanık'ın 

“polis telefonunu yere atıp üzerine bastı" açıklamasında bulundu.44  

● Afyonkarahisar'da polisler ile tartışırken cep telefonu ile çekim yapmak 

isteyen bir kişi, emniyetin genelgesi gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.45 

Toplumsal olaylarda polislerin görüntülerinin kaydedilmesini yasaklayan bu genelge 

tartışılırken, Anayasa Mahkemesi’nden, kamera kayıtlarının önemine işaret eden bir 

hak ihlali kararı geldi. 

● Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili protestolar sırasında polisin kendisini darp 

ettiği gerekçesiyle yargıya başvuran, ancak sonuç alamayınca Anayasa 

Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan Şadiye Dilan Doğan, kamera 

kayıtlarının incelenmesi sonucunda haklı bulundu. Anayasa Mahkemesi 

"eziyet yasağının ihlal edildiğine" oy birliği ile karar verirken, Doğan'a 40 

bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda kamera 

                                                 
44  Polis, 1 Mayıs eylemlerini görüntüleyen gazetecinin telefonunu yere atıp, üzerine bastı, 

https://www.gercekgundem.com/medya/271217/polis-1-mayis-eylemlerini-goruntuleyen-gazetecinin-

telefonunu-yere-atip-uzerine-basti, Erişim tarihi: 03.04.2021 
45  Tartıştığı polisleri görüntülemek isteyen kişi gözaltına alındı, https://www.birgun.net/haber/tartistigi-

polisleri-goruntulemek-isteyen-kisi-gozaltina-alindi-344507, Erişim Tarihi: 14.05.2021 

https://www.gercekgundem.com/medya/271217/polis-1-mayis-eylemlerini-goruntuleyen-gazetecinin-telefonunu-yere-atip-uzerine-basti
https://www.gercekgundem.com/medya/271217/polis-1-mayis-eylemlerini-goruntuleyen-gazetecinin-telefonunu-yere-atip-uzerine-basti
https://www.birgun.net/haber/tartistigi-polisleri-goruntulemek-isteyen-kisi-gozaltina-alindi-344507
https://www.birgun.net/haber/tartistigi-polisleri-goruntulemek-isteyen-kisi-gozaltina-alindi-344507
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görüntüleri etkili oldu. Görüntüleri inceleyen Anayasa Mahkemesi, Doğan 

hakkında eziyet yasağının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verdi.46 

Süleyman Soylu ise 'ses ve görüntü kaydı alınmaması' ile ilgili genelgeyi "Dünyada, 

cep telefonlarından önce adalet tecelli etmiyor muydu?" sözleriyle savundu.47 

Ankara, Diyarbakır, Kars ve Eskişehir ve Kayseri Barosu Genelgeye karşı dava 

açtı.48 

 

DERİN YOKSULLUK 

 

2021 Şubat ayı itibariyle Türkiye’de 34 milyon kişinin bankalara borçlu olduğu 

ortaya çıkarken 2020’de kart borcunu ödeyemeyen 1 milyon 420 bin ile bireysel 

kredi borcunu ödeyemeyen 2 milyon 52 bin kişinin yasal takibe alındığı ifade edildi.  

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 12 Şubat 2021 itibariyle 

Türkiye’de 34 milyon kişinin bankalara borçlu olduğunu açıkladı. Kredi kartı borç 

tutarının 147.9 milyar TL, toplam tüketici kredi borcunun ise 679.9 milyar TL 

olduğunu açıklayan Elvan, kredi ve kredi kartı borçlusu sayısının 2 milyon 107 bin 

kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükseldiğini bildirdi.49 

● Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından hazırlanan ‘Gençlik 

Araştırması Raporu’ çevrimiçi platformda gerçekleştirilen basın toplantıyla 

yayımlandı. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu 20-30 yaş arasındaki 

gençlerle görüşülerek hazırlanan raporda gençlerin ekonomik durumu, 

aileleriyle karşılaştırıldı. Raporda yer alan verilere göre; gençlerin yüzde 

53,8’i anne ve babasından daha eğitimli olmasına rağmen daha düşük gelire 

sahip. Gençlerin yüzde 51,7’si ekonomik olarak ailesine bağımlı yaşıyor ve 

yakın geleceğe dair umutlu değil. Ankete katılan gençlerin, yüzde 93,8’i 

mevcut gelirinin konut, yüzde 87,7’si ise araç sahibi olmak için yeterli gelire 

sahip olmadığını belirtiyor. Rapora göre, ‘Mevcut gelirinizle tatile gidebilir 

                                                 
46  ANAYASA MAHKEMESİ "KAMERA KAYITLARI" ÜZERİNDEN HAK İHLALİ KARARI VERDİ, 

https://ankahaber.net/haber/detay/anayasa_mahkemesi_kamera_kayitlari_uzerinden_hak_ihlali_karari_verdi

_37914, Erişim Tarihi: 14.05.2021 
47  Soylu, böyle savundu: Cep telefonlarından önce adalet tecelli etmiyor muydu?, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soylu-boyle-savundu-cep-telefonlarindan-once-adalet-

tecelli-etmiyor-muydu-1832818, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
48  Emniyetin genelgesine karşı bir dava da Kayseri Barosu'ndan, 

https://www.bundlehaber.com/detay/8d312aa1-ccb3-4174-9ff8-3c3b906b26de?l=1, Erişim Tarihi: 

10.05.2021 
49  Halkın gündemi geçim sıkıntısı, https://www.birgun.net/haber/halkin-gundemi-gecim-sikintisi-336700, 

Erişim Tarihi: 16.04.2021  

https://ankahaber.net/haber/detay/anayasa_mahkemesi_kamera_kayitlari_uzerinden_hak_ihlali_karari_verdi_37914
https://ankahaber.net/haber/detay/anayasa_mahkemesi_kamera_kayitlari_uzerinden_hak_ihlali_karari_verdi_37914
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soylu-boyle-savundu-cep-telefonlarindan-once-adalet-tecelli-etmiyor-muydu-1832818
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soylu-boyle-savundu-cep-telefonlarindan-once-adalet-tecelli-etmiyor-muydu-1832818
https://www.bundlehaber.com/detay/8d312aa1-ccb3-4174-9ff8-3c3b906b26de?l=1
https://www.birgun.net/haber/halkin-gundemi-gecim-sikintisi-336700
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misiniz?’ sorusu sorulan 20-30 yaş arası gençlerin yüzde 72,2’si ise ‘hayır’ 

yanıtını veriyor.50 

● CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin yürüttüğü Askıda Fatura 

kampanyasından yararlanan yurttaş sayısı, yarım milyona yaklaştı. CHP 

Yerel Yönetimler Birimi, 11 büyükşehir belediyesinin pandemi 

yardımlarına ilişkin yeni verilerini duyurdu. Bir yıllık pandemi sürecinde, 

ihtiyaç sahibi vatandaşların 44 milyon TL tutarındaki 461 bin 908 adet 

faturasının “Askıda Fatura” kampanyası kapsamında karşılandığı açıklandı. 

11 büyükşehir belediyesinin, su faturasını ödeyemeyen 1 milyon 173 bin 

abonenin suyunu kesmediği ve belediyelere ait işyerlerinin 15 bin 251 adet 

kira ücretinin de ertelendiği kaydedildi.51 

● DİSK, emeklilerin bayram ikramiyesi hakkında bir araştırma bülteni 

yayımladı.  Bültende, ikramiyeye 3 yıldır zam yapılmadığına değinildi. 

Yayınlanan açıklamada, “Türkiye’de 13,3 milyona yakın emekli ve hak 

sahibi var. Türkiye’nin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturan 

emekliler için bayram aynı zamanda ikramiye demek. Ancak fiyatlar başını 

alıp giderken emekli bayram ikramiyesi üç yıldır 1.000 TL olarak yerinde 

sayıyor. Üç yıldır emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmadı. Emekli 

bayram ikramiyeleri asgari ücrete göre 763 TL, gıda enflasyonuna göre 677 

TL ve ortalama enflasyona göre 556 TL eridi. Emekli bayram ikramiyesi 

asgari ücrete paralel artsaydı 1.763 TL olmalıydı. Yaklaşık 1800 TL olması 

gereken bayram ikramiyesi üç yıldır 1.000 TL olarak yerinde sayıyor.” 

ifadelerine yer verildi.52  

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği ikramiyenin yüzde 

10’luk zamla bin 100 lira olacağını açıkladı. Ancak bu miktar, enflasyon 

oranında zam beklentisinde olan emeklilerde tepkiye neden oldu. Yüksek 

enflasyonla alım güçleri daha da düşen emekliler, "100 liraya 1,5 kilo et bile 

alınmıyor"  dedi.53 

                                                 
50  SODEV'den rapor: Gençler eğitimli ancak yoksul, https://www.birgun.net/haber/sodev-den-rapor-gencler-

egitimli-ancak-yoksul-345311, Erişim Tarihi: 28.05.2021 
51  Yurttaş ‘askıda fatura’ya muhtaç, https://www.birgun.net/haber/yurttas-askida-fatura-ya-muhtac-336696, 

Erişim Tarihi: 16.04.2021 
52  Emeklilerin bayram ikramiyesi nasıl eridi?, http://arastirma.disk.org.tr/?p=5671, Erişim Tarihi: 03.04.2021 
53  Emekliye 100 liralık ikramiye zammı hayal kırıklığına yol açtı, https://www.dw.com/tr/emekliye-100-

liral%C4%B1k-ikramiye-zamm%C4%B1-hayal-k%C4%B1r%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-

yol-a%C3%A7t%C4%B1/av-57367762, Erişim Tarihi:07.06.2021 

https://www.birgun.net/haber/sodev-den-rapor-gencler-egitimli-ancak-yoksul-345311
https://www.birgun.net/haber/sodev-den-rapor-gencler-egitimli-ancak-yoksul-345311
https://www.birgun.net/haber/yurttas-askida-fatura-ya-muhtac-336696
http://arastirma.disk.org.tr/?p=5671
https://www.dw.com/tr/emekliye-100-liral%C4%B1k-ikramiye-zamm%C4%B1-hayal-k%C4%B1r%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-yol-a%C3%A7t%C4%B1/av-57367762
https://www.dw.com/tr/emekliye-100-liral%C4%B1k-ikramiye-zamm%C4%B1-hayal-k%C4%B1r%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-yol-a%C3%A7t%C4%B1/av-57367762
https://www.dw.com/tr/emekliye-100-liral%C4%B1k-ikramiye-zamm%C4%B1-hayal-k%C4%B1r%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-yol-a%C3%A7t%C4%B1/av-57367762
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● İŞKUR üzerinden bir devlet okulunda asgari ücretle geçici çalışan üç çocuk 

babası Fedai Kuşçu, Kovid-19'a yakanlandı. Bu süre içinde çalışamadığı için 

ücretini alamadı. Bakkala ve çevreye borçlarını ödemekte zorlanan Kuşçu, 

pazar günü eşine cebindeki 12 lirayı verdi ve hayatına son verdi.54 

● YOL TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir vatandaş "Biz 

soğan, patates, makarna istemiyoruz, yardım istemiyoruz, iş istiyoruz!" dedi. 

Vatandaş konuşmaya devam ettikçe çevredekiler alkışladı. Vatandaş, 

kendisini izleyen gençlere "İşiniz var mı?" diye sordu. Bir genç de "Boş 

geziyorum, hiçbir şey götüremiyorum evime" yanıtını verdi. 55 

● MetroPOLL Araştırma, yaptığı bir ankette katılımcılara, “Sizce hangisi 

ülkenin en acil sorunudur?” sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 58’i, 

ülkenin en önemli sorunu olarak geçim sıkıntısı ve işsizliği gördüğünü 

söylerken AKP seçmeninin yüzde 44.6’sı MHP seçmeninin de yüzde 55.3’ü 

en büyük sorunun geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu söyledi. İkinci sırada 

pandemi yer alırken son sırada ise yüzde 3 ile yeni Anayasa yer aldı. Anketi 

değerlendiren Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, 

“Metropoll’ün Şubat 2021 araştırmasına göre halkın acil sorunları 

arasında yeni anayasa yer alıyor sayılmaz” ifadelerini kullandı. 

Katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu 

yöneltildi. Katılımcıların yüzde 46'sı onayladığını söylerken, yüzde 47,8'si 

ise onaylamadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 6,2'si ise, "Fikrim 

veya cevabım yok" dedi.56 Metropoll’ün nisan ayında yapmış olduğu 

araştırmaya göre de “Gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar" diye 

sorulan ankette, "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" yanıtı verenlerin 

oranı yüzde 26,6 olurken, "Sadece gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı 

karşılayabiliyorum" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 53,6 oldu.57 

                                                 
54  Koronavirüse yakalandığı için çalışamayan işçi, cebindeki 12 TL'sini eşine bırakarak intihar etti, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/268296/koronaviruse-yakalandigi-icin-calisamayan-isci-cebindeki-

12-tlsini-esine-birakarak-intihar-etti, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
55  Konuştukça çevredekiler alkışladı: "Torpili varsa işe giriyor, benim kızım iki üniversite bitirmiş işi yok, niye 

yok; çünkü çete değilsin, hırsız değilsin!", https://t24.com.tr/video/konustukca-cevredekiler-alkisladi-biz-

sogan-patates-makarna-istemiyoruz-yardim-istemiyoruz-is-istiyoruz,38094, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
56  Anket: Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanlar daha fazla, https://www.gazeteduvar.com.tr/anket-

erdoganin-gorev-yapis-tarzini-onaylamayanlar-daha-fazla-haber-1515094, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
57  Anket: Halkın dörtte biri, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, 

https://t24.com.tr/haber/anket-halkin-dortte-biri-gida-ve-barinma-gibi-temel-ihtiyaclarini-

karsilayamiyor,949952?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim 

Tarihi: 10.05.2021 

https://www.gercekgundem.com/guncel/268296/koronaviruse-yakalandigi-icin-calisamayan-isci-cebindeki-12-tlsini-esine-birakarak-intihar-etti
https://www.gercekgundem.com/guncel/268296/koronaviruse-yakalandigi-icin-calisamayan-isci-cebindeki-12-tlsini-esine-birakarak-intihar-etti
https://t24.com.tr/video/konustukca-cevredekiler-alkisladi-biz-sogan-patates-makarna-istemiyoruz-yardim-istemiyoruz-is-istiyoruz,38094
https://t24.com.tr/video/konustukca-cevredekiler-alkisladi-biz-sogan-patates-makarna-istemiyoruz-yardim-istemiyoruz-is-istiyoruz,38094
https://www.gazeteduvar.com.tr/anket-erdoganin-gorev-yapis-tarzini-onaylamayanlar-daha-fazla-haber-1515094
https://www.gazeteduvar.com.tr/anket-erdoganin-gorev-yapis-tarzini-onaylamayanlar-daha-fazla-haber-1515094
https://t24.com.tr/haber/anket-halkin-dortte-biri-gida-ve-barinma-gibi-temel-ihtiyaclarini-karsilayamiyor,949952?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/anket-halkin-dortte-biri-gida-ve-barinma-gibi-temel-ihtiyaclarini-karsilayamiyor,949952?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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● Türkiye'de sayısı 120 bini bulan restoran ve kafeler ile bu sektörde istihdam 

edilen 2 milyona yakın çalışan salgından en fazla etkilenen kesimlerin 

başında geliyor. Ramazan Bayramı boyunca kapalı kalan restoran ve 

kafelerde iflas oranının yüzde 25'e çıktığı tahmin ediliyor. Pandemi 

döneminin başlangıcından bu yana işletmelerin yüzde 20'sinin iflas ettiğini 

dile getiren Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri 

Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, geçen sene başlayan kısmi 

kapatmaların bu sene de devam ettiğine dikkat çekti ve bunun sektörde iflas 

ve kapanmaları artıracağını söyledi. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise 

şu ifadeleri kullandı: "Açılmazsa inanılmaz sıkıntıya girecek sektör. Bu 

süreçte de bizim sektöre özel bir teşvik lazım. Çalışanların 1.500 TL ile 

geçinmesi çok zor. Çalışanların yarısı bekliyor şu an. Yasaktan sonra destek 

gelmezse en az 300 bin kişi işsiz kalabilir."58 

● Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve bir süredir borçlarını ödeyemediği 

için bunalımda olan iki çocuk babası çiftçi, av tüfeği ile yaşamına son verdi. 

Çiftçinin "Borcum çok, traktörümü de satın borçlarımı ödeyin, bu 

onursuzluğa dayanamam” notu bıraktığı ortaya çıktı.59 

● Mersin'in Mut ilçesinde 10 yıldır kokoreç dükkanı işleten 48 yaşındaki 

Murat Gümüş, evinin önünde yaşamına son verdi. 1 çocuk sahibi olan 

Gümüş, intiharından iki hafta önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 

yaşadığı ekonomik zorluğa isyan etmişti.60 

● Erdoğan, tam kapanmanın bitişiyle birlikte yaptığı açıklamada esnafa destek 

paketini duyurdu. Erdoğan, salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup 

esnafa bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira hibe desteği verileceğini söyledi.61 

 

  

                                                 
58  Restoran ve kafelerde iflas oranı yüzde 25'e dayandı, https://t24.com.tr/haber/restoran-ve-kafelerde-iflas-

orani-yuzde-25-e-dayandi,946180, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
59  Borçlarını ödeyemeyen çiftçi yaşamına son verdi: 'Bu onursuzluğa dayanamam', 

https://ilerihaber.org/icerik/borclarini-odeyemeyen-ciftci-yasamina-son-verdi-bu-onursuzluga-dayanamam-

125924.html, Erişim Tarihi: 11.05.2021 
60  "Siftah edemeden dükkan kapatıyorum" yazan esnaf yaşamına son verdi, 

https://www.birgun.net/haber/siftah-edemeden-dukkan-kapatiyorum-yazan-esnaf-yasamina-son-verdi-

343274, Erişim Tarihi: 03.04.2021 
61  Erdoğan: Salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa; bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira verilecek, 

https://t24.com.tr/haber/canli-erdogan-salgin-musibetine-karsi-verdigimiz-mucadelenin-tek-amaci-84-

milyon-insanimizin-sagligini-korumak-ve-gelecegini-guvence-altina-almaktir,952899, Erişim Tarihi: 

28.05.2021 

https://t24.com.tr/haber/restoran-ve-kafelerde-iflas-orani-yuzde-25-e-dayandi,946180
https://t24.com.tr/haber/restoran-ve-kafelerde-iflas-orani-yuzde-25-e-dayandi,946180
https://ilerihaber.org/icerik/borclarini-odeyemeyen-ciftci-yasamina-son-verdi-bu-onursuzluga-dayanamam-125924.html
https://ilerihaber.org/icerik/borclarini-odeyemeyen-ciftci-yasamina-son-verdi-bu-onursuzluga-dayanamam-125924.html
https://www.birgun.net/haber/siftah-edemeden-dukkan-kapatiyorum-yazan-esnaf-yasamina-son-verdi-343274
https://www.birgun.net/haber/siftah-edemeden-dukkan-kapatiyorum-yazan-esnaf-yasamina-son-verdi-343274
https://t24.com.tr/haber/canli-erdogan-salgin-musibetine-karsi-verdigimiz-mucadelenin-tek-amaci-84-milyon-insanimizin-sagligini-korumak-ve-gelecegini-guvence-altina-almaktir,952899
https://t24.com.tr/haber/canli-erdogan-salgin-musibetine-karsi-verdigimiz-mucadelenin-tek-amaci-84-milyon-insanimizin-sagligini-korumak-ve-gelecegini-guvence-altina-almaktir,952899


25 | Adalet Raporu (Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 2021) 

 

EŞİTSİZ DÜZEN ADALETSİZ DAĞILIM 

 

Özellikle salgın döneminde ekonomik krizi daha derin hisseden yurttaşlar açlıkla 

sınanırken, devlet kurumlarına ve yandaşlara milyarlarca lira para harcandı.  

● Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “2020 Yılı Faaliyet Raporu” yayımlandı. 

Yüksek harcamaları gün yüzüne çıkartan raporda, dikkat çekici detaylar da 

yer aldı. 2020 yılında 11 milyar TL’ye yakın para harcayan idare, 297 

milyon TL’lik mal ve hizmet alımı yaptı. Diyanet’in 2020 yılındaki toplam 

harcamasının yüzde 81’i personel giderlerinde, yüzde 13’ü SGK 

giderlerinde, yüzde 3’ü ise mal ve hizmet alımı giderlerinde kullanıldı. 

İdarenin yatırım hizmetlerini ve yatırım tutarlarını paylaştığı tablodaki 

yüksel maliyetler de göze çarptı. Buna göre, Türkiye genelindeki 60 

müftülük binasının inşaat, bakım ve onarımı için 4,1 milyon TL kullanıldı.62  

● 22 Nisan 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Diyanet TV'nin 

yayıncı şirketi Vakıf Medya Sanat Radyo Televizyon Anonim Şirketi, 

sermayesini 25 milyon 275 bin TL'ye çıkardı. Şirket, Mayıs 2018’de 275 bin 

TL sermaye ile kurulmuştu.63 

● Kapalı İstihbarat ve Savunma Hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek 

menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar 

ve olağanüstü hizmetlerle ilgili kullanılan ödenekten ocakta 267 milyon TL, 

şubatta 89 milyon TL, martta 371 milyon TL ve nisanda 52 milyon TL 

harcandı. Ocakta 46 milyon TL, şubatta 147 milyon TL ve martta 167 

milyon TL’yi kira giderleri için harcayan iktidar, nisanda ise 224 milyon 827 

bin TL’lik kira harcaması yaptı. Yılın ilk dört ayındaki kira gideri, 586 

milyon TL’ye ulaştı. Kira kaleminden en çok harcama, hizmet binaları ve 

araç kiraları için gerçekleştirildi. Dört ayda kiralık araçlara 139 milyon TL, 

hizmet binalarına ise 162 milyon TL ödendi. Güvenlik ve savunmaya 

yönelik mal ve hizmet alımları için ocak ayındaki 18 milyon TL’lik harcama 

ile başlayan iktidar, şubatta 125 milyon TL, martta 348 milyon TL ve 

nisanda 478 milyon TL harcadı. Dört ayda 970 milyon TL’lik savunma 

                                                 
62  Yıllık 11 milyar TL bile dayanmıyor, https://www.birgun.net/haber/yillik-11-milyar-tl-bile-dayanmiyor-

336597, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
63  Diyanet TV, sermayesini 275 bin TL'den 25 milyon 275 milyon TL'ye çıkardı, 

https://www.birgun.net/haber/diyanet-tv-sermayesini-275-bin-tl-den-25-milyon-275-milyon-tl-ye-cikardi-

343381, Erişim Tarihi: 14.05.2021 

https://www.birgun.net/haber/yillik-11-milyar-tl-bile-dayanmiyor-336597
https://www.birgun.net/haber/yillik-11-milyar-tl-bile-dayanmiyor-336597
https://www.birgun.net/haber/diyanet-tv-sermayesini-275-bin-tl-den-25-milyon-275-milyon-tl-ye-cikardi-343381
https://www.birgun.net/haber/diyanet-tv-sermayesini-275-bin-tl-den-25-milyon-275-milyon-tl-ye-cikardi-343381
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harcaması yapılırken, en çok parayı, 104 milyon TL ile teçhizat onarımı, 

daha sonra 78 milyon TL ile teçhizat alımı için kullandı.64 

● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Diyanet arasında, “İnsan 

haklarıyla ilgili farkındalık artırıcı projelerin hayata geçirilmesi” amacıyla 

protokol imzalandı. imzalanan protokolün amacı, “insan haklarıyla ilgili 

farkındalık artırıcı protokollerin hayata geçirilmesi” olarak açıklandı.65 

● Hisselerinin yüzde 46,12’si Fransız havalimanı işletmecisi Aéroports de 

Paris Grubu’na ait olan TAV Havalimanları Holdinge, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı tarafından, pandemi süreci gerekçe gösterilerek kira ayrıcalığı 

yapıldığı bakanlık tarafından kabul edildi. Bakanlık tarafından, “Nisan-

Aralık 2020 dönemi için vadesi ertelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar 

iptal edilmiş ve belirtilen döneme ait kira bedeli, faturaları iptal edilen bu 

kiracılara tahsisli mahaller için 01.01.2021-31.12.2022 dönemine ait icra 

bedellerine 2 yıl boyunca yüzde 50 oranında indirim uygulamaya 

başlanılmıştır” bilgisi verildi.66 

● 13 Mart günü açıklanan Ekonomi Reform Paketi ise eleştirilerin konusu 

oldu. Son 5 yılda 12. Ekonomi reform paketi olan pakette, işsizliğe ilişkin 

herhangi bir madde olmaması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, paketi “Bir 

ekonomi paketi açıkladılar, işsizliği çözecek tek madde yok. 10 milyonu 

aşkın işsiz var… Birileri 3-4 maaş alırken neden birisi işsiz" sözleriyle 

eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bütün bu tabloları biliyoruz. Güvenin bize, 

gerçekten de güvenin bize. Türkiye’yi değiştireceğiz, Türkiye'ye huzuru, 

bereketi getireceğiz. Hiçbir kadın pazar artıklarından evine bir yiyecek 

bulabilir miyim diye çalışmayacak ve götürmeyecek” dedi.67 Zira pakette 

“Kamuda taşıt alımına sınırlamalar getirilecek, israf önlenecek” denilmiş ve 

taşıt alımı ve kiralanmasında “düşük maliyet”, “zorunlu ihtiyaç” ve “yerli 

üretim” kriterleri uygulanacağı belirtilmişti. Ancak açıklamadan 6 gün sonra 

Milli Eğitim Bakanlığı 18 Mart günü imzaladığı sözleşme ile günlüğü 2 bin 

160 liradan, 4 adet lüks koruma aracı kiraladı. 2020 model 150 beygir 

                                                 
64  Saray, örtülü ödenekten 4 ayda 780 milyon lira harcadı, http://www.krttv.com.tr/ekonomi/saray-ortulu-

odenekten-4-ayda-780-milyon-lira-harcadi-h77349.html, Erişim Tarihi: 28.05.2021 
65  Diyanet ‘insan hakları’nda da sahnede, https://www.birgun.net/haber/diyanet-insan-haklari-nda-da-sahnede-

337695, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
66  Bakanlığın TAV'dan 9 ay kira almadığı doğrulandı, https://www.birgun.net/haber/bakanligin-tav-dan-9-ay-

kira-almadigi-dogrulandi-342768, Erişim Tarihi: 03.052021 
67  Gündem ekonomi paketi: İşsizler için madde yok, https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem-ekonomi-paketi-

issizler-icin-madde-yok-haber-1515962, Erişim Tarihi: 03.05.2021 

http://www.krttv.com.tr/ekonomi/saray-ortulu-odenekten-4-ayda-780-milyon-lira-harcadi-h77349.html
http://www.krttv.com.tr/ekonomi/saray-ortulu-odenekten-4-ayda-780-milyon-lira-harcadi-h77349.html
https://www.birgun.net/haber/diyanet-insan-haklari-nda-da-sahnede-337695
https://www.birgun.net/haber/diyanet-insan-haklari-nda-da-sahnede-337695
https://www.birgun.net/haber/bakanligin-tav-dan-9-ay-kira-almadigi-dogrulandi-342768
https://www.birgun.net/haber/bakanligin-tav-dan-9-ay-kira-almadigi-dogrulandi-342768
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem-ekonomi-paketi-issizler-icin-madde-yok-haber-1515962
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem-ekonomi-paketi-issizler-icin-madde-yok-haber-1515962
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gücündeki 4 aracın 9 aylık toplam kira bedeli, 583 bin 200 TL oldu. Araçlar 

öncü ve artçı koruma otosu olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve 

bakanlık üst düzey bürokratlarının koruma hizmetlerinde kullanılacak.68 

● Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Çevreye Duyarlı 

Bireyler Yetiştirmek" projesi kapsamında Eylül 2020'de Almanya'ya 

gönderilen 45 kişiden 43'ünün aylardır ülkeye geri dönmedikleri ortaya çıktı. 

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Almanya'ya düzenlenen gezi ile 

ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geziye katılan Başkan 

yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıkladı. İçişleri 

Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaparak, soruşturma kapsamında vali 

yardımcısı ile 3 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.69 Bir 

diğer yandan AKP’li Akçakiraz Belediyesi’nin başkanı Sabahattin Kaya, 

yaşanan bu durumu skandal ifadelerle savundu. Kaya ‘bir dostun hatrına 

bunu yaptık’ derken “buradan giderler ve iş güç sahibi olurlar, bana makul 

geldi” diyerek bu işin planlı olduğunu da doğrulamış oldu.70 Yaşanan olay 

sonrasında Almanya, Türkiye'de hizmete mahsus olarak konsolosluk 

görevlileri, resmi görevliler ile milli sporculara verilen ve vizesiz seyahati 

sağlayan gri pasaport olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye'den kısa 

süre içerisinde hakkı olmayanlara nasıl gri pasaport verildiğine ilişkin 

Dışişleri aracılığıyla detaylı bir açıklama isteneceği öğrenildi. Uluslararası 

hukukun kamu eliyle ihlal edildiği sonucuna varılırsa, Türkiye kaynaklı 

bütün pasaportlar şüpheli duruma düşecek.71 Diğer yandan, gri pasaportla 

Almanya’ya giden kişilerden biri, Bingöl'de yaşayan herkesin bu yolla 

Almanya'ya gittiğini bildiğini söyledi. "Yeter ki 6 bin Euro'nuz olsun" diyen 

kişi daha yüksek rakamların telaffuz edildiğinin hatırlatılması üzerine 

"Doğru. 20 bin euro’yu veren kek de var. Benden de önce 10 bin istediler. 

Dedim benim hepi topu 6 binim var. Başka da verecek param yok. Eli 

mahkum kabul ettiler" ifadesini kullandı. Kendisine "Nüfus cüzdanınla 

parayı getir, gerisini bize bırak" dendiğini belirterek "Öyle de oldu. Parayı 

                                                 
68  Ekonomi paketi 6 günde delindi, https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ekonomi-paketi-6-gunde-delindi-

6342482/, Erişim Tarihi: 03.05.2021 
69  Malatya'dan Almanya'ya toplu iltica: Vali Yardımcısı ve 3 kamu personeli görevden uzaklaştırıldı, 

https://sol.org.tr/haber/malatyadan-almanyaya-toplu-iltica-vali-yardimcisi-ve-3-kamu-personeli-gorevden-

uzaklastirildi, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
70  AKP'li başkandan Almanya'ya kaçanlar için açıklama: Burda iş yok güç yok, https://sol.org.tr/haber/akpli-

baskandan-almanyaya-kacanlar-icin-aciklama-burda-yok-guc-yok-30110, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
71  Almanya'ya kaçan AKP'liler hakkında Berlin'de soruşturma, https://sol.org.tr/haber/almanyaya-kacan-

akpliler-hakkinda-berlinde-sorusturma-30277, Erişim Tarihi: 19.04.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ekonomi-paketi-6-gunde-delindi-6342482/
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ekonomi-paketi-6-gunde-delindi-6342482/
https://sol.org.tr/haber/malatyadan-almanyaya-toplu-iltica-vali-yardimcisi-ve-3-kamu-personeli-gorevden-uzaklastirildi
https://sol.org.tr/haber/malatyadan-almanyaya-toplu-iltica-vali-yardimcisi-ve-3-kamu-personeli-gorevden-uzaklastirildi
https://sol.org.tr/haber/akpli-baskandan-almanyaya-kacanlar-icin-aciklama-burda-yok-guc-yok-30110
https://sol.org.tr/haber/akpli-baskandan-almanyaya-kacanlar-icin-aciklama-burda-yok-guc-yok-30110
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götürdüm söyledikleri emanetçi adrese. 15 gün sonra gri pasaport 

elimdeydi" bilgisini verdi.72 Belediyelerin insan kaçakçılığı yapmasının 

ortaya çıktığı bu olaydan sonra Almanya, 25 Mayıs itibariyle siyah renkli 

diplomatik, gri hizmet ve yeşil pasaporta ‘ek belge şartı' getirdi. Vizesiz 

seyahati mümkün kılan bu pasaportlarla artık, kontrolsüz, ek belgesiz ve acil 

durumlar dışında Almanya'ya giriş yapılamayacak.73 

● AKP Genel Merkezinde büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu’nun 

lüks yaşamı ve bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri 

gündeme geldi. “Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik” 

savunmasının ardından serbest bırakılan Ayvatoğlu, görüntüdeki maddenin 

uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve bu maddeyi arkadaşlarına 

da temin ettiğini ifade etmesinin ardından tekrar gözaltına alındı. Ancak 

tutuklanma talebi kabul edilmedi. Bir diğer yandan, 2014 yılından sonra 

Kastamonu belediyesinde müdürlüğe getirilen ve Sayıştay raporlarında alan 

kişinin de Ayvatoğlu olduğu ortaya çıktı. Raporda yer alan “Müdür Kadrosu 

Görevde Yükselmeye Tabi Bir Unvan Olduğu Halde Personelin Görevde 

Yükselme Eğitimi ve Sınavına Katılmaksızın Belediye Başkanının Onayıyla 

Müdür Kadrosuna Atanması” başlıklı bulguda, ilgili kanun maddelerine yer 

verilerek, müdür kadrosuna görevde yükselme eğitimine katılmadan ve 

sınavı kazanmadan herhangi bir personelin Belediye Başkanının onayıyla 

atanması mümkün olmadığı belirtildi.74 Ayvatoğlu’nun Ankara Emniyeti 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde verdiği ifadede "gelir getirici 

herhangi bir gelirinin olup olmadığı ve geçimini nasıl sağladığı" sorularına 

karşı, AKP’deki görevinden aylık 3 bin lira, otomobil alım satım işleri ile de 

aylık 30 bin lira geliri olduğunu söylediği belirtildi.75 

● Yaşanan bu olay sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde asgari 

ücretin biraz üzerinde çalıştığı Hakan Tek’in paylaşımları da gündeme geldi. 

Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Tek’e ait sosyal 

                                                 
72  Gri pasaportla Almanya'ya giden H.B. konuştu: Bingöl’den sırf benim tanıdığım 150 kişi var, 

https://www.birgun.net/haber/gri-pasaportla-almanya-ya-giden-h-b-konustu-bingol-den-sirf-benim-

tanidigim-150-kisi-var-341845, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
73  AKP’li belediyelerin gri pasaport skandalından sonra Almanya’dan yeni karar, 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akpli-belediyelerin-gri-pasaport-skandalindan-sonra-almanyadan-ek-

belge-karari-455847h.htm, Erişim Tarihi: 07.06.2021 
74  Kürşat Ayvatoğlu Sayıştay raporundan da çıktı,https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kursat-ayvatoglu-

sayistay-raporundan-da-cikti-6342550/, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
75  Ayvatoğlu'nun maaşı 3 bin, geliri 33 bin liraymış, https://www.gazeteduvar.com.tr/ayvatoglunun-maasi-3-

bin-geliri-33-bin-liraymis-haber-1517573, Erişim Tarihi: 21.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/gri-pasaportla-almanya-ya-giden-h-b-konustu-bingol-den-sirf-benim-tanidigim-150-kisi-var-341845
https://www.birgun.net/haber/gri-pasaportla-almanya-ya-giden-h-b-konustu-bingol-den-sirf-benim-tanidigim-150-kisi-var-341845
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akpli-belediyelerin-gri-pasaport-skandalindan-sonra-almanyadan-ek-belge-karari-455847h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akpli-belediyelerin-gri-pasaport-skandalindan-sonra-almanyadan-ek-belge-karari-455847h.htm
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kursat-ayvatoglu-sayistay-raporundan-da-cikti-6342550/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kursat-ayvatoglu-sayistay-raporundan-da-cikti-6342550/
https://www.gazeteduvar.com.tr/ayvatoglunun-maasi-3-bin-geliri-33-bin-liraymis-haber-1517573
https://www.gazeteduvar.com.tr/ayvatoglunun-maasi-3-bin-geliri-33-bin-liraymis-haber-1517573


29 | Adalet Raporu (Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 2021) 

 

medyada gündeme gelen videolarda deste deste Türk Lirası ve döviz, 

milyonluk lüks araçlar dikkat çekiyor. Bir diğer yandan Tek'in birçok AKP'li 

isimle fotoğrafları da bulunuyor.76 

● Kemal Kılıçdaroğlu, “AKP’nin yarattığı gençler var. Her türlü yolsuzluğu, 

vurgunu görüyorlar. Benim neyim eksik diyor. Hırsızı büyükelçi 

yapıyorlarsa beni de yükseltirler diyor. Ortaya çıkan tablo tepeden tırnağa 

bir vurgun tablosudur.” açıklamasını yaptı.77 CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 

AKP’li büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun son model lüks araç içinde 

uyuşturucu kullandığı görüntülerle ilgili olarak, "AK Parti Genel 

Merkezi’ndeki bir büro elemanı, bu kadar kısa sürede bu kadar serveti nasıl 

elde edebildi? Böyle lüks bir yaşamı büro elemanı maaşıyla nasıl sağladı? 

AK Parti’de genç bir büro elemanı bunları götürebiliyorsa, büronun asıl 

sahipleri acaba neleri götürüyor? Ve şimdi beylerdeki telaş, acaba neyin 

telaşı? Olayın üstünü kapatmak için, profesyonel kalemler melodram 

üzerine melodram yazıyor" diye konuştu.78 

● Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar 

Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un 3 ayrı maaş aldığını ve dernekler ile vakıflardan 

kazandıklarıyla birlikte toplamda aylık gelirinin 200 bin lirayı bulduğu 

ortaya çıktı.79 

● Şu anda Türk Telekom’un yönetim kurulunda bulunan eski Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan, 

hem Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini hem de Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu Genel Müdürlüğünü bir arada yürütüyor. 

Sayan yakın zamanda PTT Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı. 

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut da hem Türk Telekom Yönetim 

Kurulu üyesi hem de Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi. Türk Telekom 

Yönetim Kurulu üyeleri arasında Enver İskurt da aynı zamanda Ulaştırma 

ve Altyapı yardımcısı. İskurt PTT Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştı. 

                                                 
76  Deste deste para saçan videoları ortaya çıkan Hakan Tek, AKP'li belediye personeli çıktı, 

https://www.birgun.net/haber/deste-deste-para-sacan-videolari-ortaya-cikan-hakan-tek-akp-li-belediye-

personeli-cikti-340369, Erişim tarihi: 21.04.2021 
77  Kılıçdaroğlu’dan ‘Kürşat Ayvatoğlu’ açıklaması: Tepeden tırnağa vurgun tablosu, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-kilicdaroglundan-erdogana-elestiri-13-ucak-demek-

israf-demektir-6343278/, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
78  "Bir büro elemanı bunları götürebiliyorsa, büronun asıl sahipleri acaba neleri götürüyor?", 

https://www.birgun.net/haber/bir-buro-elemani-bunlari-goturebiliyorsa-buronun-asil-sahipleri-acaba-neleri-

goturuyor-339315, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
79  'Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin TL'yi buluyor', https://www.gazeteduvar.com.tr/yigit-bulutun-aylik-

maasi-200-bin-tlyi-buluyor-haber-1517678, Erişim Tarihi: 21.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/deste-deste-para-sacan-videolari-ortaya-cikan-hakan-tek-akp-li-belediye-personeli-cikti-340369
https://www.birgun.net/haber/deste-deste-para-sacan-videolari-ortaya-cikan-hakan-tek-akp-li-belediye-personeli-cikti-340369
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-kilicdaroglundan-erdogana-elestiri-13-ucak-demek-israf-demektir-6343278/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-kilicdaroglundan-erdogana-elestiri-13-ucak-demek-israf-demektir-6343278/
https://www.birgun.net/haber/bir-buro-elemani-bunlari-goturebiliyorsa-buronun-asil-sahipleri-acaba-neleri-goturuyor-339315
https://www.birgun.net/haber/bir-buro-elemani-bunlari-goturebiliyorsa-buronun-asil-sahipleri-acaba-neleri-goturuyor-339315
https://www.gazeteduvar.com.tr/yigit-bulutun-aylik-maasi-200-bin-tlyi-buluyor-haber-1517678
https://www.gazeteduvar.com.tr/yigit-bulutun-aylik-maasi-200-bin-tlyi-buluyor-haber-1517678
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Şirketin Yönetim Kurulu’nda yer alan Selim Dursun da aynı zamanda 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı.  Aynı şekilde Hazine ve Maliye 

Bakan yardımcısı Nureddin Nebati de Yönetim Kurulu’nda yer alan 

isimlerden. Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeleri ikramiyeler de dahil 

edildiğinde 2019, 2020 ve 2021 için aylık 33 bin 849 lira ücret aldıları 

biliniyor. Hisselerini Türkiye Varlık Fonu’nun aldığı Turkcell’in eski 

yönetim kurulu üyeleri arasında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, 

eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, Tarım ve 

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli var. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı 

Bülent Aksu, geçen aylara kadar aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan 

Yardımcısı ve devletin bankası Exim Bank’ın genel müdürüydü. Yönetim 

kurulunda yer alan üyelerden biri Hüseyin Aydın. Bir dönem Türkiye 

Bankalar Birliği Yönetim Kurulu başkanlığını yapan Aydın, Turkcell 

Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra eş zamanlı olarak Ziraat Katılım 

Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 

A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyor.80 

● Eski AKP Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in Kızılay’ın İstanbul 

Kartal’daki hastanesine başhekim yapıldığı ortaya çıktı. AKP’li Yetiş’in eşi 

Sema Yetiş Kopuz ise Kızılay’da Ankara Şube Başkanlığı, denetim kurulu 

üyeliği ve aynı zamanda da Kızılay iştiraki Bakım A. Ş.’nin yönetim kurulu 

üyeliği gibi üç farklı görevi yürütüyor.81 

● Sayıştay Temyiz Kurulunun kararına konu olan olayda, bir belediyenin, 

ortak hizmet projesi olmamasına karşın biri konfederasyon, ikisi 

yardımlaşma ve dayanışma, biri kültür dayanışma, biri de esnaf 

yardımlaşma koruma ve dayanışma derneği olmak üzere beş kuruluşa 

“yardım” adı altında para aktarıldığı tespit edildi. Sayıştay, belediyelerin 

yasal koşulları sağlayan ortak proje olmadan aralarında Deniz Fenerinin de 

bulunduğu derneklerin etkinlikleri için harcama yapılmasının, derneklere 

yardım edilmesinin yasadışı olduğuna ve harcamaların sorumlulardan 

tazminine karar verdi. 

  

                                                 
80  AKP'nin kadroları uçuk maaş alırken açlık sınırındaki binlerce hane yaşam mücadelesi veriyor, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpnin-kadrolari-ucuk-maas-alirken-aclik-sinirindaki-binlerce-hane-

yasam-mucadelesi-veriyor-1835551, Erişim tarihi: 14.05.2021 
81  Kızılay aile çiftliği oldu, https://www.birgun.net/haber/kizilay-aile-ciftligi-oldu-334188 , 15.02.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpnin-kadrolari-ucuk-maas-alirken-aclik-sinirindaki-binlerce-hane-yasam-mucadelesi-veriyor-1835551
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpnin-kadrolari-ucuk-maas-alirken-aclik-sinirindaki-binlerce-hane-yasam-mucadelesi-veriyor-1835551
https://www.birgun.net/haber/kizilay-aile-ciftligi-oldu-334188
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İÇKİ YASAĞI 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan’da yaptığı açıklama ile 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a 

kadar sürecek "tam kapanma"ya geçileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından 

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Genelgede alkol satışına 

karşı herhangi bir madde bulunmamasına rağmen alkol satışının yasak olduğu 

söylentisinin yayılmasıyla birlikte tepkiler yükseldi. Dernekler alkollü içki satış 

yasağının söz konusu olmadığını belirten açıklamalar yaptı. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Genelgeye göre 

ruhsatlarında bakkal, market kuruyemiş vs. yazan tüm işletmeler açık olacak 10.00-

17.00 saatleri arasında. Şu ürün satılır, bu ürün satılamaz diye bir kısıtlama yok" 

dedi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da genelgede böyle bir 

düzenleme olmadığını belirtti. Tartışmalar devam ederken Süleyman Soylu alkol 

yasağının olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı. Bir diğer yandan polislerin tekel 

bayilere içki satışı yapmayacaklarına dair imzalattığı tebliğ belgesi gündeme geldi. 

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş belge için tekel bayilere 

"İmzalamayın" çağrısı yaptı. 82  

Yasağa dayanak olarak Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları öne sürüldü. 

Tekel büfeleri ve zincir marketler ise resmen yasaklanmadığı için içki satışına devam 

ettiklerini açıkladı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 30 Nisan'da 

yaptığı paylaşımda "Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun" dedi. 

Marketlerin ve tekeller fiili alkol satışı yasağını kabul etmeyerek satışlarını sürdürdü.  

Bunun ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı alkollü içki satışı yasağı 

ifadelerini doğrudan geçirmediği bir açıklamayla "Kısıtlamalarla ilgili 

açıklamalarımız; resmi olarak Bakanlığımızca, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, 

Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun 

dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.83 

                                                 
82  İçki satışı yasağı tekel bayilere tebliğ edilmeye başlandı, https://www.evrensel.net/haber/431849/icki-satisi-

yasagi-tekel-bayilere-teblig-edilmeye-baslandi, Erişim Tarihi: 10.05.2021 

Tekel bayilerine 'Bu belgeyi imzalamayın' çağrısı, https://www.gazeteduvar.com.tr/tekel-bayilerine-bu-

belgeyi-imzalamayin-cagrisi-haber-1520765, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
83  İçişleri Bakanı Soylu'dan 'retweet'le duyuru: 81 ilde içki satışı yasağı devam ediyor, 

https://www.bundlehaber.com/detay/c31b7782-9c60-4ef4-8cc6-ff60ead616a3?l=1, Erişim Tarihi: 

10.05.2021 

https://www.evrensel.net/haber/431849/icki-satisi-yasagi-tekel-bayilere-teblig-edilmeye-baslandi
https://www.evrensel.net/haber/431849/icki-satisi-yasagi-tekel-bayilere-teblig-edilmeye-baslandi
https://www.gazeteduvar.com.tr/tekel-bayilerine-bu-belgeyi-imzalamayin-cagrisi-haber-1520765
https://www.gazeteduvar.com.tr/tekel-bayilerine-bu-belgeyi-imzalamayin-cagrisi-haber-1520765
https://www.bundlehaber.com/detay/c31b7782-9c60-4ef4-8cc6-ff60ead616a3?l=1
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Tartışmalar devam ederken 2 Mayıs'ta 22 ilin Hıfzıssıhha Kurullarından alkollü içki 

satışı yasağı kararları çıktı.84 Ancak Hıfzıssıhha Kanununda salgın hastalıklarda içki 

satışı ya da benzer yasaklar konulabileceğine yönelik herhangi bir düzenleme yer 

almıyor. 

İçki satışının yasaklanması yargıya taşındı. Ankara ve İzmir Barosu uygulamanın 

yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. Avukat Tugay 

Bek, genelgede alkollü içki satışının yasaklanması olarak yorumlanan ilgili 

maddenin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi konusunda 

Danıştay’da İçişleri Bakanlığını dava etti. Kimi tekel büfesi işletmecileri de dava 

açarken dava dilekçelerinde uygulamanın özel hayata müdahale ettiği vurgulandı. 85  

Diğer yandan içki sattığı için yaptırımlarla karşı karşıya kalan esnaflar gündeme 

geldi. Bir yurttaş, iki ekip aracıyla baskın yapılır gibi gözaltına alındığını dile 

getirerek, “Bakkal ruhsatım var ve elimize ulaşan bir yasak kararı yoktu.  Ben de 

marketlerde satışın devam ettiğini, elimize yasak ulaşmadığını söyledim. Onlar da 

Süleyman Soylu’nun açıklamalarını gerekçe gösterdiler. Dükkânımı kapattırıp beni 

karakola götürdüler. Hiçbir şekilde karşı koymadım. Beni saatlerce hiçbir şey 

demeden beklettiler. Çünkü kendileri de ne yapacaklarını bilmiyordu. Ellerinde bir 

karar da yoktu, sadece Soylu’nun açıklaması vardı. Sağı solu arayıp nasıl işlem 

yapılacağını sordular. Tutacak bir şey bulamayınca ifademi alıp serbest bıraktılar” 

diye konuştu. 

 

MONTRÖ: 103 EMEKLİ AMİRALE SORUŞTURMA 

 

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili, 103 emekli 

amiral, "Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân 

yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan 

Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden 

olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" 

ifadelerini kullanarak bir açıklama yaptı.  

                                                 
84  22 ilde valilikler eliyle alkollü içki satışı durduruldu, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/22-ilde-

valilikler-eliyle-alkollu-icki-satisi-durduruldu-1832946, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
85  Gün gün içki satışı yasağı | "Zaten var" denilen karar neden tekrar tekrar alındı?, 

https://www.evrensel.net/haber/432162/gun-gun-icki-satisi-yasagi-zaten-var-denilen-karar-neden-tekrar-

tekrar-alindi, Erişim Tarihi: 10.05.2021 

İçki satış yasağı yargıda: Büfeciler dava açıyor, https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105031044409832-

icki-satis-yasagi-yargida-bufeciler-dava-aciyor/, ERişim Tarihi: 10.05.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/22-ilde-valilikler-eliyle-alkollu-icki-satisi-durduruldu-1832946
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/22-ilde-valilikler-eliyle-alkollu-icki-satisi-durduruldu-1832946
https://www.evrensel.net/haber/432162/gun-gun-icki-satisi-yasagi-zaten-var-denilen-karar-neden-tekrar-tekrar-alindi
https://www.evrensel.net/haber/432162/gun-gun-icki-satisi-yasagi-zaten-var-denilen-karar-neden-tekrar-tekrar-alindi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105031044409832-icki-satis-yasagi-yargida-bufeciler-dava-aciyor/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105031044409832-icki-satis-yasagi-yargida-bufeciler-dava-aciyor/
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Yayımlanan açıklamada, gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası antlaşmaların 

iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasının endişe ile 

karşılandığı, TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel 

değerlerini titizlikle sürdürülmesi gerektiği ifade edilmiştir.86  

Bildiri hakkında soruşturma başlatılırken87 14 amiral için gözaltı kararı verildi.88 

Yargıtay tarafından yapılan açıklamada, "Anayasal ve yasal bir yetkiye dayanmayan 

ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte 

yaşanılanlar göstermiştir ki; darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin 

engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve 

özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı; yargı yetkisini Türk Milleti adına 

bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini 

takdir ve ifa edecektir" denildi.89 Danıştay’ın yapmış olduğu açıklamada ise 

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, Türk milletinin bu egemenliğini 

yetkili organları eliyle kullandığı vurgulandı.90  

Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarının, emekli amirallerin açıklamasına karşı 

açıklama yapmasına ise hukukçular tepki gösterdi. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı 

Bülent Yücetürk, “Yargıtay ve Danıştay’ın, önlerine olası bir gelecek davayla ilgili 

peşinen darbecilikle, darbe çığırtkanlığıyla suçlayıcı açıklama yapmaları, yargının 

tarafsız ve ve bağımsız olmadığı yönündeki eleştirileri haklı çıkarır mahiyettedir” 

dedi.91  

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Vedat Demirtaş ise, Twitter 

hesabından Kalaşnikof tüfeklerin yer aldığı fotoğraf paylaşarak "Emekli amiraller 

bekliyoruz" yazdı.92 

  

                                                 
86  Emekli amirallerden Montrö ve sarıklı amiral bildirisi, https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-

icinden/emekli-generallerden-montro-ve-sarikli-amiral-bildirisi-6352482/, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
87  103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye soruşturma!, https://www.gercekgundem.com/guncel/263984/103-

emekli-amiralin-yayinladigi-bildiriye-sorusturma?utm_source=web-push, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
88  Emekli amirallere gözaltı, https://www.diken.com.tr/emekli-amirallere-gozalti/, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
89  Yargıtay’dan 'amiraller bildirisi' hakkında açıklama, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/264183/yargitaydan-amiraller-bildirisi-hakkinda-

aciklama?utm_source=web-push, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
90  Danıştay'dan emekli amirallerin 'darbe imalı bildirisine' tepki, 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/danistaydan-emekli-amirallerin-darbe-imali-bildirisine-tepki-

570237.html, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
91  Bildiri tartışmasına yargı kurumlarının dahil olmasını hukukçular eleştirdi, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildiri-tartismasina-yargi-kurumlarinin-dahil-olmasini-hukukcular-

elestirdi-1826167, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
92  AK Partili başkan yardımcısı emekli amirallere silah gösterdi, https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-partili-

baskan-yardimcisi-emekli-amirallere-silah-gosterdi-haber-1519328, Erişim Tarihi: 27.04..2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/emekli-generallerden-montro-ve-sarikli-amiral-bildirisi-6352482/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/emekli-generallerden-montro-ve-sarikli-amiral-bildirisi-6352482/
https://www.gercekgundem.com/guncel/263984/103-emekli-amiralin-yayinladigi-bildiriye-sorusturma?utm_source=web-push
https://www.gercekgundem.com/guncel/263984/103-emekli-amiralin-yayinladigi-bildiriye-sorusturma?utm_source=web-push
https://www.diken.com.tr/emekli-amirallere-gozalti/
https://www.gercekgundem.com/guncel/264183/yargitaydan-amiraller-bildirisi-hakkinda-aciklama?utm_source=web-push
https://www.gercekgundem.com/guncel/264183/yargitaydan-amiraller-bildirisi-hakkinda-aciklama?utm_source=web-push
https://www.trthaber.com/haber/gundem/danistaydan-emekli-amirallerin-darbe-imali-bildirisine-tepki-570237.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/danistaydan-emekli-amirallerin-darbe-imali-bildirisine-tepki-570237.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildiri-tartismasina-yargi-kurumlarinin-dahil-olmasini-hukukcular-elestirdi-1826167
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildiri-tartismasina-yargi-kurumlarinin-dahil-olmasini-hukukcular-elestirdi-1826167
https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-partili-baskan-yardimcisi-emekli-amirallere-silah-gosterdi-haber-1519328
https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-partili-baskan-yardimcisi-emekli-amirallere-silah-gosterdi-haber-1519328
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İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI VE YENİ ANAYASA 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız 

halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” ifadelerine yer 

verdi.93 Mevcut anayasanın uygulanmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel 

mahkeme tarafından tanınmadığı bir süreçte Erdoğan’ın bu çıkışı dikkat çekerken 

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Erdoğan’ın yeni anayasa konusunda içten olduğunu 

göstermesinin ön koşulunun parti başkanlığından çekilmesi olduğuna vurgu yaptı.94  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir 

telefon görüşmesi yaparak anayasa çalışmaları için bilim kurulu oluşturulmasını 

kararlaştırdı. Hedefin anayasa çalışmasının başladığı tarihten itibaren 2 yıl içinde 

tüm çalışmaların tamamlanması olduğu ifade edildi. 

Bu tartışmalar sürerken Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

yargı reformu kapsamında hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı Mart ayında 

açıkladı. Eylem planının iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere 

hazırlandığının altını çizen Cumhurbaşkanı “Eylem planımızın nihai amacı, yeni ve 

sivil bir anayasadır” dedi.  

Aktarılan bilgiye göre plan öncesinde 1571 kişinin katılımıyla beş çalıştay ve 53 

toplantı yapıldı. Bu kapsamda insan hakları eylem planının dokuz amaç, 50 hedef ve 

393 faaliyeti içerdiği duyuruldu. “Eylem planının vizyonunun “özgür birey, güçlü 

toplum, daha demokratik bir Türkiye” olarak belirlendiğini belirten Erdoğan planın 

11 temel ilkesini şöyle sıraladı: 

 “1- İnsan doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de 

bu hakları korumak ve geliştirmektir. 

2-İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. 

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri 

sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde 

eşittir. 

                                                 
93  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasının ayrıntıları, 

https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskani-erdoganin-yeni-anayasa-aciklamasinin-ayrintilari, Erişim 

Tarihi: 03.02.2021 
94  Prof. İbrahim Kaboğlu, ‘yeni anayasa’ diyen Erdoğan’a ‘samimiyet’ çağrısında bulundu, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/prof-ibrahim-kaboglu-yeni-anayasa-diyen-erdogana-samimiyet-

cagrisinda-bulundu-1810895, Erişim Tarihi: 03.02.2021 

https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskani-erdoganin-yeni-anayasa-aciklamasinin-ayrintilari
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/prof-ibrahim-kaboglu-yeni-anayasa-diyen-erdogana-samimiyet-cagrisinda-bulundu-1810895
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/prof-ibrahim-kaboglu-yeni-anayasa-diyen-erdogana-samimiyet-cagrisinda-bulundu-1810895
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4-Kamu hizmetinin herkesi eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması bütün idari 

faaliyetlerin temel özelliğidir. 

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık ve öngörülebilir kurallar içerir, 

kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata 

geçirir. 

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış ilkesi prensibine 

aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez. 

7-Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kurallarıyla 

sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir. 

8-Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza 

sorumluluğunun şahsini ilkeliğini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı 

merkezine alır. 

9-Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı 

eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. 

10- Hukuk devleti hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim 

edilir. 

11-Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz 

şekilde erişebilir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.” 

30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede ise İnsan Hakları Eylem 

Planına ilişkin bir Genelge yayımlandı.95 Bu kapsamda, İnsan Hakları Eylem 

Planının, 11’inci Kalkınma Planı ile Yargı Reformu Strateji Belgesi temelindeki 

reform iradesinin devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

faaliyetlerini kapsadığı belirtildi. Eylem Planında belirtilen faaliyetler için kısa, orta 

ve uzun vadelerin belirlendiği aktarılan Genelgede “Uygulama süreci 2 yıl olarak 

öngörülen Eylem Planı’nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme 

alınmış; öngörülen her bir faaliyet için kısa (1-3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 

yıl) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu süreler azami niteliktedir. Bazı faaliyetler 

yönünden ise niteliği gereği sürekli bir takvim olarak öngörülmüştür” ifadeleri yer 

aldı.  

Eylem Planının etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi 

amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve 

                                                 
95  İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023), 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi 

Gazete,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-9.pdf, Erişim Tarihi: 30.05.2021 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-9.pdf
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koordine etmek için ‘İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme 

Kurulu’nun oluşturulduğu belirtildi. Kurulun ise Cumhurbaşkanı başkanlığında; 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, 

İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili’nden oluşacağı bilgisi yer 

aldı. Cumhurbaşkanı’nın yokluğunda ise Kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısının 

başkanlık edeceği aktarıldı.96 

Eylem Planı samimilikten uzak olmakla birlikte içerdiği ilkeler zaten Anayasamızda 

mevcuttur. Bunun dışında, Eylem Planında iyileştirmelerin olduğu söylenmiş olsa 

da yapılan plan AB'nin düzenlediği Türkiye ilerleme raporlarındaki önerilerle de 

paralel değildir. Bu kapsamda, yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket 

etmesini sağlayacak hukuki ortamın teminini; yürütme ve yasama organının 

kuvvetler ayrılığına tam saygı göstermesini; alt mahkemelerin, AİHM içtihatlarına 

uygun olması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı göstermesini sağlamak 

adına hiç bir adım planda mevcut değildir.  

Güçlerin merkezileştiği bir sistemde kuvvetler ayrılığı zaten mevcut değilken AİHM 

ve AYM kararlarının bağlayıcı olmadığı yönünde söylemler geliştirilmektedir. Bu 

kapsamda eylemde buna yönelik “yargı mercilerinin AYM ve AİHM içtihatları ile 

uyumlu karar vermeleri bir kriter olarak belirlenmiştir” cümlesi geçmektedir. 

Ancak, bu zaten bir kriter değil halihazırda mevcut uluslararası temel bir hukuk 

kuralıdır.  

Yargıdaki baskının ortadan kaldırılması için, yürütmenin rolünün ve etkisinin önemli 

ölçüde sınırlandırılması ve HSK’nın yapısının değiştirilmesi gerekmektedir. 

Hakimlerin iradeleri dışında yer değiştirmelerine karşı garantiler sağlanmalı ve 

Anayasa kapsamında güvence altına alınan yargı bağımsızlığına uygun olarak, 

yargıçların görevlerinin askıya alınması ancak somut şüphelerin bulunduğu hallerde 

gerçekleşmelidir. 

Mevcut eksiklikler kapsamında Eylem Planında, hakim ve savcılara coğrafi 

teminatın getirileceği belirtilmiştir. Ancak getirilecek coğrafi teminata ilişkin hiçbir 

somut araç planda yoktur. Zira HSK'nın yapısı Cumhurbaşkanına bağlı olduğu 

sürece hakim ve savcıların bağımsızlıkları ve teminatları söz konusu değildir.  

                                                 
96  Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ genelgesi, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-insan-haklari-eylem-plani-genelgesi-

6404225/, Erişim Tarihi: 30.04.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-insan-haklari-eylem-plani-genelgesi-6404225/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-insan-haklari-eylem-plani-genelgesi-6404225/
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Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da Yargı Reform Paketini açıklamıştı. 

Hakim savcılar için liyakate dayalı coğrafi teminat güvencesi verildiği de buna 

paralel olarak ifade edilmişti. Ertesi gün ise HSK kararnamesi ile 3 bin 358 adli ve 

ceza yargısında, 364 idari yargıda hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. 2019 

yılında ise toplam 4 bin 27 hakim savcı sürgün edilmiştir. Hepsinin gerekçesi ise 

“hizmetin gereklilikleri” şeklindeydi. 

Diğer yandan, tüm adli işlemlerin, özellikle masumiyet karinesi, cezai sorumluluk, 

hukuki kesinlik, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, silahların eşitliği ve etkili 

temyiz hakkı gibi usuli haklar dahil olmak üzere temel haklara saygı göstermesini 

sağlamak elzemdir. Binlerce kişi herhangi bir somut suç iddiası olmaksızın tutuklu 

ve hükümlü bulunmaktadır. Bağımsız ve tarafsız bir yargı yetkisi altında somut 

delillere ve tamamen şeffaf prosedürlere dayanan soruşturma ve kovuşturmalar 

yapılmadığı sürece yapılan tüm planlar etkisizdir. Tüm bu temel sorunlar karşısında 

hazırlanan plan çözüm üretmeyecektir. Yapılan plan, temel hak ve özgürlüklere tam 

saygıyı etkin bir şekilde sağlamak ve insan hakları ihlallerini etkili bir şekilde ele 

almak amacıyla inandırıcı, kapsamlı ve anlamlı bir eylem planı olmaktan çok uzaktır. 

Zira pek çok sivil toplum örgütü de planın uygulanmasından kuşku duyduklarını 

belirtmişlerdir.97 

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Mayısta gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni 

anayasa için siyasi partilere çağrıda bulundu. Bahçeli, "MHP yeni anayasa 

konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı 

sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık 

aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda 

elimizdedir." ifadelerini kullandı. 98  

Taslak metinle ilgili tartışmalar olduğu ifade edilirken99 Mayıs ayında ise Erdoğan 

Anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. "Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı 

Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak. 

Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, 

samimi destek vermeleridir" diyen Erdoğan ancak muhalefet partileriyle uzlaşma 

                                                 
97  Sivil toplum kuruluşları eylem planı kararlarının uygulanmasından kuşkulu, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sivil-toplum-kuruluslari-eylem-plani-kararlarinin-uygulanmasindan-

kuskulu-1819320, Erişim Tarihi: 30.05.2021 
98  Devlet Bahçeli: 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlığı tamamlandı, 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/271901/devlet-bahceli-100-maddelik-anayasa-onerimizin-hazirligi-

tamamlandi, Erişim Tarihi: 30.05.2021 
99  Kulisleri kaynatan madde: Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa çalışması AKP içinde tartışma başlattı, 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/272133/kulisleri-kaynatan-madde-bahcelinin-acikladigi-yeni-

anayasa-calismasi-akp-icinde-tartisma-baslatti, Erişim Tarihi: 30.05.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sivil-toplum-kuruluslari-eylem-plani-kararlarinin-uygulanmasindan-kuskulu-1819320
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sivil-toplum-kuruluslari-eylem-plani-kararlarinin-uygulanmasindan-kuskulu-1819320
https://www.gercekgundem.com/siyaset/271901/devlet-bahceli-100-maddelik-anayasa-onerimizin-hazirligi-tamamlandi
https://www.gercekgundem.com/siyaset/271901/devlet-bahceli-100-maddelik-anayasa-onerimizin-hazirligi-tamamlandi
https://www.gercekgundem.com/siyaset/272133/kulisleri-kaynatan-madde-bahcelinin-acikladigi-yeni-anayasa-calismasi-akp-icinde-tartisma-baslatti
https://www.gercekgundem.com/siyaset/272133/kulisleri-kaynatan-madde-bahcelinin-acikladigi-yeni-anayasa-calismasi-akp-icinde-tartisma-baslatti


38 | Adalet Raporu (Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 2021) 

 

sağlanamaması durumunda referanduma gidebileceklerine işaret etti. Erdoğan 

"Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle 

hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.100 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargıda Birlik Derneğini ziyaret ederek, dernek 

yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, İnsan Hakları Eylem Planı ve 

reform paketi ele alındı. Türkiye’de geçmişte darbe hukukunu meşrulaştıran, 

darbecilerin yanında duran yargının, bugün darbecileri yargılayan bir yapıya 

kavuştuğunu söyleyen Gül, “Bugün 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat 

darbecilerini yargılayan bir yargı var. Yargı daha önce darbecilere selam dururken, 

bugün darbecileri yargılayan bir yargı var” ifadelerini kullandı.101 

 

128 MİLYAR DOLAR NEREDE? 

 

Berat Albayrak'ın Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesiyle 

başlayan döviz rezervleriyle ilgili tartışma büyüyerek devam etti. Reuters haber 

ajansı, geçen aylarda yayımladığı bir haberde, Albayrak'ın istifa ettiği dönemde 

Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal'ın Mart ortasında 

görevden alınmasında rezervlerde yaklaşık 130 milyar dolarlık kayba neden olan 

döviz satışlarıyla ilgili inceleme başlatmasının rol oynadığını iddia etmişti. İktidara 

yöneltilen “128 milyar dolar nerede?” sorusu ise cevapsız kalmakla birlikte, “128 

milyar dolar nerede?” yazılı afişler toplatıldı ve afişleri asanlar hakkında 

“Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle” soruşturmalar başlatıldı. 102   

CHP Mudanya İlçe Başkanlığının Mudanya'daki billboardlara astırdığı "128 milyar 

dolar nerede?" afişleri sökülmesinin ardından103 CHP’li belediyeler Türkiye 

genelinde pankart ve billboardlara "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişi astılar. Bu 

kapsamda  toplam 40 ildeki parti örgüt binaları ve bilboardlardan afişler kaldırıldı 

ve afişler hakkında soruşturma başlatıldı.104  

                                                 
100  Erdoğan'dan yeni anayasa için referandum sinyali, https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-yeni-

anayasa-i%C3%A7in-referandum-sinyali/a-57687317, Erişim Tarihi: 30.05.2021 
101  Adalet Bakanı Gül: Bugün darbecileri yargılayan bir yargı var, https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-

gul-bugun-darbecileri-yargilayan-bir-yargi-var-337200, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
102  128 milyar dolar tartışması: Nasıl başladı?, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/128-milyar-dolar-

tartismasi-nasil-basladi-1828662, Erişim tarihi: 03.05.2021 
103  CHP'lilerden sosyal medyada '128 milyar dolar nerede' tepkisi, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chplilerden-sosyal-medyada-128-milyar-dolar-nerede-tepkisi-

1827003, Erişim Tarihi: 03.05.2021 
104  CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişleri Ardahan'da da kaldırıldı, https://halktv.com.tr/gundem/chpnin-

128-milyar-dolar-nerede-afisleri-ardahanda-da-kaldirildi-453823h, Erişim Tarihi: 03.05.2021 

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-yeni-anayasa-i%C3%A7in-referandum-sinyali/a-57687317
https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-yeni-anayasa-i%C3%A7in-referandum-sinyali/a-57687317
https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-gul-bugun-darbecileri-yargilayan-bir-yargi-var-337200
https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-gul-bugun-darbecileri-yargilayan-bir-yargi-var-337200
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/128-milyar-dolar-tartismasi-nasil-basladi-1828662
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/128-milyar-dolar-tartismasi-nasil-basladi-1828662
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chplilerden-sosyal-medyada-128-milyar-dolar-nerede-tepkisi-1827003
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chplilerden-sosyal-medyada-128-milyar-dolar-nerede-tepkisi-1827003
https://halktv.com.tr/gundem/chpnin-128-milyar-dolar-nerede-afisleri-ardahanda-da-kaldirildi-453823h
https://halktv.com.tr/gundem/chpnin-128-milyar-dolar-nerede-afisleri-ardahanda-da-kaldirildi-453823h
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, billboardlara astıkları "128 milyar dolar nerede?" afişleri 

hakkında soruşturma başlatılmasını eleştirerek "Soru sormak ne zamandan beri 

hakaret oluyor? Bu neyi kanıtlıyor? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı 

budur. Bir darbe dönemi yaşıyoruz. 'Bana soru bile soramazsınız' diyor. Kibire bak 

ya. Kimsin sen?" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bal gibi soracağım ve sen de bal 

gibi yanıt vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu" ifadelerinde bulundu.105 

Erdoğan ise tartışma hakkında dair "Nereye harcandı diye yaygarası yapılan 128 

milyar dolar, ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin 

cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız 

arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin 

değeri olarak yurt içinde kalmıştır" şeklinde konuştu.106  

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu “Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun 

engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine 

katkıda bulunuldu. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü 

piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir” ifadelerinde 

bulunurken söz konusu işlemlerin belgelerine ilişkin talepleri yanıtsız bıraktı. Diğer 

yandan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuya 

ilişkin yaptığı açıklamalarda çelişkili yanıtlar verdi. Erdoğan önce rezervler düşüşe 

geçti açıklamasında bulunurken sonrasında rezervler salgın için harcandı ifadesine 

yer vermişti. Son olarak 10 Martta ise “Hazine’de duruyor” yanıtını verdi.107 

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da yaptığı açıklamada “Her zaman ‘İnsanı yaşat 

ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. ‘128 milyar TL 

nerede?’ diye soranlara gelsin” diyerek bir açıklama yaptı.108 

                                                 
Aydın'da CHP'nin '128 milyar dolar nerede' afişleri kaldırıldı, https://halktv.com.tr/gundem/aydinda-chpnin-

128-milyar-dolar-nerede-afisleri-kaldirildi-453915h, Erişim Tarihi:03.05.2021 

Mersin’de ‘128 milyar dolar nerede’ afişleri toplatıldı, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mersinde-

128-milyar-dolar-nerede-afisleri-toplatildi-6371479/, Erişim Tarihi: 03.05.2021 

128 milyar dolar: CHP, parti binalarından indirilen afişleri için gerekirse AYM'ye başvuracak, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56747513, Erişim Tarihi: 03.05.2021 

‘128 milyar dolar nerede’ afişi vinçle indirildi, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/128-milyar-dolar-

nerede-afisi-vincle-indirildi-6371847/, Erişim Tarihi: 03.05.2021 
105  Kılıçdaroğlu'ndan "128 milyar dolar" tepkisi: Darbe dönemi yaşıyoruz, 

https://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flundan-128-milyar-dolar-tepkisi-

darbe-d%C3%B6nemi-ya%C5%9F%C4%B1yoruz/a-57186517, Erişim Tarihi: 03.05.2021 
106  Erdoğan’dan "128 milyar dolar nerede?" sorusuna cevap,https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-128-

milyar-dolar-nerede-sorusuna-cevap/a-57276277, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
107  Erdoğan'dan "128 milyar dolar nerede" sorusuna birbiriyle çelişen 3 farklı cevap, 

https://www.evrensel.net/haber/427798/erdogandan-128-milyar-dolar-nerede-sorusuna-birbiriyle-celisen-3-

farkli-cevap, Erişim Tarihi:07.06.2021 
108  128 milyar nerede’ sorusuna çelişkili yanıtlar geliyor: Satıldı mı, halka mı harcandı?, 

https://gazetekarinca.com/2021/04/128-milyar-nerede-sorusuna-celiskili-yanitlar-geliyor-satildi-mi-halka-

mi-harcandi/, Erişim Tarihi: 06.05.2021 

https://halktv.com.tr/gundem/aydinda-chpnin-128-milyar-dolar-nerede-afisleri-kaldirildi-453915hi
https://halktv.com.tr/gundem/aydinda-chpnin-128-milyar-dolar-nerede-afisleri-kaldirildi-453915hi
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mersinde-128-milyar-dolar-nerede-afisleri-toplatildi-6371479/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mersinde-128-milyar-dolar-nerede-afisleri-toplatildi-6371479/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56747513
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/128-milyar-dolar-nerede-afisi-vincle-indirildi-6371847/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/128-milyar-dolar-nerede-afisi-vincle-indirildi-6371847/
https://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flundan-128-milyar-dolar-tepkisi-darbe-d%C3%B6nemi-ya%C5%9F%C4%B1yoruz/a-57186517
https://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flundan-128-milyar-dolar-tepkisi-darbe-d%C3%B6nemi-ya%C5%9F%C4%B1yoruz/a-57186517
https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-128-milyar-dolar-nerede-sorusuna-cevap/a-57276277
https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-128-milyar-dolar-nerede-sorusuna-cevap/a-57276277
https://www.evrensel.net/haber/427798/erdogandan-128-milyar-dolar-nerede-sorusuna-birbiriyle-celisen-3-farkli-cevap
https://www.evrensel.net/haber/427798/erdogandan-128-milyar-dolar-nerede-sorusuna-birbiriyle-celisen-3-farkli-cevap
https://gazetekarinca.com/2021/04/128-milyar-nerede-sorusuna-celiskili-yanitlar-geliyor-satildi-mi-halka-mi-harcandi/
https://gazetekarinca.com/2021/04/128-milyar-nerede-sorusuna-celiskili-yanitlar-geliyor-satildi-mi-halka-mi-harcandi/
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CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Merkez İlçe Başkanı Burak 

Güngörmedi’nin 1.Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itirazlar kabul edilerek 13 

Nisan’da verilen afişe el koyma kararı kaldırıldı. Afişi geri alarak tekrar asacaklarını 

belirten Pekcanlı, “Bizim bir afiş krizimiz vardı. Davayı kazandık. Afişleri geri alıp 

asacağız. Hakkımızı da helal etmeyeceğiz. Türkiye'de ilk burada oldu” diye 

konuştu.109 

 

BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI  

 

Rektör atamasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 31 Aralık’ta iki 

öğrencinin tutuklanmasının ardından 1 Şubatta protesto eylemi çağrısı yaptı. İstanbul 

Valiliği çağrı sonrası, "eylem yasağını" hatırlatan bir açıklama yayınladı ve 5 Ocak 

2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs salgını gerekçesiyle toplantı, miting, 

yürüyüş, oturma eylemi, açık hava toplantısı gibi etkinliklerin 1 ay süreyle 

yasaklandığını söyledi.  

Boğaziçi Dayanışması ise Twitter'da yayınladığı yeni mesajda, basın açıklamasını 

yapacaklarını yineledi. Mesajda, "Milli ve dini hassasiyetler bahane edilerek 

arkadaşlarımız tutuklanırken göz önüne alınmayan Covid tedbirleri bugün 

uygulanacakmış. Basın açıklamamızı yasaklamak için Covid bahane olarak 

kullanılmaktadır. Basın açıklamamız yasaklanamaz!" denildi110.  

Öğrencilerin yapmak istediği basın açıklaması öncesi polis öğrencilerin okuldan 

çıkmasına engel oldu. Okul bariyerler, çevik kuvvet ekipler ve TOMA’larla 

çevrelendi.111 159 kişi gözaltına alındı.112 Gözaltına alınan kişilerden 98’i serbest 

bırakılırken, serbest bırakılan kişiler polis tarafından uğradıkları kötü muameleyi 

anlattı. Bir öğrenci, 2 polisin kendisini gözaltı aracının yanına sürüklediğini ifade 

ederek, “Çember altında bulunduğum sırada kalçam iki kere sıkıldı. Fark ettiğim 

anda arkamı döndüğümde yalnızca 4 çevik kuvvet polisi olduğunu gördüm, onlara 

tepki göstererek uzaklaşmalarını söyledim. Gözaltı aracına sokulmak üzere sağ 

                                                 
109  CHP'nin itirazı kabul edildi: 128 milyar dolar afişi yeniden asılacak, https://www.birgun.net/haber/chp-nin-

itirazi-kabul-edildi-128-milyar-dolar-afisi-yeniden-asilacak-345770, Erişim Tarihi: 06.05.2021 
110  Boğaziçi Dayanışması: Basın açıklamamız yasaklanamaz, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-

55883135?at_custom3=BBC+Turkce&at_custom2=twitter&at_custom4=C9C9F65A-6488-11EB-9880-

1F724D484DA4&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_medium=custom7, 01.02.2021 
111  https://twitter.com/dokuz8haber/status/1356228569232535552, 01.02.2021 
112  Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin 30. günü: Biber gazı, plastik mermi, ters kelepçe, tencere-tava ve çok 

sayıda gözaltı, https://medyascope.tv/2021/02/03/bogazici-universitesi-eylemlerinin-30-gunu-biber-gazi-

plastik-mermi-ters-kelepce-tencere-tava-ve-cok-sayida-gozalti/, Erişim Tarihi: 03.02.2021 

https://www.birgun.net/haber/chp-nin-itirazi-kabul-edildi-128-milyar-dolar-afisi-yeniden-asilacak-345770
https://www.birgun.net/haber/chp-nin-itirazi-kabul-edildi-128-milyar-dolar-afisi-yeniden-asilacak-345770
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55883135?at_custom3=BBC+Turkce&at_custom2=twitter&at_custom4=C9C9F65A-6488-11EB-9880-1F724D484DA4&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_medium=custom7
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55883135?at_custom3=BBC+Turkce&at_custom2=twitter&at_custom4=C9C9F65A-6488-11EB-9880-1F724D484DA4&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_medium=custom7
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55883135?at_custom3=BBC+Turkce&at_custom2=twitter&at_custom4=C9C9F65A-6488-11EB-9880-1F724D484DA4&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_medium=custom7
https://twitter.com/dokuz8haber/status/1356228569232535552
https://medyascope.tv/2021/02/03/bogazici-universitesi-eylemlerinin-30-gunu-biber-gazi-plastik-mermi-ters-kelepce-tencere-tava-ve-cok-sayida-gozalti/
https://medyascope.tv/2021/02/03/bogazici-universitesi-eylemlerinin-30-gunu-biber-gazi-plastik-mermi-ters-kelepce-tencere-tava-ve-cok-sayida-gozalti/
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kolum çevrilerek ve sürüklenerek araca yüz üstü yapıştırıldım. Bu sırada sağ 

kolumda olan polis iki bacağımı açarak tek bacağı ile özel bölgeme bastırarak ters 

kelepçe yapmaya çalıştı. Yanımdaki kadın arkadaşım tepki göstererek bacağını 

oradan çekmesini söyledi. Ters kelepçe yapılıp gözaltı aracına sokuldum” dedi. 113  

Bunun dışında pek çok öğrenci, cop ve yumruk aracılığı ile fiziksel şiddete maruz 

kaldığını ifade ederken aynı zamanda tehdit ve hakaretlerle de karşılaştıklarını 

anlattı. Gözaltına alınan 51 kişiden 30'u için tutuklama, 12'si için ev hapsi, 9'u için 

de adli kontrol talep edilmişti. 1’inci ve 6’ıncı Sulh Ceza Hakimlikleri, "2911 Sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanununa muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun 

bırakmak, kişiyi çalışma imkanından yoksun bırakmak ve kamu malına zarar 

vermek" iddiasıyla tutuklama talep edilen 30 kişinin tamamını serbest bıraktı.114 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kayyum rektör" tabirinin faşist bir yaklaşım 

olduğunu ifade ederek Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanların çoğunun 

DHCKP-TKP/ML mensubu olduğunu söyledi. Ayrıca, “Rektörün odasını işgal 

edecekler. Ben İçişleri Bakanı iken buna müsaade etmem. Bir azınlık burayı ideolojik 

merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerinde 

bulundu.115 

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan AK Partili Rektör Melih Bulu, Kadın Araştırmaları 

ve LGBTİ kulüplerinin ortak kullandığı odanın kilidini değiştirip anahtarını 

sakladı.116 

2 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Ankara'da 

yürüyüş yapan ve basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis müdahale 

etti. Barışçıl bir şekilde eylem yapan kişiler ters kelepçelendi ve polis şiddetiyle karşı 

karşıya kaldı. Polisin müdahalesine tepki gösteren bazı vatandaşlar da polis 

tarafından uzaklaştırıldılar. 69 kişi gözaltına alındı.117 

                                                 
113  Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencileri: İşkence gördük, darbedildik, tehdit edildik, 

https://www.evrensel.net/haber/425011/gozaltina-alinan-bogazici-ogrencileri-iskence-gorduk-darbedildik-

tehdit-edildik, Erişim Tarihi: 03.02.2021 
114  Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin hepsi serbest bırakıldı, 

https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-51-bogazici-universitesi-ogrencisinin-hepsi-serbest-birakildi-

332949, Erişim Tarihi: 04.02.2021 
115  Bakan Soylu'dan Boğaziçi açıklaması: Çoğu örgüt mensubu, https://www.karar.com/bakan-soyludan-

bogazici-aciklamasi-cogu-orgut-mensubu-1603995, Erişim Tarihi: 03.02.2021 
116  'Melih Bulu kulüp kapısının kilidini değiştirdi, anahtarını vermiyor', 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ogretim-uyelerinden-aciklama-melih-bulu-kulup-kapisinin-kilidini-

degistirdi-anahtarini-vermiyor-haber-1512141, 02.02.2021 
117  Ankara'da 'Boğaziçi' eylemi: 69 gözaltı, https://www.ntv.com.tr/turkiye/ankarada-bogazici-eylemi-69-

gozalti,c0MY9KoEqUChkFmNFYi10w, Erişim Tarihi: 03.02.2021 

https://www.evrensel.net/haber/425011/gozaltina-alinan-bogazici-ogrencileri-iskence-gorduk-darbedildik-tehdit-edildik
https://www.evrensel.net/haber/425011/gozaltina-alinan-bogazici-ogrencileri-iskence-gorduk-darbedildik-tehdit-edildik
https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-51-bogazici-universitesi-ogrencisinin-hepsi-serbest-birakildi-332949
https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-51-bogazici-universitesi-ogrencisinin-hepsi-serbest-birakildi-332949
https://www.karar.com/bakan-soyludan-bogazici-aciklamasi-cogu-orgut-mensubu-1603995
https://www.karar.com/bakan-soyludan-bogazici-aciklamasi-cogu-orgut-mensubu-1603995
https://www.gazeteduvar.com.tr/ogretim-uyelerinden-aciklama-melih-bulu-kulup-kapisinin-kilidini-degistirdi-anahtarini-vermiyor-haber-1512141
https://www.gazeteduvar.com.tr/ogretim-uyelerinden-aciklama-melih-bulu-kulup-kapisinin-kilidini-degistirdi-anahtarini-vermiyor-haber-1512141
https://www.ntv.com.tr/turkiye/ankarada-bogazici-eylemi-69-gozalti,c0MY9KoEqUChkFmNFYi10w
https://www.ntv.com.tr/turkiye/ankarada-bogazici-eylemi-69-gozalti,c0MY9KoEqUChkFmNFYi10w
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Boğaziçili öğrencilere destek vermek amacıyla Bursa, Çanakkale ve Samsun'da da 

basın açıklamaları yapılmak istendi ancak polis müdahale etti. Bursa’da 17, 

Samsun’da 17 ve Çanakkale’de 9 kişi gözaltına alındı.118 

Boğaziçi direnişi kapsamında 2 Şubat’ta Kadıköy’de gerçekleştirilen ve polisin sert 

müdahalede bulunduğu eylemde 3 şahıs, ‘yaşlı bir babaanneyi kurtarmak isterken’ 

eylemciler tarafından darp edildiklerini iddia etti.TRT Haber; Turan Berkan, Erdem 

Dikdere ve Mehmetcan Akyıl adlı bu üç kişiyle görüşerek, söz konusu iddiayla ilgili 

olarak bir video haber hazırladı. Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medya 

hesabından “İşin aslı” başlığı ile paylaştı. Ancak daha sonra görgü tanıklarının 

ifadeleri şahısların sarhoş olduğunu ve eylemcilere saldırdıklarını söyledi. 

Sendika.org muhabiri Murat Bay, “Bu şahıslar dağılan eylemcilere sataştıkları için 

dayak yemişler. Biz arbede yaşandığını görünce bir başka muhabir arkadaşla olay 

yerine gittik. TRT’nin videosunda konuşan uzun şahıs bize de saldırmaya çalıştı. İki 

yumruk salladı ama isabet ettiremedi. Yerde de cam kırıkları vardı ama bira değil 

soda şişesiydi” dedi.119 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Boğaziçi Üniversitesi önünde öğrencilerin 

düzenlediği bir resim sergisinde Kabe resminin yere serildiğine dair soruşturmada 

gözaltına alınan kişiler için “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya 

yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini 

kullandı. İçişleri Bakanı’nın bu sözleri sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı, 

söz konusu tweeti “Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği” gerekçesiyle 

şikayet etti. Twitter, ilk kez ABD eski Başkanı Donald Trump’a uyguladığı yöntemin 

benzeri biçimde, Soylu’nun şikayetlere konu olan tweetine uyarı notu ekledi.120 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi protestolarıyla ilgili bazı 

tweetlerine Twitter tarafından kısıtlama getirildi. Twitter, öğrencilerini hedef 

gösterdiği ve “Vandallık, terör” gibi ifadeler kullandığı bazı tweetlerine topluluk 

kurallarını ihlal ettiğini söyledi.121 

                                                 
118  Bursa, Çanakkale ve Samsun'da Boğaziçi eylemlerine polis müdahalesinde gözaltılar var, 

https://www.evrensel.net/haber/425221/bursa-canakkale-ve-samsunda-bogazici-eylemlerine-polis-

mudahalesinde-gozaltilar-var, ERişim Tarihi: 04.02.2021 
119  İkinci Kabataş vakası: Yaşlı babaanneyi kurtarmak istedik, eylemciler bizi dövdü, 

https://www.birgun.net/haber/ikinci-kabatas-vakasi-yasli-babaanneyi-kurtarmak-istedik-eylemciler-bizi-

dovdu-333493 , 09.02.2021 
120  Twitter’dan Süleyman Soylu’nun nefret söylemi içeren tweetlerine kısıtlama, 

https://www.birgun.net/haber/twitter-dan-suleyman-soylu-nun-nefret-soylemi-iceren-tweetlerine-kisitlama-

332713, 02.02.2021 
121  Twitter, Bahçeli'nin nefret söylemi içeren bazı tweetlerine kısıtlama getirdi, 

https://www.birgun.net/haber/twitter-bahceli-nin-nefret-soylemi-iceren-bazi-tweetlerine-kisitlama-getirdi-

333052, Erişim Tarihi: 04.02.2021 

https://www.evrensel.net/haber/425221/bursa-canakkale-ve-samsunda-bogazici-eylemlerine-polis-mudahalesinde-gozaltilar-var
https://www.evrensel.net/haber/425221/bursa-canakkale-ve-samsunda-bogazici-eylemlerine-polis-mudahalesinde-gozaltilar-var
https://www.birgun.net/haber/ikinci-kabatas-vakasi-yasli-babaanneyi-kurtarmak-istedik-eylemciler-bizi-dovdu-333493
https://www.birgun.net/haber/ikinci-kabatas-vakasi-yasli-babaanneyi-kurtarmak-istedik-eylemciler-bizi-dovdu-333493
https://www.birgun.net/haber/twitter-dan-suleyman-soylu-nun-nefret-soylemi-iceren-tweetlerine-kisitlama-332713
https://www.birgun.net/haber/twitter-dan-suleyman-soylu-nun-nefret-soylemi-iceren-tweetlerine-kisitlama-332713
https://www.birgun.net/haber/twitter-bahceli-nin-nefret-soylemi-iceren-bazi-tweetlerine-kisitlama-getirdi-333052
https://www.birgun.net/haber/twitter-bahceli-nin-nefret-soylemi-iceren-bazi-tweetlerine-kisitlama-getirdi-333052
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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. 

Dr. Cevdet Kılıç Facebook hesabından Boğaziçi eylemlerini ve öğrencileri hedef 

alan Kılıç, “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” 

sözlerini paylaşarak tehdit etti.122 

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek ile gözaltı 

ve tutuklamalara tepki amacıyla basın açıklaması yapılmak istendi. Polis eylemcilere 

biber gazı ve copla müdahale etti. İki kişi gözaltına alınırken, biber gazından 

fenalaşan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.123 

Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenlerinin Rektör Melih Bulu’ya karşı başlattığı 

nöbet eylemlerine devam etti. Nöbetin 59. Gününde öğrenciler de akademisyenlere 

rektörlük binası önünde bir araya gelerek binaya sırtlarını dönerek destek verdi. 

Ayrıca öğrenciler, Melih Bulu'yu protestoları sırasında haklarında soruşturma açılan 

51 arkadaşına destek olmak amacıyla “hepimiz oradaydık” diyerek hep birlikte 

rektörlüğe dilekçe verdi.124 

Protestoları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında "Şu anda 

Boğaziçi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak 

mümkün değil. Oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok (...) Birçoğu 

maalesef hala şunu öğrenememişler, bu ülke bir hukuk devletidir. Peki 'Melih bey 

kimdir, nedir?' diye baktığımız zaman; Melih Bey iki farklı üniversitede rektörlük 

yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan. Ve alanında 

başarılı olan bir arkadaş. Melih Bey, Boğaziçi'ni ayağa kaldırma iddiasıyla göreve 

gelmiş bir arkadaşımız. Televizyon kanallarında 'Melih Bulu istifa etmelidir' 

diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler.” ifadelerinde 

bulundu. 125  

Bu açıklama sonrasında Twitter’da #Cumhurbaşkanıİstifa etiketi Türkiye 

gündeminde ilk sıraya oturdu.126 

                                                 
122  "Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz", https://odatv4.com/biz-gece-vakti-isi-bitirir-ertesi-gun-ise-

gideriz-08022142.html , 09.02.2021 
123  Artvin Kemalpaşa'da polis Boğaziçi açıklamasını engelledi, 2 kişiyi gözaltına aldı, 

https://www.evrensel.net/haber/425556/artvin-kemalpasada-polis-bogazici-aciklamasini-engelledi-2-kisiyi-

gozaltina-aldi , 09.02.2021 
124  Boğaziçili öğrencilerden akademisyenlerin rektörlüğe sırt dönme eylemine destek, 

https://t24.com.tr/video/bogazicili-ogrencilerden-akademisyenlerin-rektorluge-sirt-donme-eylemine-

destek,36856, 03.03.2021 
125  Erdoğan: Televizyonlarda 'Melih Bulu istifa etsin' diyorlar, yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' 

diyecekler, https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102051043738774-erdogan-televizyonlarda-melih-bulu-

istifa-etsin-diyorlar-yurekleri-yetse-cumhurbaskani-da-istifa-etsin-diyecekler/, Erişim Tarihi: 02.04.2021 
126     Erdoğan'ın açıklaması sonrası 'Cumhurbaşkanıİstifa' TT oldu,  https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-

aciklamasi-sonrasi-cumhurbaskaniistifa-tt-oldu-haber-1512485, Erişim Tarihi: 02.04.2021 

https://odatv4.com/biz-gece-vakti-isi-bitirir-ertesi-gun-ise-gideriz-08022142.html
https://odatv4.com/biz-gece-vakti-isi-bitirir-ertesi-gun-ise-gideriz-08022142.html
https://www.evrensel.net/haber/425556/artvin-kemalpasada-polis-bogazici-aciklamasini-engelledi-2-kisiyi-gozaltina-aldi
https://www.evrensel.net/haber/425556/artvin-kemalpasada-polis-bogazici-aciklamasini-engelledi-2-kisiyi-gozaltina-aldi
https://t24.com.tr/video/bogazicili-ogrencilerden-akademisyenlerin-rektorluge-sirt-donme-eylemine-destek,36856
https://t24.com.tr/video/bogazicili-ogrencilerden-akademisyenlerin-rektorluge-sirt-donme-eylemine-destek,36856
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102051043738774-erdogan-televizyonlarda-melih-bulu-istifa-etsin-diyorlar-yurekleri-yetse-cumhurbaskani-da-istifa-etsin-diyecekler/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102051043738774-erdogan-televizyonlarda-melih-bulu-istifa-etsin-diyorlar-yurekleri-yetse-cumhurbaskani-da-istifa-etsin-diyecekler/
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-aciklamasi-sonrasi-cumhurbaskaniistifa-tt-oldu-haber-1512485
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İTÜ'de İşletme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlama 

bölümünden öğrenciler Boğaziçi ile ilgili bildiri yayımladı. Bildiride Boğaziçi 

Üniversitesi öğrencilerinin taleplerinin dile getirildiği ve öğrencilere karşın 

gösterilen tutuklama, ev hapsi gibi uygulamaların derhal sonlandırılması çağrısı 

yapıldı. Bir araya gelen 29 kulüp de yaşananlara karşı ortak destek açıklaması 

yaparak Boğaziçi Üniversite öğrencilerinin taleplerinin yanında olduklarını ve 

şiddetin son bulması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.127 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı  Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’nde 

öğrencilerin ve akademisyenlerin AKP’li rektör Melih Bulu’ya karşı başlattıkları 

eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada “Osman Kavala denilen, adeta Soros’un 

temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” 

diyerek isim vermeden Prof. Dr. Ayşe Buğra’yı hedef aldı. Erdoğan daha sonra, 

partisinin kadın kolları kongresinde AK Partililere "Bu lezbiyenlerin söylediklerine 

takılmayalım, biz analarımıza bakalım" diye seslendi.128 Buğra, bu sözlerin ardından 

“Provokasyon çok ağır bir ifade. Söz konusu olan insanları tanımamayı, o 

öğrencileri tanımamayı gösteriyor. Boğaziçi öğrencisi çok akıllı, çalışkan, gayret 

etmiş, ne yaptığını bilerek oraya gelmiş ve üniversitesini çok önemseyen bir öğrenci. 

O üniversitenin öyle kalmasını ve dışarıdan müdahale olmasını istemiyor. Dertlerini 

ne güzel anlatıyorlar. Her şeyden önce öğrencilere saygısızlık olduğunu 

düşünüyorum. Memleketin huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Devamlı kavga 

ederek, kurumlara saldırarak, kurumlar yıpratılarak devam edemeyiz diye 

düşünüyorum. Memlekete yazık oluyor. Benim beklentim huzur ve adalet.” 

ifadelerine yer verdi.129 

Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Boğaziçi protestolarına destek verdi. 

Rektörlerin üniversite bileşenleri tarafından belirlenmesi gerektiğini belirten Ankara 

Üniversiteli akademisyenlerin çağrısına destek veren Prof. Dr. Korkut Boratav, 

“Boğaziçi Üniversitesi’nin bilimsel birikiminin iki parlak temsilcisi olan Üstün 

Ergüder ve değerli dostum Ayşe Buğra ile meslektaş olmaktan da ayrıca kıvanç 

duymaktayım” dedi.130 

                                                 
127  İTÜ’de 3 bölüm ve 29 kulüpten Boğaziçi’ne destek açıklamaları, 

https://www.evrensel.net/haber/425603/itude-3-bolum-ve-29-kulupten-bogazicine-destek-aciklamalari, 

Erişim Tarihi: 02.04.2021 
128  Erdoğan, Prof. Ayşe Buğra'yı hedef aldı: Provokatörlerin içinde, https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-

prof-ayse-bugrayi-hedef-aldi-provokatorlerin-icinde-haber-1512457, Erişim Tarihi: 15.04.2021 
129  Prof. Dr. Ayşe Buğra’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/prof-dr-

ayse-bugradan-cumhurbaskani-erdogana-yanit-6250884/, Erişim Tarihi: 15.04.2021 
130  Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi’ne destek, https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-

universitesi-akademisyenlerinden-bogazicine-destek-haber-1514738, Erişim Tarihi: 15.04.2021 

https://www.evrensel.net/haber/425603/itude-3-bolum-ve-29-kulupten-bogazicine-destek-aciklamalari
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-prof-ayse-bugrayi-hedef-aldi-provokatorlerin-icinde-haber-1512457
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-prof-ayse-bugrayi-hedef-aldi-provokatorlerin-icinde-haber-1512457
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/prof-dr-ayse-bugradan-cumhurbaskani-erdogana-yanit-6250884/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/prof-dr-ayse-bugradan-cumhurbaskani-erdogana-yanit-6250884/
https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-universitesi-akademisyenlerinden-bogazicine-destek-haber-1514738
https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-universitesi-akademisyenlerinden-bogazicine-destek-haber-1514738
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Şimdiye dek yüzlerce öğrencinin ailesi, “Oğlunuz/kızınız Boğaziçi eylemlerine 

katılıyor” denilerek arandı. Ancak bu sefer Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi 

eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerin avukatı Ezgi Önalan’ın ailesini aradı. 

Polis, Önalan’ın ailesine, “Kızınız Boğaziçi eylemlerine katılıyor” ifadelerinde 

bulundu. Önalan, durumun artık trajikomik bir hal aldığını ifade ederek şunları 

söyledi: “Dün sabah polis ailemi, ‘Kızınız Boğaziçi eylemlerine katılıyor’ demek için 

aramış. Halbuki ben Boğaziçi protestoları kapsamındaki çeşitli eylemlerde ve ev 

baskınlarında gözaltına alınan müvekkillerimin gözaltı süreçlerini takip ettim. 

Bugüne dek avukatların müvekkilleriyle ve savunmalığını yaptıkları davalarla 

yargılanamayacağını söylüyorduk ancak böylesini de ilk kez gördük.(...) Polisin 

önünde bir liste var; durum o kadar ciddiyetsiz ve komik ki aradıkları insanların 

öğrenci olup olmadığını, ne iş yaptığını bile bilmiyorlar. Sözde ‘Biz sizin 

çocuğunuzu önemsiyoruz’ mesajı vermeye çalışıyorlar ama ailesini aradıkları 

kişilerin kim olduğundan haberleri yok” ifadelerinde bulundu.131 

Bulu'yu atayan Cumhurbaşkanlığı kararını Danıştay'a taşıyan Boğaziçili 

akademisyenler, hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulması kararının iptali için de 

harekete geçti. 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan iki yeni fakülte kararı, 

'Anayasa’ya aykırı olduğu' gerekçesiyle Danıştay’a taşındı.132 Bir diğer yandan yeni 

kurulan iletişim fakültesine Melih Bulu dekan olarak atandı.133 

Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan 

akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellendi. Söz 

konusu kararı Bulu'nun yardımcısı Naci İnci'nin verdiği belirtildi. Öğrenciler ve 

akademisyenler hiçbir gerekçe olmadan gerçekleştirilen eylemi Twitter’da 

#FeyziHocaYalnızDeğildir etiketleriyle protesto ederek Erçin’e destek verdi.134 

                                                 
131  Emniyet, 'Boğaziçi öğrencisi' zannedip avukatın ailesini aradı: Durum içler acısı, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/emniyet-bogazici-ogrencisi-zannedip-avukatin-ailesini-aradi-durum-icler-

acisi-haber-1515805, Erişim Tarihi: 18.04.2021 
132  Boğaziçi’ne iki yeni fakülte Danıştay’da: ‘Anayasal ilkelere aykırı’, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicine-iki-yeni-fakulte-danistayda-anayasal-ilkelere-aykiri-haber-

1517642, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
133  Tek koltuk yetmedi: Boğaziçi rektörü Melih Bulu, İletişim Fakültesi’ne de dekan oldu, 

https://www.birgun.net/haber/tek-koltuk-yetmedi-bogazici-rektoru-melih-bulu-iletisim-fakultesi-ne-de-

dekan-oldu-341982, Erişim tarihi: 27.04.2021 
134  Boğaziçi'nde öğrencilere destek veren akademisyen Feyzi Erçin'in derslerine son verildi, 

https://t24.com.tr/haber/bogazici-nde-ogrencilere-destek-veren-akademisyen-feyzi-ercin-in-derslerine-son-

verildi,955637, Erişim Tarihi: 31.05.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/emniyet-bogazici-ogrencisi-zannedip-avukatin-ailesini-aradi-durum-icler-acisi-haber-1515805
https://www.gazeteduvar.com.tr/emniyet-bogazici-ogrencisi-zannedip-avukatin-ailesini-aradi-durum-icler-acisi-haber-1515805
https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicine-iki-yeni-fakulte-danistayda-anayasal-ilkelere-aykiri-haber-1517642
https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicine-iki-yeni-fakulte-danistayda-anayasal-ilkelere-aykiri-haber-1517642
https://www.birgun.net/haber/tek-koltuk-yetmedi-bogazici-rektoru-melih-bulu-iletisim-fakultesi-ne-de-dekan-oldu-341982
https://www.birgun.net/haber/tek-koltuk-yetmedi-bogazici-rektoru-melih-bulu-iletisim-fakultesi-ne-de-dekan-oldu-341982
https://t24.com.tr/haber/bogazici-nde-ogrencilere-destek-veren-akademisyen-feyzi-ercin-in-derslerine-son-verildi,955637
https://t24.com.tr/haber/bogazici-nde-ogrencilere-destek-veren-akademisyen-feyzi-ercin-in-derslerine-son-verildi,955637
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28 Mayıs itibariyle, akademisyenler nöbetin 98'inci gününde bir araya geldi. 

Akademisyenler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki görevi hatırlatarak Melih 

Bulu'yu yine istifaya çağırdı.135 

 

MAFYA-SİYASET-TİCARET İLİŞKİLERİ  

 

Emniyet teşkilatı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi 

(KOM Dairesi)’nin geçen mart ayında Antalya’da düzenlenen Stratejik Araştırmalar 

Kurulu (SAK) toplantısında değerlendirmeye alınan Türkiye’deki mafya gruplarına 

yönelik rapor dikkat çekti. Türkiye’deki organize suç grupları tablosunda Alaattin 

Çakıcı 428 adamıyla açık ara ilk sırada yer aldı. Çakıcı’yı 257 adamıyla Sedat Şahin, 

253 adamıyla Sedat Peker izledi. Burhanettin Saral’ın 247 adamıyla dördüncü 

olduğu listede, Ankaralı Kürt Ahmet lakabıyla tanınan Ahmet Turgut 239 adamıyla 

beşinci, İzmir’de FETÖ Borsası olaylarının merkezinde olup halen Arjantin’de 

tutuklu olan Serkan Kurtuluş 207 adamıyla altıncı sırada yer buldu.136 

9 Nisan’da ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu iddia edilen organize suç örgütüne 

yönelik İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da eş zamanlı 

operasyon düzenledi. 52 kişi gözaltına alındı.137  

2 Mayıs’ta organize suç kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker 

sosyal medya aracılığı ile bir video yayınladı. Videoda İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu ve mafya ile üst düzey bürokratlar arasındaki bazı ilişkiler, uyuşturucu ticareti 

gibi yasa dışı ticaretlerle ilgili iddialar ortaya attı. Peker 2 Mayıs’taki videosunun 

ardından başka videolarda çekerek İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Ağar’ın oğlu 

AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası 

Sadık Soylu, yasadışı ticaret yapan Halil Falyalı gibi isimler üzerinden; gazeteci 

Uğur Mumcu cinayeti, 90’lı yıllardaki faili meçhul cinayetler, Kıbrıslı gazeteci 

Kutlu Adalı cinayeti, Suriye’de El Nursa’ya silah gönderimi, uyuşturucu ticareti gibi 

konularla ilgili iddialarını sürdürdü.  

                                                 
135  Boğaziçi nöbetinin 98'inci günü: Bulu, çalışmalarına kadro aldığı üniversitede devam etsin, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-nobetinin-98inci-gunu-bulu-calismalarina-kadro-aldigi-

universitede-devam-etsin-haber-1523637, Erişim Tarihi: 31.05.2021 
136  Emniyet’ten ‘mafya’ raporuna göre, bir numara Alaattin Çakıcı, https://haberiniz.com.tr/guvenlik-ve-

teror/emniyetten-mafya-raporuna-gore-bir-numara-alaattin-cakici-20042021, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
137  'Sedat Peker' operasyonunda yeni detaylar, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-

operasyonunda-yeni-detaylar-1827612, 12.04.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-nobetinin-98inci-gunu-bulu-calismalarina-kadro-aldigi-universitede-devam-etsin-haber-1523637
https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-nobetinin-98inci-gunu-bulu-calismalarina-kadro-aldigi-universitede-devam-etsin-haber-1523637
https://haberiniz.com.tr/guvenlik-ve-teror/emniyetten-mafya-raporuna-gore-bir-numara-alaattin-cakici-20042021
https://haberiniz.com.tr/guvenlik-ve-teror/emniyetten-mafya-raporuna-gore-bir-numara-alaattin-cakici-20042021
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-operasyonunda-yeni-detaylar-1827612
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-operasyonunda-yeni-detaylar-1827612
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına başvurarak organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili 

'araştırma yapılmasını' istedi. Soylu ayrıca Peker hakkında "hakaret ve iftira" 

gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda, Peker ve örgüt üyelerine 

yönelik adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce kolluk 

kuvvetlerince operasyon yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "İçişleri Bakanı olan 

müvekkilimin bilgisi dahilinde yapılan bu operasyon sonrası organize suç örgütü 

lideri, özellikle müvekkilimin kendisiyle ilgili açıklamalar yapmasından sonra 

müvekkilim hakkında da gerçeğe aykırı, tamamen algı yaratmaya yönelik uydurma 

içerikli video yayımladı. Söz konusu videoların içeriği incelendiğinde müvekkilim 

ile ilgili daha önce de kötü niyetli çevrelerce dile getirilen dedikodu niteliğinde 

hususlar ile birlikte uydurma hikayelerle iftira ve hakaretlerde bulunulduğu 

kolaylıkla tespit edilebilecektir.”138 

Kuzey Kıbrıs'ta 6 Temmuz 1996'da öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti 

ile ilgili Sedat Peker'in iddialarının ardından, gazeteci örgütleri ve Kıbrıslı 

siyasetçiler 'Soruşturma yeniden açılsın' talebini dile getirdi. Sedat Peker'in "Kıbrıs'a 

gönderdiğini" ileri sürdüğü kardeşi Atilla Peker, Muğla'da gözaltına alındı.139 

 “Ankara JİTEM” davası olarak adlandırılan, 19 kişinin 1990’lı yıllarda zorla 

kaybedilmesi veya infaz edilmesine ilişkin olarak; eski İçişleri Bakanı Mehmet 

Ağar’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Ankara 1. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görülen davada, bütün sanıklar hakkında beraat kararı çıkmıştı. 

Karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 

5 Nisan 2021 tarihli kararında; eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay 

Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın gibi isimlerin de aralarında 

bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararlarını bozdu.140 Oy birliği ile alınan 

kararda, ilk derece mahkemesinin kararına ilişkin; “dayandığı tüm kanıtların, bu 

kanıtlara göre mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ve dosyadaki diğer 

belgelere ilişkin değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması” gerektiği 

                                                 
138  Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasını istedi, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-sedat-pekerin-iddialarinin-arastirilmasini-istedi-haber-

1522548, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
139  Kutlu Adalı cinayeti: Sedat Peker’in iddialarının ardından 'Soruşturma yeniden açılsın' çağrıları yapılıyor, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57219829, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
140  Ankara JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar hakkındaki beraat kararı bozuldu, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankara-jitem-davasinda-tarihi-karar-mehmet-agar-hakkindaki-beraat-

karari-bozuldu-1838541, Erişim Tarihi: 27.05.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-sedat-pekerin-iddialarinin-arastirilmasini-istedi-haber-1522548
https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-sedat-pekerin-iddialarinin-arastirilmasini-istedi-haber-1522548
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57219829
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankara-jitem-davasinda-tarihi-karar-mehmet-agar-hakkindaki-beraat-karari-bozuldu-1838541
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankara-jitem-davasinda-tarihi-karar-mehmet-agar-hakkindaki-beraat-karari-bozuldu-1838541
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değerlendirildi. Bozma kararında şöyle denildi: “Hükme esas alınan deliller ile 

dosya kapsamında bulunmasına rağmen gerekçeli kararda zikredilmediğinden 

zımnen reddedildiği değerlendirilen delillerin genel soyut ifadelerle açıklanması 

ve/veya hiç tartışılmaması yerine, istinaf denetimine olanak verecek şekilde iddiaya 

konu olaylar bakımından ayrı ayrı tartışılıp değerlendirilmesi ve açıkça karar 

yerinde gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi…” 

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan 

Sedat Peker'in internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.141 

Peker’in iddialarıyla ilgili kamuoyunda tepkiler yükselirken, İçişleri Bakanı Soylu 

başta olmak üzere haklarında iddiaları öne sürülerin milletvekilleri, bürokratlar ve iş 

insanlar iddialara yanıt veremedi. TBMM Başkanlığı'na sunulan organize suç örgütü 

liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in iddialarının araştırılması için Araştırma 

Komisyonu kurulması talebi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.142 

Süleyman Soylu, bir yayınında yaptığı açıklamada, Sedat Peker’i kastederek, 

‘Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin 

dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun’ ifadelerine yer verdi. CHP 

milletvekilleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvurarak, İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği “Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi”nin 

kim olduğunun açıklanmasını istedi.143  

 

  

                                                 
141  Sedat Peker'in internet sitesine erişim engeli, https://www.bundlehaber.com/detay/3b1d349a-5bb7-42dc-

84de-2a3bcf210881?l=1, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
142  "Sedat Peker'in iddiaları araştırılsın" talebi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi, 

https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-in-iddialari-arastirilsin-talebi-akp-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-

346118, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
143  CHP Şentop'a başvurdu: Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?, 

https://www.evrensel.net/haber/433638/chp-sentopa-basvurdu-sedat-pekerden-10-bin-dolar-maas-alan-

siyasetci-kim, Erişim Tarihi: 06.06.2021 

https://www.bundlehaber.com/detay/3b1d349a-5bb7-42dc-84de-2a3bcf210881?l=1
https://www.bundlehaber.com/detay/3b1d349a-5bb7-42dc-84de-2a3bcf210881?l=1
https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-in-iddialari-arastirilsin-talebi-akp-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-346118
https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-in-iddialari-arastirilsin-talebi-akp-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-346118
https://www.evrensel.net/haber/433638/chp-sentopa-basvurdu-sedat-pekerden-10-bin-dolar-maas-alan-siyasetci-kim
https://www.evrensel.net/haber/433638/chp-sentopa-basvurdu-sedat-pekerden-10-bin-dolar-maas-alan-siyasetci-kim
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B.SALGIN KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRMEK 

 

Koronavirüs pandemisinin başından Mart ayına kadar yurttaşlara maske takmadığı, 

sosyal mesafeye uymadığı, sigara içtiği gibi gerekçelerle sadece Ankara’da Valiliğin 

sosyal medya hesabından duyurduğu rakamlara göre 69 milyon 619 bin 983 lira para 

cezası kesildi.144 

İçişleri Bakanlığı; 

1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi145 

8-15 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişi146 

15-22 Şubat’ta kısıtlamayı ihlal eden 31 bin 197 kişi147 

22 Şubat-1 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi148 

1-8 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 25 bin 439 kişi149 

8-15 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 25 bin 372 kişi150 

15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 22 bin 810 kişi151 

                                                 
144  BAŞKENTTE DEVLETİN YURTTAŞA KORONA FATURASI: 70 MİLYON LİRA, 

https://ankahaber.net/haber/detay/baskentte_devletin_yurttasa__korona_faturasi_70_milyon_lira_30879,25.

02.2021  
145  Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı, 

https://www.indyturk.com/node/312466/haber/son-bir-haftada-soka%C4%9Fa-%C3%A7%C4%B1kma-

k%C4%B1s%C4%B1tlamas%C4%B1n%C4%B1-ihlal-eden-32-bin-181-ki%C5%9Fi-hakk%C4%B1nda, 

Erişim Tarihi: 31.05.2021 
146  İçişleri Bakanlığı: 8-15 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari 

işlem yapıldı., https://www.haberler.com/icisleri-bakanligi-8-15-subat-taki-sokaga-cikma-13927180-haberi/, 

Erişim Tarihi: 31.05.2021 
147  15-22 Şubat’ta kısıtlamayı ihlal eden 31 bin 197 kişi hakkında işlem yapıldı, https://www.diken.com.tr/15-

22-subatta-kisitlamayi-ihlal-eden-31-bin-197-kisi-hakkinda-islem-yapildi/, Erişim Tarihi: 31.05.2021 
148  Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişiye ceza, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103011043919721-sokaga-cikma-kisitlamalarina-uymayan-39-bin-

604-kisiye-ceza/, 01.03.2021 
149  Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı, 

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kisitlamalari-ihlal-eden-25-bin-439-kisi-hakkinda-islem-

yapildi/2168195, Erişim Tarihi: 31.05.2021 
150  İçişleri açıkladı: Bir haftada 25 bin 372 kişiye ceza, https://www.gazeteduvar.com.tr/icisleri-acikladi-bir-

haftada-25-bin-372-kisiye-ceza-haber-1516108, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
151  Kısıtlamalara uymayan 22 bin 810 kişiye ceza, https://www.birgun.net/haber/kisitlamalara-uymayan-22-bin-

810-kisiye-ceza-338411, Erişim Tarihi: 20.04.2021 

https://ankahaber.net/haber/detay/baskentte_devletin_yurttasa__korona_faturasi_70_milyon_lira_30879
https://www.indyturk.com/node/312466/haber/son-bir-haftada-soka%C4%9Fa-%C3%A7%C4%B1kma-k%C4%B1s%C4%B1tlamas%C4%B1n%C4%B1-ihlal-eden-32-bin-181-ki%C5%9Fi-hakk%C4%B1nda
https://www.indyturk.com/node/312466/haber/son-bir-haftada-soka%C4%9Fa-%C3%A7%C4%B1kma-k%C4%B1s%C4%B1tlamas%C4%B1n%C4%B1-ihlal-eden-32-bin-181-ki%C5%9Fi-hakk%C4%B1nda
https://www.haberler.com/icisleri-bakanligi-8-15-subat-taki-sokaga-cikma-13927180-haberi/
https://www.diken.com.tr/15-22-subatta-kisitlamayi-ihlal-eden-31-bin-197-kisi-hakkinda-islem-yapildi/
https://www.diken.com.tr/15-22-subatta-kisitlamayi-ihlal-eden-31-bin-197-kisi-hakkinda-islem-yapildi/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103011043919721-sokaga-cikma-kisitlamalarina-uymayan-39-bin-604-kisiye-ceza/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103011043919721-sokaga-cikma-kisitlamalarina-uymayan-39-bin-604-kisiye-ceza/
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kisitlamalari-ihlal-eden-25-bin-439-kisi-hakkinda-islem-yapildi/2168195
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kisitlamalari-ihlal-eden-25-bin-439-kisi-hakkinda-islem-yapildi/2168195
https://www.gazeteduvar.com.tr/icisleri-acikladi-bir-haftada-25-bin-372-kisiye-ceza-haber-1516108
https://www.gazeteduvar.com.tr/icisleri-acikladi-bir-haftada-25-bin-372-kisiye-ceza-haber-1516108
https://www.birgun.net/haber/kisitlamalara-uymayan-22-bin-810-kisiye-ceza-338411
https://www.birgun.net/haber/kisitlamalara-uymayan-22-bin-810-kisiye-ceza-338411
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22-29 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 21 bin 495 kişi152 

29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 26 bin 649 

kişi153 

5-12 Nisan'daki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 437 kişi 154 

12-19 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişi155 

19-26 Nisan arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişi156 

26 Nisan-3 Mayıs arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişi157 

3-10 Mayıs arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden uymayan 79 bin 186 kişi 

hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.158 

● Koronavirüs salgınında vaka sayılarının korkutucu seviyelere ulaştığı Mart 

ayında gerçekleştirilen AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için, Türkiye'nin 

dört bir yanından onlarca kişi otobüslerle Ankara'ya gelirken, sosyal 

medyada paylaşılan görüntülerde, otobüslerde maske, mesafe kuralına 

uyulmadığı görüldü..159 Bir diğer yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe 

sayıldığı bir diğer toplantı ise AKP Gençlik Kolları Kongresi oldu.160 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra bazı bakanlar ve AKP’lilerin katıldığı 

Muhammet Emin Saraç’ın cenaze töreninde salgın kapsamında alınan 

mesafe tedbirleri ihlal edildi. Yapılan eleştiriler üzerine cenazede olan 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özellikle pandemide salgının nasıl 

                                                 
152  Kısıtlamaları ihlal eden 21 bin 495 kişi hakkında işlem yapıldı, 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisitlamalari-ihlal-eden-21-bin-495-kisi-hakkinda-islem-yapildi/2191113, 

Erişim Tarihi: 31.05.2021 
153  Kısıtlamayı ihlal eden 26 bin 649 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/kisitlamayi-ihlal-eden-26-bin-649-kisi-hakkinda-idari-islem-

yapildi-570132.html, Erişim Tarihi: 31.05.2021 
154  Kısıtlamaları ihlal eden 24 bin 437 kişi hakkında işlem yapıldı, 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisitlamalari-ihlal-eden-24-bin-437-kisi-hakkinda-islem-yapildi/2205740, 

Erişim Tarihi: 31.05.2021 
155  Kısıtlamaları ihlal eden 33 bin 811 kişiye işlem yapıldı, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisitlamalari-ihlal-

eden-33-bin-811-kisiye-islem-yapildi/2213181, Erişim Tarihi: 31.05.2021 
156  Son dakika... İçişleri Bakanlığı: 19-26 Nisan arası yasakları ihlal eden 47 bin kişiye işlem yapıldı, 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligi-19-26-nisan-arasi-yasaklari-ihlal-eden-

47-bin-kisiye-islem-yapildi-41796954, Erişim Tarihi: 31.05.2021 
157  Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişi hakkında işlem yapıldı, 

https://www.haberler.com/icisleri-kisitlamaya-uymayan-66-bin-161-kisiye-14106624-haberi/, Erişim Tarihi: 

31.05.2021 
158  Son dakika... Kısıtlamayı ihlal eden 79 bin 186 kişiye idari işlem, https://www.cnnturk.com/turkiye/son-

dakika-kisitlamayi-ihlal-eden-79-bin-186-kisiye-idari-islem, Erişim Tarihi: 31.05.2021 
159  AKP kongresine 'lebaleb' onlarca otobüs... Ankara'ya yolculukta ne maske var ne mesafe, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-kongresine-lebaleb-onlarca-otobus-ankaraya-yolculukta-ne-

maske-var-ne-mesafe-1822803, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
160  Erdoğan, ‘lebalep’ dolu AKP Gençlik Kolları Kongresi’nde, https://www.birgun.net/haber/erdogan-lebalep-

dolu-akp-genclik-kollari-kongresi-nde-337625, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisitlamalari-ihlal-eden-21-bin-495-kisi-hakkinda-islem-yapildi/2191113
https://www.trthaber.com/haber/gundem/kisitlamayi-ihlal-eden-26-bin-649-kisi-hakkinda-idari-islem-yapildi-570132.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/kisitlamayi-ihlal-eden-26-bin-649-kisi-hakkinda-idari-islem-yapildi-570132.html
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisitlamalari-ihlal-eden-24-bin-437-kisi-hakkinda-islem-yapildi/2205740
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisitlamalari-ihlal-eden-33-bin-811-kisiye-islem-yapildi/2213181
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kisitlamalari-ihlal-eden-33-bin-811-kisiye-islem-yapildi/2213181
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligi-19-26-nisan-arasi-yasaklari-ihlal-eden-47-bin-kisiye-islem-yapildi-41796954
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligi-19-26-nisan-arasi-yasaklari-ihlal-eden-47-bin-kisiye-islem-yapildi-41796954
https://www.haberler.com/icisleri-kisitlamaya-uymayan-66-bin-161-kisiye-14106624-haberi/
https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-kisitlamayi-ihlal-eden-79-bin-186-kisiye-idari-islem
https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-kisitlamayi-ihlal-eden-79-bin-186-kisiye-idari-islem
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-kongresine-lebaleb-onlarca-otobus-ankaraya-yolculukta-ne-maske-var-ne-mesafe-1822803
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-kongresine-lebaleb-onlarca-otobus-ankaraya-yolculukta-ne-maske-var-ne-mesafe-1822803
https://www.birgun.net/haber/erdogan-lebalep-dolu-akp-genclik-kollari-kongresi-nde-337625
https://www.birgun.net/haber/erdogan-lebalep-dolu-akp-genclik-kollari-kongresi-nde-337625
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seyrettiğini, bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ve kapalı 

ortamlarda bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz ve bunu bugüne kadar 

ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkacağını 

ve böyle bir görüntü olacağını ön göremedim. Ön görmem gerekiyor muydu, 

evet gerekiyordu. Vatandaşlarımızdan bu görüntü için özür diliyorum” 

dedi.161  

● Sonrasında Süleyman Soylu’nun annesinin cenazesinde de tedbirlere 

uyulmazken162 ajansların geçtiği haberlerde Koca'nın adına protokol 

listesinde yer verilmedi. Ancak Twitter'da yapılan bir paylaşımda törene 

katıldığını gösteren fotoğraflar yer aldı. 163 Bir diğer yandan İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu ve Diyanet işleri Başkanı Erbaş’ın katıldığı, Nur cemaati 

lideri Saidi Nursi'nin öğrencilerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde 

koronavirüs tedbirlerine yine uyulmadı.164 

● İçişleri Bakanlığı 260 bin personelle yapılacak denetimlere ilişkin 81 il 

valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre, COVID-19 denetiminde 

kamera kayıtlarından da ceza verilebilecek. Genelgede şu ifadelere yer 

verildi: "Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri 

ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade 

edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların 

görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek."165 

● Muğla'nın Datça ilçesinde, tam kapanmada sokağa çıkma yasağını ihlal 

ederek denize giren 17 ayrı kişiye, ceza kesildi. Hastanealtı Plajındaki 

denetimde, denizde yüzen bir kişi polis tarafından uyarılarak sahile çıkması 

istendi. Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten kişi "Ceza kesilirse 

                                                 
161  Bakan Koca cenaze görüntüleri için özür diledi, https://www.birgun.net/haber/bakan-koca-cenaze-

goruntuleri-icin-ozur-diledi-335354, 24.02.2021 
162  Annesinin cenaze töreninde Soylu’nun çıkardığı genelgeye uyulmadı, 

https://www.birgun.net/haber/annesinin-cenaze-toreninde-soylu-nun-cikardigi-genelgeye-uyulmadi-337498, 

Erişim Tarihi: 20.04.2021 
163  Listede yoktu, Twitter'dan çıktı: Fahrettin Koca cenazeye 'gizli' katılmış, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/listede-yoktu-twitterdan-cikti-fahrettin-koca-cenazeye-gizli-katilmis-haber-

1516109, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
164  Soylu ve Erbaş katıldı: Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan bir ‘ayrıcalıklılar’ cenazesi daha, 

https://www.birgun.net/haber/soylu-ve-erbas-katildi-koronavirus-tedbirlerine-uyulmayan-bir-ayricaliklilar-

cenazesi-daha-341984, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
165  Artık kamera görüntülerinden covid-19 cezası verilebilecek,   https://sol.org.tr/haber/artik-kamera-

goruntulerinden-covid-19-cezasi-verilebilecek-27236, 04.03.2021 

https://www.birgun.net/haber/bakan-koca-cenaze-goruntuleri-icin-ozur-diledi-335354
https://www.birgun.net/haber/bakan-koca-cenaze-goruntuleri-icin-ozur-diledi-335354
https://www.birgun.net/haber/annesinin-cenaze-toreninde-soylu-nun-cikardigi-genelgeye-uyulmadi-337498
https://www.gazeteduvar.com.tr/listede-yoktu-twitterdan-cikti-fahrettin-koca-cenazeye-gizli-katilmis-haber-1516109
https://www.gazeteduvar.com.tr/listede-yoktu-twitterdan-cikti-fahrettin-koca-cenazeye-gizli-katilmis-haber-1516109
https://www.birgun.net/haber/soylu-ve-erbas-katildi-koronavirus-tedbirlerine-uyulmayan-bir-ayricaliklilar-cenazesi-daha-341984
https://www.birgun.net/haber/soylu-ve-erbas-katildi-koronavirus-tedbirlerine-uyulmayan-bir-ayricaliklilar-cenazesi-daha-341984
https://sol.org.tr/haber/artik-kamera-goruntulerinden-covid-19-cezasi-verilebilecek-27236
https://sol.org.tr/haber/artik-kamera-goruntulerinden-covid-19-cezasi-verilebilecek-27236
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ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. 

Meğer onlar turistmiş" dedi.166 

● Covid-19 hastalığının Türkiye’de de tespit edildiğinin resmen açıklandığı 

2020 yılında pazarlıkla 37.7 milyar TL’lik 16 bin 670 alım yapıldı. Tutar 

olarak tüm alımların yüzde 26’sını oluşturan bu yöntem içinde ağırlık 21 b 

maddesine dayanılarak yapılanlarda oldu. 21 b’nin sağladığı geniş hareket 

alanından yararlanılarak 34.1 milyar TL’lik alım gerçekleştirildi. Pazarlık 

yöntemiyle yapılan tüm alımların içinde 21 b kapsamındakiler, tutar olarak 

yüzde 90.5’i, sayı olarak ise yüzde 41’ini oluşturdu. Pandemi öncesi 2019 

yılında ise 23.1 milyar TL’lik alım 21 b kapsamında yapıldı. Yaklaşık on ayı 

pandemi döneminde geçen 2020 yılında 2019’a göre bu maddeye 

dayanılarak yapılan alım artışı yüzde 48 oldu.167 

● Adana’nın Çukurova ilçesinde bir vatandaşa sokağa çıkma yasağını ihlal 

ettiği gerekçesiyle kaymakamlık tarafından 3 bin 150 TL idari para cezası 

kesildi. Ceza, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine 

dayanak yapıldı. Yurttaş, idari para cezasının iptali talebiyle dava açarken 

Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, “idari yaptırım kararının hukuka aykırı 

olması nedeniyle” iptaline ve cezanın kaldırılmasına karar verdi. Kararın 

gerekçesinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda sokağa çıkma yasağı şeklinde 

açıkça düzenlenen bir zorunluluk bulunmadığı, bu tedbire aykırı hareket 

edilmesinin de kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığı, bu 

nedenle yasanın 282. maddesinin uygulanmasının hukuken mümkün 

görülmediği ifade edildi.168 

● Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, sosyal medya hesabında 

görüntülü olarak yayınladığı konuşmada, pandemi döneminde çıkarılan 

genelgelerin 'hukuki olmadığını' savunmuş ve "Ben personel bulamazken 

metropollerde polis maske mesafe denetimi yapıyor. Bu kabul edilir değil" 

ifadelerinde bulundu. Türk Ceza Kanunu'nun 187. maddesi gereği re'sen 

                                                 
166  Datça'da turistleri görerek denize girdiğini söyleyen kişiye ceza kesildi, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402656-datcada-turistleri-gorerek-denize-girdigini-

soyleyen-kisiye-ceza-

kesildi/#:~:text=Mu%C4%9Fla'n%C4%B1n%20Dat%C3%A7a%20il%C3%A7esinde%2C%20tam,17%20a

yr%C4%B1%20ki%C5%9Fiye%2C%20ceza%20kesildi.&text=Hastanealt%C4%B1%20Plaj%C4%B1ndak

i%20denetimde%2C%20denizde%20y%C3%BCzen,polise%20kimlik%20bilgilerini%20vermek%20isteme

di., Erişim Tarihi: 10.05.2021 
167  Pandemi bahane pazarlık şahane!, https://www.birgun.net/haber/pandemi-bahane-pazarlik-sahane-

343410?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 11.05.2021 
168  Sokağa çıkma cezasına emsal iptal kararı, https://ankaragazetecisi.com/2021/05/07/sokaga-cikma-cezasina-

iptal/, Erişim Tarihi: 14.05.2021 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402656-datcada-turistleri-gorerek-denize-girdigini-soyleyen-kisiye-ceza-kesildi/#:~:text=Mu%C4%9Fla'n%C4%B1n%20Dat%C3%A7a%20il%C3%A7esinde%2C%20tam,17%20ayr%C4%B1%20ki%C5%9Fiye%2C%20ceza%20kesildi.&text=Hastanealt%C4%B1%20Plaj%C4%B1ndaki%20denetimde%2C%20denizde%20y%C3%BCzen,polise%20kimlik%20bilgilerini%20vermek%20istemedi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402656-datcada-turistleri-gorerek-denize-girdigini-soyleyen-kisiye-ceza-kesildi/#:~:text=Mu%C4%9Fla'n%C4%B1n%20Dat%C3%A7a%20il%C3%A7esinde%2C%20tam,17%20ayr%C4%B1%20ki%C5%9Fiye%2C%20ceza%20kesildi.&text=Hastanealt%C4%B1%20Plaj%C4%B1ndaki%20denetimde%2C%20denizde%20y%C3%BCzen,polise%20kimlik%20bilgilerini%20vermek%20istemedi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402656-datcada-turistleri-gorerek-denize-girdigini-soyleyen-kisiye-ceza-kesildi/#:~:text=Mu%C4%9Fla'n%C4%B1n%20Dat%C3%A7a%20il%C3%A7esinde%2C%20tam,17%20ayr%C4%B1%20ki%C5%9Fiye%2C%20ceza%20kesildi.&text=Hastanealt%C4%B1%20Plaj%C4%B1ndaki%20denetimde%2C%20denizde%20y%C3%BCzen,polise%20kimlik%20bilgilerini%20vermek%20istemedi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402656-datcada-turistleri-gorerek-denize-girdigini-soyleyen-kisiye-ceza-kesildi/#:~:text=Mu%C4%9Fla'n%C4%B1n%20Dat%C3%A7a%20il%C3%A7esinde%2C%20tam,17%20ayr%C4%B1%20ki%C5%9Fiye%2C%20ceza%20kesildi.&text=Hastanealt%C4%B1%20Plaj%C4%B1ndaki%20denetimde%2C%20denizde%20y%C3%BCzen,polise%20kimlik%20bilgilerini%20vermek%20istemedi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402656-datcada-turistleri-gorerek-denize-girdigini-soyleyen-kisiye-ceza-kesildi/#:~:text=Mu%C4%9Fla'n%C4%B1n%20Dat%C3%A7a%20il%C3%A7esinde%2C%20tam,17%20ayr%C4%B1%20ki%C5%9Fiye%2C%20ceza%20kesildi.&text=Hastanealt%C4%B1%20Plaj%C4%B1ndaki%20denetimde%2C%20denizde%20y%C3%BCzen,polise%20kimlik%20bilgilerini%20vermek%20istemedi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402656-datcada-turistleri-gorerek-denize-girdigini-soyleyen-kisiye-ceza-kesildi/#:~:text=Mu%C4%9Fla'n%C4%B1n%20Dat%C3%A7a%20il%C3%A7esinde%2C%20tam,17%20ayr%C4%B1%20ki%C5%9Fiye%2C%20ceza%20kesildi.&text=Hastanealt%C4%B1%20Plaj%C4%B1ndaki%20denetimde%2C%20denizde%20y%C3%BCzen,polise%20kimlik%20bilgilerini%20vermek%20istemedi
https://www.birgun.net/haber/pandemi-bahane-pazarlik-sahane-343410?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/pandemi-bahane-pazarlik-sahane-343410?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://ankaragazetecisi.com/2021/05/07/sokaga-cikma-cezasina-iptal/
https://ankaragazetecisi.com/2021/05/07/sokaga-cikma-cezasina-iptal/
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soruşturma açtığı duyuran Akbulut, "Herkes böyle bir soruşturmanın 

varlığından haberdar olsun ve ellerindeki delilleri bu soruşturmaya 

göndersin. Bunlar çok ciddi iddialar" ifadelerini kullanarak koronavirüsle 

ilgili genelgeleri ve aşılama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. 

HSK tarafından, hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere 

göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği 

gerekçesiyle, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. 

maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.169 

  

                                                 
169  Pandemi genelgelerini eleştiren savcı Eyüp Akbulut, görevden uzaklaştırıldı, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044549607-pandemi-genelgelerini-elestiren-savci-eyup-

akbulut-gorevden-uzaklastirildi/, Erişim Tarihi: 28.05.2021 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044549607-pandemi-genelgelerini-elestiren-savci-eyup-akbulut-gorevden-uzaklastirildi/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044549607-pandemi-genelgelerini-elestiren-savci-eyup-akbulut-gorevden-uzaklastirildi/
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C. TEMEL HAKLAR 

 

1. Bilgi Edinme Hakkı 

 

● Özelleştirilen termik santraller hakkında santrallerin hangi iyileştirmeleri 

yapması gerektiği, ölçüm cihazlarının olup olmadığı ve sürekli emisyon 

ölçüm sonuçları için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 

yanıtlaması istemiyle CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi 

Süleyman Bülbül, bir soru önergesi verdi. Soru önergesine yanıt veren 

Kurum, termik santrallerin saldığı zararlı gazlar için yapılması gereken 

sürekli emisyon ölçüm verilerinin ticari sır olduğunu belirtti ve şu 

açıklamayı yaptı: “Termik santralleri bacalarında kurulu bulunan sürekli 

emisyon ölçüm sistemlerinden elde edilen ölçüm sonuçları Bilgi Edinme 

Kanunu’nun 23. Maddesi ‘Ticari Sır’ başlığında yer alan hususlar 

kapsamında değerlendirildiği için kamuoyu ile paylaşılamamaktadır.” 

Bakan Kurum, ayrıca yatırım ve iyileştirmelerle ilgili de bilgi vermedi.170  

Yanıtta bahsi geçen 23. Maddede yer alan ticari sır kavramı ya da devlet 

sırrı, ekonomik sır, istihbari sır gibi nedenler gerekçe gösterilerek idare pek 

çok kez bilgi ve belge temininden kaçınmaya çalışmaktadır. Ancak Bilgi 

Edinme ve Değerlendirme Kurulunun yapmış olduğu değerlendirmeler 

kapsamında da görülmektedir ki kamu yararı ihtiva eden bilgi ve belgeler 

ticari sır kapsamına girmemektedir. Zira, idare bir bilgi ve belgeyi ticari sıra 

dayandırması halinde o bilgi ve belgenin hangi Kanun çerçevesinde ticari sır 

olduğunu da ifade etmek zorundadır. Ancak mevcut olayda emisyon 

ölçümleri, yani halksağlığını doğrudan ilgilendiren veriler ticari sır 

kapsamına giremeyeceği gibi bu bilgi ve belgelerin ticari sır olduğuna dair 

herhangi bir dayanak da sunulmamıştır. 

● Sağlık Bakanlığının açıklamadığı kanser araştırmasının sonuçlarını 

kamuoyuna duyurduğu için gıda mühendisi Bülent Şık’a verilen bir yıl üç 

                                                 
170  Termik santrallerle ilgili soru önergesine ticari sır olduğu gerekçesiyle cevap verilmedi, 

https://yesilgazete.org/termik-santrallerle-ilgili-soru-onergesine-ticari-sir-oldugu-gerekcesiyle-cevap-

verilmedi/, Erişim Tarihi: 27.04.2021 

https://yesilgazete.org/termik-santrallerle-ilgili-soru-onergesine-ticari-sir-oldugu-gerekcesiyle-cevap-verilmedi/
https://yesilgazete.org/termik-santrallerle-ilgili-soru-onergesine-ticari-sir-oldugu-gerekcesiyle-cevap-verilmedi/
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ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Ceza Dairesi 

tarafından bozuldu. Daire, açıklanan raporun gizli belge olmadığını 

belirterek Şık’ın beraatine karar verdi. Kararda, özü itibariyle bilimsel bir 

çalışmanın sonuçlarını tüm bilgi ve veriler toplandıktan sonra Sağlık 

Bakanlığı tarafından açıklanma şartı bulunduğu hatırlatıldı. Bu durumun söz 

konusu rapora mevzuat hükümlerine göre yasaklanmış ve gizlilik derecesi 

verilmiş belge ve sır vasfını kazandıramayacağını belirten daire, söz konusu 

eylemin Şık’ın kamu görevinin devam etmesi halinde disiplin suçu 

kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti. 171 

● Kocaeli’nde yerel bir televizyona konuşmacı olarak katılan Derince 

Belediye Başkanı Zeki Aygün’e Körfez Orhangazi Lisesi Beden Eğitimi 

Öğretmeni Nurullah Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yıllardır yolu ve 

suyu olmayan Çınarlı Karabey Mahallesine yolun ne zaman yapılacağını ve 

suyun ne zaman getirileceğini sordu. Zeki Aygün’e bu soruyu sormasının 

ardından öğretmen Nurullah Şen hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında 

soruşturma açılan öğretmen Nurullah Şen şunları belirtti: “Çınarlı Karabey 

Mahallesi’nin yıllardır yolu ve suyu yok. Bu aslında Türkiye’nin bir ayıbıdır. 

Uzun zamandır burasın yolunun yapılması ve suyunun getirilmesi için 

mücadele içindeyiz. Seçim öncesi Başkan Zeki Aygün mahallemize gelerek 

vatandaşlarla konuştu, bazı sözler verdi. Ama bu söz tutulmadı. Ben de onu 

bir televizyon programında görmüşken sosyal medya hesabından, soru 

sordum. Sorduğum soruyu moderatör görsün diye kopyala yapıştır şeklinde 

çok kez sordum. Benim hiçbir siyasi amacım yoktu. Amacım sadece en 

doğal, en temel insan hakkı olan yol ve suyun getirilmesini istemekti. 172 

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 Mayıs’ta yaptığı 100 bin kişi başına 

düşen vaka sayısının en çok azaldığı iller paylaşımının Sağlık Bakanlığının 

önceki hafta paylaşılan verileriyle uyuşmadığı ortaya çıktı. Koca, vakaların 

en çok azaldığı ilin İzmir olduğunu belirtirken, Sağlık Bakanlığı verilerine 

göre vakaların en çok Çanakkale'de azaldığı görüldü. Aynı zamanda, 

İzmir'de 100 bin kişi başına vaka sayısının 399,78 azalarak 439,11'e 

düştüğünü belirtti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın haftalık vaka haritasına göre 

bu ilin İzmir değil, Çanakkale olduğu görülüyor. Ayrıca, Koca'nın paylaştığı 

                                                 
171  ‘Kanser raporu’ davası: Gıda mühendisi Bülent Şık beraat etti, https://www.diken.com.tr/kanser-raporu-

davasi-gida-muhendisi-bulent-sika-beraat/, 03.05.2021 
172  AKP'li belediye başkanına soru soran öğretmene soruşturma, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-

belediye-baskanina-soru-soran-ogretmene-sorusturma-1820246, Erişim Tarihi: 18.04.2021 

https://www.diken.com.tr/kanser-raporu-davasi-gida-muhendisi-bulent-sika-beraat/
https://www.diken.com.tr/kanser-raporu-davasi-gida-muhendisi-bulent-sika-beraat/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-belediye-baskanina-soru-soran-ogretmene-sorusturma-1820246
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-belediye-baskanina-soru-soran-ogretmene-sorusturma-1820246
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verilerde vaka düşüşü yaşanan diğer illerin de isimlerinin yanlış olduğu 

ortaya çıktı. Verilere İstanbul yerine Sakarya'nın, Giresun'un yerine 

Adana'nın, Yalova yerine Kırşehir'in, Tekirdağ yerine Kars'ın, Bayburt 

yerine Tokat'ın, Kocaeli yerine Batman'ın, Sinop yerine Nevşehir'in, 

Kırklareli yerine Manisa'nın yazıldığı görülüyor. Verilerde ismi doğru 

yazılan tek şehir ise Zonguldak oldu.173 

● TTB yapmış olduğu bir twitter paylaşımında 4 aydır COVID-19 yoğun 

bakımda tedavi görürken 30 Mart günü kaybedilen bir hekimin ölüm 

belgesine "bulaşıcı olmayan hastalık/doğal ölüm" yazıldığını ifade etti.174 

● Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat günü açıkladığı Koronavirüs vaka istatistiklerinde 

4 işlem hatası yaptı. Tabloda 8 bin 201 günlük iyileşen vaka açıklandı, ancak 

toplam iyileşen vaka sayısına 28 bin 201 olarak kaydedildi. 8 Şubat günü ise 

Bakanlık yaptığı hatayı fark etmeden yeni veriler ekledi. Bakanlığın 

tablosunda, iyileşmiş hasta sayısı toplamında, açıklanan sayılardan 20 bin 

fazla oldu.175 

● 1 Şubat - 31 Mayıs tarihleri arasında milletvekilleri 4891 yazılı soru önergesi 

verdi. Bunların yalnızca 412’si cevaplandı. 

 

2. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü 

 

● Ankara'da esnaf, pandemi sürecinde ekonomik desteklerin yeterli olmaması 

ve uzun süredir iş yapamamaları nedeniyle eylem yaptı. Yapılan basın 

açıklamasında konuşan Esnaf Fatih Yerli, “2020 yılının mart ayından 

itibaren salgın bahanesiyle başlayan kısıtlamalar hepimizi yok etmektedir. 

Türkiye'de milyonlarca insan bir buçuk yıldır rızkından, ekmeğinden edildi. 

55 milyon insan bankalara borçlu, her gün borç batağından çıkamayan 

insanların intihar haberleri geliyor. Bütün özgürlüklerin elimizden alındığı 

bu süreçte, bizlere ölümü gösterip sıtmaya razı olmamızı bekliyorlar. Yüz 

binlerce esnafa cebren kepenk indirilirken, çok uluslu holdingler, zincir 

şirketler, oteller, AVM’ler, internet tabanlı şirketler sermaye ve karlarını 

                                                 
173  Sağlık Bakanlığı'nda tablo skandalı: Vaka sayısının en çok azaldığı 10 ilden 9'u yanlış!, 

https://t24.com.tr/haber/saglik-bakanligi-nda-tablo-skandali-vaka-sayisinin-en-cok-azaldigi-10-ilden-9-u-

yanlis,950659, Erişim Tarihi: 11.05.2021 
174  https://twitter.com/ttborgtr/status/1377702784754147335?s=20 
175  Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 tablosunda hata üstüne hata, https://www.birgun.net/haber/saglik-

bakanligi-ndan-covid-19-tablosunda-hata-ustune-hata-333442, 08.09.2021  

https://t24.com.tr/haber/saglik-bakanligi-nda-tablo-skandali-vaka-sayisinin-en-cok-azaldigi-10-ilden-9-u-yanlis,950659
https://t24.com.tr/haber/saglik-bakanligi-nda-tablo-skandali-vaka-sayisinin-en-cok-azaldigi-10-ilden-9-u-yanlis,950659
https://www.birgun.net/haber/saglik-bakanligi-ndan-covid-19-tablosunda-hata-ustune-hata-333442
https://www.birgun.net/haber/saglik-bakanligi-ndan-covid-19-tablosunda-hata-ustune-hata-333442
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üçe-beşe katlıyor. Yaşanan şey, küçük esnafın yok edilmesi ve milyonlarca 

insanın tüm varlıklarının büyük sermayelere devredilmesinin 

operasyonudur. Bununla mücadele etmek zorundayız. (...) 3 kuruş maddi 

yardım değil, ekmek teknelerimizi istiyoruz. Bugün burada vergi 

levhalarımızı yakarak tepkimizi sembolik bir biçimde göstereceğiz” dedi. 

Yayımlanan genelgelerle Anayasa’nın askıya alındığını ifade eden Yerli, 

“Halkımızın onuru ve haysiyeti ayaklar altına alınıyor. Halkımız, Turizm 

Bakanlığının reklam filmlerindeki gibi maskesinde ’aşıları tam’ ibaresi 

bulunacak köleler değildir. İnsanlığımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. 

Lokantalar, kafeler, çay ocakları, kıraathaneler, barlar, internet kafeler, 

halı sahalar, spor salonları hamamlar özellikle günah keçisi haline geldi. 

Oysa bu işletmelerin bulaşma kaynağı olduğuna dair tek bir çalışma yok. 

Öte yandan, balık istifi toplu taşıma, her gün binlerce insanın girdiği AVM 

ve süper marketler, full çeken oteller, kongreler, dizi setleri tüm bu 

yaşadığımız sürecin iğrenç bir tiyatro olduğunu gösteriyor. Bu küresel 

tiyatroda figüran olmayacağız” dedi.176 

● Koronavirüs salgını nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden kafe, bar ve 

restoran sahipleri ve çalışanları yaşadıkları ekonomik sorunları duyurmak 

için alkışlı, ışıklı eylem yaptı. İşletmelerinin önünde alkış ve ıslıklarla ses 

çıkaran kafe, bar ve restoran sahipleri ve çalışanları, "Mekanlara ses/hes/hak 

ver! Kapatma ya da sahip çık" diyerek dükkanlarının açılmasını talep etti.177 

● İstanbul’da sağlık, emek ve meslek örgütleri Türkiye’de koronavirüsten 

hayatını kaybeden ilk sağlık emekçisi olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun 

adının verildiği Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde 

pandeminin birinci yılında bir araya geldi. On binlerce insanı öldürenin 

sadece virüs olmadığına dikkat çeken sağlık emekçileri “İktidarın yanlış 

politikaları hastalığı ve ölümleri artırdı” dedi. Koronavirüsle mücadelede 

hayatını kaybeden yüzlerce sağlık emekçisinin fotoğraflarının taşındığı 

eylemde salgın politikalarına tepki vardı.Sevgi, özlem, yas ve öfke” pankartı 

                                                 
176  Üç kuruş değil, ekmek teknelerimizi istiyoruz, https://www.birgun.net/amp/haber/uc-kurus-degil-ekmek-

teknelerimizi-istiyoruz-345190?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, 

Erişim Tarihi: 28.05.2021 
177  KAFE, BAR, RESTORAN İŞLETMECİLERİ VE ÇALIŞANLARINDAN ALKIŞLI, IŞIKLI EYLEM: 

"MEKANLARA SES, HES, HAK VER", 

https://ankahaber.net/haber/detay/kafe_bar_restoran_isletmecileri_ve_calisanlarindan_alkisli_isikli_eylem_

mekanlara_ses_hes_hak_ver_29448 , 09.02.2021 

https://www.birgun.net/amp/haber/uc-kurus-degil-ekmek-teknelerimizi-istiyoruz-345190?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/amp/haber/uc-kurus-degil-ekmek-teknelerimizi-istiyoruz-345190?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://ankahaber.net/haber/detay/kafe_bar_restoran_isletmecileri_ve_calisanlarindan_alkisli_isikli_eylem_mekanlara_ses_hes_hak_ver_29448
https://ankahaber.net/haber/detay/kafe_bar_restoran_isletmecileri_ve_calisanlarindan_alkisli_isikli_eylem_mekanlara_ses_hes_hak_ver_29448
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açan sağlık emekçileri hayatını kaybeden meslektaşları için bir dakikalık 

saygı duruşunda bulundu. 

● Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmak için Ankara'ya gelen 

ataması yapılmayan öğretmenler Ulus'ta eylem yaptı. Eğitim Sen, Eğitim-

Bir-Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Anadolu Eğitim Sen katıldı. Ataması 

yapılmayan öğretmenler adına basın metnini okuyan Sıla Sözeyataroğlu ve 

Doğan Özbölgili, "2021 yılında son dönemlerin en ağır mağduriyetiyle karşı 

karşıya kalmış durumdayız. Eğitim Fakültelerinden mezun olan ve kamuya 

ataması yapılmayan öğretmen sayısı 600 binin üzerinde. 2020 KPSS’de 

sınava giren öğretmen sayısı 439 bin. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 

2021 yılı için açıkladığı öğretmen ihtiyacı sayısı 109 bin. Aynı zamanda 

2021 yılı bütçesinden eğitime toplamda ayrılan ve aslan payı olarak 

adlandırılan bütçe 211 milyar 993 milyon 156 bin lira. Hem öğretmen 

ihtiyacını hem atama bekleyen öğretmen sayısının her geçen yıl artarak 

çoğaldığını göz önünde bulundurduğumuzda öğretmenlere daha fazla 

kontenjan ayrılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın 23 Şubat günü yaptığı bir konuşması hatırlatılan 

açıklamada  20 bin öğretmen atanacağını müjdelediğini ancak  Kamu 

Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmelerinin üzerinden 5 ay boyunca 

atama bekledikten sonra bu açıklamanın ataması yapılmayan yüzbinlerce 

öğretmen açısından müjde olmadığı belirtildi. 178 

● Antalya Valiliği 2 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde 

katılım sayısı ve maske – mesafe – temizlik kurallarına bakılmaksızın 

yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, imza kampanyası, zincir ve 

benzeri materyaller kullanılarak insanların bağlanması/kilitlenmesi, çelenk 

koyma, sticker yapıştırma, broşür dağıtma, afiş/pankart asma, protesto 

gösterileri ve benzeri eylem ve etkinlikleri 3 Şubat 2021 itibariyle 15 gün 

süreyle yasakladı. 

● Van Valiliği, beş yıldır devam eden gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantı 

yasağını 15 gün süreyle bir kez daha uzattı. 179 

                                                 
178  Ataması yapılmayan öğretmenler: 60 bin atama istiyoruz!, https://www.evrensel.net/haber/427973/atamasi-

yapilmayan-ogretmenler-60-bin-atama-istiyoruz, Erişim Tarihi: 18.04.2021 
179  Van’da 5 yıldır süren eylem yasağı yine uzatıldı, https://www.gercekgundem.com/guncel/271451/vanda-5-

yildir-suren-eylem-yasagi-yine-uzatildi, Erişim Tarihi: 14.05.2021 

https://www.evrensel.net/haber/427973/atamasi-yapilmayan-ogretmenler-60-bin-atama-istiyoruz
https://www.evrensel.net/haber/427973/atamasi-yapilmayan-ogretmenler-60-bin-atama-istiyoruz
https://www.gercekgundem.com/guncel/271451/vanda-5-yildir-suren-eylem-yasagi-yine-uzatildi
https://www.gercekgundem.com/guncel/271451/vanda-5-yildir-suren-eylem-yasagi-yine-uzatildi
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● Aydın’da KESK üyeleri, işlerinden ihraç edilen KESK üyeleri için 8 Şubat 

günü yapmak istedikleri basın açıklaması polis tarafından engellendi. 

Sendika üyeleri sendika binasından çıkarken durduruldu. 

● Kocaeli Çayırova'da Migros deposunda çalışırken DGD-Sen'de 

örgütlendikten sonra önce ücretsiz izne çıkarılan ardından Kod-29 ile işten 

atılan Migros depo işçileri patron Tuncay Özilhan'ın villası önünde basın 

açıklaması yapmak istedikleri sırada sert müdahaleyle darp edilerek 

gözaltına alındı.180 

● ‘Birleşik Mücadele Güçleri’ adlı grup “Faşizme karşı birleşelim” diyerek 4 

Şubat’ta Kadıköy’de buluşma çağrısında bulunmuştu. Polisin müdahale 

ettiği buluşmada 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gezi 

eylemleri sırasında, evinin bulunduğu Okmeydanı’nda polisin gaz fişeği ile 

başından vurduğu Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan da vardı. Ancak 

Elvan’ın avukatı kendisinin eylemde olmadığını söyledi.181 Gözaltına 

alınanlardan 33’ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 

sorgusunun ardından tamamı serbest bırakıldı.182 

● 12 Mart Gazi Katliamının 26. Yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Sultangazi’ye 

bağlı Gazi Mahallesinde bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. 

Sabah saatlerinde siyasi parti, kitle örgütü ve binaları ile Gazi Cemevi 

çevresi polis ablukasına alındı. Ana caddelere zırhlı araçlar 

konuşlandırılırken polis ablukasına rağmen halk cemevi önünde bir araya 

geldi.183 

● Cumartesi Annelerinin 700. hafta eylemine polis müdahale etmiş, aralarında 

kayıp yakınların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 

46 kişiye, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara 

rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla, “Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet maddesinden dava açıldı. İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında 

                                                 
180  Kod-29'a karşı direnen Migros işçilerine 3'üncü gözaltı!, https://www.birgun.net/haber/kod-29-a-karsi-

direnen-migros-iscilerine-3-uncu-gozalti-340522, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
181  Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan ve arkadaşları adliyeye sevk edildi, http://www.diken.com.tr/berkin-

elvanin-ablasi-ozge-elvan-ve-arkadaslari-adliyeye-sevk-edildi/ , 08.09.2021 
182  Birleşik Mücadele Güçleri'nin Kadıköy eyleminde gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen 33 kişi serbest 

bırakıldı, https://t24.com.tr/haber/61-kisiden-33-%C3%BC-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-

edildi,931846 , 08.09.2021 
183  Gazi Katliamı'nın yıl dönümünde yüzlerce kişi ablukaya rağmen yürüdü, 

https://www.evrensel.net/haber/427965/gazi-katliaminin-yil-donumunde-yuzlerce-kisi-ablukaya-ragmen-

yurudu, Erişim Tarihi: 16.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/kod-29-a-karsi-direnen-migros-iscilerine-3-uncu-gozalti-340522
https://www.birgun.net/haber/kod-29-a-karsi-direnen-migros-iscilerine-3-uncu-gozalti-340522
http://www.diken.com.tr/berkin-elvanin-ablasi-ozge-elvan-ve-arkadaslari-adliyeye-sevk-edildi/
http://www.diken.com.tr/berkin-elvanin-ablasi-ozge-elvan-ve-arkadaslari-adliyeye-sevk-edildi/
https://t24.com.tr/haber/61-kisiden-33-%C3%BC-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi,931846
https://t24.com.tr/haber/61-kisiden-33-%C3%BC-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi,931846
https://www.evrensel.net/haber/427965/gazi-katliaminin-yil-donumunde-yuzlerce-kisi-ablukaya-ragmen-yurudu
https://www.evrensel.net/haber/427965/gazi-katliaminin-yil-donumunde-yuzlerce-kisi-ablukaya-ragmen-yurudu
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kayıp yakınları Maside Ocak, Besna Tosun ve Hasan Karakoç da bulunduğu 

46 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dosyaya ilişkin 

duruşma mart ayında görülürken Kayıp yakını Maside Ocak, "Tek isteğimiz 

sadece bir mezar istemek. Bu ülkede mezar istemek de suç. Bu adalet neden 

Cumartesi Anneleri' ne gelmiyor" dedi. Duruşma 12 Temmuz' a ertelendi.184 

● AKP, hiçbir koronavirüs tedbirine uymadan kalabalık kongreler toplarken 

ses çıkarmayan valilikler, 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaştıkça art arda salgın 

gerekçeli yasak kararları almaya başladı. Denizli Valiliği’nin 1 Mayıs’ı da 

kapsayan 1 aylık eylem-etkinlik yasağı ardından Kocaeli ve Aydın 

valilikleri ile Kartal Kaymakamlığı da benzer kararlara imza atmıştı.185 Aynı 

şekilde İstanbul ve Kırklareli Valiliği tarafından da 1 Mayıs kutlamalarına 

yasak getirildi.186 

● Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki görevinden 6 Ocak 2017 

tarihli 679 sayılı KHK ile atılmasının ardından Düzce’nin en işlek 

caddesinde oturma eylemine başlayan mimar Alev Şahin salgın döneminde 

de eylemini sürdürdü. Şahin salgından önce olduğu gibi yine gözaltına alınıp 

hastaneye götürüldü. Eylemini maskeyle, kimseyle temas kurmadan ve 1 

saat yaptığını söyleyen Şahin, “Salgının yakıcılığı ortadayken ben her 

gözaltında onlarca polisle temas kurmak zorunda bırakılıyorum. Hayatım 

riske atılıyor. Hasta insanların bile bu süreçte gitmekten kaçındığı 

hastanelere götürülüyorum” dedi.187 

● Ankara’da dört yıldan bu yana “işimi istiyorum” eylemi yapan, polis 

tarafından göz kemiği kırılan ve yüzlerce kez gözaltına alınan Nazan 

Bozkurt’un “ev hapsi” kararı hakkında bireysel başvurusunu değerlendiren 

Anayasa Mahkemesi, hak ihlali kararı verdi. Ayrıca AYM, Bozkurt’a 20 bin 

TL ödenmesine hükmetti. Bozkurt’un yaptığı eylemlerin örgütün amaçları 

doğrultusunda sergilendiğine yönelik somut bir delil olmadığı belirtilerek 

                                                 
184  Cumartesi Anneleri yargıç karşısına çıktı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumartesi-anneleri-yargic-

karsisina-cikti-1823229, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
185  Lebalep kongreleri görmeyen valilikler 1 Mayıs’ı ’salgın’ gerekçesiyle yasaklıyor!, 

https://www.birgun.net/haber/lebalep-kongreleri-gormeyen-valilikler-1-mayis-i-salgin-gerekcesiyle-

yasakliyor-341564, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
186  Kırklareli Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı, https://www.birgun.net/haber/kirklareli-valiligi-nden-1-mayis-

yasagi-342243, Erişim Tarihi: 26.04.2021 

İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs kararı: Pandemi gerekçe gösterildi, yasak kararı geldi!, 

https://www.birgun.net/haber/istanbul-valiligi-nden-1-mayis-karari-pandemi-gerekce-gosterildi-yasak-

karari-geldi-341886, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
187  Mimar Alev Şahin: ‘Polis hayatımı riske atıyor’, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mimar-alev-sahin-

polis-hayatimi-riske-atiyor-1733849, Erişim Tarihi: 27.04.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumartesi-anneleri-yargic-karsisina-cikti-1823229
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumartesi-anneleri-yargic-karsisina-cikti-1823229
https://www.birgun.net/haber/lebalep-kongreleri-gormeyen-valilikler-1-mayis-i-salgin-gerekcesiyle-yasakliyor-341564
https://www.birgun.net/haber/lebalep-kongreleri-gormeyen-valilikler-1-mayis-i-salgin-gerekcesiyle-yasakliyor-341564
https://www.birgun.net/haber/kirklareli-valiligi-nden-1-mayis-yasagi-342243
https://www.birgun.net/haber/kirklareli-valiligi-nden-1-mayis-yasagi-342243
https://www.birgun.net/haber/istanbul-valiligi-nden-1-mayis-karari-pandemi-gerekce-gosterildi-yasak-karari-geldi-341886
https://www.birgun.net/haber/istanbul-valiligi-nden-1-mayis-karari-pandemi-gerekce-gosterildi-yasak-karari-geldi-341886
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mimar-alev-sahin-polis-hayatimi-riske-atiyor-1733849
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mimar-alev-sahin-polis-hayatimi-riske-atiyor-1733849
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başvurucunun işten çıkarıldığı için oturma eylemlerine başladığı bilgisi yer 

aldı. 188 

 

3. Güvenli ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı 

 

● Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tabiat Tarihi 

Müzesi’nde görev yapan çalışanlara bir hafta süreyle ‘koridorda oturma’ 

cezası verildiği öne sürüldü. Tabiat Tarihi Müzesi’nde görev yapan 

çalışanlara, Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem'in 

talimatıyla verilen cezayla ilgili bir müze çalışanı “Koridorda mesai 

tamamladık, her gün yoklama alındı. Saatlik ve yıllık izinler kaldırıldı, rapor 

almak yasaklandı” dedi. Uygulama sürerken, Maden Tetkik Arama Genel 

Müdürü Cengiz Erdem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Ocak gecesi 

görevden alındı. Müze Müdürü Neşe Oyal ise devlet memuru olduğu 

gerekçesiyle bir açıklama yapmayacağını söyledi. 

● 7 Temmuz 2017 tarihinde KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmen 

Selman Taş, ihraç edildikten bir yıl sonra kanser hastalığına yakalanmış ve 

bir yıl tedavi gördükten sonra 28 Nisan 2019’da hayata veda etmişti. Taş, 

ölümünden 2 yıl sonra görevine iade edildi. Ölen eşinin göreve iade 

edilmesinin haksız ihraç edildiğinin teyidi olduğunu belirten Sultan Taş 

“Yaşadığımız acı bize kaldı. Biz bu acıyı yaşayacak bir şey hak etmedik” 

dedi. 

● Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Hendek’te 7 işçinin öldüğü, 128 

kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın 

duruşmasına Mart ayında devam edildi. Müştekilerin çoğu ifadelerinde 

patlamadan önce malzemelerde ısınma olduğunu, yetkililerin uyarıldığını, 

ancak herhangi bir önlemin alınmadığını belirtti. Üretim artsın diye baskı 

gördüklerini ifade eden mağdurlar, pandemi nedeniyle ürünlerin depolarda 

biriktirildiğini söyledi. İş güvenliği için sağlanması gereken ekipmanların 

yetersiz olduğuna ve koruyucu olmadığına dikkat çekildi.189 

                                                 
188  ‘İşimi istiyorum’ eylemiyle gündeme gelen Nazan Bozkurt’a 20 bin TL tazminat ödenecek, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/isimi-istiyorum-eylemiyle-gundeme-gelen-nazan-bozkurta-20-bin-tl-

tazminat-odenecek-1824188, Erişim tarihi: 27.04.2021 
189  Sakarya'daki havai fişek fabrikası çalışanları: Patlamayı bekliyorduk, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/havai-fisek-fabrikasi-calisanlari-patlamayi-bekliyorduk-haber-1516316, 

Erişim tarihi: 19.04.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/isimi-istiyorum-eylemiyle-gundeme-gelen-nazan-bozkurta-20-bin-tl-tazminat-odenecek-1824188
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/isimi-istiyorum-eylemiyle-gundeme-gelen-nazan-bozkurta-20-bin-tl-tazminat-odenecek-1824188
https://www.gazeteduvar.com.tr/havai-fisek-fabrikasi-calisanlari-patlamayi-bekliyorduk-haber-1516316
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● İşyerinde alınmayan salgın önlemlerine, haftada 7 gün 14-16 saate varan 

uzun çalışma saatlerine, zorla fazla mesaiye ve mobbing'e maruz kalan 

işçiler bu sorunlarla mücadele etmek için bir araya gelerek Depo, Liman, 

Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’na (DGD-SEN) üye oldu. Bu durum 

yönetimi rahatsız edince sendikalı olan işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. 

● A101 marketlerinde 12 saat çalışmanın dayatıldığını belirten Mağaza 

Market-Sen üyesi market işçileri yaptıkları eylemle 8 saat çalışmak 

istediklerini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi. İstanbul Şişli 

Cumhuriyet Caddesi’ndeki A101 önünde "A101'de köleliğe son vereceğiz" 

pankartıyla toplanan Mağaza Market-Sen üyeleri adına açıklamayı Doğan 

Aras okudu. İşçilerin kötü çalışma koşullarına karşı sendikalaştığını ifade 

eden Aras işçilerin taleplerini şöyle sıraladı: “A101, 07.30-20.00 çalışma 

düzenini geri çekecek. İşçiler, puantajlara yansıtıldığı gibi 8 saat 

çalıştırılacak. İşçinin onayına bağlı olarak 8 saatten fazla çalıştırılan her 

dakika, fazla mesai olarak tanımlanacak. İşçilerin tüm fazla mesai ücretleri 

ödenecek. Envanter sayımı ve sevkiyat 8 saatlik mesai saatlerinin içinde 

değilse fazla mesai olarak tanımlanacak. 8 saat çalışma süresine göre 

işçilerin 1 saatlik mola hakkı teslim edilecek.”190 

● Balıkesir'in Gönen ilçesinde çoğunluğu kadın işçilerden oluşan Adin Oto 

Donanım'da Öz Çelik İş Sendikası’nda örgütlenen yaklaşık 200 işçi geçen 

hafta ücretsiz izne çıkarıldı. İŞKUR ise firmaya işçi gönderdi.191 

● İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayılarına göre, kuruma kayıtlı işsiz ve açık iş 

sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Geçen yılın şubat ayında kuruma 

kayıtlı açık iş sayısı 160 bin 19 iken bu yıl şubatta yüzde 35,6 azalarak 102 

bin 975’e geriledi. Ocak- Şubat döneminde ise geçen yılın aynı döneminde 

göre yüzde 39,8 azalarak 200 bin 903’e indi. Kısa çalışma ödeneğinden 

faydalananlar ve ücretsiz izinde olanların istihdamda olması nedeniyle 

kuruma kayıtlı işsiz sayısı da azalıyor. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı 

ayına göre 588 bin 536 kişi azaldı. Geçen yıl şubat ayında kuruma kayıtlı 

3,4 milyon işsiz bulunurken bu yıl 2,8 milyona düştü.  

                                                 
190  A101 işçilerinden eylem: 8 saat çalışmak istiyoruz, https://www.evrensel.net/haber/427635/a101-

iscilerinden-eylem-8-saat-calismak-istiyoruz, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
191  8 Mart’ta kadın işçilere kutlama yok, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/8-martta-kadin-iscilere-kutlama-

yok-1819136, Erişim Tarihi: 16.04.2021 

https://www.evrensel.net/haber/427635/a101-iscilerinden-eylem-8-saat-calismak-istiyoruz
https://www.evrensel.net/haber/427635/a101-iscilerinden-eylem-8-saat-calismak-istiyoruz
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/8-martta-kadin-iscilere-kutlama-yok-1819136
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/8-martta-kadin-iscilere-kutlama-yok-1819136
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● TÜİK Mart 2021 dönemi dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13,1 ve TÜİK’in 

âtıl işgücü olarak; DİSK-AR ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği 

oranı yüzde 25,8 olarak açıkladı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden 

arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Mart 2021’de 4 milyon 236 bin, TÜİK 

verilerinden hareketle DİSK-AR’ın yapmış olduğu hesaplamaya göre 

mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise 9 milyon 204 

bin olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre istihdamda Mart 2020’den Mart 2021’e 

1 milyon 726 bin kişilik artış yaşandı. Diğer bir ifadeyle 1,7 milyon kişiye 

yeni iş yaratıldı. Ancak bunun salgın koşullarında nasıl gerçekleştiği ve 

istihdamın nasıl olup da salgın öncesi düzeye yaklaştığı belirsiz. TÜİK 

istihdamda olup işbaşında olmayanların sayısını açıklamadığı için gerçekte 

kaç kişinin fiilen çalıştığı, kaç kişinin istihdamda göründüğü halde 

çalışmadığı bilinmiyor. Öte yandan, İŞKUR verileri ile TÜİK verileri 

arasında büyük bir uyumsuzluk mevcut. DİSK-AR verilerine göre geniş 

tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 25,8 şeklinde gerçekleşti.192 

● İŞKUR’un Nisan 2021 dönemine ait İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) 

Bülteni’ninde yer alan verilere göre Covid-19 döneminde de işverenlere 

kaynak aktarımına devam edildi. Nisan 2020-Nisan 2021 arasında salgın 

kapsamında İSF’den işçilere 11,4 milyar TL nakdi ücret desteği ödemesi 

yapılırken, işverenlere 22,6 milyar TL teşvik ve destek ödemesi ile işbaşı 

eğitim desteği yapıldı. 

● Covid-19 döneminde 17 Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağından 

dolayı ücretsiz izin uygulamaları yaygınlaştı. Milyonlarca işçi 2020’de 

günlük 39 TL, Ocak 2021 itibariyle günlük 47 TL olan nakdi ücret desteğine 

mahkûm edildi. İşverenlere aktarılan kaynak işçilere ödenseydi nakdi ücret 

desteği şimdikinin üç katından fazla olabilirdi. Covid-19’un görülmeye 

başladığı Mart 2020’den bu yana İSF’den işçilere Genel Sağlık Sigortası 

primleri ve Damga Vergisi hariç 11,4 milyar TL nakdi ücret desteği, 33,1 

milyar TL kısa çalışma ödeneği, 5,2 milyar TL işsizlik ödeneği olmak üzere 

yaklaşık 50 milyar TL ödeme yapıldı. İşverenlere ise 19,6 milyar TL 

doğrudan teşvik ve destek ve yapıldı. İşbaşı eğitim programları da dahil 

edildiğinde Nisan 2020 ve Nisan 2021 arası dönemde işverenlere yapılan 

                                                 
192  İşsizlik ve İstihdamın Görünümü, DİSK-AR, 10 Mayıs 2021, http://arastirma.disk.org.tr/wp-

content/uploads/2021/05/ISSIZLIK-VE-ISTIHDAMIN-GORUNUMU-MAYIS-2021.pdf, Erişim Tarihi: 

02.06.2021 

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/ISSIZLIK-VE-ISTIHDAMIN-GORUNUMU-MAYIS-2021.pdf
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/ISSIZLIK-VE-ISTIHDAMIN-GORUNUMU-MAYIS-2021.pdf
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ödemeler 22,6 milyar TL’yi buluyor. İşverenlere yapılan ödemeler toplam 

İŞKUR giderlerinin yüzde 26’sını oluşturuyor.193 

● Salgın döneminde işsizlik maaşına başvuranların sayısının azaldığı gibi 

başvuranlar arasında işsizlik maaşından faydalananlarının da sayısı azaldı. 

Ocak ayında işsizlik ödeneğine ülke genelinde 114 bin 441 kişi başvururken 

yalnızca 34 bin 860 kişi işsizlik maaşı alabildi. Başka bir ifadeyle işsizlik 

maaşına başvuran her 100 kişiden 30’u alabildi. Geçen yıl ocak ayında ise 

işsizlik ödeneğine başvuran her 100 kişiden 55’i ödenekten 

faydalanabildi.194 

● Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yasin Kaplan Carpet’te 

çalışan Tuncay Kaya, sendikal çalışma yürüttüğü bahanesiyle işten atıldı. 

Kendisinin böyle bir şey yapmadığını söyleyen Kaya, elbiselerini dahi 

almadan iş kıyafetiyle kapının önüne konulduğunu belirtti. 6,5 ay önce 

ücretsiz izine gönderildiğini aktaran Kaya, hem işsizlik ödeneğini hem de 

maaşını alamadığını dile getirdi.195 

● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de 

yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 31 Ocak 2021 tarihine kadar 

kısa çalışma başvurusu yapan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 

31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu kararda, “4447 sayılı 

‘İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar 

çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan 

dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 

2021’e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma 

ödeneğinin süresi, anılan Kanun’un ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma 

süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 

2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık 

süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı” denildi.196 23 

                                                 
193  İŞKUR Covid-19 döneminde de işverenlere çalıştı!, http://disk.org.tr/2021/05/iskur-covid-19-doneminde-

de-isverenlere-calisti/, Erişim Tarihi: 02.06.2021 
194  İşten umudunu kesen İŞKUR’a uğramıyor, https://www.birgun.net/haber/isten-umudunu-kesen-iskur-a-

ugramiyor-336831, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
195  Yasin Kaplan Carpet'te bir işçi sendika bahanesiyle işten atıldı, 

https://www.evrensel.net/haber/425239/yasin-kaplan-carpette-bir-isci-sendika-bahanesiyle-isten-atildi, 

Erişim Tarihi: 04.02.2021 
196  Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart’a kadar uzatıldı, https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/kisa-

calisma-odeneginin-suresi-31-marta-kadar-uzatildi-

6268538/#:~:text=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n,

http://disk.org.tr/2021/05/iskur-covid-19-doneminde-de-isverenlere-calisti/
http://disk.org.tr/2021/05/iskur-covid-19-doneminde-de-isverenlere-calisti/
https://www.birgun.net/haber/isten-umudunu-kesen-iskur-a-ugramiyor-336831
https://www.birgun.net/haber/isten-umudunu-kesen-iskur-a-ugramiyor-336831
https://www.evrensel.net/haber/425239/yasin-kaplan-carpette-bir-isci-sendika-bahanesiyle-isten-atildi
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/kisa-calisma-odeneginin-suresi-31-marta-kadar-uzatildi-6268538/#:~:text=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n,2021%20tarihine%20kadar%20uzat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20belirtildi
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/kisa-calisma-odeneginin-suresi-31-marta-kadar-uzatildi-6268538/#:~:text=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n,2021%20tarihine%20kadar%20uzat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20belirtildi
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/kisa-calisma-odeneginin-suresi-31-marta-kadar-uzatildi-6268538/#:~:text=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n,2021%20tarihine%20kadar%20uzat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20belirtildi
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Nisan 2021 tarihinde ve 31463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Cumhurbaşkanı kararıyla da, kısa çalışma ödeneğinin süresi tekrar 

30.06.2020 tarihine kadar uzatıldı. 

● İstanbul Tuzla Serbest Bölgede bulunan DERİTEKS’in örgütlü olduğu CPS 

Otomotiv işçileri, patronların arasındaki anlaşmazlık bahane edilerek 

fabrikanın devir işlemlerinin yapılmamasından dolayı ücretlerini 

alamadıkları ve 170 işçinin kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmasına karşı 

“Hakkımızı istiyoruz” diyerek on günü aşkındır fabrika önünde eylemdeler. 

İşçiler, “Kendimizi bir kenara bıraktık çocuklarımız için bile bu mücadeleyi 

kazanmamız lazım” dedi.197  

● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışmaya geçen iş 

yerleri için yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma ilişkisi 

yazılı onay ve sözleşmeye dayalı olmak zorunda. İşveren çalışanın iş yeri 

güvenliğini sağlayacak ve mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışma 

saatleri belirlenecek. Evden çalışanın internet, ısınma ve elektrik gibi 

giderlerin nasıl karşılanacağı işveren ve işçi arasında kararlaştırılacak. 

İşveren, mal ve hizmet üretimi için gerekli malzemeyi sağlamakla yükümlü 

olacak. Yönetmelikte, işverenin üretim için gerekli malzemeyi bir tutanakla 

çalışana teslim edeceği,  hizmetin görülmesi sırasında oluşacak giderlerin 

nasıl ödeneceği yine sözleşmeyle düzenlenecek.198 

● Yaşanan pandemiyle birlikte krizden en çok etkilenen meslek gruplarından 

biri de müzisyenler oldu. 900 bini aşkın müzisyen olduğunu aktarılırken 

“Müzisyenlerin Uğradığı Hak Ihlallerini Izliyoruz” çalışması kapsamında 

yapılan anket çalışmasından elde edilen verilere göre ankete katılanların 

%80’i bu sektör dışında gelir elde edebilecekleri başka bir alanda 

çalışmadıklarını ifade etti. Raporda, bu süreçte işsiz kalan 100’e yakın 

müzisyen yaşamına son verdiği belirtildi. Pandemi şartlarında müzisyenlerin 

devlet ve yerel yönetimler tarafından sağlanan sosyal desteklerden 

yararlanma düzeylerinin de oldukça düşük olduğuna raporda yer verilirken, 

                                                 
2021%20tarihine%20kadar%20uzat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20belirtildi., Erişim Tarihi: 

17.03.2021 
197   
198  Uzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı, https://www.ntv.com.tr/ekonomi/uzaktan-

calisma-yonetmeligi-resmi-gazetede-

yayimlandi,Nvf89u5IO0OCCDsjuxF7Fw?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bu

ndle, Erişim Tarihi: 19.04.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/kisa-calisma-odeneginin-suresi-31-marta-kadar-uzatildi-6268538/#:~:text=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n,2021%20tarihine%20kadar%20uzat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20belirtildi
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/uzaktan-calisma-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi,Nvf89u5IO0OCCDsjuxF7Fw?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/uzaktan-calisma-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi,Nvf89u5IO0OCCDsjuxF7Fw?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/uzaktan-calisma-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi,Nvf89u5IO0OCCDsjuxF7Fw?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/uzaktan-calisma-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi,Nvf89u5IO0OCCDsjuxF7Fw?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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katılımcıların sadece %9,5’i bu desteklerden yararlanabildiğini, %69,3’ü ise 

söz konusu desteklerden faydalanamadığını belirtti.199 

● Kamu kurumu olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) İzmir ve 

Manisa’yı kapsayan 3. Bölge Müdürlüğü, anlaştığı AYAHASCA isimli 

taşeron firma tarafından zarara uğratıldı. TEİAŞ’ın 3 aylık büro, temizlik, 

kreş, çaycı, misafirhane görevlileri hizmet alımı yaptığı firma, 82 işçinin 

şubat ayı maaşlarını ödemeden kayıplara karıştı. Türk-İş’e bağlı Belediye-İş 

Sendikası TEİAŞ’a ihtarname çekti. TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü, 

AYAHASCA isimli firma ile 3 aylık büro, temizlik, kreş, çaycı, misafirhane 

görevlileri hizmet alımı ihalesi yaptı. TEİAŞ ödemeyi peşin olarak 

gerçekleştirdi. Ancak taşeron firma 82 işçinin şubat ayı maaşlarını 

ödemeden kayıplara karıştı. Belediye-İş Sendikası, TEİAŞ 3. Bölge 

Müdürlüğü’yle irtibata geçerek işçilerin maaşlarının ödenmesini talep etse 

de olumsuz yanıt aldı. 

● İSİG’in hazırlamış olduğu rapora göre, 2013 yılında en az 15 işçi, 2014 

yılında en az 25 işçi, 2015 yılında en az 59 işçi, 2016 yılında en az 89 işçi, 

2017 yılında en az 86 işçi, 2018 yılında en az 73 işçi, 2019 yılında en az 80 

işçi, 2020 yılında en az 75 işçi işyeri içinde (işyeri dışında ise işe bağlı 

olarak) intihar ederek yaşamını yitirdi. Raporda, “yıllara göre 

güvencesizliğin derinleşmesine paralel olarak işyeri intiharlarında bir artış 

olmuştur.” ifadelerine yer verildi.200 

Bir diğer yandan mobbing sebebiyle intihar ettiği iddia edilen çalışanlar da gündeme 

geldi. 

● Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru mart 

ayında intihar etti. Mektupta ise şu ifadeler yer aldı: “Personelini 

aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı 

konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu 

vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar 

size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp 

hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim 

                                                 
199  Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Müzisyenlerin Uğradığı Hak İhlallerini İzliyoruz, Ankara, 2021, 

https://anadolumuzikkulturleri.com/muzisyenlerin-ugradigi-hak-ihlallerini-izliyoruz-raporu-2021/, Erişim 

Tarihi: 31.03.2021 
200  Borç, Mobbing, İşsizlik… Son sekiz yılda (2013-2020) en az 502 emekçi intihar ederek hayatına son verdi - 

İSİG Meclisi, http://www.isigmeclisi.org/20653-borc-mobbing-issizlik-son-sekiz-yilda-2013-2020-en-az-

502-emekci-int, Erişim Tarihi: 02.06.2021 

https://anadolumuzikkulturleri.com/muzisyenlerin-ugradigi-hak-ihlallerini-izliyoruz-raporu-2021/
http://www.isigmeclisi.org/20653-borc-mobbing-issizlik-son-sekiz-yilda-2013-2020-en-az-502-emekci-int
http://www.isigmeclisi.org/20653-borc-mobbing-issizlik-son-sekiz-yilda-2013-2020-en-az-502-emekci-int
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hariç hiçbir rütbenin gelmesini istemiyorum.” dedi.201 Emniyetin verdiği 

bilgide polis M.A.B.’nin mobbing gördüğüne ilişkin iddialarına 

değinilmezken, “maddi sıkıntılarının bulunduğu ve psikolojisinin iyi 

olmadığı” savunuldu.202 

● Çeşme'deki polis intiharı emniyetteki mobing iddialarını yeniden gündeme 

getirdi. İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Polis Merkezi’nde görevli komiser 

yardımcısı Halil Özgür Y., güneş gözlüğünün kaybolması ve Asayiş 

Büro’da görevli 21 yıllık polis İsmail Zeyrek’in de benzer bir gözlüğü 

olması üzerine İsmail Zeyrek’ten şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatıyla 

Zeyrek’in evinde ve işyerinde arama yapıldı. Jandarmalar bulduğu bir 

gözlüğü delil olarak aldı. Zeyrek gözlüğün kendisine ait olduğunu fatura ile 

kanıtladı, komiser yardımcısı da bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını 

söyledi. Ancak, bu olay sonrasında Zeyrek yaşamına son verdi. İlçede 

görevli polislerin iddiasına göre, komiser yardımcısı ifade işlemlerinin 

ardından gözlüğünü polis merkezinin çay ocağında buldu.203 

 

KOD 29 BAHANESİ  

 

Pandemi sürecinde Kod 29 çıkış koduyla işten çıkarılan işçilerin sayısının arttığını, 

işçilerin tazminat ve sendikalaşma haklarının gasp edildiğini belirten İstanbul İşçi 

Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) imza kampanyası başlattı. Platform 

tarafından yapılan açıklamada, “İşten çıkarma yasağı, Kod-29’u da kapsayacak 

şekilde genişletilmelidir. Patronlar, ‘haklı fesih’ için öne sürdükleri iddiaları 

ispatlamakla yükümlü olmalıdır” dedi.204 

SGK verilerine göre, 1 Ocak-15 Şubat arasında 12 bin 985 çalışanın Kod-29’la işten 

çıkarıldığını, bunun da her gün ortalama 289 emekçinin Kod-29 ile işine son verildiği 

                                                 
201  Erdoğan’ın koruma polisi yaşamına son verdi: Cenazeme hiçbir rütbeli gelmesin, 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-koruma-polisi-yasamina-son-verdi-cenazeme-hicbir-rutbeli-

gelmesin-337742, Erişim Tarihi: 31.03.2021 
202  Erdoğan’ın korumasının intiharıyla ilgili ilk resmi açıklama: ‘Psikolojisi iyi değildi’ 

iddiası,https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-korumasinin-intihariyla-ilgili-ilk-resmi-aciklama-

psikolojisi-iyi-degildi-iddiasi-337862, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
203  İntihar eden polisin 'çalmakla' suçlandığı gözlük, karakolun çay ocağından çıktı, 

https://www.birgun.net/haber/intihar-eden-polisin-calmakla-suclandigi-gozluk-karakolun-cay-ocagindan-

cikti-339383, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
204  İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Kod-29'a karşı imza kampanyası başlattı, 

https://www.evrensel.net/haber/427877/istanbul-isci-sendikalari-subeler-platformu-kod-29a-karsi-imza-

kampanyasi-baslatti, Erişim Tarihi: 21.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-koruma-polisi-yasamina-son-verdi-cenazeme-hicbir-rutbeli-gelmesin-337742
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-koruma-polisi-yasamina-son-verdi-cenazeme-hicbir-rutbeli-gelmesin-337742
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-korumasinin-intihariyla-ilgili-ilk-resmi-aciklama-psikolojisi-iyi-degildi-iddiasi-337862
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-korumasinin-intihariyla-ilgili-ilk-resmi-aciklama-psikolojisi-iyi-degildi-iddiasi-337862
https://www.birgun.net/haber/intihar-eden-polisin-calmakla-suclandigi-gozluk-karakolun-cay-ocagindan-cikti-339383
https://www.birgun.net/haber/intihar-eden-polisin-calmakla-suclandigi-gozluk-karakolun-cay-ocagindan-cikti-339383
https://www.evrensel.net/haber/427877/istanbul-isci-sendikalari-subeler-platformu-kod-29a-karsi-imza-kampanyasi-baslatti
https://www.evrensel.net/haber/427877/istanbul-isci-sendikalari-subeler-platformu-kod-29a-karsi-imza-kampanyasi-baslatti
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anlamına geldiğini söyledi. Bu kapsamda, 2020 yılında 176 bin 662 işçinin Kod-29 

ile işten atıldığını aktarıldı.205 

Öte yandan SGK tarafından Kod-29 hakkında bir açıklama yapıldı ve Nisan ayında 

yeni bir genelge yayımlandı. Genelge’de 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren fesih 

kısıtı uygulamasının getirildiği, İş Kanunu'nda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına 

uymayan hallerin fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayıldığı 

anımsatıldığı anımsatılarak "Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı 

kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının 

görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet 

kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle 

mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin 

farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne 

geçilecektir." ifadelerinde bulunuldu. Bir diğer yandan kod-29 nedeniyle işten 

çıkarmaların da arttığı ifade edildi: “Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 

17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından 

sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir." Bu 

kapsamda, fesih kısıtının istisnaları arasında bulunan "ahlak ve iyi niyet kurallarına 

uymayan haller" başlığındaki işten çıkarma sebeplerinin aynı kod ile SGK'ya 

bildiriminin belirsizliklere yol açması nedeniyle her biri için ayrı kodlar 

belirlendiğini bildirdi. 206  

● AKP’li İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Hizmet-İş ile 2018 yılında 

imzalanan süresiz toplu iş sözleşmesindeki asgari ücret üzerine yüzde 35 

zam koşulunu sağlamadı. Belediye yönetimi, işçilere, süresiz toplu 

sözleşmeye karşı zam teklifinin geri çekildiği yeni bir sözleşme dayattı. 

İşçiler yeni sözleşmeyi imzalamayarak eyleme başladı. Bu sırada 9 işçi kod 

29 ile işten atıldı. İşçiler de “Kod 29 ile atılan işçiler geri alınsın, 2018 toplu 

sözleşmesinin koşulları sağlansın, baskı ve mobbing son bulsun” talepleriyle 

direnişe başladı. Belediye binası önünde bir araya gelen işçilerin yaptığı 

basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Derhal bu hatanızdan dönün. 

                                                 
205  45 günde 12 bin 985 çalışan kod-29’la işten çıkarıldı, https://gazeteaydin.com/haber/6896567/45-gunde-12-

bin-985-calisan-kod-29la-isten-cikarildi, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
206  SGK 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti (Kod-29 nedir?), https://www.ntv.com.tr/ekonomi/sgk-kod-

29-uygulamasinda-duzenlemeye-gitti-kod-29-nedir,sbaRHiSawUa7Q7KNsR-XYA, Erişim Tarihi: 

27.04.2021 

https://gazeteaydin.com/haber/6896567/45-gunde-12-bin-985-calisan-kod-29la-isten-cikarildi
https://gazeteaydin.com/haber/6896567/45-gunde-12-bin-985-calisan-kod-29la-isten-cikarildi
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/sgk-kod-29-uygulamasinda-duzenlemeye-gitti-kod-29-nedir,sbaRHiSawUa7Q7KNsR-XYA
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/sgk-kod-29-uygulamasinda-duzenlemeye-gitti-kod-29-nedir,sbaRHiSawUa7Q7KNsR-XYA
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Bizlere bu zulmü yapmaya, bizi açlığa, sefalete, ölüme mahkum etmeye 

hakkınız yok.”207 

● Ocak ayından bu yana işlerine geri dönmek için eylem yapan Migros 

Şekerpınar depo işçileri, evlerine giden tebligatlar aracılığıyla Kod 29’la 

işten atıldıklarını öğrendi. İşçiler, “İşimize dönene kadar direnişe devam 

edeceğiz” dedi. “Kod 29, sendikalı işçiler için bir cezalandırma yöntemidir” 

diyen DGD-Sen Başkanı Murat Bostancı şöyle konuştu: “Yaptığımız 

demokratik eylemler bir suç değildir. Sadece Migros depoda değil, 

Türkiye’nin dört bir yanında ücretsiz izin ve Kod 29 meselesi var. Kod 29’la 

işçiyi, işten atarken fişliyorlar. Bu, sendikalı olmayan işçilere de sıkça 

uygulanıyor. Birçok yerde işveren, işçiyi baskı altına almak için Kod 29'u 

kullanıyor. Mesela işçinin alacağı tazminat 20 bin lira, ‘Sana 10 bin lira 

vereyim Kod 29’u değiştirelim, yoksa hayatta iş bulamazsın’ deniyor.”208 

● Kod 29 ile işten çıkarılanlar arasına Tüvtürk Bolu şubesi işçileri de eklendi. 

İşçiler işe iade talebiyle direnişe geçerken İzmir’de İZENERJİ ve 

İZELMAN, Çorum’da Ekemkçioğulları, Kocaeli’de Systemair HSK ve 

Baldur, İzmir ve İstanbul’da PTT işçilerinin Kod 29’a karşı direnişleri 

devam ediyor. İşçilerin ortak noktası ise sadece sendikalaşmak. Ücretsiz 

izne çıkarılan, çalışma koşulları daha da ağırlaşınca arkadaşlarıyla 

sendikada örgütlenme kararı aldıklarını söyleyen bir işçi, “Pandemi şartları 

bahane edilerek işten çıkarma, ücretsiz izne gönderme süreci de başlamış 

oldu. 17 Ekim’de 30-40 arkadaşım ücretsiz izne çıkarıldı. İçeride çalışırken 

bize destek veren işçi arkadaşlarımızın birkaçı da Kod 29 ile işten atıldı” 

diyor. Patronun örgütlü işçiden korktuğunu söyleyen kişi, “İşveren sendikalı 

olmayı, örgütlenmeyi, daha iyi çalışma koşulları istememizi şımarıklık 

olarak değerlendiriyordu. Ne işveren ne devlet açısından örgütlü olmak iyi 

bir şey olarak görülüyor. Eğer ben anayasal hakkımı kullanıp sendikalı 

oldum diye ücretsiz izne çıkarılıyorsam ya da işten atılıyorsam bana bu 

hakkı veren kim diye sormak lazım. Burada bir çelişki var” ifadelerinde 

bulundu. 1431 lira nakdi ücret desteği ile geçinemediğini vurgularken, “En 

son 455 lira fatura ödedim. Geriye 976 lira para kaldı. Bir çocuk 

okutuyorum. Kurs parası, yol parası, mutfak masrafları derken 

                                                 
207  AKP’li belediye işçileri haklarını istiyor, https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-iscileri-haklarini-

istiyor-339358, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
208  Migros depo işçileri Kod 29'la işten atıldı, https://www.gazeteduvar.com.tr/migros-depo-iscileri-kod-29la-

isten-atildi-haber-1514541, Erişim Tarihi: 01.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-iscileri-haklarini-istiyor-339358
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-iscileri-haklarini-istiyor-339358
https://www.gazeteduvar.com.tr/migros-depo-iscileri-kod-29la-isten-atildi-haber-1514541
https://www.gazeteduvar.com.tr/migros-depo-iscileri-kod-29la-isten-atildi-haber-1514541
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yettiremiyorum. Arkadaşlarımla birlikte sigortasız bir iş bakıyorum. 

Normalde sigortasız çalışmaya karşıyız fakat ücretsiz izindeyken çalışıyor 

gözüküyoruz. Başka alternatifimiz yok. Birçok arkadaşımın günü kurtarmak 

için yevmiyeli çalıştığı işler oldu. Kadınların ise yevmiyeli iş bulma olasılığı 

daha az” dedi. 209 

 

GENÇ İŞSİZLER  

 

● Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. Murat Kubilay, 2.4 milyon işsiz 

gençten 961 bininin üniversite mezunu olduğunu belirterek, "3 yılın her 

birinde 600 bin mezun iş arayacak. Genç işsizlik sorununun sonuçlarıyla o 

zaman yüzleşeceğiz" dedi. Gençlerin 1 milyon 277 bininin iş gücünün içinde 

bile olmadığına dikkat çeken Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha 

doğrusu, bu gençler iş bulma umudunu kaybettikleri için artık iş 

aramıyorlar. Aslında iş olsa çalışacak ve hatta yarı zamanlı ve düşük ücretli 

işleri de kabul edecek durumdalar ama iş yok. Bu esnada Kredi Yurtlar 

Kurumu'nun borç tuzağına düşenleri ve birçok ailenin sınırlı tasarruflarını 

tükettiğini de unutmamak gerek. 2015'in ilk çeyreğinden 2020 yılının aynı 

çeyreğine kadar geçen 5 yıllık sürede 15-34 yaş arasında en az 2 yıllık 

yüksek okul mezunu (doktora mezunları da dahil) kişi sayısı 4.2 milyondan 

5.6 milyona çıktı. Yani işverenin yatırım ve istihdam isteksizliğine iş bulmak 

isteyen gençler eğitim düzeylerini artırarak karşılık verdiler. Ancak 

istihdam yaratmayıp sadece dış açık yaratarak yoksullaştıran büyüme 

sonucunu veren ekonomi modelinden ötürü bu çabalar da istenen sonucu 

veremedi.”210 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’daki 

genç işsizliğin durumunu ortaya koyan “Üniversite Mezunu Ev Gençleri 

Araştırması” raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul’da gençler 

                                                 
209  Hakları için mücadele eden kadın işçiler anlatıyor: Güvenceli iş,eşit yaşam istiyoruz, 

https://www.evrensel.net/haber/427510/haklari-icin-mucadele-eden-kadin-isciler-anlatiyor-guvenceli-is-esit-

yasam-istiyoruz, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
210  Genç İşsizler Platformu: Her yıl 600 bin yeni mezun iş arayacak, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101071043529320-genc-issizler-platformu-her-yil-600-bin-yeni-

mezun-is-arayacak/, Erişim Tarihi: 27.05.2021 

https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202012101043379901-seyfettin-gursel-issizlik-120-bin-azaldi-diyorlar-ama-4-milyon-issizden-bahsediyoruz-ve-hepsinin/
https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202012101043379901-seyfettin-gursel-issizlik-120-bin-azaldi-diyorlar-ama-4-milyon-issizden-bahsediyoruz-ve-hepsinin/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012071043352728-kyk-burs-ve-kredi-sonuclari-belli-oldu/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012071043352728-kyk-burs-ve-kredi-sonuclari-belli-oldu/
https://www.evrensel.net/haber/427510/haklari-icin-mucadele-eden-kadin-isciler-anlatiyor-guvenceli-is-esit-yasam-istiyoruz
https://www.evrensel.net/haber/427510/haklari-icin-mucadele-eden-kadin-isciler-anlatiyor-guvenceli-is-esit-yasam-istiyoruz
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101071043529320-genc-issizler-platformu-her-yil-600-bin-yeni-mezun-is-arayacak/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101071043529320-genc-issizler-platformu-her-yil-600-bin-yeni-mezun-is-arayacak/
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umutsuz, kaygılı ve mutsuz. Katılımcıların yüzde 87,3’ü, işsiz olmasını 

önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına bağlıyor.211 

● CHP Ar-Ge Bilim Platformu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda 

Türkiye’deki gençlerin sorunlarını ele alan ‘AKP Düzeni Gençleri Ev Genci 

Yapıyor; İşsizlik, Borçluluk ve Umutsuzluk Büyüyor' başlıklı politika notu 

hazırladı. Türkiye’de genç işsizliğin arttığı ifade edilen politika notunda, 

beyin göçünün yükselişine, gençlerin mezun olduktan sonra borçlu şekilde 

ev genci olmaya mahkûm olduklarına ve ailelerin gençlerin işsizlik 

masraflarını üstlenmek zorunda kaldıklarına dikkat çekildi. Diplomalı 

işsizliğin önlenemediği, ailelerin eğitim masraflarının ardından çocuklarının 

işsizlik masraflarını da üstendiği belirtilen politika notuna göre, 2014 yılında 

25-34 yaş arasında üniversite mezunu işsiz sayısı 295 bin kişi iken, 2020 

yılında yüzde 79 artışla 527 bin kişiye yükseldi. 2005’te 22 bin olan “iş 

bulma ümidi kalmadığı için iş aramayan üniversite mezunu” sayısı, bugün 

17 ilin nüfusunu geride bırakarak 272 bine çıktı. ‘Ümidini yitiren üniversite 

mezunu işsiz’ sayısının son 1 yıldaki artış oranı yüzde 149 oldu.212 

● Adalet Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Adıyaman’da açtığı ve 

toplamda dokuz kişinin alınacağının belirtildiği temizlik görevlisi kadrosuna 

yapılan başvurular, Türkiye’deki işsizliğin geldiği noktayı bir kez daha 

gözler önüne serdi. Temizlik görevlisi kadrosu ilanına dört gün içinde 5 bin 

217 kişi başvururken başvuranların 156’sının lisans, 987’sinin de ön lisans 

mezunu olduğu belirlendi.213 

● Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 200 eleman alımı için açtığı ilana, 45 bini 

üniversite mezunu toplam 52 bin kişi başvurdu.214 

● Salgın döneminde, maske ve dezenfektan üretiminde kullanılan meslek 

lisesi öğrencileri salgın sebebiyle uzaktan eğitimle derslerini 

                                                 
211  İstanbul’da gençlerin %87,3’ü ‘tanıdığı olmadan iş bulmanın zor’ olduğunu 

düşünüyor,https://www.evrensel.net/haber/433177/istanbulda-genclerin-87-3u-tanidigi-olmadan-is-

bulmanin-zor-oldugunu-dusunuyor, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
212  ‘Her on gençten yedisi çalışamadığı için ailesine mahcup’, https://www.gazeteduvar.com.tr/amp/her-on-

gencten-yedisi-calisamadigi-icin-ailesine-mahcup-haber-1522720?__twitter_impression=true, Erişim Tarihi: 

27.05.2021 
213  'Temizlik görevlisi' ilanına 1143 üniversite mezunu başvurdu, https://www.birgun.net/haber/temizlik-

gorevlisi-ilanina-1143-universite-mezunu-basvurdu-337245, Erişim Tarihi:19.04.2021 
214  200 kişilik işçi kadrosuna 52 bin başvuru: 45 bini üniversite mezunu, https://www.diken.com.tr/200-kisilik-

isci-kadrosuna-52-bin-basvuru-45-bini-universite-mezunu/, Erişim Tarihi: 07.06.2021 

https://www.evrensel.net/haber/433177/istanbulda-genclerin-87-3u-tanidigi-olmadan-is-bulmanin-zor-oldugunu-dusunuyor
https://www.evrensel.net/haber/433177/istanbulda-genclerin-87-3u-tanidigi-olmadan-is-bulmanin-zor-oldugunu-dusunuyor
https://www.gazeteduvar.com.tr/amp/her-on-gencten-yedisi-calisamadigi-icin-ailesine-mahcup-haber-1522720?__twitter_impression=true
https://www.gazeteduvar.com.tr/amp/her-on-gencten-yedisi-calisamadigi-icin-ailesine-mahcup-haber-1522720?__twitter_impression=true
https://www.birgun.net/haber/temizlik-gorevlisi-ilanina-1143-universite-mezunu-basvurdu-337245
https://www.birgun.net/haber/temizlik-gorevlisi-ilanina-1143-universite-mezunu-basvurdu-337245
https://www.diken.com.tr/200-kisilik-isci-kadrosuna-52-bin-basvuru-45-bini-universite-mezunu/
https://www.diken.com.tr/200-kisilik-isci-kadrosuna-52-bin-basvuru-45-bini-universite-mezunu/
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tamamlamalarına ve staj görmemelerine rağmen staj dosyası ücreti talep 

edildi215.  

 

SAĞLIKTA ŞİDDET  

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam ederken çalışma şartlarına yönelik bir 

iyileştirme yapılmadı. 

● Gaziantep’te özel bir hastanede, iki hasta yakını, babalarına geç müdahale 

edildiği iddiasıyla sağlık çalışanlarına önce hakaret etti daha sonra fiziksel 

şiddette bulundu.  Çıkan arbedede yumruklarla erkek hemşireler Sinan 

Şahin, Furkan Aslan ve Abdulkadir Güneş yaralandı.216 

● Bartın Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınacak babasına su içirmeye 

çalışan kişi kendilerini uyaran doktorlara saldırdı. Gözaltına alınan kişi ve 

arkadaşı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.217 

● Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 

Hüseyin Köz, aile hekimliği sisteminin kuruluşunun 14'üncü yılı nedeniyle 

yaptığı açıklamada, halen giderilmesi gereken birçok sorun olduğunu ve 

olumlu yönde yol alınamadığını kaydetti.Halkın sadece tıbbi konular değil, 

her alanda fikir almak ya da yardım için aile hekimlerine başvurduklarının 

altını çizen Dr. Köz, ''Vekaletsiz izin hakları bile olmayan aile hekimliği 

çalışanlarının, ILO sözleşmelerine uygun izin hakkı olmalı' 'derken, 

taleplerini şöyle sıraladı: ''Sağlık raporları konusunda ASM koşullarında 

yapılabilir olanların belirlenip, diğer ülkelerde uygulandığı gibi kişinin 

kendi beyanının yeterli olması şeklinde düzenlenmelidir. Hiçbir kurumda 

olmayan negatif veya pozitif performansı, birinci basamak sağlık çalışanları 

olarak biz de istemiyoruz. Çocuğunun aşısını zamanında yaptırmayan 

ailenin ceremesini negatif performansla sağlık çalışanı çekemez. Yardımcı 

sağlık personeli eksikliği bir an önce tamamlanmalıdır. Yıllar içerisinde aile 

hekimlerinin son 10 yıllık hak edişleri, cari ödenek ve özlük hakkı 

                                                 
215  Salgında çalışamayan meslek liselilere dosya ücreti dayatması, https://sol.org.tr/haber/salginda-calisamayan-

meslek-liselilere-dosya-ucreti-dayatmasi-25101, 01.02.2021 
216  Gaziantep'te hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı: 3 yaralı, https://www.haberturk.com/son-

dakika-hasta-yakinlari-saglik-calisanlarina-saldirdi-haberler-2984261, 23.02.2021 
217  'Su içirmeyin' dedi, sonrası korkunç!, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/su-icirmeyin-dedi-sonrasi-

korkunc-1822584, Erişim Tarihi: 16.04.2021 

https://sol.org.tr/haber/salginda-calisamayan-meslek-liselilere-dosya-ucreti-dayatmasi-25101
https://sol.org.tr/haber/salginda-calisamayan-meslek-liselilere-dosya-ucreti-dayatmasi-25101
https://www.haberturk.com/son-dakika-hasta-yakinlari-saglik-calisanlarina-saldirdi-haberler-2984261
https://www.haberturk.com/son-dakika-hasta-yakinlari-saglik-calisanlarina-saldirdi-haberler-2984261
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/su-icirmeyin-dedi-sonrasi-korkunc-1822584
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/su-icirmeyin-dedi-sonrasi-korkunc-1822584
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kayıplarının yerine konulması, yeniden düzenlemeyle mevcut koşulları 

karşılayacak şekilde telafi edilmesi gerekmektedir.''218  

● Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer 

ise 14 Martta yapmış olduğu açıklamada “Hak ettiğimiz bayramı kutlayana 

dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz” 

dedi. 219 

● TTB'nin hazırlamış olduğu “Pandemi ve Kadın Çalıştayı” raporunda sağlık 

çalışanlarının üçte ikisinin kadınlardan oluştuğu, buna karşın kadın idareci 

sayısının üçte bir olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin derinleşmesine ve cinsiyet körü politikaların uygulanmasına 

neden olduğuna vurgu yapıldı. Rapora göre ataerkil çalışma ilişkileri ve 

cinsiyetçi iş bölümü bu süreci kadınların daha da ağır yaşamasına yol açtı. 

Salgın sürecinde kuraldışı ve daha da despotikleşen çalışma ilişkileri; 

kadınların şiddet görmesine, eşitsizliklerin artmasına, kadın yoğun 

sektörlerde güvencesizliğin, ayrımcılığın, kuralsızlığın ve kötü muamelenin 

artmasına neden oldu. Çalışma düzenindeki belirsizlikler, kendi uzmanlık 

alanı dışında Covid-19 servis ve poliklinik gibi çalışma şekli, iş yerinde 

yapılması gereken evrak işlerinin eve götürülmesi zorunluluğunu 

doğurdu.220 

● Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol sağlık çalışanlarına Ocak, 

Şubat,  Mart aylarında ödenmeyen ek ödemenin, yayınlanan yazıyla Nisan, 

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ödeneceğinin açıklanmasına tepki 

gösterdi. Doğruyol, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ek ödeme 

yazısının yine adalet, eşitlik ve hakkaniyetten yoksun olduğunu belirterek, 

“Sürekli gündemde olan sağlık çalışanlarının ek ödemesi, sağlık 

çalışanlarına ‘Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor' dedirtiyor” 

dedi.221 

                                                 
218  Aile hekimleri: Tükeniyoruz, https://www.birgun.net/haber/aile-hekimleri-tukeniyoruz-337508, Erişim 

Tarihi: 26.04.2021 
219  Aile hekimleri, talepleri karşılanana dek siyah önlük giyecek, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aile-

hekimleri-talepleri-karsilanana-dek-siyah-onluk-giyecek-1820671, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
220  TTB’den ‘pandemide kadın’ raporu: Bütün yük onların omuzlarında, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ttbden-pandemide-kadin-raporu-butun-yuk-onlarin-omuzlarinda-

6463322/, Erişim Tarihi: 01.06.2021 
221  Sağlık çalışanları ek ödeme değil haklarını istiyor, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/saglik-

calisanlari-ek-odeme-degil-haklarini-istiyor-6446771/, Erişim Tarihi: 01.06.2021 

https://www.birgun.net/haber/aile-hekimleri-tukeniyoruz-337508
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aile-hekimleri-talepleri-karsilanana-dek-siyah-onluk-giyecek-1820671
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aile-hekimleri-talepleri-karsilanana-dek-siyah-onluk-giyecek-1820671
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ttbden-pandemide-kadin-raporu-butun-yuk-onlarin-omuzlarinda-6463322/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ttbden-pandemide-kadin-raporu-butun-yuk-onlarin-omuzlarinda-6463322/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/saglik-calisanlari-ek-odeme-degil-haklarini-istiyor-6446771/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/saglik-calisanlari-ek-odeme-degil-haklarini-istiyor-6446771/
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● İzmir Tabip Odası’nın geçen yıl Covid-19’dan yaşamını yitiren ambalaj 

üreten iki fabrikanın iş yeri hekimi Dr. Muharrem İdiz için SGK’ye yaptığı 

başvuruda emsal niteliğinde bir karar çıktı. SGK, Dr. Muharrem İdiz’in 

ölümünün meslek hastalığına bağlı olduğunu değerlendirdi. Hayatını 

kaybeden Dr. Muharrem İdiz’in yakınlarına ölüm geliri bağlandı. Covid-

19’un meslek hastalığı sayılması için bir yasanın çıkarılmasının önemine 

vurgu yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, şunları kaydetti: 

“Covid-19 bizler için meslek hastalığı olduğunu bu yüzden rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Başka ülkelerde bu karar alındı. Ülkemizdeyse çabalarımıza 

rağmen yeterli adımların atılmadığını görüyoruz. Muharrem İdiz’in 

vefatından sonra Tabip Odası olarak ailesine destek vererek SGK’ya 

başvurduk. Aylarca bize geri dönüş yapılmadı ve sonrasında Covid meslek 

hastalığı olmadığı için talebimiz reddedildi. Tekrar itiraz ettik. Tüm 

çabalarımız sonrasında İdiz’in ailesine ölüm geliri bağlandı. Bu karar 

Covid-19’un meslek hastalığı sayılması için önemli bir adım. Ama hala bu 

yasallaşmadı. Sağlık çalışanlarına meslek hastalığı kararlar çıkması 

rağmen hala bir yasa çıkmadı. Sağlık emekçileri olarak bir yasa çıksın ve 

bu yasa çerçevesinde illiyet bağı sorgulanmadan sağlık çalışanı olmasının 

yeterli olmasının kabul edilmesini istiyoruz.”222 

● Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa 

Yalçın'ın, 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Cenazesi, 

Uludağ’da bulunan 35 yaşındaki Yalçın, geride bıraktığı intihar 

mektubunda, mobbinge maruz kaldığını anlattı. Dicle Üniversitesi’nde 

görevli asistan hekimler de konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, asistan 

hekimlerin insani koşullarda yaşamadığını, sürekli olarak mobbing ve 

uykusuzlukla karşı karşıya kaldıklarını ve yöneticileri bir an önce asistan 

hekimlerin çalışma koşullarını düzeltmeye çağırdı.223  

● Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi asistanları da yaşanan 

sorunları “açık mektup” ile dile getirerek tüm hekimlere dayanışma çağrısı 

yaptı. Mektupta, son günlerde artan genç hekim ölümlerine dikkat çekilerek, 

                                                 
222  Meslek hastalığı olması için yasa çıkmalı, https://www.birgun.net/haber/meslek-hastaligi-olmasi-icin-yasa-

cikmali-344955, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
223  Asistan Hekimlerden Mustafa Yalçın'ın ölümüne dair açıklama: Bu zalim döngüden bıktık, 

https://www.evrensel.net/haber/426280/asistan-hekimlerden-mustafa-yalcinin-olumune-dair-aciklama-bu-

zalim-donguden-biktik, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

https://www.birgun.net/haber/meslek-hastaligi-olmasi-icin-yasa-cikmali-344955
https://www.birgun.net/haber/meslek-hastaligi-olmasi-icin-yasa-cikmali-344955
https://www.evrensel.net/haber/426280/asistan-hekimlerden-mustafa-yalcinin-olumune-dair-aciklama-bu-zalim-donguden-biktik
https://www.evrensel.net/haber/426280/asistan-hekimlerden-mustafa-yalcinin-olumune-dair-aciklama-bu-zalim-donguden-biktik
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“Genç hekim ölümleri kaygılarımızı da öfkemizi de arttırıyor. Tüm 

hekimlere çağrımızdır gelin hep birlikte dönüştürelim” denildi.224 

 

İŞ KAZASI DEĞİL İŞ CİNAYETİ  

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin Raporuna göre, şubat ayında en az 138 

emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Emekçilerin ölümünde Kovid-19 yüzde 

25’le ilk sırada yer aldı. Rapora göre, yaşamını yitirenlerin 7’si kadın, 131’i erkek 

iken 4’ü çocuk, 46’sı 51 yaş ve üstünde. Bir diğer yandan, 3’ü Suriyeli, 1’i İranlı ve 

1’i Ugandalı olmak üzere 5 göçmen/mülteci işçi de hayatını kaybedenler arasında.  

Ölümler en çok inşaat, sağlık, ticaret/eğitim/büro, tarım, taşımacılık, metal, 

madencilik, konaklama, tekstil, gemi/tersane ve güvenlik iş kollarında gerçekleşti. 

En fazla ölüm nedenleri sırasıyla Kovid-19, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, 

yüksekten düşme, kalp krizi, intihar, patlama/yanma ve elektrik çarpması. 

Mart ayında ise en az 142 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 142 emekçinin 

123’ü ücretli işçi iken 19’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. Ölenlerin 

7’si kadın işçi, 135’i erkek, 3’ü çocuk. Çocuk işçi ölümleri tarım işkolunda 

gerçekleşti. Mart ayında, 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 40 emekçi 

bulunuyor.225 

Nisan ayında da en az 249 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu kapsamda 2021 

yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinde en az 735 işçi hayatını kaybetti. Nisan ayında 

hayatını kaybeden 249 emekçinin 214’ü ücretli, 35’i kendi nam ve hesabına 

çalışanlardan. Ölenlerin 19’u kadın işçi, 230’u erkek işçiyken çocuk işçi sayısı 8. 

Nisan ayında, 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 95 emekçi bulunuyor.226 

Mayıs ayında ise en az 232 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Dolayısıyla 2021 

yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinde en az 972 işçi yaşamını yitirdi. 232 emekçinin 

193’ü ücretli 39’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. İş cinayetlerinde 

ölenlerin 20’si kadın işçi, 212’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, eğitim, büro, 

                                                 
224  Ondokuz Mayıs Üniversitesi hekimlerinden açık mektup: Bu düzeni devam ettirmeye gücümüz yok, 

https://t24.com.tr/haber/ondokuz-mayis-universitesi-hekimlerinden-acik-mektup-bu-duzeni-devam-

ettirmeye-gucumuz-yok,934543, Erişim Tarihi: 02.04.2021 
225  Kod-29 iptal edilsin... Mart ayında en az 142 işçi iş cinayetlerinde hayatını 

kaybetti...https://www.isigmeclisi.org/20655-kod-29-iptal-edilsin-mart-ayinda-en-az-142-isci-is-

cinayetlerinde-hayati, Erişim Tarihi: 02.06.2021 
226  Nisan ayında en az 249, yılın ilk dört ayında en az 735 işçi hayatını kaybetti, 

http://www.isigmeclisi.org/20664-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-k, 

Erişim Tarihi: 02.06.2021 

https://t24.com.tr/haber/ondokuz-mayis-universitesi-hekimlerinden-acik-mektup-bu-duzeni-devam-ettirmeye-gucumuz-yok,934543
https://t24.com.tr/haber/ondokuz-mayis-universitesi-hekimlerinden-acik-mektup-bu-duzeni-devam-ettirmeye-gucumuz-yok,934543
https://www.isigmeclisi.org/20655-kod-29-iptal-edilsin-mart-ayinda-en-az-142-isci-is-cinayetlerinde-hayati
https://www.isigmeclisi.org/20655-kod-29-iptal-edilsin-mart-ayinda-en-az-142-isci-is-cinayetlerinde-hayati
http://www.isigmeclisi.org/20664-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-k
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metal, sağlık ve belediye/genel işler işkollarında gerçekleşti.51 yaş ve üstünde ise 

çalışırken ölen 84 emekçi bulunurken çocuk işçilerden ise 3 kişi hayatını kaybetti.227 

 

Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut geçtiğimiz yıl 355 inşaat işçisinin 

yaşamını yitirdiğini söyledi. Karabulut 355 işçinin 156’sının ölümünün kayıtlara 

'kaza' olarak geçtiğini belirtirken, “İşçinin nasıl temel hakları gasp ediliyorsa yaşam 

hakkı da gasp ediliyor” dedi. Devletin yaşanan iş cinayetlerine karşı alması gereken 

önlemler olduğunu anımsatan Karabulut, “Bunların bir tanesi denetim. Devlet 

denetim yapmıyor. Yapsa bile ceza uygulamıyor. Neredeyse kendi yasalarını yok 

saymış, kağıt üzerinde bırakmış. Biz mücadele ettikçe oralarda bir şeyler 

yapıyormuş gibi davranıyor. Şikayetlerimize rağmen denetimlerin yapılmaması 

işverenlere ‘ne yaparsanız yapın’ denilmekte. İşçinin örgütlenmesinde her türlü 

engel var ama işverenlere karşı bir engel yok” diye konuştu. 228 

● Akkuyu NGS inşaatında nisan ayında sondaj makinesi operatörü, elektrik 

akımına kapılarak hayatını kaybetti.229 

● Adana Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesinde tadilat yapılan 7 

katlı apartmanın dış cephesini boyayan Mehmet Çetinkaya, ikinci katta 

çalışırken bulunduğu asansörden dengesini yitirerek yaklaşık 7 metre 

yükseklikten düştü. 230 

● İzmir Aliağa'da faaliyet gösteren Özkan Demir Çelik Fabrikasının 

haddehane bölümünde gerçekleşen iş cinayetinde 44 yaşındaki işçi Hamit 

Yargı hayatını kaybetti. İstif bağı kopan demirlerin ipinden boşanmasıyla 

orada bulunan Hamit Yargı’nın üzerine devrildiği, kaçma fırsatı olmayan 

Yargı’nın devrilen tonlarca demirin altında kaldığı ve kurtarılamadığı bilgisi 

verildi. 231 

                                                 
227  İş Cinayetlerine, İşsizliğe, Salgına ve Güvencesiz Çalıştırmaya Karşı Sendikalı Ol! Mayıs ayında en az 232, 

yılın ilk beş ayında en az 972 işçi hayatını kaybetti, http://www.isigmeclisi.org/20670-is-cinayetlerine-

issizlige-salgina-ve-guvencesiz-calistirmaya-kars, Erişim Tarihi: 07.06.2021 
228  2020 yılında 355 inşaat işçisi hayatını kaybetti: 'Yaşamak için örgütlenmeliyiz', 

https://ilerihaber.org/icerik/2020-yilinda-355-insaat-iscisi-hayatini-kaybetti-yasamak-icin-orgutlenmeliyiz-

123718.html, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
229  Akkuyu’da akıma kapılan operatör yaşamını yitirdi, https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-

icinden/akkuyuda-akima-kapilan-operator-yasamini-yitirdi-6360129/, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
230  Adana'da inşaat işçisi Mehmet Çetinkaya iş cinayetine kurban gitti, 

https://www.evrensel.net/haber/426615/adanada-insaat-iscisi-mehmet-cetinkaya-is-cinayetine-kurban-gitti, 

Erişim Tarihi: 17.03.2021 
231  Aliağa’da Özkan Demir Çelik Fabrikasında iş cinayeti | Hamit Yargı yaşamını yitirdi, 

https://www.evrensel.net/haber/427966/aliagada-ozkan-demir-celik-fabrikasinda-is-cinayeti-hamit-yargi-

yasamini-yitirdi, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

http://www.isigmeclisi.org/20670-is-cinayetlerine-issizlige-salgina-ve-guvencesiz-calistirmaya-kars
http://www.isigmeclisi.org/20670-is-cinayetlerine-issizlige-salgina-ve-guvencesiz-calistirmaya-kars
https://ilerihaber.org/icerik/2020-yilinda-355-insaat-iscisi-hayatini-kaybetti-yasamak-icin-orgutlenmeliyiz-123718.html
https://ilerihaber.org/icerik/2020-yilinda-355-insaat-iscisi-hayatini-kaybetti-yasamak-icin-orgutlenmeliyiz-123718.html
https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/akkuyuda-akima-kapilan-operator-yasamini-yitirdi-6360129/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/akkuyuda-akima-kapilan-operator-yasamini-yitirdi-6360129/
https://www.evrensel.net/haber/426615/adanada-insaat-iscisi-mehmet-cetinkaya-is-cinayetine-kurban-gitti
https://www.evrensel.net/haber/427966/aliagada-ozkan-demir-celik-fabrikasinda-is-cinayeti-hamit-yargi-yasamini-yitirdi
https://www.evrensel.net/haber/427966/aliagada-ozkan-demir-celik-fabrikasinda-is-cinayeti-hamit-yargi-yasamini-yitirdi
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4. Sağlık Hakkı  

 

● Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ramazan’ın ilk gününde 

öğrencilere gofret ve meyve suyu yer alan “Mutluluk dolu Ramazan” yazılı 

kumanya dağıttı. Kumanyanın içeriğinde yer alan gofret ve meyve suyunun 

okul kantinlerinde yasaklanmış olmasına karşılık öğrencilere verilmesi tepki 

çekti. Bilim Kurulu tarafından öğrencilere okul kantinlerinde gofret ve 

meyve suyu gibi ürünlerin satışının yasaklanması kararı alınmıştı.232 

● Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), protez ve ortez ücretlerinin tamamını 

karşılamadığı için engelli yurttaşlar kırık veya bozuk protezlerini kullanarak 

sokağa çıkmak zorunda kalıyor. SGK’nin protez ve ortez ücretlerine 10 

yıldır artırmadığı ve sadece bir miktarını karşıladığını belirten engelliler, 

ekonomik durumları kötü olduğu için protezlerini tamir ettiremediklerini 

ifade etti.233 

● Diz altı protezi kullanan ve 37 yıldır engelli olan Ömer Uğur, “Ben 1984 

yılında kaza geçirdim ve diz altı protezi kullanmaya başladım. Birçok 

engellinin mağdur olduğu süreç aslında çok karışık. Kısaca özetlemek 

gerekirse, devlet 1980'li yıllarda protez ücretlerini hiç karşılamıyordu. 

Daha sonra 1994 yılında devlet protez yapmaya başladı. Ardından da bu 

yöntemden de vazgeçtiler ve ihaleye çıkarak protezleri ‘bir ayakkabıcıya’ 

yaptırmaya başladılar. En sonunda bundan da vazgeçerek ücretini 

karşılamaya karar verdiler. Fakat, SGK kapsamında karşılanan protez ve 

ortez ücretleri yıllar boyunca hiç artırılmadığı için arada büyük bir fark 

oluştu. Şu an kullandığım elektronik diz altı protezini iki yıl önce aldım ve 

ortalama 70 bin TL’ye satılıyordu. SGK ise bu ücretin yaklaşık 40 bin 

TL’sini verdi. Arada engellinin cebinden çıkan çok büyük bir fiyat farkı var” 

dedi. 

● Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, borç yapılandırması kampanyasının 

reklamları için 4 milyon 500 bin TL ödediği açığa çıktı. Kurum 2021 yılında 

                                                 
232  AKP'li Tevfik Göksu, Bilim Kurulu'nun yasakladığı ürünleri öğrencilere dağıttı, 

https://www.birgun.net/haber/akp-li-tevfik-goksu-bilim-kurulu-nun-yasakladigi-urunleri-ogrencilere-dagitti-

341375, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
233  SGK protez ve ortez ücretlerinin tamamını karşılamıyor: Kırık dökük protezlerle hayata tutunma savaşı, 

https://www.birgun.net/haber/sgk-protez-ve-ortez-ucretlerinin-tamamini-karsilamiyor-kirik-dokuk-

protezlerle-hayata-tutunma-savasi-335004, Erişim Tarihi: 15.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/akp-li-tevfik-goksu-bilim-kurulu-nun-yasakladigi-urunleri-ogrencilere-dagitti-341375
https://www.birgun.net/haber/akp-li-tevfik-goksu-bilim-kurulu-nun-yasakladigi-urunleri-ogrencilere-dagitti-341375
https://www.birgun.net/haber/sgk-protez-ve-ortez-ucretlerinin-tamamini-karsilamiyor-kirik-dokuk-protezlerle-hayata-tutunma-savasi-335004
https://www.birgun.net/haber/sgk-protez-ve-ortez-ucretlerinin-tamamini-karsilamiyor-kirik-dokuk-protezlerle-hayata-tutunma-savasi-335004
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82 milyar TL’lik açık vermesi öngörmüş ve çok sayıda değerli taşınmazını 

satışa çıkarmıştı.234 

 

SALGINLA GEÇEN BİR YIL  

 

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020’den bu yana bir yıl 

geçti. Dünyada salgının başlamasından yaklaşık 3 ay sonra Türkiye’de ilk vakanın 

varlığı kamuoyuna açıklandı. Aradan geçen süreçte COVID-19 pandemisinde vaka 

sayısı 5.26 milyon kişiye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 47 bini aştı.   

Salgının birinci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca, 

“Saygıya layık sabrınızı daha uzun süre zorlamayacağımızı bilmenizi isterim” 

derken, “Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını 

sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak” 

ifadelerini kullandı. Ancak, 25 Şubat tarihli Bilim Kurulu toplantısı ardından 

açıklamalarda bulunan Koca, “Nisan, en geç Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya 

erişeceğimizi biliyoruz. Bu, 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. En geç mayıs 

ayına kadar bu sayıyı yakalamak istiyoruz. Mayıs sonuna kadar 20 yaş üzerini 

aşılamak istiyoruz” demişti.235 Ancak Sağlık Bakanlığının verilerine göre haziran 

başı itibariyle ancak toplam 29 milyon kişi aşılanabildi. 

Türk Tabipleri Birliği, Kovid-19 pandemisinin Türkiye’de birinci yılını 

değerlendirdi. Salgında test sayısının yetersizliği, aşının temin edilememesi, 

kısıtlama ve sosyal desteklerde sınıfsal eşitsizlik gibi birçok sorunun yaşandığına 

dikkat çeken TTB, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasının bile kaosa dönüştüğünü, 

bir yıldır verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılmasını talep ettiklerini belirtti.  

Kontrollü normalleşmenin başladığı 2 Mart’tan önce açıklanan rakamlara göre 17 

kent ‘çok yüksek riskli’ sayılan kırmızı kategorideydi. Mart ayının sonuna 

gelindiğinde, ‘kırmızı’ kent sayısı 58’e çıktı.  2 Mart’ta salgın nedeniyle alınan bazı 

kısıtlamaların kaldırılması üzerine vaka sayısı bir günde yüzde 20 artarak haftalar 

sonra yeniden 10 binin üzerine çıktı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. 

                                                 
234  Yapılandırmanın reklamı 4,5 milyon, https://www.birgun.net/haber/yapilandirmanin-reklami-4-5-milyon-

335835, 01.03.2021 
235  İki hafta arayla iki farklı söz: Aşılamada hedef ilkbahardı, bir anda sonbahara kaldı!, 

https://www.birgun.net/haber/iki-hafta-arayla-iki-farkli-soz-asilamada-hedef-ilkbahardi-bir-anda-sonbahara-

kaldi-337268, Erişim Tarihi: 19.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/yapilandirmanin-reklami-4-5-milyon-335835
https://www.birgun.net/haber/yapilandirmanin-reklami-4-5-milyon-335835
https://www.birgun.net/haber/iki-hafta-arayla-iki-farkli-soz-asilamada-hedef-ilkbahardi-bir-anda-sonbahara-kaldi-337268
https://www.birgun.net/haber/iki-hafta-arayla-iki-farkli-soz-asilamada-hedef-ilkbahardi-bir-anda-sonbahara-kaldi-337268
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Şebnem Korur Fincancı, “Bu koşullar devam ederse ve bir önlem alınmazsa çok 

daha sert bir dalgayla karşı karşıya kalacağız" diyerek uyarıda bulundu.236 

Önlemlerin kaldırılmasından önce yapılan değerlendirmelerde de tedbirleri azaltmak 

bir yana artırmak gerektiğini belirten Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 

Yöneticisi Prof. Dr. Sarp Üner, testlerde pozitiflik oranının bir ayda yüzde 3,2’den 

yüzde 6,2’ye yani iki katına çıktığını söyledi. Aşılamada henüz bağışıklık süresinin 

tamamlanmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat 

Bulut da “TTB olarak 14-28 gün tam kapanma gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreçte 

ekonomik sosyal destek verilmeli, toplumun yüzde 70 oranında bağışıklık kazanması 

için aşılama hızla tamamlanmalı” dedi.  Bulut, günlük ortalama 7 bin olgu, 100’e 

yakın ölümün sürdüğüne dikkat çekerek, bu tablonun hala Avrupa ortalamasının 

üzerinde olduğunu, salgın tedbirlerinin azaltılması konusunda gerekli bilimsel 

verilerin açıklanmadığını, illerde salgının durumuyla ilgili tam verilerden, 

mutasyonun bulaşa etkisinin sonuçlarına gibi birçok verinin bilimsel olarak 

paylaşılması gerektiğini söyledi.237 

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu 

tarafından yapılan açıklamada, gelinen nokta şöyle özetlendi: “İlk vakadan 

günümüze geçen bir yıllık süreçte hem dünyada hem de üllkemizde vaka sayısı hızlı 

bir seyirle arttı ve artmaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünyada 117 milyon 717 

bin 343 kişi COVID-19 ile enfekte oldu ve toplam 2.6 milyon kişi yine hastalığa bağlı 

olarak hayatını kaybetti. Türkiye 2 milyon 807 bin 387 toplam olgu sayısıyla 

dünyada 192 ülke arasında en çok vaka görülen 9’uncu sırada. Ülkemiz, hastalığa 

bağlı ölümlerde ise 18’inci sırada yer alıyor.”238  

Salgında ‘kademeli normalleşme’ sürecine girilmesiyle birlikte vaka ve ölüm 

sayılarında görülen büyük artış durdurulamadı. SES, Mart ayının sonunda yapmış 

olduğu açıklamada, normalleşme adımlarının ardından Ankara’daki vaka sayısını bir 

ayda 2 binlerden 7 binlere yükseldiğini kaydederek, “Son bir aylık sürede artış yüzde 

171 olmuştur. Bir aylık süreçte haftalık vaka artışı oranı yüzde 20’lerden yüzde 

60’lara çıkmıştır. Vaka sayısındaki bu artış hızı kaygılarımızı artırmaktadır. Bugün 

                                                 
236  Önlem alınmazsa sert dalga kapıda,  https://www.birgun.net/haber/onlem-alinmazsa-sert-dalga-kapida-

336283, 04.03.2021 
237  TTB ve HASUDER: Test başına vaka oranı artıyor, tedbirler artırılmalı, 

https://www.evrensel.net/haber/426222/ttb-ve-hasuder-test-basina-vaka-orani-artiyor-tedbirler-artirilmali, 

Erişim Tarihi: 17.03.2021 
238  TÜSAD: Türkiye, 192 ülke arasında en çok vaka görülen 9’uncu ülke, 

https://www.evrensel.net/haber/427878/tusad-turkiye-192-ulke-arasinda-en-cok-vaka-gorulen-9uncu-ulke, 

Erişim Tarihi: 16.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/onlem-alinmazsa-sert-dalga-kapida-336283
https://www.birgun.net/haber/onlem-alinmazsa-sert-dalga-kapida-336283
https://www.evrensel.net/haber/426222/ttb-ve-hasuder-test-basina-vaka-orani-artiyor-tedbirler-artirilmali
https://www.evrensel.net/haber/427878/tusad-turkiye-192-ulke-arasinda-en-cok-vaka-gorulen-9uncu-ulke
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ilimizde Bakanlık verilerine göre 10 bine yakın aktif hastamız bulunmaktadır. Vaka 

sayılarını temaslıları ile düşündüğünde ilimizde ciddi risk durumu oluşmaktadır” 

dedi. 239 

Nisan ayı itibariyle salgında günlük vaka sayısı 50 bine dayanırken hastanelerdeki 

yoğunluk da giderek arttı. Uzmanlar, yoğun bakım doluluk oranında kritik eşiğe 

gelindiğini belirterek, vaka sayılarının bu hızla artmaya devam etmesi durumunda 

yoğun bakımların tamamen dolacağını ifade etti.240 

Türk Tabipleri Birliği 18 Nisan’da yaptığı açıklamada resmi rakamlarla dahi 1 

Mart'tan bugüne ölümlerin 4,7 kat artıp 69'dan 318'e çıktığına dikkati çekti. 

26 Nisan tarihinde ise, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar ‘tam kapanma’ kararı alındı. 

Tam kapanmaya girerken, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık 100 binde görülen 

vaka sayılarına göre 79 kent ‘çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer aldı. Yalnızca 

Mardin (95) ve Şırnak (55.04) ‘yüksek riskli’ turuncu kategorideydi.241 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, “Bilim Kurulu toplantılarında dile getirdiğim 

önerilerin çok azı uygulanıyor. Bu yangın bir an önce söndürülmeli. Tam kapanma 

sürecinde yurttaşlara destek sağlanmalı” diye konuştu.242 

Türk Tabipleri Birliği, emekçilerin yüzde 80’inden fazlasının ‘tam kapanma’dan 

muaf olduğuna dikkat çekerek, “Çarklar dönerken bulaş zinciri kırılamaz! Aç kapa 

politikalarıyla salgınla mücadele olmaz” açıklaması yaptı. Bir diğer yandan, 

toplantıda açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur 

Fincancı, 17 günlük sürecin sonunda açılmanın nasıl olması gerektiğine değindi. Dr. 

Fincancı, kısıtlamaların kaldırılmasında önceliğin ilkokullar, okul öncesi eğitim 

kurumları, köy ve belde okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına 

verilmesi gerektiğini vurguladı. Zorunlu olmayan üretim ve hizmetlerin (konaklama-

eğlence, AVM’ler, inşaat sektörü vb.) sınırlanmasına devam edilmesi gerektiğini 

belirten Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Salgın kontrolü tam sağlanana kadar 

restoran vb. işletmeler açılmamalı. Kapalı tutulan ya da kapasitesi sınırlanan tüm 

sektörler ve bu sektörlerde çalışanlara temel ücret sağlanarak ekonomik destek 

                                                 
239  SES: Ankara'da Bakanlık verilerine göre 10 bine yakın aktif hasta bulunuyor, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ses-ankarada-bakanlik-verilerine-gore-10-bine-yakin-aktif-hasta-

bulunuyor-1822841, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
240  Covid-19 yoğun bakımları doldu, https://www.birgun.net/haber/covid-19-yogun-bakimlari-doldu-340460, 

Erişim Tarihi: 21.04.2021 
241  Türkiye ‘tam kapanma’ya ‘kıpkırmızı’ giriyor, https://www.diken.com.tr/turkiye-tam-kapanmaya-

kipkirmizi-giriyor/, Erişim Tarihi: 03.05.2021 
242  Bu yangın bir an önce sönmeli, https://www.birgun.net/haber/bu-yangin-bir-an-once-sonmeli-342841, 

Erişim Tarihi: 03.04.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ses-ankarada-bakanlik-verilerine-gore-10-bine-yakin-aktif-hasta-bulunuyor-1822841
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ses-ankarada-bakanlik-verilerine-gore-10-bine-yakin-aktif-hasta-bulunuyor-1822841
https://www.birgun.net/haber/covid-19-yogun-bakimlari-doldu-340460
https://www.diken.com.tr/turkiye-tam-kapanmaya-kipkirmizi-giriyor/
https://www.diken.com.tr/turkiye-tam-kapanmaya-kipkirmizi-giriyor/
https://www.birgun.net/haber/bu-yangin-bir-an-once-sonmeli-342841
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verilmeli. Toplu katılım olan etkinlikler ve toplantılar salgında tam bir kontrole 

ulaşılana kadar çok büyük oranda sınırlanmalı. Salgın kontrolü kısmen sağlanana 

dek şehirlerarası seyahat sınırlaması sürmeli. Açık alanlarda toplanma 

sınırlandırılabilir; ancak bu alanlar hiçbir zaman tam olarak sınırlandırılmamalı; 

her zaman parklara, bahçelere erişim devam etmeli.”243 

Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan raporda tam kapanmaya rağmen 26 

Nisan’dan 1 Mayıs’a dek Türkiye’nin her bir saatte 11 yurttaşını Covid-19 nedeniyle 

kaybettiğine dikkat çekildi. 1 Mart ile 1 Mayıs’ın vefat sayıları karşılaştırıldığında 

yüzde 441 artış yaşandığı vurgulanırken aşılama sayısının da düştüğüne dikkat 

çekildi.244 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı 

Nazan Karacabey, Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kapatılan 

hastanelerin, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden devreye sokulduğunu 

belirterek şunları söyledi: “Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla 

kapatılan Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Numune Hastanesi’nin yeniden devreye 

sokulduğunu biliyoruz. Kapatılmaması için mücadele verdiğimiz bu hastaneler, 

önceki aylarda da artan vaka sayısı ve yoğun bakım ihtiyacı için kullanılmıştı. İbn-i 

Sina Hastanesi’nde de iki katın Covid-19 servisi olarak hazırlandığı söyleniyor. Ağır 

hasta sayısı artıyor ve buna paralel olarak Covid-19 klinik ve yoğun bakım sayısı 

artıyor.”245 

Bir firma yetkilisi, DMO'ya bedava verilen ve başta doktorlarla hemşireler olmak 

üzere sağlık personelini virüsten korumak için kullanılan N95 maskelerinin maliyeti 

düşürmek için 5 kat yerine 3 kat üretildiğini, kullanılan malzemenin de çok kalitesiz 

olduğunu söyledi. Hibe cerrahi maskelerin çoğunda da filtre özelliği olan kumaşların 

kullanılmadığını belirten yetkili, “Bu maskelerin çoğu bakteriyi tutmuyor, aksine 

yayıyor. N95 maskeleri kullanan sağlık personelinin hayatı ciddi tehlikede. Kötü 

cerrahi maskeleri kullanan covid hastaları virüs yayıyor. Devletimiz sanki aciz 

                                                 
243  Aç-kapa politikaları ile bu iş olmaz, https://www.birgun.net/haber/ac-kapa-politikalari-ile-bu-is-olmaz-

344300, Erişim Tarihi: 14.05.2021 
244  CHP’den çarpıcı kapanma raporu: Vefat sayısı yüzde 441 arttı, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-carpici-kapanma-raporu-vefat-sayisi-yuzde-441-artti-

1833565, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
245  Yemekhane bile yoğun bakım oldu, https://www.birgun.net/haber/yemekhane-bile-yogun-bakim-oldu-

341678, Erişim Tarihi: 26.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/ac-kapa-politikalari-ile-bu-is-olmaz-344300
https://www.birgun.net/haber/ac-kapa-politikalari-ile-bu-is-olmaz-344300
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-carpici-kapanma-raporu-vefat-sayisi-yuzde-441-artti-1833565
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-carpici-kapanma-raporu-vefat-sayisi-yuzde-441-artti-1833565
https://www.birgun.net/haber/yemekhane-bile-yogun-bakim-oldu-341678
https://www.birgun.net/haber/yemekhane-bile-yogun-bakim-oldu-341678
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kalmış gibi 15 kuruşluk maskeyi bedava getirmeye çalışırken insanlar ölüyor” 

dedi.246 

 

AŞI MUAMMASI 

 

Diğer yandan aşı ile ilgili tartışmalar da devam etti. CHP Ankara Milletvekili Murat 

Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Biontech aşısı ile ilgili çelişkili açıklamalara 

devam ettiğini, firmanın belgesindeki bilgilerin farklı olduğunu söyledi."Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısına ilişkin yaptığı açıklamada 24 Mart günü 

700 bin doz aşının geldiğini, bundan bir gün önce de 750 bin doz aşının teslim 

alındığını açıklamıştır. Bakan Koca, bu açıklamadan üç gün sonra ise 27 Mart günü 

Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda Biontech'ten 

kendisine ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’e hitaben 

yazılmış bir belgeyi paylaşmıştır. Söz konusu belgede sevkiyatın ilk bölümü olan 700 

bin dozluk partinin 24 Mart, ikinci 700 bin dozluk partinin ise 25 Mart’ta teslim 

edildiği ifade edilmiştir. Biontech firmasına yazdırılan belgede belirtilen teslim 

tarihleri ile Bakan tarafından açıklanan teslim tarihlerinin çelişkili olduğu 

görülmektedir. Teslim tarihlerinin yanı sıra açıklanan miktarlarda da çelişkiler 

bulunmaktadır. Bakan, ilk partide 750 bin doz aşının geldiğini belirtirken Biontech 

ise ilk partinin 700 bin doz olarak teslim edildiğini ifade etmiştir. İki açıklama 

arasında 50 bin doz fark bulunmaktadır ve bu 50 bin doz aşının kimler için 

kullanıldığının açıklanması gerekmektedir." 247 

● Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları için ayrılan 24 doz 

aşının kaybolduğu ortaya çıktı. Ekipler aşıları bulamayınca Mersin İl Sağlık 

Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.248 

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin 13.30 ile 16.00 arasında her 10 dakika bir aşı 

yapabilmesi için randevu sistemini yeniden düzenledi. Aile hekimleri ise aile sağlığı 

merkezlerinin fiziki kapasitesinin ve personel sayısının 10 dakika bir aşı yapmak için 

                                                 
246  Hibe maskede rant çarkı, https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/hibe-maskede-rant-carki-6371714/, 

Erişim Tarihi: 26.04.2021 
247  CHP'li Emir: 50 bin doz Biontech aşısı kimler için kullanıldı?, https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-emir-

50-bin-doz-biontech-asisi-kimler-icin-kullanildi-haber-1517670, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
248  Sağlıkçılara gönderilen aşılar ortadan kayboldu, https://www.karar.com/saglikcilara-gonderilen-asilar-

ortadan-kayboldu-1603990, Erişim Tarihi: 03.02.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/hibe-maskede-rant-carki-6371714/
https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-emir-50-bin-doz-biontech-asisi-kimler-icin-kullanildi-haber-1517670
https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-emir-50-bin-doz-biontech-asisi-kimler-icin-kullanildi-haber-1517670
https://www.karar.com/saglikcilara-gonderilen-asilar-ortadan-kayboldu-1603990
https://www.karar.com/saglikcilara-gonderilen-asilar-ortadan-kayboldu-1603990
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uygun olmadığını, bu durumun kaosa neden olacağını ve birçok ülkede olduğu gibi 

Türkiye’de de aşılama merkezlerinin kurulması gerektiğini belirtti.249 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ilk doz aşısını vurulduğu 24 Şubat’tan bugüne 

öğretmenlerin yalnızca çok küçük bir bölümü aşılanabildi. Eğitim sendikalarından 

edinilen bilgiye göre, ortaokul ve lise öğretmenlerinin tamamına yakınına henüz 

Covid-19 aşısı yapılmadı. Yüz yüze eğitimin en uzun süre devam ettirildiği eğitim 

merkezlerinden olan Halk Eğitim Merkezleri’nde görev yapan öğretmenler de aşıya 

ulaşamadı. Öğrencilerinin büyük bölümü kronik hasta olan ve düzenli ilaç kullanan 

özel eğitim ve rehabilitasyon öğretmenleri de henüz aşı olamadı. Bu kapsamda 

eğitim emekçilerinin yalnızca yüzde 10’unu aşılayabildi. 1 milyon 359 bin okul 

çalışanından ilk doz aşıya ulaşabilenlerin sayısı 150 bini bulmadı.250  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük 2 milyon doz aşı yapabilme kapasitesine 

sahip olunduğu açıklamasına rağmen günlük yapılan aşı dozu sayısı, iddia edilen 

kapasitenin gerisinde kaldı. Türkiye, 17 günlük tam kapanmayı da aşılama 

konusunda etkin değerlendirmedi.  İlan edilen ‘tam kapanma’ boyunca toplamda 3 

milyon 170 bin aşı yapılabildi; gün başına 186 bin doz aşı düştü.251 Anlaşması 

yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatı ise Mayıs ayının sonunda 

tamamlandı.252 

Bosna Hersek'te koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgınla mücadelede Devlet Başkanlığı 

Konseyi'nin sergilediği ortak iradeyi takdir ediyoruz. Biz de dost kara günde belli 

olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna-Hersek'in yanında olduk. İnşallah, 

bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Bu vesileyle de bu seyahatin 

ardından 30 bin doz aşıyı da aynı şekilde Bosna Hersek'e göndereceğiz" diye 

konuştu.253 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Tüm turizm çalışanları, otellerde 

restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de 

                                                 
249  Bakanlık, 10 dakikada bir aşı yapın dedi: Aşılamada da kaos kapıda, https://www.birgun.net/haber/bakanlik-

10-dakikada-bir-asi-yapin-dedi-asilamada-da-kaos-kapida-334189 , 15.02.2021 
250  Turist, eğitimciyi görebilecek mi?, https://www.birgun.net/haber/turist-egitimciyi-gorebilecek-mi-343998, 

Erişim tarihi: 11.05.2021 
251  17 günlük tam kapanmada toplam 3.1 milyon aşı yapılabildi, https://www.birgun.net/haber/17-gunluk-tam-

kapanmada-toplam-3-1-milyon-asi-yapilabildi-344969, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
252  Biontech aşısının yeni dozları Türkiye'ye ulaştı, https://www.birgun.net/haber/biontech-asisinin-yeni-

dozlari-turkiye-ye-ulasti-346047, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
253  Erdoğan'dan 'Akdeniz' ve 'Mısır' yorumu: Kimin eli kimin cebinde belli değil, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogandan-akdeniz-ve-misir-yorumu-kimin-eli-kimin-cebinde-belli-degil-

haber-1516311, Erişim Tarihi: 27.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/bakanlik-10-dakikada-bir-asi-yapin-dedi-asilamada-da-kaos-kapida-334189
https://www.birgun.net/haber/bakanlik-10-dakikada-bir-asi-yapin-dedi-asilamada-da-kaos-kapida-334189
https://www.birgun.net/haber/turist-egitimciyi-gorebilecek-mi-343998
https://www.birgun.net/haber/17-gunluk-tam-kapanmada-toplam-3-1-milyon-asi-yapilabildi-344969
https://www.birgun.net/haber/17-gunluk-tam-kapanmada-toplam-3-1-milyon-asi-yapilabildi-344969
https://www.birgun.net/haber/biontech-asisinin-yeni-dozlari-turkiye-ye-ulasti-346047
https://www.birgun.net/haber/biontech-asisinin-yeni-dozlari-turkiye-ye-ulasti-346047
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogandan-akdeniz-ve-misir-yorumu-kimin-eli-kimin-cebinde-belli-degil-haber-1516311
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogandan-akdeniz-ve-misir-yorumu-kimin-eli-kimin-cebinde-belli-degil-haber-1516311
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dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" ifadesi tepki 

toplarken benzer bir anlayışla yapılan bir başka açıklama Kültür ve Turizm 

Bakanlığından geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak 

için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan paylaşılan skandal videoda, turistlerin 

göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. 

Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı. Paylaşılan videoda, 

"Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna Turizm için Çifte 

Güvenlik diyoruz! Gelin ve #TurkishRiviera'nın tadını gönül rahatlığıyla çıkarın" 

ifadeleriyle yayınlanan videoda, turistleri karşılayan otel görevlilerinin 

maskelerinde "Enjoy, I'm vaccinated (Keyfini çıkar, aşılıyım)" ifadelerinin 

kullanıldığı görüldü.254 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 'Kütüphane Söyleşileri'nde ise 

yapmış olduğu konuşmada, “Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı 

nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm 

çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon 

dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs 

döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen 

turistlere ne için kapıyı kapatalım?” dedi.255 

Bir başka tarihte Erdoğan, bir gazetecinin "Efendim liderliğinizde Türkiye aşı 

konusunda büyük bir ilerleme kaydetti, yerli aşı ne zaman"  sorusuna, 

"Çalışmalarımız devam ediyor. Eylül- ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum" 

yanıtını verdi. Erdoğan'ın yerli aşı hakkındaki bu açıklamaları akıllara önceki 

tarihleri getirdi. Erdoğan, 2 Ocak 2021 tarihinde, "İnşallah en geç nisan ayında 

geliştirme çalışmaları süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş 

olacağız" demişti.256 

 

  

                                                 
254  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi 

takacak!, https://t24.com.tr/video/kultur-ve-turizm-bakanligi-ndan-skandal-video-turistlerin-gorecegi-

turkler-ben-asilandim-maskesi-takacak,38831, Erişim Tarihi: 14.05.2021 
255  Erdoğan: Turist zaten gelmiyor, gelene yasak mı uygulayalım? Oradan 3-5 dolar gelecekse bırak gelsin!, 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/275421/erdogan-turist-zaten-gelmiyor-gelene-yasak-mi-

uygulayalim-oradan-35-dolar-gelecekse-birak-gelsin, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
256  Yerli aşı için ocak ayında nisanı işaret eden Erdoğan, nisanın son gününde de "Eylül-ekim gibi hazır" dedi, 

https://t24.com.tr/video/yerli-asi-icin-kasim-ayinda-nisani-isaret-eden-erdogan-nisanin-son-gununde-de-

eylul-ekim-gibi-hazir-dedi,38455, Erişim Tarihi: 03.05.2021 

https://t24.com.tr/video/kultur-ve-turizm-bakanligi-ndan-skandal-video-turistlerin-gorecegi-turkler-ben-asilandim-maskesi-takacak,38831
https://t24.com.tr/video/kultur-ve-turizm-bakanligi-ndan-skandal-video-turistlerin-gorecegi-turkler-ben-asilandim-maskesi-takacak,38831
https://www.gercekgundem.com/siyaset/275421/erdogan-turist-zaten-gelmiyor-gelene-yasak-mi-uygulayalim-oradan-35-dolar-gelecekse-birak-gelsin
https://www.gercekgundem.com/siyaset/275421/erdogan-turist-zaten-gelmiyor-gelene-yasak-mi-uygulayalim-oradan-35-dolar-gelecekse-birak-gelsin
https://t24.com.tr/video/yerli-asi-icin-kasim-ayinda-nisani-isaret-eden-erdogan-nisanin-son-gununde-de-eylul-ekim-gibi-hazir-dedi,38455
https://t24.com.tr/video/yerli-asi-icin-kasim-ayinda-nisani-isaret-eden-erdogan-nisanin-son-gununde-de-eylul-ekim-gibi-hazir-dedi,38455
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5. İfade ve Basın Özgürlüğü 

 

ÖZGÜR OLMAYAN BASIN 

 

Avrupa Konseyi Gazeteciliğin Korunması ve Gazetecilerin Güvenliği Platformu, 3 

Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününden hemen önce yayınladığı raporunda, 

Avrupa'da gazetecilik mesleğinin güçlükleri ve gazetecilerin uğradıkları şiddet, taciz 

ve saldırıların rekor artış kaydettiği kara bir tablo ortaya koydu. Avrupa Konseyi'ne 

üye 47 ülkede, geçtiğimiz yıl, gazetecilere yönelik taciz vakalarının sayısı 70'e, 

fiziksel saldırıların sayısı ise 52'ye yükseldi. Gazetecilere saldırılar son dört yılda iki 

katına çıktığı, 2020 yılı boyunca Rusya, Türkiye, Slovenya, Ukrayna, Polonya, 

Fransa ve Macaristan'daki şiddet ve taciz vakalarının arttığı kaydedildi. Avrupalı 

politikacılara seslenilen raporda, Avrupa'da medya özgürlüğünü garanti altına almak 

için "somut eylemlere ihtiyaç duyulduğu" uyarısı yapıldı. 

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ), 2020 yılında toplam 65 gazeteci ve 

basın çalışanının görevleri başında öldürüldüğünü bildirdi. IFJ ilgili yıllık raporunda, 

2020'de öldürülen gazeteci sayısı bir önceki seneye göre yüzde 17 arttı. Ölümlere ek 

olarak, dünyada en az 229 gazetecinin Mart 2021 itibarıyla işleri nedeniyle hapiste 

olduğunu bildirdi. Federasyon, bu bağlamda Türkiye’nin en az 67 hapisteki gazeteci 

ile “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi” olduğunu belirtti.257 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’yi 

180 ülke içerisinde 153. sırada gösterdi. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri 

ilerledikçe çelişkili bir şekilde RSF Endeksi’nde gerileme gösteren Türkiye, 2016’da 

151, 2017’de 155, 2018 ve 2019’da 157, 2020’de de 154. sırada gösterilmişti. Son 

iki yılda sıralamada Türkiye açısından gözlenen “ilerleme”, Türkiye’nin önünde yer 

alan ülkelerde basın özgürlüğü şartlarının daha da ağırlaşmasına karşılık Türkiye’de 

reform düzenlemelerinin ardından gazetecilerin tahliye edilmesi ve geçmişe göre 

tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesiyle açıklanıyor. Bu durumda 2021 

Endeksi’nde 153. sıraya yükselen Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına 

yönelik kitlesel eylemler sırasında habercilere yönelik uygulanan eşine az rastlanır 

                                                 
257  IFJ: Türkiye en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke, https://www.birgun.net/haber/ifj-turkiye-en-fazla-

gazetecinin-hapiste-oldugu-ulke-337327, Erişim Tarihi: 20.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/ifj-turkiye-en-fazla-gazetecinin-hapiste-oldugu-ulke-337327
https://www.birgun.net/haber/ifj-turkiye-en-fazla-gazetecinin-hapiste-oldugu-ulke-337327
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ağır baskılar nedeniyle beş basamak birden gerileyen Belarus’un (158) yerine 

yerleşmiş oldu.258 

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de 2020 yılı sonu itibarıyla 15 bin 148 basın kartı 

sahibi basın mensubu olduğunu açıkladı. İki yıl önce basın kartı sahibi gazeteci sayısı 

15 bin 206 olarak açıklanırken aradan iki yıl geçmesine rağmen bu sayının 58 kişi 

eksilmesi dikkat çekti. 259 

Gazeteciler Cemiyeti ‘Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’ 

kapsamında ‘2020 Medya Gözlem Raporu’nu yayımladı. Rapora göre 2020'de her 2 

gazeteciden 1'i tehdit edildi, her 4 gazeteciden 1'i fiziksel şiddete maruz kaldı. Her 5 

gazeteciden 1'i yargılanırken her 6 gazeteciden 1'inin yargılanması devam ediyor. 

Bir diğer yandan pandemiyle birlikte gelen ekonomik krizden gazetelerde 

etkilenerek tirajlar ortalama yüzde 30 oranında düştü. Salgın nedeniyle en az 22 

gazeteci yaşamını yitirdi. Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 

tarafından 894 gazetecinin basın kartı iptal edildi.260 

● T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, İstanbul’da kaçırılan işçi 

Gökhan Güneş olayının ardından yazdığı "Görünmeyenler ve görünenler” 

başlıklı yazısı sonrası "Görünmeyen" adlı sosyal medya hesabından gazeteci 

Musa Anter'in öldürülmesi hatırlatarak tehdit edildi261. 

● 2 Şubat günü İstanbul Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 

destek eylemini takip eden basın mensuplarına polis plastik mermi ve biber 

gazı ile müdahale etti. Disk Basın-İş Yönetim Kurulu üyesi gazeteci Elif 

Akgül polis tarafından tartaklandı. Halk Tv muhabiri Erdin Yılmaz ve 

kameraman Murat Erkmen de atılan plastik mermilerle yaralandı. 

Görüntüler yine basın mensuplarının kameralarına yansıdı. Akşam 

saatlerinde devam eden eylemlerde belgeselci Kazım Kızıl gözünün 

gözünün üstünden plastik mermi ile yaralandı.  

                                                 
258  2021 ve AKP'nin 19. yılında Türkiye'de 'Basın Özgürlüğü', https://bianet.org/bianet/ifade-

ozgurlugu/242733-turkiye-basin-ozgurlugu-nde-180-ulke-arasindan-153-sirada, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
259  Basın kartı olan gazetecilerin sayısı iki yılda 58 kişi azaldı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-

karti-olan-gazetecilerin-sayisi-iki-yilda-58-kisi-azaldi-1814768, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
260  2020 Medya Gözlem Raporu yayımlandı: Her 5 gazeteciden 1'i yargılandı, 

https://gazeteaydin.com/haber/6505490/2020-medya-gozlem-raporu-yayimlandi-her-5-gazeteciden-1i-

yargilandi, Erişim Tarihi: 01.04.2021 
261  T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na "görünmeyen" hesaptan tehdit, https://t24.com.tr/haber/t-24-

ankara-temsilcisi-gokcer-tahincioglu-na-gorunmeyen-hesaptan-tehdit,930277, 01.02.2021 

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242733-turkiye-basin-ozgurlugu-nde-180-ulke-arasindan-153-sirada
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242733-turkiye-basin-ozgurlugu-nde-180-ulke-arasindan-153-sirada
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-karti-olan-gazetecilerin-sayisi-iki-yilda-58-kisi-azaldi-1814768
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-karti-olan-gazetecilerin-sayisi-iki-yilda-58-kisi-azaldi-1814768
https://gazeteaydin.com/haber/6505490/2020-medya-gozlem-raporu-yayimlandi-her-5-gazeteciden-1i-yargilandi
https://gazeteaydin.com/haber/6505490/2020-medya-gozlem-raporu-yayimlandi-her-5-gazeteciden-1i-yargilandi
https://t24.com.tr/haber/t-24-ankara-temsilcisi-gokcer-tahincioglu-na-gorunmeyen-hesaptan-tehdit,930277
https://t24.com.tr/haber/t-24-ankara-temsilcisi-gokcer-tahincioglu-na-gorunmeyen-hesaptan-tehdit,930277
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● Bursa’da Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını 

protesto eden Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri’nin eylemine edilen 

müdahalede 3 gazeteci,  Ozan Kaplanoğlu, Nur Derya ve Gökay Küpeli 

gözaltına alındı. Kaplanoğlu’nun gözaltına alındığı sırada omzunun çıktığı 

belirtildi.262 

● Gazeteci Levent Gültekin televizyon programına katılmak için gittiği 

Bakırköy'de saldırıya uğradı. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'i 

adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.263 

● Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Ankara Emniyetinin salgın 

süresince gazetecilere yönelik engellemeleri hakkında 25 Şubat günü 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 

● Evrensel gazetesi yazarı Ayşen Şahin, 8 Mart Kadın Platformunun toplantısı 

sırasında polisler tarafından gözaltına alınarak İstanbul Emniyetine 

götürüldü. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilen Ayşen Şahin'e 

"halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi. Emniyetteki 

ifadesinin ardından Şahin serbest bırakıldı.264 

● Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’e “Devletin güvenliği 

bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" gerekçesiyle açılan 

davanın dördüncü duruşmasında karar çıktı. Odatv Ankara Haber Müdürü 

Müyesser Yıldız, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" 

suçundan 2 yıl 6 ay, "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli 

kalması gereken bilgileri açıklama"dan ise 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına 

çarptırıldı.  TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'e "devletin güvenliğine 

ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası veren 

mahkeme, Dükel'in "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli 

kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan beraatine hükmetti.265 

● Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri İdris Sayılğan’ın “örgüt propagandası 

yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması Muş 2. Ağır 

                                                 
262  Bursa'da gözaltına alınan gazetecinin omzu çıktı, https://artigercek.com/haberler/bursa-daki-bogazici-

protestosunda-haber-takibi-yapan-3-gazeteci-de-gozaltinda, 12.02.2021 
263  Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı: 2 şüpheli tutuklandı, https://www.cnnturk.com/turkiye/gazeteci-levent-

gultekine-saldiri-3-supheli-yakalandi, Erişim tarihi: 19.04.2021 
264  https://www.evrensel.net/haber/425504/gozaltina-alinan-yazarimiz-aysen-sahin-serbest-birakildi , 

09.02.2021 
265  Müyesser Yıldız'a 3 yıl 7 ay, İsmail Dükel'e 1 yıl 15 gün hapis cezası, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/muyesser-yildiza-3-yil-7-ay-ismail-dukele-1-yil-15-gun-hapis-cezasi-haber-

1515507, Erişim Tarihi: 15.04.2021 

https://artigercek.com/haberler/bursa-daki-bogazici-protestosunda-haber-takibi-yapan-3-gazeteci-de-gozaltinda
https://artigercek.com/haberler/bursa-daki-bogazici-protestosunda-haber-takibi-yapan-3-gazeteci-de-gozaltinda
https://www.cnnturk.com/turkiye/gazeteci-levent-gultekine-saldiri-3-supheli-yakalandi
https://www.cnnturk.com/turkiye/gazeteci-levent-gultekine-saldiri-3-supheli-yakalandi
https://www.evrensel.net/haber/425504/gozaltina-alinan-yazarimiz-aysen-sahin-serbest-birakildi
https://www.gazeteduvar.com.tr/muyesser-yildiza-3-yil-7-ay-ismail-dukele-1-yil-15-gun-hapis-cezasi-haber-1515507
https://www.gazeteduvar.com.tr/muyesser-yildiza-3-yil-7-ay-ismail-dukele-1-yil-15-gun-hapis-cezasi-haber-1515507
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Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddianamede bulunan haberleri ve sosyal 

medya paylaşımlarının tek tek değerlendirildiği savunmanın ardından 

Sayılğan’a, “örgüt propagandası suçunu zincirleme bir şekilde işlediği” 

gerekçesiyle dört yıl hapis cezası verildi266.  

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Ahmet Altan ve 

Murat Aksoy'un başvurularıyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, Altan'ın, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5'inci ve 10'uncu maddeleri ile 

güvence altına alınmış özgürlük ve güvenlik hakkının ve ifade özgürlüğü 

hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ahmet Altan'a 16 bin euro manevi 

tazminat ödenmesine karar verildi. Murat Aksoy için verilen kararda 

AİHS'nin özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5'inci maddesinin ve 

ifade özgürlüğü hakkını düzenleyen 10'uncu maddesinin altıya karşı bir oyla 

ihlal edildiğine karar verildi. Aksoy'a da 11 bin 500 euro manevi tazminat 

ödenmesine hükmedildi. Adil tazmin talebi ise reddedildi.267 

● Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir 

karikatür nedeniyle açılmış olan bir soruşturmayla ilgili olarak karakolda 

ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 

verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı. Enver 

Aysever ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.268 

● Gazeteci Melis Alphan'ın 6 yıl önce Instagram'da paylaştığı Diyarbakır'daki 

Nevruz kutlamalarına dair fotoğraf gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk 

duruşması Nisan ayında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 

gerçekleştirildi. Alphan, tüm televizyon kanallarında yayınlanan 

kutlamadan bir kare paylaştığını söyleyerek, "Ben orada bile değildim. 

Yöneltilen suçlama, fotoğraftaki insanların tuttuğu bayrak ve flamadır. Bir 

fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir örgütle 

bağlantım var mı? Beraatimi istiyorum." dedi. Savcı ise Alphan'ın "basın ve 

                                                 
266  Gazeteci İdris Sayılğan’a “propaganda” suçundan 4 yıl hapis cezası, 

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-sayilgana-zincirleme-propaganda-sucundan-4-yil-hapis-

cezasi/, 01.02.2021  
267  AİHM Ahmet Altan ve Murat Aksoy için hak ihlali kararı verdi, https://www.gazeteduvar.com.tr/aihm-

ahmet-altan-icin-hak-ihlali-karari-verdi-haber-1519103, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
268  Gözaltına alınan Enver Aysever serbest bırakıldı, https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-enver-

aysever-serbest-birakildi-337884, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-sayilgana-zincirleme-propaganda-sucundan-4-yil-hapis-cezasi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-sayilgana-zincirleme-propaganda-sucundan-4-yil-hapis-cezasi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/aihm-ahmet-altan-icin-hak-ihlali-karari-verdi-haber-1519103
https://www.gazeteduvar.com.tr/aihm-ahmet-altan-icin-hak-ihlali-karari-verdi-haber-1519103
https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-enver-aysever-serbest-birakildi-337884
https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-enver-aysever-serbest-birakildi-337884
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yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 

yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.269 

● ‘Samsun'da üst düzey yargı mensubu 1,5 milyon TL'lik yazlık yaptırdı?’ 

yazısında Samsun’da ‘FETÖ borsası’ olduğu iddialarını haberleştirdikten 

sonra ‘basın yoluyla iftira’ suçundan hakkında dava açılan ve 10. Asliye 

Ceza Mahkemesince Temmuz 2020’de 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen 

gazeteci Berat Gonca cezaevine girdi.270 

● Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında polis tarafından sırtından vurularak 

öldürülen Kemal Kurt’un öldürüldüğü anı fotoğraflayan ve “örgüt üyesi 

olmak” suçundan 20 yıl hapis cezasıyla yargılanan gazeteci Abdurrahman 

Gök hakkında verilen adli kontrol uygulaması kaldırıldı.271 

● Gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in Ankara 15. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “terör propagandası 

yapmak” suçlarından yargılandıkları dava, yargı paketi kapsamında düştü. 

Ancak aynı mahkeme bu sefer, iki gazeteciyi “Türklüğü aşağılama suçunu” 

düzenleyen 301. Maddeden yargılamak için Adalet Bakanlığından izin 

istedi.272 

● Van’da iki köylünün helikopterle götürülerek atıldıkları alayda işkence 

gördüğünü haberleştiren dördü tutuklu beş gazeteci hakkında “örgüt üyeliği” 

iddiasıyla iddianame hazırlandı. 14 sayfadan oluşan iddianamede, dört 

gazeteci ile 17 Aralık’ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Zeynep 

Durgut’a “örgüt üyesi olmak” suçlaması yöneltildi. Tutuklu gazetecilerden 

Nazan Sala’nın ayrıca “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 

cezalandırılması istendi. İddianamede, aynı soruşturma kapsamında daha 

önce gözaltına alınan eski gazete dağıtıcıları Ramazan Çınar, Ferdi Sertkal, 

                                                 
269  Gazeteci Melis Alphan'a 6 yıl önceki paylaşımı nedeniyle hapis istemi, 

https://www.gercekgundem.com/medya/264520/gazeteci-melis-alphana-6-yil-onceki-paylasimi-nedeniyle-

hapis-istemi, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
270  Gazeteci Berat Gonca cezaevine girdi, https://www.evrensel.net/haber/425203/gazeteci-berat-gonca-

cezaevine-girdi, 03.02.2021 
271  20 yıl hapisle yargılanan gazeteci Abdurrahman Gök’ün ilk duruşması görüldü, 

https://www.evrensel.net/haber/426588/20-yil-hapisle-yargilanan-gazeteci-abdurrahman-gokun-ilk-

durusmasi-goruldu, 23.12.2021  
272  Gazeteciler Hürtaş ve Demir’e yeni dava: Mahkeme 301’den yargılama için izin istedi, 

https://medyaport.net/2021/03/04/gazeteciler-yargilaniyor-yargi-paketinden-yargilama-durdu-301den-yeni-

yargilama-basladi/, 04.03.2021 

https://www.gercekgundem.com/medya/264520/gazeteci-melis-alphana-6-yil-onceki-paylasimi-nedeniyle-hapis-istemi
https://www.gercekgundem.com/medya/264520/gazeteci-melis-alphana-6-yil-onceki-paylasimi-nedeniyle-hapis-istemi
https://www.evrensel.net/haber/425203/gazeteci-berat-gonca-cezaevine-girdi
https://www.evrensel.net/haber/425203/gazeteci-berat-gonca-cezaevine-girdi
https://www.evrensel.net/haber/426588/20-yil-hapisle-yargilanan-gazeteci-abdurrahman-gokun-ilk-durusmasi-goruldu
https://www.evrensel.net/haber/426588/20-yil-hapisle-yargilanan-gazeteci-abdurrahman-gokun-ilk-durusmasi-goruldu
https://medyaport.net/2021/03/04/gazeteciler-yargilaniyor-yargi-paketinden-yargilama-durdu-301den-yeni-yargilama-basladi/
https://medyaport.net/2021/03/04/gazeteciler-yargilaniyor-yargi-paketinden-yargilama-durdu-301den-yeni-yargilama-basladi/
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Mikail Tunçdemir, Fehim Çetiner ve Şükran Erdem hakkında ise 

“kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi.273 

● Redhack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a 

ait e-mailleri haberleştirdikleri için BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken 

eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü 

Ömer Çelik, muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 

Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan, 25 Aralık 2016’da 

gözaltına alınmıştı.  Çelik, Okatan, Yoksu ve Sargın’a “Örgüt propagandası” 

ve “Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, 

Kanaat’a “Örgüt üyeliği”, Öğreten’e de “FETÖ ve DHKP-C’ye üye 

olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”ten ceza istenmişti. Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), BirGün çalışanı Mahir Kanaat ve 

gazeteci Tunca Öğreten’in Redhack davası nedeniyle yaptığı başvuruda, 

davacıların "özgürlük ve güvenlik" ve "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının 

ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, davacılara toplam 38 bin 250 avro 

tazminat ödenmesine karar verdi. 274 

MHP internet haber sitelerine karşı denetim ve sansürü ağırlaştırılmasını öngören 

yeni bir kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığı'na sunulan 9 maddelik yasa 

teklifinde, haber sitelerinin 6 ay içinde istenilen kuralları yerine getirmemesi halinde 

Bilgi Teknoloji Kurumunca resen kapatılması öngörülüyor. MHP Kırıkkale 

Milletvekili Halil Öztürk, Türkiye'de dijital haberciliğin yaygın bir şekilde 

yapıldığını belirterek, "Bildiğimiz internet haber sitelerinin önemli bir kısmının algı 

yaratmak amacıyla, itibar suikastı amacıyla ya da terör örgütlerine destek vermek 

amacıyla korsan yayın yaptıklarına tanık oluyoruz. Bunların hiçbir şekilde kayıt 

altında olmadıklarını biliyoruz. Böyle olunca da kişilere karşı itibar suikastı, terör 

eylemlerini ve terör odaklarının vermek istedikleri mesajlarını yaymak  bakımından 

bir haber sitesi kurup, bu haber sitesi üzerinden farklı algı operasyonu yaptıklarına 

tanık oluyoruz. Bütün bunların önüne geçmek gayesiyle bir kanun teklifi hazırladık. 

                                                 
273  Gazeteciler için iddianame: Magazinsel haberleri yok, https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciler-icin-

iddianame-magazinsel-haberleri-yok-haber-1513487, 16.02.2021 
274  AİHM'den, Redhack davasında ‘ifade ve basın özgürlüğü’ hakkında ihlal kararı, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aihmden-redhack-davasinda-ifade-ve-basin-ozgurlugu-hakkinda-ihlal-

karari-1837213, Erişim Tarihi: 27.05.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciler-icin-iddianame-magazinsel-haberleri-yok-haber-1513487
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciler-icin-iddianame-magazinsel-haberleri-yok-haber-1513487
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aihmden-redhack-davasinda-ifade-ve-basin-ozgurlugu-hakkinda-ihlal-karari-1837213
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aihmden-redhack-davasinda-ifade-ve-basin-ozgurlugu-hakkinda-ihlal-karari-1837213
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Türkiye'de artık kayıtsız korsan haberciliğe son vermek amacıyla bu kanun 

teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunduk" dedi.275 

● Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’nün oğlu Taha Hülagü‘nün, 

Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olur olmaz sınavsız olarak önce AKP’li 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde SEKA Müze Müdürü yapılmasının  

ardından yine sınavsız olarak Özel Kalem Müdürü olduğu, burada da 1 gün 

çalıştıktan sonra “memur” olarak Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisine 

geçiş yaptığı ile ilgili haberler ve içerikler Kocaeli 1. Sulh Ceza 

Hakimliği‘nin 11 Şubat 2021 tarih ve 2021/900 sayılı kararı ile erişime 

engellenmişti. Aynı konudaki diğer haberler de kişilik hakları ihlali 

gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 14 Nisan 2021 

tarih ve 2021/2527 sayılı kararı ile erişime engellendi. 

● 19., 23. ve 24. Dönem AKP Balıkesir milletvekili Mehmet Cemal 

Öztaylan’ın oğlu Mustafa Aysan Öztaylan‘ın, 2014 yılında kendisine 

Mardin’den otobüsle gönderilen ayakkabı kutusundan 500 gram esrar 

çıkması nedeniyle ifade vermesi ile ilgili haberler, kişilik hakları ihlali 

gerekçesiyle, Bandırma Sulh Ceza Hakimliği‘nin 22 Nisan 2021 tarih ve 

2021/1275 sayılı kararı ile erişime engellendi. 

● Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesinin belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın, belediyenin 

imkanlarını kendisi için kullandığı iddialarıyla ilgili haberler, kişilik hakları 

ihlali gerekçesiyle Aksaray 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 25 Mayıs 2021 tarih 

ve 2021/1609 sayılı kararı ile erişime engellendi. 

● Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde kadın öğrencilerin kendilerine 

tacizde ve hakarette bulunduğunu belirterek şikayet ettikleri akademisyenin 

bölüm başkanlığına getirilmesiyle ilgili haberler, kişilik hakları ihlali 

gerekçesiyle, Rize Sulh Ceza Hakimliği‘nin 12 Mart 2021 tarih ve 2021/770 

sayılı kararı ile erişime engellendi. 

● İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

Başkanvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 

Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu‘nun Merkez Bankası’nın 

dolar rezervi ile ilgili tweetleri, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 

                                                 
275  MHP'den haber siteleri için kanun teklifi: "Resen kapatmasını teklif ediyoruz", 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mhpden-haber-siteleri-icin-kanun-teklifi-resen-kapatmasini-teklif-

ediyoruz-1819365, Erişim Tarihi: 27.04.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mhpden-haber-siteleri-icin-kanun-teklifi-resen-kapatmasini-teklif-ediyoruz-1819365
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mhpden-haber-siteleri-icin-kanun-teklifi-resen-kapatmasini-teklif-ediyoruz-1819365
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Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 5 Mart 2021 tarih ve 2021/1449 sayılı 

kararı ile erişime engellendi.276 

Basın İlan Kurumu’nun bir yıl içerisinde hangi gazetelere ceza verdiğini CİMER'e 

soran Faruk Bildirici, 1 yıl içinde 803 günlük ceza verildiğinin söylendiğini 

belirterek cezaların yüzde 88’inin Cumhuriyet, BirGün, Sözcü, Korkusuz ve 

Evrensel’e verildiğini duyurdu.277 

● Wushu Federasyonu’nun Doğu ve Güneydoğu Genel Koordinatörü ve Üst 

İstişare Kurulu Üyesi Abdülaziz Velioğlu’nun, Hizbullah’tan hapis 

yattığının ortaya çıktığına yönelik 17 Ocak’ta BirGün’de yayımlanan haber, 

BİK’e şikâyet edildi. BİK, BirGün’ün resmi ilan ve reklamlarının 2 gün 

süreyle kesilmesine karar verirken internet sitesinin yararlandığı ek 

göstergeleri de kesti. Kararda ise haber nedeniyle Federasyon Başkanı 

Akyüz’ün ‘Hizbullah ve terör örgütleriyle ilgisi varmış gibi sonuca 

varılmasına yol açtığı ileri sürüldü. 278 Anayasa Mahkemesi, Basın İlan 

Kurumunun (BİK) Korkusuz gazetesine verdiği “Resmi ilan ve reklamların 

kesilmesi” cezasını “İfade ve basın özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirmiş 

ve “Bu şekilde maddi bir yaptırıma maruz kalma endişesinin kişiler üzerinde 

kesintiye uğratıcı bir etkisi vardır ve sonunda kişinin bu etki altında ileride 

düşünce açıklamalarından veya basın faaliyetlerini yapmaktan imtina etme 

riski bulunmaktadır” demişti. 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü ve Karar gazetelerini hedef aldı. 

Bakan Soylu, iki gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'na yönelik "arkadan ellerini bağladın" gerekçesiyle açılan 

soruşturma haberleri hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı 

yaptı: “Yalan söylemeyi iftira atmayı demokrasi olarak tarif eden, tüm 

kavramları iğdiş eden hastalıklı  zihniyet...Aynı yalanı yazmak ve yaymakta 

bir sakınca görmüyorlar...Mübarek gün, Allah’a havale ediyorum…”279 

Ardından Sedat Peker’in itiraflarını manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesi 

hakkında kişisel Twitter hesabından da Bakan paylaşım yaptı.  “Sizin 

                                                 
276  ENGELLİWEB – ERİŞİME ENGELLENEN WEBSİTELERİ, HABER VE SOSYAL MEDYA HESAP VE 

İÇERİKLERİ, https://ifade.org.tr/engelliweb/, Erişim Tarihi: 02.06.2021 
277  Bildirici: BİK, cezaların yüzde 88'ini 5 gazeteye verdi, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildirici-bik-

cezalarin-yuzde-88ini-5-gazeteye-verdi-1811961, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
278  AYM, "ilan ve reklam kesmek basın özgürlüğü ihlali” demişti; BİK, BirGün'e ceza kesti, 

https://www.evrensel.net/haber/427879/aym-ilan-ve-reklam-kesmek-basin-ozgurlugu-ihlali-demisti-bik-

birgune-ceza-kesti, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
279  Süleyman Soylu yine gazeteleri hedef aldı, https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-yine-gazeteleri-

hedef-aldi-344048, Erişim Tarihi: 14.05.2021 

https://ifade.org.tr/engelliweb/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildirici-bik-cezalarin-yuzde-88ini-5-gazeteye-verdi-1811961
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildirici-bik-cezalarin-yuzde-88ini-5-gazeteye-verdi-1811961
https://www.evrensel.net/haber/427879/aym-ilan-ve-reklam-kesmek-basin-ozgurlugu-ihlali-demisti-bik-birgune-ceza-kesti
https://www.evrensel.net/haber/427879/aym-ilan-ve-reklam-kesmek-basin-ozgurlugu-ihlali-demisti-bik-birgune-ceza-kesti
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tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir” dedi, “Hesabını hukuk 

önünde vereceksiniz” ifadelerini kullandı.280 

AYM, CHP’nin 6755 Sayılı OHAL Kararnamesi’nin bazı maddelerine ilişkin iptal 

başvurusunu karara bağladı. Çok sayıda maddenin iptali istemi reddedilirken 15 

Temmuz sonrası medya kuruluşlarının kapatılmasına, OHAL KHK’leri ile ilgili 

yürürlüğün durdurulması kararı alınamayacağına, avukatların dosya içeriğini 

inceleme ve örnek alma yetkisinin Cumhuriyet savcısı kararına bağlanmasına ilişkin 

maddeler iptal edildi. Dava dilekçesinde medya organlarını kapatma ve mal 

varlıklarına el koyma kararlarının sadece 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan 

örgütü cezalandırmakla sınırlı olmayan bir sonuç yarattığı; “Milli güvenliğe tehdit” 

gibi kapsamı ve sınırları belirsiz bir tanım bahane edilerek ifade, basın ve haber alma 

ile yayın hakkının sınırlandırılmasına olanak sağlandığı belirtilmişti. Ayrıca bunun 

olağanüstü halin sona ermesinin ardından da etkisini sürdürecek sürekli ve kalıcı bir 

niteliğe sahip olduğuna dikkat çekildi.  

Düzenlemeyi iptal eden AYM, kararını doğrudan kapatmanın temel hak ve 

özgürlüklere ağır bir müdahale olduğu gerekçesine dayandırdı. Gerekçede, “Basın 

özgürlüğü, haber alma, düşünce ve kanaatleri açıklama, yorumlama, eleştirme ile 

bunlara ilişkin yayın ve dağıtım haklarını kapsar. Basın özgürlüğü düşüncenin 

iletilmesini ve dolaşımını gerçekleştirerek bireyin ve toplumun bilgilenmişini sağlar. 

Bu bağlamda basın özgürlüğü ile ifade özgürlüğü arasında bir bağ bulunmaktadır. 

Dava konusu kural özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin 

yayınevi ve dağıtım kanallarının belirli şartlar altında kapatılmasını öngörmek 

suretiyle ifade ve basın özgürlüğüne sınırlamalar getirmektedir. İfade ve basın 

özgürlüğü gerek toplumsal ve siyasal çoğulculuğun sağlanmasında gerekse bireyin 

özgün kişiliğini geliştirebilmesinde önemli bir işlev görür. Bu anlamda demokratik 

toplumların vazgeçilmez unsurlarının başında gelen ifade ve basın özgürlükleri 

yönünden getirilen sınırlamalara ilişkin anayasal hükümlerin mümkün olduğunca 

dar yorumlanması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.281 

  

                                                 
280  Soylu gazeteleri hedef almayı sürdürüyor: Şimdi de Cumhuriyet!, https://www.birgun.net/haber/soylu-

gazeteleri-hedef-almayi-surduruyor-simdi-de-cumhuriyet-344317, Erişim Tarihi: 14.05.2021 
281  AYM, medya organlarının kapatılmasına imkan veren OHAL KHK’si hükmünü iptal etti, 

https://www.birgun.net/haber/aym-medya-organlarinin-kapatilmasina-imkan-veren-ohal-khk-si-hukmunu-

iptal-etti-340525, Erişim Tarihi: 27.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/aym-medya-organlarinin-kapatilmasina-imkan-veren-ohal-khk-si-hukmunu-iptal-etti-340525
https://www.birgun.net/haber/aym-medya-organlarinin-kapatilmasina-imkan-veren-ohal-khk-si-hukmunu-iptal-etti-340525
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİ 

 

● Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 

tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar 

hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4’er yıl 8’er aya 

kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 8. Asliye Ceza 

Mahkemesi’ndeki duruşmada Akpınar ve Gezen’e beraat verildi.282 

● Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyada bankacılık sektörüne olan güveni 

sarsabilecek paylaşımda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği 

iddialarıyla yargılandığı davada beraat etti. 283 

● Anayasa Mahkemesi gazeteci Hakan Aygün’ün koronavirüsle mücadele 

kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IBAN paylaşarak yardım 

çağrısında bulunmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 

tutuklanmasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali olduğuna karar 

verdi. AYM ayrıca Aygün’e 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine 

hükmetti.284 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert 

Wilders'ın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında 

fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma 

başlattı.285 

● Genco Erkal, 2016 yılından bu yana Twitter paylaşımlarının incelendiğini 

belirterek, bazı paylaşımları sebebiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret 

suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldığını ve ifadeye çağırıldığını 

söyledi.286 

● Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 

ettiği iddiasıyla yargılanan "Nilüfer Aydan" ismiyle tanınan sinema 

                                                 
282  Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e beraat, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/metin-akpinar-ve-mujdat-

gezene-beraat-1817394, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
283  Fatih Portakal'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında karar, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fatih-

portakalin-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-karar-1817685, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
284  Gazeteci Hakan Aygün’ün İBAN paylaşımlarına AYM hak ihlali kararı verdi, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-hakan-aygunun-iban-paylasimlarina-aym-hak-ihlali-karari-

verdi-1815857, 23.02.2021 
285  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! Soruşturma başlatıldı, https://www.dha.com.tr/yurt/ankara-

cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-sorusturma-baslatildi/haber-1811780 , 06.02.2021 
286  Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ifadeye çağrıldı, https://bianet.org/bianet/sanat/242606-genco-

erkal-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifadeye-

cagrildi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter, Erişim Tarihi: 27.04.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/metin-akpinar-ve-mujdat-gezene-beraat-1817394
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/metin-akpinar-ve-mujdat-gezene-beraat-1817394
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fatih-portakalin-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-karar-1817685
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fatih-portakalin-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-karar-1817685
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-hakan-aygunun-iban-paylasimlarina-aym-hak-ihlali-karari-verdi-1815857
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-hakan-aygunun-iban-paylasimlarina-aym-hak-ihlali-karari-verdi-1815857
https://www.dha.com.tr/yurt/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-sorusturma-baslatildi/haber-1811780
https://www.dha.com.tr/yurt/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-sorusturma-baslatildi/haber-1811780
https://bianet.org/bianet/sanat/242606-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifadeye-cagrildi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bianet.org/bianet/sanat/242606-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifadeye-cagrildi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bianet.org/bianet/sanat/242606-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifadeye-cagrildi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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oyuncusu Aydan Canbula, "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçundan 11 

ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.287 

● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu hakkında, Kılıçdaroğlu’nun 16 Ocak'taki TBMM Grup 

Toplantısı'ndaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası 

açtı.288 

● CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında 

"Rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz 

vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve 

yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma 

Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' 

Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu ise konu hakkında inceleme başlattığını 

duyurdu.289 

● CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 

Fahrettin Altun'un evine dört maaş girdiğini iddia etti. Buna ilişkin haberi, 

"ohhh yiyin bakalım" diye paylaşan Avukat Neslihan Ceylan'a "kamu 

görevlisine hakaret" iddiasıyla dava açıldı. Savcı, avukatın Fahrettin Altun'u 

rencide ettiğini öne sürdü.290 

● İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat 

Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından 

"Yine gidecektir" şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle "Suç işlemeye 

tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla hakkında 10 yıl 6 aya kadar 

hapis istemiyle dava açılan Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına 

başlandı.291 

                                                 
287  Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/sinema-oyuncusu-nilufer-aydana-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-

cezasi-haber-1517687, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
288  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası, 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-500-bin-liralik-tazminat-

davasi/2149293, Erişim Tarihi: 01.04.2021 
289  RTÜK'ten 'Engin Altay' incelemesi, https://www.gercekgundem.com/medya/268672/rtukten-engin-altay-

incelemesi, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
290  Fahrettin Altun'a 'ohhh yiyin bakalım' demek suç oldu!, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/266301/fahrettin-altuna-ohhh-yiyin-bakalim-demek-suc-oldu, 

Erişim Tarihi: 26.04.2021 
291  Son dakika... Canan Kaftancıoğlu hakkında 'zorla getirme' kararı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-

dakika-canan-kaftancioglu-hakkinda-zorla-getirme-karari-1838048, Erişim Tarihi: 27.05.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/sinema-oyuncusu-nilufer-aydana-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi-haber-1517687
https://www.gazeteduvar.com.tr/sinema-oyuncusu-nilufer-aydana-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi-haber-1517687
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-500-bin-liralik-tazminat-davasi/2149293
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-500-bin-liralik-tazminat-davasi/2149293
https://www.gercekgundem.com/medya/268672/rtukten-engin-altay-incelemesi
https://www.gercekgundem.com/medya/268672/rtukten-engin-altay-incelemesi
https://www.gercekgundem.com/guncel/266301/fahrettin-altuna-ohhh-yiyin-bakalim-demek-suc-oldu
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-canan-kaftancioglu-hakkinda-zorla-getirme-karari-1838048
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-canan-kaftancioglu-hakkinda-zorla-getirme-karari-1838048
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● Urfa’nın Suruç ilçesinde 2018 Genel Seçimleri öncesi 14 Haziran’da AKP’li 

vekil İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında korumaları ve 

yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerinde başlayan ve Suruç Devlet 

Hastanesi’ne uzanan saldırıları sonucu, Hacı Esvet Şenyaşar (67), oğulları 

Adil (36) ve Celal Şenyaşar (41) ile vekilin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız 

yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar'ın da aralarında 

bulunduğu 8 kişi de yaralandı. Saldırı sırasında yaralanan Fadıl Şenyaşar ve 

kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fadıl 

Şenyaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan 15 ay sonra 18 Eylül 

2019’da AKP’li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, 50 kişilik koruma ordusuyla 

geldiği Urfa Adliyesi’nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine 

gönderildi. Emine Şenyaşar ise Urfa Adliyesi önünde "Adalet" talebiyle 

başlattığı oturma eyleminin 7'nci gününde gözaltına alındı. “Kamu 

görevlisine hakaret” iddiasıyla gözaltına alınan Şenyaşar, emniyette alınan 

ifadesinin ardından serbest bırakıldı.292 

● 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanması ile birlikte pek çok şehirden 1 Mayıs 

afişlerine müdahale edildiği ve toplatıldıkları haberleri gelmeye başladı. 

EMEK Partisi (EMEP) Kadıköy ilçe örgütü twitter hesabından, 1 Mayıs’a 

ilişkin pankartlarının toplatıldığını duyurarak, “Yasağa karşı bütün duvarlar, 

duraklar, meydanlar taleplerimizle dolacak. Çalışmalar durmayacak, 1 

Mayıs kutlanacak!” dedi. Adana’da ise EMEP il yöneticilerine 1 Mayıs afişi 

astıkları gerekçesiyle 39 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi. 

● Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından 

kamuoyunun önüne çıkmamasıyla ilgili CHP Gençlik Kolları’nın 81 il ve 

ilçelerinde uyguladığı afiş dağıtımı hakkında İzmir Kemalpaşa’da adli işlem 

yapıldı. Üç CHP’li genç gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından 

tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen gençler serbest bırakıldı.293  

● Çorlu'da meydana gelen tren kazası faciasında 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i 

kaybeden anne Mısra Öz Sel hakkında mahkeme heyetine "Üç maymunu 

                                                 
292  Adliye önündeki adalet nöbetinde gözaltına alınan Emine Şenyaşar serbest bırakıldı, 

https://www.evrensel.net/haber/428147/adliye-onundeki-adalet-nobetinde-gozaltina-alinan-emine-senyasar-

serbest-birakildi, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
293  Berat Albayrak afişine üç gözaltı,  https://www.medyaradar.com/berat-albayrak-icin-hazirlanan-araniyor-

afisine-uc-gozalti-haberi-2040800 , 09.02.2021 

https://www.evrensel.net/haber/428147/adliye-onundeki-adalet-nobetinde-gozaltina-alinan-emine-senyasar-serbest-birakildi
https://www.evrensel.net/haber/428147/adliye-onundeki-adalet-nobetinde-gozaltina-alinan-emine-senyasar-serbest-birakildi
https://www.medyaradar.com/berat-albayrak-icin-hazirlanan-araniyor-afisine-uc-gozalti-haberi-2040800
https://www.medyaradar.com/berat-albayrak-icin-hazirlanan-araniyor-afisine-uc-gozalti-haberi-2040800
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oynamayı tercih eden bir heyet" dediği gerekçesiyle açılan davada 8 bin 840 

lira para cezası verildi.294 

● Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan 

değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, bir öğrencinin 

yurtlarda barınabilmesi için uyması gereken şartlar genişletildi. Yeni 

düzenlemeye göre, artık bir öğrencinin yurtlarda barınması için 

“cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmamak” şartı da 

aranacak. Öğrenci bu suçlama ile yurtta kalırken ceza alırsa öğrenim süresi 

boyunca bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere ilişiği 

kesilecek.295 

 

6. Adil Yargılanma Hakkı  

 

● İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve 

Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi, Osman Kavala'nın serbest 

bırakılması yönündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına 

uymayan Türkiye'ye karşı Avrupa Konseyi'nin harekete geçmesi çağrısı 

yaptı. AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Bakanlar Komitesine 

yapılan başvuruda, "Türkiye'nin AİHM'in Kavala'nın serbest bırakılması 

kararına bariz bir şekilde kayıtsız kalması, Bakanlar Komitesinin Türkiye'ye 

karşı ihlal süreci başlatmasını tetiklemelidir" ifadesine yer verildi.296  

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ise AİHM'in Osman Kavala ve 

Selahattin Demirtaş hakkında serbest bırakma kararlarını hatırlattı ve iki 

ismin de serbest bırakılmasını istedi. Komite, Kavala’yı "daimi gündemine" 

aldığını bildirdi.297 

Bir diğer yandan Komite, AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan 

Demirtaş'la ilgili 11 Mart'ta toplantı yaptı. Türkiye'nin, Demirtaş'la ilgili 

                                                 
294  Katliam gibi kazada oğlunu kaybeden anneye para cezası!, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/katliam-

gibi-kazada-oglunu-kaybeden-anneye-para-cezasi-6251105/ , 09.02.2021 
295  Yurtta kalmak için cumhurbaşkanına hakaret etmemiş olma şartı geldi, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yurtta-kalmak-icin-cumhurbaskanina-hakaret-etmemis-olma-sarti-geldi-

haber-1518802, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
296  Avrupa Konseyinde Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısı, https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinde-

t%C3%BCrkiyeye-kar%C5%9F%C4%B1-yapt%C4%B1r%C4%B1m-

%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-56733163, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
297  Avrupa Konseyi'nden Kavala kararı: Daimi gündeme alındı, https://www.birgun.net/haber/avrupa-konseyi-

nden-kavala-karari-daimi-gundeme-alindi-337316, Erişim Tarihi: 21.04.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/katliam-gibi-kazada-oglunu-kaybeden-anneye-para-cezasi-6251105/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/katliam-gibi-kazada-oglunu-kaybeden-anneye-para-cezasi-6251105/
https://www.gazeteduvar.com.tr/yurtta-kalmak-icin-cumhurbaskanina-hakaret-etmemis-olma-sarti-geldi-haber-1518802
https://www.gazeteduvar.com.tr/yurtta-kalmak-icin-cumhurbaskanina-hakaret-etmemis-olma-sarti-geldi-haber-1518802
https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinde-t%C3%BCrkiyeye-kar%C5%9F%C4%B1-yapt%C4%B1r%C4%B1m-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-56733163
https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinde-t%C3%BCrkiyeye-kar%C5%9F%C4%B1-yapt%C4%B1r%C4%B1m-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-56733163
https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinde-t%C3%BCrkiyeye-kar%C5%9F%C4%B1-yapt%C4%B1r%C4%B1m-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-56733163
https://www.birgun.net/haber/avrupa-konseyi-nden-kavala-karari-daimi-gundeme-alindi-337316
https://www.birgun.net/haber/avrupa-konseyi-nden-kavala-karari-daimi-gundeme-alindi-337316
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yaptığı 'AİHM'e konu olan davalardan değil, başka davalardan tutukluluk 

süreci devam ediyor' açıklaması komitede kabul görmedi. Tutukluluk 

halinin hak ihlali oluşturmaya devam ettiği ve AİHM kararları 

doğrultusunda derhal salınma işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği 

belirtilirken serbest bırakma gerçekleşene kadar her genel komite toplantısı 

ve insan hakları toplantısında konunun gündeme alınmasına karar verildi.  

Komite, Demirtaş'ın önümüzdeki Haziran ayına kadar serbest bırakılmaması 

durumunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yapacağı toplantıda 

Türkiye hakkında bireysel tedbirler alınacağını hatırlattı. Demirtaş'ın 

tutukluğunun devam etmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin (AİHS) 46'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasına dayanan ihlal 

süreci başlatılacak. Süreç başlatılırsa Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki 

üyeliği ve oy hakkı askıya alınabilir.298 

● Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, Osman Kavala'nın bireysel 

başvurusunda 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine ilişkin 

gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.299 Kararda, yüksek 

mahkemenin, tutuklama süresinin soruşturma aşaması için kanunda 

öngörülen süreyi aşması, dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 

ihlal edildiğine ilişkin iddianın ‘başvuru yollarının tüketilmemesi’ nedeniyle 

‘kabul edilemez olduğuna’, tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasına ilişkin 

olarak kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ‘ihlal edilmediğine’, tutukluluğun 

makul süreyi aştığı iddiasına ilişkin olarak kişi hürriyeti ve güvenliği 

hakkının ‘ihlal edilmediğine’ oy çokluğuyla karar verdiği, başkan dahil yedi 

üyenin şerh düştüğü görüldü. Karşı oylarda, başkan Zühtü Aslan, “somut 

başvuruyla ilgili en önemli mesele başvurucunun tutuklandığı siyasal veya 

askerî casusluk suçunun varlığına dair kuvvetli belirti bir yana basit 

şüphenin dahi ortaya konulamamış olmasıdır.” ifadelerine yer verirken 

Başkan vekili Hasan Tahsin Gökcan, “suçlamaya konu olup fail tarafından 

elde edilmesi amaçlanan devlet sırrının hangi konuda, hangi kurum 

nezdindeki hangi gizli bilgiler olduğu ve bu bilgileri elde etmek için hangi 

icra hareketinde bulunulduğu hususunda tutuklama kararı veya diğer 

                                                 
298  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Demirtaş kararı mahkemeye gönderildi, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesinin-demirtas-karari-mahkemeye-

gonderildi-haber-1516989, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
299  AYM'nin Osman Kavala kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aymnin-

osman-kavala-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1822540, Erişim Tarihi: 21.04.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesinin-demirtas-karari-mahkemeye-gonderildi-haber-1516989
https://www.gazeteduvar.com.tr/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesinin-demirtas-karari-mahkemeye-gonderildi-haber-1516989
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aymnin-osman-kavala-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1822540
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aymnin-osman-kavala-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1822540
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soruşturma belgelerinde herhangi bir iddia, bilgi, belge veya emare yer 

almamaktadır.” demiştir. Bir diğer yandan Engin Yıldırım, “Kafka’nın Dava 

romanında Josef K. kendisini aniden bir hukuk sarmalının ve labirentinin 

içinde bulmuştu: “Jozef K. bir hukuk devletinde yaşıyordu… bütün kanunlar 

sapasağlam yürürlükteydi …”  Somut olayımızda başvurucunun neredeyse 

aynı olguya dayalı suçlamalarla ve kuvvetli şüphe uyandıracak önemli yeni 

deliller ortaya konulmadan iki kez tahliye edilip üç kez tutuklanması da 

Kafkaesk bir hukuk sarmalına benzemektedir.” şeklinde benzetmelere yer 

verdi. 

● Gezi Parkı davasında daha önce yargılanan tüm sanıklar hakkında beraat 

kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesinin kararı 

bozması üzerine sekiz sanık hakkında yurtdışı yasağı getirdi. Davanın ilk 

duruşması 21 Mayıs 2021 tarihinde, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 

yapıldı.300 Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verilirken bir 

sonraki duruşma 6 Ağustos’ta yapılacak.301 Duruşmanın görüldüğü 21 

Mayıs itibariyle 1811 gündür tutuklu bulunan Kavala, savcının tutukluluğun 

devamı kararına ilişkin olarak, "Aleyhime hiçbir delil olmamasına rağmen, 

Gezi davasından beraat etmiş olmama rağmen, AİHM’nin tutuklanmamın 

hak ihlali olduğuna hükmetmesi ve derhal serbest bırakılmamı talep 

etmesine rağmen, cezaevinde tutulmam gerekli görüldü. Suçlamalar 

değişiyor, bayrak yarışlarında bayrağın elden ele geçmesi gibi farklı 

yargıçlar ve mahkemeler yere düşürmeden tutukluluğumu birbirlerine 

geçiriyorlar." beyanında bulundu.302 

● Anayasa Mahkemesi, polisin ateşlediği biber gazı kapsülünün isabet 

etmesiyle bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'ya "eziyet" edildiğine oy 

birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, sekiz yıldır yargı önüne 

çıkarılmayan sorumlu polislerin yeniden soruşturulmasına karar verdi.303 

                                                 
300  Gezi Parkı davasında silbaştan, https://medyascope.tv/2021/02/01/gezi-parki-davasinda-silbastan-sekiz-kisi-

hakkinda-yurtdisi-yasagi-getirildi-ilk-durusma-21-mayista/, 01.02.2021 
301  Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi, bir sonraki duruşma 6 Ağustos'ta, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57195098, Erişim Tarihi: 02.06.2021 
302  Mahkeme başkanı muhalif kaldı; Gezi davasında oy çokluğu ile Osman Kavala'nın tutukluluğunun 

devamına karar verildi, https://t24.com.tr/haber/gezi-davasinin-yeniden-gorulmesine-baslandi-osman-

kavala-beraat-kararinin-bozulmasi-davalarin-birlestirilmesi-icin-atilan-bir-adim,953740, Erişim Tarihi: 

27.05.2021 
303  AYM'den Gezi'de 'eziyet' kararı: 'Polisler yeniden soruşturulsun', 

https://www.gercekgundem.com/guncel/270621/aymden-gezide-eziyet-karari-polisler-yeniden-

sorusturulsun, Erişim Tarihi: 28.05.2021 

https://medyascope.tv/2021/02/01/gezi-parki-davasinda-silbastan-sekiz-kisi-hakkinda-yurtdisi-yasagi-getirildi-ilk-durusma-21-mayista/
https://medyascope.tv/2021/02/01/gezi-parki-davasinda-silbastan-sekiz-kisi-hakkinda-yurtdisi-yasagi-getirildi-ilk-durusma-21-mayista/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57195098
https://t24.com.tr/haber/gezi-davasinin-yeniden-gorulmesine-baslandi-osman-kavala-beraat-kararinin-bozulmasi-davalarin-birlestirilmesi-icin-atilan-bir-adim,953740
https://t24.com.tr/haber/gezi-davasinin-yeniden-gorulmesine-baslandi-osman-kavala-beraat-kararinin-bozulmasi-davalarin-birlestirilmesi-icin-atilan-bir-adim,953740
https://www.gercekgundem.com/guncel/270621/aymden-gezide-eziyet-karari-polisler-yeniden-sorusturulsun
https://www.gercekgundem.com/guncel/270621/aymden-gezide-eziyet-karari-polisler-yeniden-sorusturulsun
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● 10 Ekim Ankara Katliamı davasında firari sanıklar yönünden tefrik edilen 

dosyanın duruşmaları sürerken, mahkeme heyeti tümüyle değişti. Katliamın 

ardından 5 yıl boyunca dosyaya bakan heyetin değişmesine tepki gösteren 

avukatlar, dosyayı bilmeyen bir heyetin yargılama sürecini zorlaştıracağını 

belirtti. “Ankara Katliamı dosyasını böyle kapatırız diye düşünüyorlarsa bu 

ciddi bir sorun” diyen Avukat İlke Işık, tüm emek ve demokrasi güçlerine 

davaya sahip çıkma çağrısında bulundu.304 10 Martta gerçekleşen 9. 

Duruşmada tanık olarak dinlenen Büşra Şahin'i sanık avukatının müdahale 

edip susturmaya çalışması gerginliğe neden oldu. Duruma tepki gösteren ve 

"Adalet istiyorum" diyen kayıp yakını Kemal Kılıç, Mahkeme Başkanı 

tarafından "ismini söylemediği" iddiasıyla salondan çıkarılmak istendi. 

Avukatların ve müştekilerin itiraz etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, heyetle 

birlikte duruşma salonunu terk etti. Bir süre sonra salona dönen Mahkeme 

Başkanı, avukatların savcıdan mütalaa bile alınmadığı yönündeki 

itirazlarına ve söz alma girişimlerine kulak tıkayarak duruşmayı 19 Mart'a 

erteledi.305 Mart sonunda görülen duruşma sonrasında ise celse 9 Hazirana 

ertelendi.306 Patlama anında yaralanan Hasan Kılıç’ın, yaşam hakkı ihlali 

gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ise karara bağlandı. 

Kararın gerekçesinde yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edilirken, 

“Başvurucunun yaşamını koruyucu önlemleri almayan idarenin, 

yaralanmasına neden olan olaydan kusuruna istinaden sorumlu olduğuna 

ilişkin iddiaları yönünden uyuşmazlığın çözümü için gerekli delillerin 

toplandığının, İdare Mahkemesince verilen kararda ortaya konulmaması, 

mevcut delillerin alınan kararda değerlendirilmemesi ve başvurucunun 

zikredilen iddialarının derece mahkemelerince verilen kararlarda 

karşılanmaması nedeniyle Anayasa’nın 17’nci maddesi kapsamında yaşam 

hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir.” ifadelerinde 

bulunuldu.307 

                                                 
304  10 Ekim davasında sil baştan: Tüm heyet değişti, https://www.evrensel.net/haber/427708/10-ekim-

davasinda-sil-bastan-tum-heyet-degisti, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
305  10 Ekim davasında "Adalet istiyorum" diyen yurttaş salondan çıkarılmak istendi, 

https://www.evrensel.net/haber/427778/10-ekim-davasinda-adalet-istiyorum-diyen-yurttas-salondan-

cikarilmak-istendi, Erişim tarihi: 27.04.2021 
306  10 Ekim davası: 11'inci duruşma 9 Haziran'a ertelendi, https://www.gazeteduvar.com.tr/10-ekim-davasi-

11inci-durusma-9-hazirana-ertelendi-haber-1516566, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
307  AYM’den 10 Ekim kararı: İdarenin kusuru var, https://yesilgazete.org/aymden-10-ekim-karari-idarenin-

kusuru-var/, Erişim Tarihi: 27.04.2021 

https://www.evrensel.net/haber/427708/10-ekim-davasinda-sil-bastan-tum-heyet-degisti
https://www.evrensel.net/haber/427708/10-ekim-davasinda-sil-bastan-tum-heyet-degisti
https://www.evrensel.net/haber/427778/10-ekim-davasinda-adalet-istiyorum-diyen-yurttas-salondan-cikarilmak-istendi
https://www.evrensel.net/haber/427778/10-ekim-davasinda-adalet-istiyorum-diyen-yurttas-salondan-cikarilmak-istendi
https://www.gazeteduvar.com.tr/10-ekim-davasi-11inci-durusma-9-hazirana-ertelendi-haber-1516566
https://www.gazeteduvar.com.tr/10-ekim-davasi-11inci-durusma-9-hazirana-ertelendi-haber-1516566
https://yesilgazete.org/aymden-10-ekim-karari-idarenin-kusuru-var/
https://yesilgazete.org/aymden-10-ekim-karari-idarenin-kusuru-var/
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● Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde 

sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 76 kamu görevlisinin yargılandığı 

davanın 130’uncu duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

görüldü. Karar beklenen duruşmada, mahkeme başkanı üye hâkim Ferhat 

Şahin kalp ameliyatı olduğunu, diğer üye hâkim Mücteba Akkaya da 

dosyayı bilmediği gerekçesi ile karar duruşmasına katılmak istemediğini 

belirtti. Hrant’ın Arkadaşları’ndan Bülent Aydın, duruşma sonrası yaptığı 

değerlendirmede, çıkacak kararla adalet mücadelesinin bitmeyeceğini 

belirterek, “Verilecek karar Hrant Dink için adalet mücadelesinin sonu 

değil olsa olsa yeni bir aşamasının başlangıcı olacak. Bir kez daha 'Biz bitti 

demeden bu dava bitmez” dedi.30826 Martta görülen duruşmada ise dava 

karara bağlandı. FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın 

dosyası ayrıldı. Gazeteci Ercan Gül, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski 

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın davası zaman aşımından 

düştü. Ramazan Akyürek'e ve Ali Fuat Yılmazer'e tasarlayarak kasten adam 

öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Hrant Dink'in 

ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, cinayet davasına ilişkin mahkemenin 

açıkladığı karara itiraz edeceklerini belirterek, "Bugün verilen karar, Hrant 

Dink cinayetini tüm yönleriyle açığa çıkarmayan ve sorumlular hakkında 

hüküm kurmayan bir karardır." diye konuştu.309 

● Soma Katliamı’nın ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Can Gürkan’ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 

aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları 

verilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Eylül 2020’de verdiği kararda 

sanıklara verilen cezaları yetersiz bulup, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin 

kararını bozmuş ve Yargıtay, Can Gürkan ile tutuklu yargılanan Ramazan 

Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı’ya ‘olası kast’ ile 301 kez öldürme ve 

162 kez yaralama suçundan ceza verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Ancak 

bu karardan 3 ay sonra Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 3 üyesi değiştirildi. 

Böylece Yargıtay kendi verdiği kararı bozarak ‘olası kastla insan öldürme’ 

suçundan ceza alan Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın daha 

az ceza almalarını sağlayacak şekilde ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya 

                                                 
308  Hrant Dink davasında karar 26 Mart’a kaldı, https://www.evrensel.net/haber/427415/hrant-dink-davasinda-

karar-26-marta-kaldi, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
309  Hrant Dink davasında karar açıklandı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hrant-dink-davasinda-karar-

aciklandi-1823335, Erişim Tarihi: 21.04.2021 

https://www.evrensel.net/haber/427415/hrant-dink-davasinda-karar-26-marta-kaldi
https://www.evrensel.net/haber/427415/hrant-dink-davasinda-karar-26-marta-kaldi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hrant-dink-davasinda-karar-aciklandi-1823335i
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hrant-dink-davasinda-karar-aciklandi-1823335i
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neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Kararın ardından dört 

sanık yeniden yargılanmaya başladı. İki duruşması görülen dosyada bir 

sonraki duruşma 14 Haziran’da görülecek.310 Akhisar Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görülen duruşmada ilk etapta basın mensupları duruşma 

salonuna alınmadı. Celsede ilk olarak sanık Can Gürkan SEGBİS ile 

bağlanarak savunma yaptı. Gürkan’ın “Hepimiz bir acı yaşadık. Bunun 

farkındayız” demesi üzerine aileler, “Neyin farkındasınız, bizim 

çocuklarımız öldü sen ise dışardasın, Yargıtay’ı kaça aldın?” diye tepki 

gösterdi. Söz alan avukat Sercan Aran ise “Bu salonda adil bir yargılamadan 

bahsetmek imkansızdır. Bizim sesimiz ne kadar gür çıkarsa çıksın mevcut 

hukuk sisteminde sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Ancak bizler sonuna kadar 

mücadele edeceğiz. Bugün olmasa bile elbet bir gün adil bir yargılama 

olacak” dedi.  

● Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili 3’ü polis 4 

sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza 

Mahkemesinde görüldü. Sanıkların tutuklanmalarına ilişkin talebin 

reddedildiği duruşma, 14 Temmuz 2021'e ertelendi.Duruşmada söz alan aile 

avukatlarından Zahide Beydağ Tıraş Öneri,  “Asıl failler neredeler bunu 

sormak için buradayız” dedi. Avukat Benan Molu, “Bu dava Elçinin 

mücadele ettiği davalar gibi cezasız bırakılmak isteniyor. Devlet 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olsaydı Tahir Elçi hayatta olacaktı. Örgüt 

üyelerinin yakalanmasına ilişkin operasyon usulüne uygun yapılsaydı Tahir 

Elçi hayatta olacaktı. Devlet soruşturmanın en başında olay yerini yok etti. 

Elçi’nin vurulma anına dair kamera kayıtları yak yok edildi, ya da 

kaybedildi. ATK görüntülerde kesintilerin olduğunu kabul ediyor. Dosya 

resmi olarak kısıtlama kararı olmamasına rağmen fiili olarak avukatlara  

kısıtlanıyor” dedi.311 

● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel 

Kurulunca hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına karar verilen Enis 

                                                 
310  Mahkeme ara kararı açıkladı: Soma davasında bir sonraki duruşma 14 Haziran'da, 

https://www.birgun.net/haber/mahkeme-ara-karari-acikladi-soma-davasinda-bir-sonraki-durusma-14-

haziran-da-345771, Erişim Tarihi: 28.05.2021 
311  Tahir Elçi davasında sanıkların tutuklanması talebi reddedildi, https://www.evrensel.net/haber/427244/tahir-

elci-davasinda-saniklarin-tutuklanmasi-talebi-reddedildi, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

https://www.birgun.net/haber/mahkeme-ara-karari-acikladi-soma-davasinda-bir-sonraki-durusma-14-haziran-da-345771
https://www.birgun.net/haber/mahkeme-ara-karari-acikladi-soma-davasinda-bir-sonraki-durusma-14-haziran-da-345771
https://www.evrensel.net/haber/427244/tahir-elci-davasinda-saniklarin-tutuklanmasi-talebi-reddedildi
https://www.evrensel.net/haber/427244/tahir-elci-davasinda-saniklarin-tutuklanmasi-talebi-reddedildi
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Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın 

durdurulmasına hükmetti.312 

● Recep Tayyip Erdoğan’ın, 4 ayrı konuşması nedeniyle CHP Lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı toplam 650 bin TL’lik 3 ayrı tazminat davası, 

reddi hakim talebi ve istinaf mahkemesi kararına rağmen Ankara 6. Asliye 

Hukuk Mahkemesinde kısmen kabul edildi. Mahkeme, AİHM’nin 

Kılıçdaroğlu hakkında “olgusal dayanakları bulunan eleştirileri hakkında, 

tazminat kararına hükmedilemeyeceği” kararı aldığı anımsatılmasına 

rağmen, Erdoğan’ın istemini kısmen kabul ederek toplam 70 bin TL 

tazminata hükmetti. AİHM, incelediği Kılıçdaroğlu kararında kendisine 

verilen 5 bin TL tazminatın dahi fahiş olduğu kararını almıştı.313 

● Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Anayasa Mahkemesi'nin 65 yaş üstü 

vatandaşların yaşlılık aylığı alabilmesi için işten ayrılmasına gerek olmadığı 

yönündeki kararını tanımadı. SGK'nın yayımladığı genelgede yaşlılık aylığı 

almak için işten ayrılmak ve yazılı istekte bulunmak gerektiği belirtildi.314 

● Mardin'de 2002 yılında 12 yaşındaki çocuğun 24 kişinin tecavüzüne 

uğraması nedeniyle açılan ve 10 yılda yerel mahkemenin verdiği kararı, 

Yargıtay kısmi olarak bozmuş, dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Mardin 

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davada, tecavüz 

ve para karşılığı fuhuş yaptırmaktan yargılanan beşi tutuklu 25 sanığa 5 ile 

9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, cezaların “çocuğun 

rızası olduğu gerekçesiyle” alt sınırdan verilmesine hükmetmişti. AİHM 

dosyayı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin işkence ve kötü muamele 

yasağının düzenlendiği 3. Maddesi ile özel ve aile hayatına saygının 

düzenlendiği 8. Maddesinin ihlali üzerinden değerlendirdi. Kararda, 

soruşturmanın başlamasının ardından ifade süreçlerinde veya mahkemede 

çocuğa, psikolog ya da benzeri bir destek görevlisi verilmediği belirtildi. Bu 

sebeple AİHM, çocuğun yargılama boyunca uygun şekilde korunmadığına 

hükmetti. Duruşmalarda mağdur çocuk ile sanıkların karşı karşıya 

                                                 
312  Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mahkemeden-enis-berberoglu-

karari-1812201, Erişim Tarihi: 02.05.2021 

 
313  Kılıçdaroğlu'na AİHM ve istinaf mahkemesi kararlarına rağmen tazminat cezası, 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/258953/kilicdarogluna-aihm-ve-istinaf-mahkemesi-kararlarina-

ragmen-tazminat-cezasi, Erişim Tarihi: 28.05.2021 
314  SGK, Anayasa Mahkemesi'nin yaşlılık aylığı kararını tanımadı, https://www.karar.com/sgk-anayasa-

mahkemesinin-yaslilik-ayligi-kararini-tanimadi-1608826, Erişim Tarihi: 27.04.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mahkemeden-enis-berberoglu-karari-1812201
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mahkemeden-enis-berberoglu-karari-1812201
https://www.gercekgundem.com/siyaset/258953/kilicdarogluna-aihm-ve-istinaf-mahkemesi-kararlarina-ragmen-tazminat-cezasi
https://www.gercekgundem.com/siyaset/258953/kilicdarogluna-aihm-ve-istinaf-mahkemesi-kararlarina-ragmen-tazminat-cezasi
https://www.karar.com/sgk-anayasa-mahkemesinin-yaslilik-ayligi-kararini-tanimadi-1608826
https://www.karar.com/sgk-anayasa-mahkemesinin-yaslilik-ayligi-kararini-tanimadi-1608826
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gelmemesi için dahi önlem alınmadığına dikkat çekilerek çocuğun yargı 

kararları sonucu maruz kaldığı 10 ayrı tıbbi muayenenin de ayrıca bir hak 

ihlali olduğunu değerlendirildi. AİHM, cinsel istismara maruz kalmış 

çocuğun, yetkililerce gerekli şekilde korunmadığına ve haklarının ihlal 

edildiğine karar verdi ve toplam 28 bin Euro tazminata hükmetti.315 

● Twitter'da hakarete uğrayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mağdur 

olduğu davada, Sakarya'nın Hendek İlçe Adliyesinde görevli hakim Murat 

Akyol, Ankara Adliyesi'ne talimat yazıp Devlet Bahçeli'nin mahkemeye 

gelip beyanda bulunmasını, gelmezse hakkında zorla getirilme kararı 

çıkarılmasını istedi. Hakim hakkında inceleme izni verilerek müfettiş 

görevlendirildi.316 

● Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD 

Üyesi Avukat Barkın Timtik, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası nisan ayında 

ilk kez hâkim karşısına çıktı. Davada Kozağaçlı ve Timtik’in tutukluluk 

hallerinin devamına karar verildi. Selçuk Kozağaçlı, “Sizin heyetinizden de 

tahliye talep etmiyorum. Çünkü hukuki bir yargılama yapıldığını 

düşünmüyorum. Ayrıca benim hakkımda tahliye kararı veren 6 yargıcın 6’sı 

sürgün edildi. Dolayısıyla ben size ne diyeyim, çoluğunuz çocuğunuz var. 

Ben size ne diyeyim!” ifadelerine yer verdi. “Bugün Ebru’nun sözleri ile 

konuşacağım” diyen Timtik, “Biz siyasi sebeplerle tutukluyuz, mesleğin 

ifasıyla bağdaşmayan herhangi bir fiilimiz yok. Bize somut bir olay hiç 

yönlendirilmedi. Bu sözde davalar ile sadece özgürlüğümüz çalınmadı, 

bizden canımız alındı. Siyasi davalarda adil bir yargılamaya hiç tanık 

olmadık” dedi.317 

● OHAL sürecinde kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği, yeniden aynı 

isimle kurulması için başvuru yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı 

isimle tekrar kurulamayacağını belirterek dava açtı.318 

 

                                                 
315  AİHM cinsel istismar davasında Türkiye'yi mahkum etti,https://bianet.org/bianet/insan-haklari/238998-

aihm-cinsel-istismar-davasinda-turkiye-yi-mahkum-

etti?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter, Erişim Tarihi: 31.03.2021 
316  Bahçeli’yi ifadeye çağıran hakim hakkında inceleme başlatıldı, https://www.birgun.net/haber/bahceli-yi-

ifadeye-cagiran-hakim-hakkinda-inceleme-baslatildi-339577, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
317  Bu dosyada bir avukatın canı var, https://www.birgun.net/haber/bu-dosyada-bir-avukatin-cani-var-340440, 

Erişim tarihi: 27.04.2021 
318  Çağdaş Hukukçular Derneği'ne karşı dava üstüne dava açılıyor, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cagdas-hukukcular-dernegine-karsi-dava-ustune-dava-aciliyor-

1838215, Erişim Tarihi: 27.05.2021 

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/238998-aihm-cinsel-istismar-davasinda-turkiye-yi-mahkum-etti?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/238998-aihm-cinsel-istismar-davasinda-turkiye-yi-mahkum-etti?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/238998-aihm-cinsel-istismar-davasinda-turkiye-yi-mahkum-etti?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.birgun.net/haber/bahceli-yi-ifadeye-cagiran-hakim-hakkinda-inceleme-baslatildi-339577
https://www.birgun.net/haber/bahceli-yi-ifadeye-cagiran-hakim-hakkinda-inceleme-baslatildi-339577
https://www.birgun.net/haber/bu-dosyada-bir-avukatin-cani-var-340440i
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cagdas-hukukcular-dernegine-karsi-dava-ustune-dava-aciliyor-1838215
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cagdas-hukukcular-dernegine-karsi-dava-ustune-dava-aciliyor-1838215


105 | Adalet Raporu (Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 2021) 

 

7. Eğitim Hakkı  

 

UNICEF'in COVID-19 salgınının çocukları ve eğitimlerini nasıl etkilediğine ilişkin 

yayınladığı Rapora göre, her 7 çocuktan biri, yani 214 milyon çocuk, yüz yüze eğitim 

imkanın dörtte üçünden fazlasını salgın yüzünden kaçırdı. 168 milyondan fazla 

çocuk ise okullarının yaklaşık bir yıl kapalı kalması nedeniyle yüz yüze eğitim 

alamadı. 319 

Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 Şubat'tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitimin 

başlatılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 

okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe 

hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı 

kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel 

eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. Ortaokul 

5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilirken 

ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir 

dersin 30 dakika, teneffüslerin ise 10'ar dakika olacağı ifade edildi.320  

Eğitim Sen, okulların gerekli önlemler alınarak açılması gerektiğini belirtti. Sendika 

genel merkezinde yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı 

Nejla Kurul , Kovid-19 salgını koşullarında okulların ve üniversitelerin sağlıklı ve 

güvenli bir biçimde yüz yüze eğitime açılması ve eğitimin sürdürülmesi için birbiri 

ile ilişkili üç önlemin alınmasını gerekli olduğunu ifade etti. İlk olarak toplumun 

sağlığı için nüfusun tamamının hızlı ve yaygın bir biçimde aşılanması gerektiğinin 

söyleyen Kurul, “İkincisi okullarda sınıf mevcutlarının 20 öğrencinin altına 

düşürülmesi ve yeni eğitim emekçisi istihdamı sağlanarak başta küçük yaş grupları 

olmak üzere yüz yüze eğitimin başlatılmasıdır. Okul bileşenlerinin okulda önlem 

alma kapasitesini de geliştirerek çocukların eğitim hakkından yararlanması 

sağlanmalıdır. Üçüncüsü, eğitim emekçilerinin tamamının öğrenci yaş gruplarının 

doğurduğu risk faktörlerini dikkate alan bir planlama ile hızlı biçimde aşılanması 

ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu bağlamda 

belirtmek isteriz ki sayılan önlemlerin alınmasının ardından sağlıklı bir çalışma ve 

                                                 
319  168 milyondan fazla çocuk yüz yüze eğitimden mahrum,https://www.trthaber.com/haber/dunya/168-

milyondan-fazla-cocuk-yuz-yuze-egitimden-mahrum-561411.html, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
320  MEB, yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi, https://www.birgun.net/haber/meb-yuz-yuze-egitimin-

usul-ve-esaslarini-belirledi-333056, Erişim Tarihi: 04.02.2021 

Ziya Selçuk’tan 'ara tatil' açıklaması, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuktan-ara-tatil-

aciklamasi-1819140, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/168-milyondan-fazla-cocuk-yuz-yuze-egitimden-mahrum-561411.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/168-milyondan-fazla-cocuk-yuz-yuze-egitimden-mahrum-561411.html
https://www.birgun.net/haber/meb-yuz-yuze-egitimin-usul-ve-esaslarini-belirledi-333056
https://www.birgun.net/haber/meb-yuz-yuze-egitimin-usul-ve-esaslarini-belirledi-333056
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuktan-ara-tatil-aciklamasi-1819140
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuktan-ara-tatil-aciklamasi-1819140
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eğitim ortamında yüz yüze eğitime başlayabilmek, uzaktan öğretimin olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmak eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerimizin 

temel isteğidir” dedi. Salgında eğitim politikası geliştirme ve yönetme konusunda 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın açık ve şeffaf veriler ve somut 

kriterlere dayalı etkin bir strateji geliştirmedikleri vurgulandı. 321 

1 Martta yapılan açıklamada “Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha 

önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin 

koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. (...) 

Eğitimde ‘yerinde karar' uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü 

kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan 

eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.” ifadelerinde 

bulunuldu.322 Bir hafta sonra Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, "İlköğretim 

ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu 

geçirdiğimizi gördüm. Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi 

çalışmamız var. Ara tatil yok" ifadelerine yer verildi.323 

Mart ayına gelindiğinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda, “Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak 

derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de 

vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi 

ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır” açıklamasında 

bulundu.324 Nisan ayında da Bakan Selçuk, 2 Mart'tan itibaren okulların 

açıklamasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine 

değinerek, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam 

noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde 

de yüzde 70 civarında bir katılım var."325 açıklamasını yaparken tam kapanmanın 

                                                 
321  Eğitim Sen: Salgında çocuklar için eğitim hakkı yaşama geçirilmedi, 

https://www.evrensel.net/haber/426236/egitim-sen-salginda-cocuklar-icin-egitim-hakki-yasama-gecirilmedi, 

Erişim Tarihi: 17.03.2021 
322  Okullar kapanacak mı? MEB’den yüz yüze eğitim açıklaması, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/okullar-kapanacak-mi-mebden-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-

6342640/, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
323  Ziya Selçuk’tan 'ara tatil' açıklaması, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuktan-ara-tatil-

aciklamasi-1819140, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
324  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/son-dakika-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-

aciklamasi-6334225/, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
325  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Önceliğimiz yüz yüze eğitim, https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-

egitim-bakani-ziya-selcuk-onceligimiz-yuz-yuze-egitim/2196059, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.evrensel.net/haber/426236/egitim-sen-salginda-cocuklar-icin-egitim-hakki-yasama-gecirilmedi
https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/okullar-kapanacak-mi-mebden-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-6342640/
https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/okullar-kapanacak-mi-mebden-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-6342640/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuktan-ara-tatil-aciklamasi-1819140
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuktan-ara-tatil-aciklamasi-1819140
https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/son-dakika-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-6334225/
https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/son-dakika-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-6334225/
https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-onceligimiz-yuz-yuze-egitim/2196059
https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-onceligimiz-yuz-yuze-egitim/2196059
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ilan edilmesiyle birlikte uzaktan eğitime geçildi.326 Mayıs ayının sonunda yapılan 

açıklamada da 1 Haziran itibariyle ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi'den 

itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime 

başlanılacağı duyuruldu.327 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin hazırladığı “Okullarda Yüz Yüze Eğitime 

Başlanmasına İlişkin Rapor”da Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimdeki okulların 

kovid-19 pandemisi koşullarında yüz yüze eğitim verebilmesi için gereklilikleri 

sıralandı. Pandemide özellikle okulların güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının 

yeterliliğinin önem kazanması vurgulanırken MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda 

GZFT analizinde okul ve kurumlarda “güvenlik, sağlık ve 

hijyen koşullarının yeterliliğinin” zayıf yön olarak belirtildiği hatırlatılıyor. Bu 

kapsamda, “Bu da okulların tümünde bu şartların karşılanamadığını 

göstermektedir. Okullardaki temizlik, hijyen malzemeleri ve temizlik personelinin 

okul aile birlikleri tarafından karşılanması hem gözlemlerde hem de raporlarda 

belirtilen bir durumdur. Bu dönemde sınıfların havalandırılması büyük önem 

taşımaktadır. 2016 yılında okullardaki hava kalitesinin değerlendirildiği bir 

çalışmada okulların iç ortam hava kalitesinin önemli ölçüde bozuk olduğunu 

saptamıştır.” ifadelerine yer veriliyor. Okulların yeniden açılması için hazır olma 

durumlarının değerlendirilmesi ve planlamada kullanılacak bilgileri sağlamak için 

kilit önemdeki dört ölçütün kullanılması Raporda önerilmiştir. Bu kapsamda, 

“Uygun ortamın sağlanması; adaptasyon finansmanı; pandemi öncesi koşullara karşı 

hem az miktarda kaynağın bulunduğu mevcut sınırlamaların farkında olarak hem de 

operasyonel koşulları ve öğrenme koşullarını iyileştirmek için hedef geliştirerek 

analiz; öğrenme çıktılarını iyileştirmek, eğitime adil erişimi artırmak ve çocukların 

korunmasını, sağlığını ve güvenliğini güçlendirmek ölçütler olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca vaka yüzdeleri karşılaştırıldığında bölgeler arası önemli farklılıklar 

olduğunun görüldüğü, vaka görülmesinin yanı sıra hastane tedavisi, ölümler ve test 

sayısı kriterlerinin bölgesel olarak değerlendirilmesi gerektiği ve her bölge için 

riskin farklı olduğu vurgulanmıştır.328  

                                                 
326  Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tam kapanma açıklaması, 

https://www.sabah.com.tr/egitim/2021/04/29/son-dakika-haberi-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-

yuze-egitim-ve-tam-kapanma-aciklamasi, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
327  Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuk-okullarin-

acilacagi-tarihi-acikladi-1840761, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
328  PANDEMİ KOŞULLARINDA OKULLARDA YÜZYÜZE EĞİTİME BAŞLANMASINA İLİŞKİN 

RAPOR, HASUDER Çocuk Sağlığına İlişkin Çalışma Grubu, 2021, https://www.sivilsayfalar.org/wp-

content/uploads/2021/02/Okullarda-Yuzyuze-Egitime-Baslanmasina-I%CC%87liskin-Rapor-

HASUDER.pdf, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.sabah.com.tr/egitim/2021/04/29/son-dakika-haberi-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-ve-tam-kapanma-aciklamasi
https://www.sabah.com.tr/egitim/2021/04/29/son-dakika-haberi-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-ve-tam-kapanma-aciklamasi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuk-okullarin-acilacagi-tarihi-acikladi-1840761
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziya-selcuk-okullarin-acilacagi-tarihi-acikladi-1840761
https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2021/02/Okullarda-Yuzyuze-Egitime-Baslanmasina-I%CC%87liskin-Rapor-HASUDER.pdf
https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2021/02/Okullarda-Yuzyuze-Egitime-Baslanmasina-I%CC%87liskin-Rapor-HASUDER.pdf
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Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Ömer 

Özyılmaz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u “beceriksizlikle” suçladı. Prof. 

Özyılmaz “Milli Eğitim Bakanı konu üzerinde özenle çalışarak bugünü kurtaracak 

politika üretemedi. Yerelin sesini duymadı, durumunu görmedi. Devlet nezdinde 

ağırlık koyarak bir tarz bir çizgi tutturamadı. Aksine çok zikzak yaptı ve çok yıprandı. 

Bundan olumsuz olarak etkilenen de ilk, orta ve lise öğrencileri oldu. Ayrıca 

öğretmenler ve veliler de hüzün ve kedere boğulmanın yanında psikolojileri bozuldu. 

Bakandan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek 

üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır” diye yazdı.329 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2020 yılındaki çalışmalarını içeren faaliyet raporunda, 

“Atama ve Yer Değişikliği Analizi” tablosuna yer verildi. Tabloya göre, 2020 yılında 

gerçekleştirilen engelli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve milli sporculardan 

sözleşmeli öğretmen atamalarının hiçbirinde başvuran sayısı ile atama sayısında 

denge tutturulamadı. 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen atamalar için bin 195 

engelli öğretmen başvuruda bulundu. Başvuranların 729’u göreve başlarken başvuru 

karşılama oranı yüzde 61 olarak açıklandı.18 Mart 2020 tarihinde ise 19 bin 917 

sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı. Bu atamaya toplam 51 bin 234 

öğretmen başvururken 31 bin 317 öğretmenin ataması yapılmadı. Başvuruları 

karşılama oranı yüzde 39 oldu. MEB, 23 Haziran 2020 tarihinde 200 engelli 

öğretmeni göreve başlattı. Toplam 557 başvuru alındığını duyuran Bakanlık, 

başvuruların karşılanma oranının yüzde 36 olduğunu bildirdi. 16 Temmuz 2020’de 

yapılan milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında da 

başvuranların yalnızca yüzde 24’ü atandı. Buna göre, 2020 yılında gerçekleştirilen 

sözleşmeli öğretmen atamalarına toplam 100 bin 129 öğretmen başvururken atanan 

sayısı 39 bin 927 olarak kaydedildi. Atama bekleyen öğretmenlerin sadece yüzde 

40’ı amacına ulaşabildi. Resmi veriler ile 138 bin 393 olarak ortaya konulan 

öğretmen açığı 2020 yılında da kapatılamadı.330 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uzaktan eğitimin bir yılını kapsayan, “Sayılarla 

Uzaktan Eğitim” istatistikleri, 4 milyon 360 bin öğrencinin EBA’ya giriş 

yapamadığını ortaya koydu. Bülten, öğrencilerin eğitime erişim probleminin uzaktan 

eğitime geçişin birinci yılında halen devam ettiğini gözler önüne serdi. Örgün 

eğitimde 18 milyon 241 bin 881 öğrencinin bulunduğu Türkiye’de, EBA’yı aktif 

                                                 
329  Saray'dan Ziya Selçuk'a şok sözler: Beceriksiz!, https://www.gercekgundem.com/egitim/276759/saraydan-

ziya-selcuka-sok-sozler-beceriksiz, Erişim Tarihi: 28.05.2021 
330  10 öğretmenden 6’sı atanmadı, https://www.birgun.net/haber/10-ogretmenden-6-si-atanmadi-337691, Erişim 

Tarihi: 19.04.2021 

https://www.gercekgundem.com/egitim/276759/saraydan-ziya-selcuka-sok-sozler-beceriksiz
https://www.gercekgundem.com/egitim/276759/saraydan-ziya-selcuka-sok-sozler-beceriksiz
https://www.birgun.net/haber/10-ogretmenden-6-si-atanmadi-337691
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kullanabilen öğrenci sayısı 13 milyon 881 bin 806’da kaldı. 23 Mart 2020 - 5 Mart 

2021dönemlerine ilişkin detaylı açıklanan istatistiklere göre, 13 milyon 881 bin 

öğrenci aktif kullandı. Buna göre, örgün eğitimde 18 milyon 241 bin 881 öğrencinin 

olduğu Türkiye’de, 4 milyonun üzerinde öğrenci EBA’yı aktif kullanamadı. EBA’yı 

aktif kullanan öğretmen sayısının ise 1 milyon 177 bin 725 olduğu bildirildi. Verilere 

göre, öğrencilerin yalnızca yüzde 10’u EBA’ya tabletten girdi. EBA için bilgisayar 

kullanan öğrencilerin oranı da yüzde 30 ile düşük oranda gerçekleşirken öğrencilerin 

yüzde 60’ı, EBA’ya cep telefonu ile bağlandı.331 

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Kovid-19 salgını sürecinde yükseköğretim 

kurumlarında yürütülen çevrim içi eğitime ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarının 

görüşlerine başvurmak amacıyla yapılan anketin sonuçları açıklandı. Ankete 207 

üniversiteden 1 milyon 255 bin 22 öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü 

katıldı. Öğrencilerin yüzde 52'si çevrim içi eğitimin eğitim hayatını "olumsuz" 

etkilediğini belirtirken yine öğrencilerin yüzde 27'si bahar dönemindeki eğitim 

sürecinin "yüz yüze" olmasını, yüzde 47'si "çevrimiçi" olmasını ve yüzde 26'sı 

"karma" yapılmasını istediğini belirtti.  

Öğretim elemanlarının yüzde 69'u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman 

harcadığını, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı 

durumlarının azaldığını ifade etti. Öğretim elemanlarının yüzde 61'i, çevrim içi 

eğitim sürecinin, "ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik 

olmadığını veya olumlu etkilediğini" belirtti. “Eğitimleri verimli yürütebilmek için 

ciddi bir güçlük yaşamadığını" belirten öğretim elemanlarının oranı yüzde 64 oldu. 

Öğretim elemanlarının yüzde 74'ü, yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini 

aktardı. Öğretim elemanlarının yüzde 61'i, bahar döneminde eğitimlerin "çevrimiçi", 

yüzde 26'sı "karma" ve yüzde 13'ü "yüz yüze" olması gerektiği görüşünü paylaştı.  

Salgın dönemi sonrasında eğitimlerin ise öğretim elemanlarının yüzde 44'ü "yüz 

yüze", yüzde 56'sı "çevrim içi veya çevrim içi destekli" yapılması görüşünü 

aktardı.332 

Antalya Finike’de yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 4 köy okulunun ikisinde 

köy imamı, ikisinde ise eşleri ders vermeye başladı. Köy okullarından birinde eğitim 

veren imamın eşinin derslere çarşafla ve yüzü tamamen kapalı şekilde girdiği ortaya 

çıktı. Öte yandan imam eşinin pedagojik formasyonu olmadığı ve ilahiyat mezunu 

                                                 
331  Eğitimde sert iniş, https://www.birgun.net/haber/egitimde-sert-inis-337529, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
332  YÖK'ün online eğitim anketi: Öğrencilerin yarıdan fazlası süreçten olumsuz etkilenmiş, 

https://www.evrensel.net/haber/426214/yokun-online-egitim-anketi-ogrencilerin-yaridan-fazlasi-surecten-

olumsuz-etkilenmis, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

https://www.birgun.net/haber/egitimde-sert-inis-337529
https://www.evrensel.net/haber/426214/yokun-online-egitim-anketi-ogrencilerin-yaridan-fazlasi-surecten-olumsuz-etkilenmis
https://www.evrensel.net/haber/426214/yokun-online-egitim-anketi-ogrencilerin-yaridan-fazlasi-surecten-olumsuz-etkilenmis
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olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şu 

bilgiler verildi: “İlçe milli eğitim müdürümüzün iyi niyetli kullandığı bir tasarruf 

var. Branş öğretmenleri, derse girecek öğretmenler de görevlendirildi bu 

mahallelerde. Öğretmenler gittiler bir iki gün çalıştılar. Daha sonra gidemeyiz uzak 

dediler ve görevden ayrıldılar. Görevlendirilen imam eşi ilahiyat fakültesi mezunu. 

Formasyon aldığında atanacak bir kişi. Özellikle imam eşi görevlendirilmiş diye bir 

şey yok. Bir ya da iki kişi görevlendirildiği halde istifa etti. Kimse bulunamayınca 

imamın eşi ilahiyat mezunu, üniversite mezunu denilerek görevlendirildi.” İmamın 

eşinin derse çarşafla derse girmesine ilişkin ise bilgilerinin olmadığını ve böyle bir 

şey doğruysa gerekenin yapılacağı aktarıldı.333 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin ve 

kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini ödedi. Bu kapsamda 6 

bin 521 öğrenciye 300’er TL ödeme gerçekleştirildi.334 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’ın, “Ücretsiz 

Okutulacak Öğrenci” başlığıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği 

yazı ile özel okullara bir ayrıcalık daha eklendi. Yazıya göre, Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereği kontenjanlarının yüzde 3’ünden az 

olmamak kaydıyla ücretsiz öğrenci okutmak zorunda olan özel okullara, bu kuralı 

esnetme olanağı sağlandı. Özel okulların, öğrenim ücretinin yüzde 25, 50 veya 75’ini 

aldığı burslu öğrencilerini de bu kapsamda değerlendirebileceği bildirildi. 2019-

2020 eğitim öğretim yılının bir bölümünde özel okullara sağlanan bu ayrıcalığın 

2021-2022 eğitim öğretim yılını da kapsaması kararlaştırıldı.335 

MEB ile imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla eğitimin hemen her kademesinde etkin 

hale getirilen Diyanet, 4-6 yaş Kuran kurslarında 181 bin 808 öğrenciye okul öncesi 

eğitim verdi. Kurslarda eğitim gören çocukların sayısı 2015 yılından 2020 yılına 

kadar yüzde bin 91 arttı. Diyanet’in resmi verilerine göre, 2015 yılında 15 bin 265 

olan 4-6 yaş Kuran kurslarındaki öğrenci sayısı, 2019 yılında 170 bin 513’e, 2020 

yılında ise 181 bin 808’e ulaştı.336 

                                                 
333  İmamın eşi çarşafla derse giriyor, https://www.birgun.net/haber/imamin-esi-carsafla-derse-giriyor-337227, 

Erişim Tarihi: 19.04.2021 
334  Mansur Yavaş 6 bin 571 öğrencinin YKS ücretini ödedi, https://www.birgun.net/haber/mansur-yavas-6-bin-

571-ogrencinin-yks-ucretini-odedi-336108, 02.03.2021 
335  Konu sermaye olunca kanun teferruat oldu, https://www.birgun.net/haber/konu-sermaye-olunca-kanun-

teferruat-oldu-343407, Erişim Tarihi: 11.05.2021 
336  Diyanet elini eğitimden çekmiyor, https://www.birgun.net/haber/diyanet-elini-egitimden-cekmiyor-344424, 

Erişim Tarihi: 14.05.2021 

https://www.birgun.net/haber/imamin-esi-carsafla-derse-giriyor-337227
https://www.birgun.net/haber/mansur-yavas-6-bin-571-ogrencinin-yks-ucretini-odedi-336108
https://www.birgun.net/haber/mansur-yavas-6-bin-571-ogrencinin-yks-ucretini-odedi-336108
https://www.birgun.net/haber/konu-sermaye-olunca-kanun-teferruat-oldu-343407
https://www.birgun.net/haber/konu-sermaye-olunca-kanun-teferruat-oldu-343407
https://www.birgun.net/haber/diyanet-elini-egitimden-cekmiyor-344424
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TTB Mayıs ayında yapmış olduğu açıklamada Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında 

ilkokulları en uzun süre kapatan ülke olduğuna dikkat çekerek,, okulların 17 Mayıs 

‘tan itibaren eğitime başlaması gerektiğini belirterek bu süreçte bütün öğretmenlerin 

aşılanmasını talep etti.337 

● Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, mart ve nisan ayları arasında 45 

eğitim emekçisinin korona sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.338 

● Adana'da 5'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Pınar Tutak, yüz yüze eğitimin 

başladığı ilk gün, öğretmenleri ve arkadaşlarını görmek için gittiği mezun 

olduğu ilkokulda, yıkılan bahçe duvarının altında kalıp hayatını kaybetti.339 

 

8. Çevre Hakkı  

 

● Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin şimdiye kadar kaydedilen en 

sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıkladı.340  

● Meteoroloji Genel Müdürlüğünün nisan ayı kuraklık ve sıcaklık raporlarında 

yer alan haritaya göre de Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ege'nin 

güney kesimlerinde 'şiddetli', 'çok şiddetli' ve 'olağanüstü' kuraklık görüldü. 

Türkiye'nin nisan ayı ortalama sıcaklığı geçen yıllara göre 1.3 derece artarak 

13.4'e çıkarken, en yüksek sıcaklık 36.9 dereceyle Ceylanpınar'da 

kaydedildi.341 

● Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Nüfusumuz 83,6 

milyon olduğu hesabıyla şu an itibarıyla 1,339 metreküp kişi başına düşen 

su miktarıyla su stresi çeken bir ülke konumundayız" dedi. TBMM’de 

küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla 

                                                 
337  TTB’den okulların kapalı olmasına ilişkin açıklama – Halk sağlığı uzmanı Tomris Cesuroğlu: “Çocukların 

zihinsel, sosyal ve bedensel gelişimlerinde dönüşü olmayan kayıplar yaşanmakta, devletin görevini 

yapmasını ve okulları açmasını talep ediyoruz”, https://medyascope.tv/2021/05/07/ttbden-okullarin-kapali-

olmasina-iliskin-aciklama-halk-sagligi-uzmani-tomris-cesuroglu-cocuklarin-zihinsel-sosyal-ve-bedensel-

gelisimlerinde-donusu-olmayan-kayiplar-yasanmakta-devletin-

gorevi/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim tarihi: 11.05.2021 
338  En az 45 eğitim emekçisi ‘corona’dan öldü, https://www.diken.com.tr/rapor-en-az-45-egitim-emekcisi-

coronadan-oldu/, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
339  Adana'da okulun yıkılan duvarının altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 

https://t24.com.tr/haber/adana-da-okulun-yikilan-duvarinin-altinda-kalan-12-yasindaki-cocuk-hayatini-

kaybetti,937009, 04.03.2021 
340  2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri oldu, https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/242742-2020-

simdiye-kadarki-en-sicak-3-yildan-biri-oldu, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
341  Meteoroloji'den ürküten rapor! Üç bölgede olağanüstü tespit, https://www.haberturk.com/meteoroloji-den-

urkuten-rapor-haberler-3069790?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, 

Erişim Tarihi: 14.05.2021 

https://medyascope.tv/2021/05/07/ttbden-okullarin-kapali-olmasina-iliskin-aciklama-halk-sagligi-uzmani-tomris-cesuroglu-cocuklarin-zihinsel-sosyal-ve-bedensel-gelisimlerinde-donusu-olmayan-kayiplar-yasanmakta-devletin-gorevi/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://medyascope.tv/2021/05/07/ttbden-okullarin-kapali-olmasina-iliskin-aciklama-halk-sagligi-uzmani-tomris-cesuroglu-cocuklarin-zihinsel-sosyal-ve-bedensel-gelisimlerinde-donusu-olmayan-kayiplar-yasanmakta-devletin-gorevi/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://medyascope.tv/2021/05/07/ttbden-okullarin-kapali-olmasina-iliskin-aciklama-halk-sagligi-uzmani-tomris-cesuroglu-cocuklarin-zihinsel-sosyal-ve-bedensel-gelisimlerinde-donusu-olmayan-kayiplar-yasanmakta-devletin-gorevi/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://medyascope.tv/2021/05/07/ttbden-okullarin-kapali-olmasina-iliskin-aciklama-halk-sagligi-uzmani-tomris-cesuroglu-cocuklarin-zihinsel-sosyal-ve-bedensel-gelisimlerinde-donusu-olmayan-kayiplar-yasanmakta-devletin-gorevi/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.diken.com.tr/rapor-en-az-45-egitim-emekcisi-coronadan-oldu/
https://www.diken.com.tr/rapor-en-az-45-egitim-emekcisi-coronadan-oldu/
https://t24.com.tr/haber/adana-da-okulun-yikilan-duvarinin-altinda-kalan-12-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti,937009
https://t24.com.tr/haber/adana-da-okulun-yikilan-duvarinin-altinda-kalan-12-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti,937009
https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/242742-2020-simdiye-kadarki-en-sicak-3-yildan-biri-oldu
https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/242742-2020-simdiye-kadarki-en-sicak-3-yildan-biri-oldu
https://www.haberturk.com/meteoroloji-den-urkuten-rapor-haberler-3069790?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.haberturk.com/meteoroloji-den-urkuten-rapor-haberler-3069790?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken 

tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ 

toplantısında konuşma yapan Yıldız, kurak ve yarı kurak iklim kuşağının, 

suyun üzerindeki baskıyı artırdığını anlatarak şu değerlendirmelerde 

bulundu: "İklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz kavram, suyun 

hidrolojik çevrimine mekânsal ve zamansal dağılımı üzerine gittikçe daha 

da artan bir baskı oluşturmaktadır. Yine iklim değişikliği ve su kaynakları 

yönetimiyle ilgili iklim, aslında birçok sektöre sağlık, enerji ve ulaştırma 

gibi etki eden ve bunların faaliyetlerini, planlanmasını gerektiren yine 

gelecekle ilgili planlamalarda etki unsuru olan bir varlık… Ülkemizde şu an 

574 milimetre yıllık yağış ortalaması kullanılıyor. Su potansiyelimiz olarak 

yıllık toplam yağışımız 450 milyar metreküp. Kullanabilir su potansiyelimiz 

de 112 milyar metreküp bunun içerisinde 18 milyar metreküp yer altı suları 

rezervi de dâhil. Nüfusumuz 83,6 milyon olduğu hesabıyla şu an itibarıyla 

1,339 metreküp kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken bir ülke 

konumundayız. Biz şuan 112 milyar metreküpün 57,7 milyar metreküpünü 

kullanıyoruz."342 

● Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iklim değişikliğine ilişkin olarak, 

"Ülkemizin tamamında sel, heyelan, erozyon, taşkın tehdidi altında bulunan 

bölgelere yeniden inşa faaliyetine kesinlikle izin verilmeyecektir. Tüm bu 

risk altındaki yapılar için uygun alanlar belirlenecek ve kamulaştırma ve o 

alanlarda dönüşüm projeleriyle taşıma süreci başlatılacak" dedi. İklim 

Değişikliğiyle Mücadele Raporunu Meclise sunacaklarını ve çıkarılacak bir 

İklim Kanununun da gerekli altyapıyı sağlayacağını ifade etti.343 Ancak 

planda Paris antlaşmasının yürürlüğe konulmasına ilişkin bir hedef ya da 

görüş yer almadığı gibi halihazırda kömür ile çalışan enerjinin teşvik 

edilmesi de sürmektedir. 

● Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde yaşanan soğuk hava nedeniyle meydana 

gelen don olayı fındık bahçelerinde büyük zarar verdi. CHP Ordu 

                                                 
342  Devlet Su İşleri: Su stresi çeken ülke konumundayız, https://amp.artigercek.com/haberler/devlet-su-isleri-su-

stresi-ceken-ulke-konumundayiz?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, 

Erişim Tarihi: 27.05.2021 
343  Bakan Kurum 14 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı! İşte iklim değişikliğiyle mücadele yeni yol haritası, 

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-kurum-14-maddelik-sonuc-bildirgesini-acikladi-iste-iklim-

degisikligiyle-mucadele-yeni-yol-haritasi-41742723, Erişim Tarihi: 31.03.2021 

https://amp.artigercek.com/haberler/devlet-su-isleri-su-stresi-ceken-ulke-konumundayiz?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://amp.artigercek.com/haberler/devlet-su-isleri-su-stresi-ceken-ulke-konumundayiz?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-kurum-14-maddelik-sonuc-bildirgesini-acikladi-iste-iklim-degisikligiyle-mucadele-yeni-yol-haritasi-41742723
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-kurum-14-maddelik-sonuc-bildirgesini-acikladi-iste-iklim-degisikligiyle-mucadele-yeni-yol-haritasi-41742723
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Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık bahçelerinde yüzde 32 ile yüzde 100 

arasında zarar meydana geldiğini söyledi. 

● Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kaz Dağları’nda altın 

arayan Alamas Gold’un ruhsat süresinin uzatıldığını açıklarken, Tarım ve 

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise iznin iptal edildiğini iddia etti. Bu 

kapsamda, İki Bakanlık görüş ayrılığı yaşarken maden ruhsatının askıda 

olduğu ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilecek olan 

ruhsatın Alamos Gold’un yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik Genel 

Müdürü Ahmet Şentürk, konu hakkında açıklamada bulundu. “Biz sabırlı 

adamlarız bizim madenlerimiz 30 milyon yıl bekledi, biz 30 yıldır bekliyoruz, 

3-5 ay daha bekleriz sorun değil” şeklinde konuştu.344Birçok çevre örgütü, 

yaşam savunucusunun yanı sıra meslek örgütleri de açıklama yaparak 

madenci şirkete tepki gösterdi. TMMOB Ziraat Mühendislerinin yapmış 

olduğu açıklamada, “Kazdağları ekosistemi de bu gelişmelerden payına 

düşeni almıştır” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Kapitalist sömürü 

düzeninde ülkemizde de metalik madenciliğin ilk girişimcileri yabancılar 

olmuştur. Bu dönemde adı geçen yerli şirketler, yabancı şirketlerin yasa 

gereği ülke içerisinde kurdurmak zorunda oldukları taşeron şirketlerdir. 

Örneğin, Doğu Biga Madencilik, Alamos Gold`un taşeronudur.” ifadelerine 

yer verildi.345 

● Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Santrali 

hakkında tartışmalar bitmezken ikinci nükleer güç santrali için Trakya'nın 

daha öne çıktığını bildirdi. Dönmez, tepki çeken Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali'nin üçüncü ünitesinin ardından yaptığı açıklamada “Türkiye'nin 

ihtiyacının yüzde 10’luk bir kısmını bu santral üretecek. Yani bu oran, yüzde 

90’nı nasıl etkiler? Oturup hesap yapmak lazım. İkincisi; bu tip santrallerde 

devletler belirli bir süre belli bir fiyattan alım garantisi veriyor. Bizde 

mesela ilk 15 yıl olacak. Ama nükleer güç santrallerinin ekonomik, teknik 

ömrü açısından baktığınızda, 60 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 

Dolayısıyla uzun dönem ekonomik faydasına bakmak lazım” dedi.346 

                                                 
344  Alamos Gold'un Müdürü Şentürk: 60 yıllık hakkımız var, 3-5 ay daha 

bekleriz,https://www.birgun.net/haber/alamos-gold-un-muduru-senturk-60-yillik-hakkimiz-var-3-5-ay-daha-

bekleriz-339294, Erişim Tarihi: 15.04.2021 
345  Maden şirketinin çabası nafile,https://www.birgun.net/haber/maden-sirketinin-cabasi-nafile-339664, Erişim 

Tarihi: 15.04.2021 
346  İktidar nükleer sevdasından vazgeçmiyor: Yeni hedef Trakya, https://www.birgun.net/haber/iktidar-nukleer-

sevdasindan-vazgecmiyor-yeni-hedef-trakya-337303, Erişim Tarihi: 20.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/alamos-gold-un-muduru-senturk-60-yillik-hakkimiz-var-3-5-ay-daha-bekleriz-339294
https://www.birgun.net/haber/alamos-gold-un-muduru-senturk-60-yillik-hakkimiz-var-3-5-ay-daha-bekleriz-339294
https://www.birgun.net/haber/maden-sirketinin-cabasi-nafile-339664
https://www.birgun.net/haber/iktidar-nukleer-sevdasindan-vazgecmiyor-yeni-hedef-trakya-337303
https://www.birgun.net/haber/iktidar-nukleer-sevdasindan-vazgecmiyor-yeni-hedef-trakya-337303
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● Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin üçüncü ünitesinin temeli atıldı. Santralin 

ilk ünitesinin 2023'te, diğer 3 ünitenin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar 

faaliyete geçirilmesi planlanıyor. 

● Anayasa Mahkemesi, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 3. reaktörünün temel 

atma töreninin hemen öncesinde Nükleer Düzenleme Kurumunun 

kuruluşunu sağlayan 2018 tarihli OHAL KHK’sinin birçok maddesini 

Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İptal davasında 702 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tümünün Anayasa’nın başlangıç 

kısmıyla 6., 7., 87. ve 91. maddelerine aykırı olduğunu öne sürülürken, iptal 

talebi gerekçeleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumunun Kurulmasının 

Yetki Kanununda bahsi geçen “Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum 

sağlanması” şeklindeki amacın kapsamı dışında bulunması nedeniyle bu 

konuda 7142 sayılı Yetki Kanununa dayanarak KHK ile düzenleme 

yapılamayacağı; dava konusu KHK’nın, Yetki Kanununda öngörülen 

süreden sonra yayımlandığı ve KHK’nın amaç, ilkeler ve süre bakımından 

da Yetki Kanunu kapsamında olmadığı yer almaktaydı. Bu kapsamda, 

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kuruluşunu düzenleyen 702 sayılı 

KHK’nin, KHK çıkarılmasına ilişkin yetki kanuna aykırı olduğunu belirtti. 

Yasa kapsamında; ancak anayasa değişikliklerine uyum sağlanması 

amacıyla KHK çıkarılabileceği, ama 702 sayılı KHK ile yeni bir kurum 

ihdas edilerek, bu amacın dışına çıkıldığını vurguladı. 

● AKP Grup Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıkların büyük ölçüde 

tamamlandığını, kanalın iki yakasında toplam 500 bin nüfuslu bir şehir 

kurulacağını söyledi. Kanala karşı çıkanları da sert sözlerle eleştiren 

Erdoğan, şunları söyledi:  “Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıklarımızı büyük 

ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu 56 kurum ve kuruluşun, 200’den 

fazla bilim insanı, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla 

tamamlandı.Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir 

aynı zamanda İstanbul’un depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu 

proje ulaşım ağlarıyla da bütünlük arz edecektir. Dünya ticaretinin yüzde 

90’ının deniz yoluyla gerçekleştirilmesi, Boğazlar’ın en önemli deniz ticaret 

yollarından biri niteliğini taşıması Kanal İstanbul projesinin önemini 
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artırıyor. Karadeniz’de hem biz hem de kıyısı olan diğer ülke yeni ve büyük 

limanlar yapıyor. Bu durum Boğaz trafiğinin artacağına işaret ediyor.”347 

● Çevre ve Şehirclik Bakanı ise “Kanal İstanbul’u yapacağız, şimdi her 

zamankinden daha çok inanıyoruz!” başlıklı ve kanal istanbulu öven bir 

basın açıklaması yayınladı. Paylaşımın yapıldığı tweette ise #haddinizibilin 

hashtagi yer aldı.348 Bir diğer yandan Murat Kurum sonraki haftalarda, 

Kanal İstanbul projesine ilişkin "Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü 

detay proje içerisinde düşünülmüştür, buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir 

şekilde İstanbul’umuzda depremi tetiklemeyecektir. Cumhurbaşkanımızın 

da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız" 

dedi.349 

 

DAVA VE İZİN SÜREÇLERİ 

 

● Danıştay 1. Dairesi, Dipsiz Göl'ün yok edilmesi nedeniyle hakkında suç 

duyurusunda bulunulan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek için 

soruşturma izni vermeyen İçişleri Bakanlığı kararını bozdu. Bakanlığın 

kararına yapılan itiraz sonucunda ise Danıştay, olayda kusurlu oldukları ileri 

sürülen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek hakkında soruşturma izni 

verdi.350 

● Rize’nin Güneysu ilçesi Gürgen Deresi’nde Baro Elektrik Üretim Şirketi 

tarafından yapımı devam eden HES projesinin iptali için açılan davayı Rize 

İdare Mahkemesi reddetti.  

● MAPEG ülke genelinde 68 ilde toplam 766 yeni maden sahasının arama ve 

işletmeleri için geçen yıl ihaleye çıkmıştı. Bazı sahaların tarım alanları, 

ormanlar, antik kent veya doğal yaşam alanlarına çok yakın mesafede 

olduğuna dikkat çeken yaşam savunucuları maden ihalesinin iptali için dava 

                                                 
347  Erdoğan: Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıklar tamam, temeli yazın atıyoruz, https://yesilgazete.org/erdogan-

kanal-istanbulla-ilgili-hazirliklar-tamam-temeli-yazin-atiyoruz/, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
348  https://twitter.com/murat_kurum/status/1378759724825468928?s=24 
349  Bakan Kurum: Kanal İstanbul, İstanbul depremini tetiklemez, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402155-bakan-kurum-kanal-istanbul-istanbul-depremini-

tetiklemez/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 

03.05.2021 
350  Dipsiz Göl soruşturmasında Danıştay, İçişleri Bakanlığı'nın kararını bozdu, 

https://www.birgun.net/haber/dipsiz-gol-sorusturmasinda-danistay-icisleri-bakanligi-nin-kararini-bozdu-

334166 , 14.02.2021  

https://yesilgazete.org/erdogan-kanal-istanbulla-ilgili-hazirliklar-tamam-temeli-yazin-atiyoruz/
https://yesilgazete.org/erdogan-kanal-istanbulla-ilgili-hazirliklar-tamam-temeli-yazin-atiyoruz/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402155-bakan-kurum-kanal-istanbul-istanbul-depremini-tetiklemez/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402155-bakan-kurum-kanal-istanbul-istanbul-depremini-tetiklemez/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/dipsiz-gol-sorusturmasinda-danistay-icisleri-bakanligi-nin-kararini-bozdu-334166
https://www.birgun.net/haber/dipsiz-gol-sorusturmasinda-danistay-icisleri-bakanligi-nin-kararini-bozdu-334166
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açtı. Ankara İdare Mahkemesi davayı incelenmeksizin reddine karar verdi. 

Bölge sakinlerinin avukatı İsmail Hakkı Atal davayı Danıştay’a taşıdı. 

Davayı inceleyen Danıştay 13. Dairesi alt mahkemenin davanın reddi 

kararını bölge sakinlerinin lehine bozdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce (MAPEG) 

68 ilde 606 adet maden sahası ikinci defa ihaleye açıldı.351 

● Bergama’nın Aşağıcuma Mahallesi ile Ayvalık’a bağlı Bağyüzü 

Mahallesi’ndeki granit ocağı orman ve kaliteli tarım arazisi üzerinde faaliyet 

gösterecek. Projenin ÇED raporunda 8 bin 882 adet ağacın kesileceği 

belirtildi. Bölgede antik çağlardan beri Anadolu’nun en kaliteli doğal fıstık 

çamı ağaçları bulunmakla birlikte Kozak Yaylası, sahip olduğu fıstık çamı 

ekim alanları nedeni ile toplam 17 köyden oluşan, yaklaşık on bin nüfuslu 

özel bir ekolojik havza niteliğindedir.352 

● İçinde İzmir Kuş Cennetini de barındıran Gediz Deltası’nda 3 bin 

metrekarelik bir alanda iki adet jeotermal kuyusu açılması için Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.353 

● Aydın-Denizli otoyolu projesinde Buharkent ilçesinin giriş ve çıkış 

güzergahı 3. kez revize edildi. Ancak, yapılan revize sonucunda proje, 

Buharkent ve çevresinin sebze ihtiyacını temin eden tarım arazilerinden 

geçiyor. Tarım alanlarının çok büyük oranda etkilendiği projede bu konu 

dışında ilgili güzergah değişikliği sonrasında süreçler de işletilmedi. Proje 

için verilen ÇED Olumlu kararına konu olan ÇED Raporu ilgili revizeleri 

kapsamıyor ve aynı şekilde, proje kapsamında yapıldığı iddia edilen 

revizeleri kapsayan imar planı değişiklikleri de askıya çıkarılmadı. Proje 

kapsamında bazı alanların Cumhurbaşkanı kararıyla acele kamulaştırılması 

kararlaştırılmıştı. Ancak, söz konusu acele kamulaştırma kararının hangi 

koordinatları ya da ada ve parselleri kapsadığı da belli değil. Acele 

kamulaştırmanın sürecine ilişkin idare tarafından el atma davası dahi 

                                                 
351  MAPEG talanda ısrarcı: 606 adet maden sahası yeniden ihaleye çıkarıldı, 

https://www.birgun.net/haber/mapeg-talanda-israrci-606-adet-maden-sahasi-yeniden-ihaleye-cikarildi-

335577, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
352  Bergama’da Türkiye’nin en kaliteli 8 bin 882 adet fıstık çamı kesilecek, https://yesilgazete.org/bergamada-

turkiyenin-en-kaliteli-8-bin-882-adet-fistik-cami-

kesilecek/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+YesilGazete+%28Yesi

l+Gazete%29, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
353  İzmir’in Kuş Cenneti’ne iki adet jeotermal kuyu açılacak, https://bianet.org/bianet/cevre/239536-izmir-in-

kus-cenneti-ne-iki-adet-jeotermal-kuyu-acilacak, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

https://www.birgun.net/haber/mapeg-talanda-israrci-606-adet-maden-sahasi-yeniden-ihaleye-cikarildi-335577
https://www.birgun.net/haber/mapeg-talanda-israrci-606-adet-maden-sahasi-yeniden-ihaleye-cikarildi-335577
https://yesilgazete.org/bergamada-turkiyenin-en-kaliteli-8-bin-882-adet-fistik-cami-kesilecek/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+YesilGazete+%28Yesil+Gazete%29
https://yesilgazete.org/bergamada-turkiyenin-en-kaliteli-8-bin-882-adet-fistik-cami-kesilecek/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+YesilGazete+%28Yesil+Gazete%29
https://yesilgazete.org/bergamada-turkiyenin-en-kaliteli-8-bin-882-adet-fistik-cami-kesilecek/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+YesilGazete+%28Yesil+Gazete%29
https://yesilgazete.org/bergamada-turkiyenin-en-kaliteli-8-bin-882-adet-fistik-cami-kesilecek/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+YesilGazete+%28Yesil+Gazete%29
https://bianet.org/bianet/cevre/239536-izmir-in-kus-cenneti-ne-iki-adet-jeotermal-kuyu-acilacak
https://bianet.org/bianet/cevre/239536-izmir-in-kus-cenneti-ne-iki-adet-jeotermal-kuyu-acilacak
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açılmadan bölgede çalışmalar başlatıldı ve Buharkent'te zeytin ağaçları 

söküldü. 354 

● Rize'nin Güneysu ilçesinde yapılmak istenen Alicik-I ve Alicik-II 

HES'lerine karşı açılan iptal davası Rize İdare Mahkemesi'nde görüldü. 

Davaya kötü hava şartları nedeniyle bölge halkı katılmazken, Avukat Remzi 

Kazmaz yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını istediklerini söyledi. 

Kazmaz, davanın olumsuz sonuçlanması halinde Rize'nin 3-5 yıla kadar 

susuz kalacağını ve doğanın tamamen bozulacağını ifade etti.355 

● Balıkesir İl Mera Komisyonu, 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde acele 

toplanarak 100 bin metrekarelik mera alanını maden şirketine verdi. 

Karaayıt ve Bulutçeşme köylerinde bulunan mera alanının Bilfer Madencilik 

tarafından işletilen demir zenginleştirme tesisine atık deposu yapılması için 

tahsis edildi.356 

● Mimarlar Odası, 1. Derece sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) 

arazisindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı için dava açmıştı. Danıştay 6. dairesi, 

sit alanlarında kamuya ait bina yapılabilmesinin önünü açan ilgili kararı 

2020/8233 E. ve 2020/9849 K. numarası ile iptal etti. Bu kapsamda 

AOÇ'deki Saray binasının hukuka aykırı olduğu da tescillendi. Mimarlar 

Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan kararın çok önemli 

olduğunu ifade ederek, “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun bu 

konudaki, ilke kararının iptali için dava açtık, ret kararı verildi. Danıştay 

bu kararı bozdu. Danıştay 6. Dairesi de ilke kararını iptal ederek, tarihi ve 

doğal SİT alanlarında kamuya ait yapılaşma olamayacağına karar verdi. 

Bu kararla birlikte, AOÇ alanlarında, kamu yapıları da yapılamayacağı, 

yargı yoluyla kesinleşti. AOÇ alanları Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine 

uygun hale getirilmelidir. Bu kararı AOÇ alanlarında tahribata yönelik 

açtığımız 160 davaya da sunacağız.” dedi.357 

                                                 
354  CHP’li Süleyman Bülbül: AKP iktidarı yol bahanesiyle yurttaşın tarlasına çörekleniyor, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-suleyman-bulbul-akp-iktidari-yol-bahanesiyle-yurttasin-

tarlasina-corekleniyor-6399535/amp/?__twitter_impression=true, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
355  'HES davası kaybedilirse Rize susuz kalacak',https://www.gazeteduvar.com.tr/hes-davasi-kaybedilirse-rize-

susuz-kalacak-haber-1513860 , Erişim Tarihi: 17.03.2021 
356  Ne yasak dinliyorlar ne hukuk: Köy merası maden şirketine, https://www.birgun.net/haber/ne-yasak-

dinliyorlar-ne-hukuk-koy-merasi-maden-sirketine-343395, Erişim Tarihi: 10.05.2021 
357  Danıştay, AOÇ’ye kamu binası yapılmasını ’hukuksuz’ buldu, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/danistay-aocye-kamu-binasi-yapilmasini-hukuksuz-buldu-

6270405/, Erişim Tarihi: 15.04.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-suleyman-bulbul-akp-iktidari-yol-bahanesiyle-yurttasin-tarlasina-corekleniyor-6399535/amp/?__twitter_impression=true
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-suleyman-bulbul-akp-iktidari-yol-bahanesiyle-yurttasin-tarlasina-corekleniyor-6399535/amp/?__twitter_impression=true
https://www.birgun.net/haber/ne-yasak-dinliyorlar-ne-hukuk-koy-merasi-maden-sirketine-343395
https://www.birgun.net/haber/ne-yasak-dinliyorlar-ne-hukuk-koy-merasi-maden-sirketine-343395
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/danistay-aocye-kamu-binasi-yapilmasini-hukuksuz-buldu-6270405/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/danistay-aocye-kamu-binasi-yapilmasini-hukuksuz-buldu-6270405/
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● Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözelerinde halkın tepkisine 

rağmen yapımına başlanan projedeki ihale, Danıştay 13. Dairesinde açılan 

dava sonucu iptal edildi. İhalenin iptali için dava açan Dersim Kültürel ve 

Doğal Miras Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, Munzur Gözelerinin 

eğlence veya dinlenme projesine değil korunmasına ihtiyaç olduğunu 

söyledi.358 

 

YURTTAŞ MÜCADELELERİ 

 

● Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Kocaeli’nin 

Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi’ne yapmak istediği taş 

ocağı tesisi ve hazır beton santraline ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. Yapılması 

planlanan tesis ve santral, Yalova’da bulunan Karadere sulama ve Kınalı 

içme suyu barajlarına yapı malzemesi çıkarılması için kullanılacak. 

Sebzecilik, meyvecilik ve hayvancılığın devam ettiği Kızderbent’te bölge 

halkı, kurulacak tesis ve santral ile birlikte doğanın hızla tahrip edileceğini 

belirtiyor. Karara karşı çıkan bölge halkı ‘siyaset yapmakla’ suçlanmış, 

hazırladıkları ‘Taş Ocağına Hayır!’ yazılı pankartlar gece yarısı kimliği 

belirsiz kişilerce yakılmıştı.359 

● İstanbul Arnavutköy İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 58 numaralı 

kararında, bölgede hayvancılık ve çiftçilik yapanların en geç Nisan 2021’e 

kadar tahliye işlemlerini başlatmaları istendi. Bu sürede hayvanların 

ahırlardan dışarı çıkarılmaması uyarısı da yapıldı.360 Arnavutköy’de 

köylerin önemli geçim kaynaklarından biri olan süt üretimine yönelik 

hayvancılık, büyük çiftliklerden ziyade küçük aile çiftçiliği şeklinde devam 

sürdürülüyor. Ailelerin hayvancılık ve çiftçilikten başka geçim kaynağı 

olmadığı belirtilen açıklamada şu iFadeler kullanıldı:  “Çiftçilere ait 9 bin 

büyükbaş, 13 bin küçükbaş, 1000 manda bulunmakta olup, mevcut 4 bin 

                                                 
358  Dersim'de Munzur gözelerindeki rekreasyon projesi iptal edildi, 

https://www.evrensel.net/haber/426457/dersimde-munzur-gozelerindeki-rekreasyon-projesi-iptal-

edildi?a=bcd, Erişim Tarihi: 15.04.2021 
359  Kızderbent’e taş ocağı için ÇED onayı: Parası neyse toplayalım, vazgeçsinler!, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kizderbente-tas-ocagi-icin-ced-onayi-parasi-neyse-toplayalim-vazgecsinler-

haber-1517664, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
360  Kanal İstanbul güzergahındaki çiftçilerin tahliyesi isteniyor, https://yesilgazete.org/kanal-istanbul-

guzergahindaki-ciftcilerin-tahliyesi-

isteniyor/?fbclid=IwAR1pHY2gGsXR3bB6ThFXilaRwkOYzfTLi7Gzo-8FGoE_oPrlHaRPZmbjwNI, 

Erişim Tarihi:17.04.2021 

https://www.evrensel.net/haber/426457/dersimde-munzur-gozelerindeki-rekreasyon-projesi-iptal-edildi?a=bcd
https://www.evrensel.net/haber/426457/dersimde-munzur-gozelerindeki-rekreasyon-projesi-iptal-edildi?a=bcd
https://www.gazeteduvar.com.tr/kizderbente-tas-ocagi-icin-ced-onayi-parasi-neyse-toplayalim-vazgecsinler-haber-1517664
https://www.gazeteduvar.com.tr/kizderbente-tas-ocagi-icin-ced-onayi-parasi-neyse-toplayalim-vazgecsinler-haber-1517664
https://yesilgazete.org/kanal-istanbul-guzergahindaki-ciftcilerin-tahliyesi-isteniyor/?fbclid=IwAR1pHY2gGsXR3bB6ThFXilaRwkOYzfTLi7Gzo-8FGoE_oPrlHaRPZmbjwNI
https://yesilgazete.org/kanal-istanbul-guzergahindaki-ciftcilerin-tahliyesi-isteniyor/?fbclid=IwAR1pHY2gGsXR3bB6ThFXilaRwkOYzfTLi7Gzo-8FGoE_oPrlHaRPZmbjwNI
https://yesilgazete.org/kanal-istanbul-guzergahindaki-ciftcilerin-tahliyesi-isteniyor/?fbclid=IwAR1pHY2gGsXR3bB6ThFXilaRwkOYzfTLi7Gzo-8FGoE_oPrlHaRPZmbjwNI
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dekar kaba yem ihtiyacını karşılamakta kullanılan mera alanına sahiptir. 

Arnavutköy’ün bugüne kalan meraları, mevcut hayvan varlığını 

besleyemeyecek oranda azalmıştır.” 

● Cengiz Holding’in İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması 

planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesine 

karşı yurttaş mücadelesi devam ediyor. Jandarmanın sert müdahalesine ve 

gözaltılara361 rağmen mücadeleden vazgeçmeyen köylüler, jandarma 

tarafından ablukaya alınan alana patika yollardan tırmanarak ulaştı. 

Jandarma eşliğinde alana girerek çalışma yapmaya başlayan iş makinaları, 

yurttaşların alanı terk etmeyişiyle iki kez durduruldu. Jandarma tarafından 

darp edilerek gözaltına alınan 15 yurttaştan Güngör Baş yaşadıklarını şu 

ifadelerle anlattı: “Beni yere itip, taşların üzerinde sürüklediler. Her 

tarafımda morluklar var. Gözaltına alındık. Akşam 9’da serbest bırakıldık. 

Ama bugün yine buradayız. Yarın sabah tekrar geleceğiz.”362 dedi. 

Jandarma komutanının ‘taşları aşağı yuvarlayın’ diye emir verdiğini öne 

süren Funda Okyar, “Kepçe yukarıya çıkmış, jandarma her yeri tutmuş. 

Yamacı tırmandık, çıkmaya çalıştıkça bize doğru taş yuvarladılar. Komutan 

emir verdi. Yukarı tırmanınca jandarma üzerimize geldi, bizi darp ettiler. 

Biber gazı göstererek tehdit ettiler” diye konuştu.363 Ancak tüm 

müdahalelere rağmen yurttaşlar direnişlerine iş makineleriyle sökülmek 

istenen ağaçlara çıkarak devam etti.364 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 

Karaismailoğlu ise direnişi hedef alarak "Rize İkizdere’de oynanan oyun ise 

sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi 

bu ülkenin kalkınmasıdır" iddiasında bulundu ve direnişi 'provokasyon' 

olarak nitelendirdi.365  Ayrıca Bakan Karaismailoğlu proje hakkında "Teknik 

ekiplerimiz 10 ayrı bölgede araştırma yaptı. Rize İyidere Lojistik 

                                                 
361  Rize'de Cengiz'e karşı direnişe müdahale: Gözaltılar var, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rizede-

cengize-karsi-direnise-mudahale-gozaltilar-var-1830926, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
362  Dağı aşıp yine geçit vermediler, https://www.birgun.net/haber/dagi-asip-yine-gecit-vermediler-342706, 

Erişim Tarihi: 27.04.2021 

İkizdere’de jandarma, Cengiz için seferber: Halkın üzerine taş yuvarladılar!, 

https://www.birgun.net/haber/ikizdere-de-jandarma-cengiz-icin-seferber-halkin-uzerine-tas-yuvarladilar-

342765, Erişim Tarihi: 27.04.2021 
363  Mücadele alanı evimiz olacak, https://www.birgun.net/haber/mucadele-alani-evimiz-olacak-342840, Erişim 

Tarihi: 03.04.2021 
364  İkizdereliler, doğa katliamına ağaçlara çıkarak direniyor, https://www.birgun.net/haber/ikizdereliler-doga-

katliamina-agaclara-cikarak-direniyor-342889, Erişim tarihi: 03.05.2021 
365  Bakan Karaismailoğlu, İkizdere direnişini hedef aldı: 'Provokasyon' suçlaması!, 

https://www.birgun.net/haber/bakan-karaismailoglu-ikizdere-direnisini-hedef-aldi-provokasyon-suclamasi-

344366, Erişim Tarihi: 27.05.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rizede-cengize-karsi-direnise-mudahale-gozaltilar-var-1830926
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rizede-cengize-karsi-direnise-mudahale-gozaltilar-var-1830926
https://www.birgun.net/haber/dagi-asip-yine-gecit-vermediler-342706
https://www.birgun.net/haber/ikizdere-de-jandarma-cengiz-icin-seferber-halkin-uzerine-tas-yuvarladilar-342765
https://www.birgun.net/haber/ikizdere-de-jandarma-cengiz-icin-seferber-halkin-uzerine-tas-yuvarladilar-342765
https://www.birgun.net/haber/mucadele-alani-evimiz-olacak-342840
https://www.birgun.net/haber/ikizdereliler-doga-katliamina-agaclara-cikarak-direniyor-342889
https://www.birgun.net/haber/ikizdereliler-doga-katliamina-agaclara-cikarak-direniyor-342889
https://www.birgun.net/haber/bakan-karaismailoglu-ikizdere-direnisini-hedef-aldi-provokasyon-suclamasi-344366
https://www.birgun.net/haber/bakan-karaismailoglu-ikizdere-direnisini-hedef-aldi-provokasyon-suclamasi-344366
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Limanı’nda deniz altında kalacak en iyi taşın bu bölgede olduğu belirlendi" 

dedi.  Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç yapmış olduğu 

açıklamada, ÇED Raporunda alternatif yerin araştırılmadığının ifade 

edildiğini söyledi. Proje Tanıtım Dosyası'ndan paylaşılan kısımda şu 

ifadeler yer alıyor: "Ayrıca bölgenin jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle 

bazalt ocağı işletmeye müsait olması; maden işletmelerinin ekonomik 

olabilmesi ve amacına uygun olarak işletilebilmesi için işletmeler 

malzemenin bulunduğu alanda kurulması gerekliliği nedenleri ile alternatif 

bir alan arayışına gidilmemiştir. Tüketim yerlerine yakınlığı, ulaşım 

özellikleri ve ekonomik hammadde temini göz önünde bulundurulmuş ve söz 

konusu proje alanı uygun görülmüştür."366 Bir diğer yandan bütün tepkilere 

rağmen sürdürülen taş ocağı inşaatına karşı köylülerin direnişi "eylem 

yasağı" kararlarıyla da engellenmek istendi. 367 

● Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kızılkaya köyünde, yıllar önce açılan ancak 

faaliyette olmayan maden ocağı yeniden işletilmeye başlandı. Aleattin 

Yıldırım’a ait Helda Madencilik şirketine 6 Ocak 2021 tarihinde demir ve 

her türlü değerli ve değersiz maden malzemesinin işlenmesi ve satışının 

yapılması için ruhsat verildi.Hayvancılıkla uğraşan Selman Kaya, ocağın 

faaliyet göstereceği nokta ile köylerinin arasında 200 metre mesafe 

olduğunu, tesisin yapıldığı noktanın hayvan otlattıkları bölgeye de tarım 

arazilerine de çok yakın olduğunu belirterek, “Yaşam alanlarımız 

bitirilecek” dedi. Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Sadi Kırbıyık da köydeki 

tek geçim kaynaklarının da ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi. Daha 

önce bölgede bir dağa şantiye kurulduğunu, şantiyenin şimdi de oturdukları 

köye geldiğini belirten Kırbıyık,  “Köyümüzün meralarını, yollarını bozup 

bozup gidiyorlar” diye tepki gösterdi. Kırbıyık, maden ocağı başında 

oturma eylemi yaptıklarında yüzbaşı ve kaymakamla aralarında geçen 

konuşmayı şöyle aktardı: “Bu hayvanların otlayacağı yer kalmazsa biz 

burada ne yapalım? Kaymakama, yüzbaşına da söyledim ben. Biz burayı 

terk edelim dedim. Cumhurbaşkanı bizi 'Hayvancılığı çoğaltın, destek 

                                                 
366  CHP'li Öztunç’tan Bakan Karaismailoğlu’na istifa çağrısı: Evrak sahteciliği yaptığınızı itiraf ediyorsunuz, 

https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztunc-tan-bakan-karaismailoglu-na-istifa-cagrisi-evrak-sahteciligi-

yaptiginizi-itiraf-ediyorsunuz-344276, Erişim Tarihi: 27.05.2021 
367  Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasağı 15 gün uzatıldı, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rizenin-ikizdere-ilcesinde-gosteri-yuruyus-ve-basin-aciklamasi-

yasagi-15-gun-uzatildi-1840700, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztunc-tan-bakan-karaismailoglu-na-istifa-cagrisi-evrak-sahteciligi-yaptiginizi-itiraf-ediyorsunuz-344276
https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztunc-tan-bakan-karaismailoglu-na-istifa-cagrisi-evrak-sahteciligi-yaptiginizi-itiraf-ediyorsunuz-344276
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rizenin-ikizdere-ilcesinde-gosteri-yuruyus-ve-basin-aciklamasi-yasagi-15-gun-uzatildi-1840700
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rizenin-ikizdere-ilcesinde-gosteri-yuruyus-ve-basin-aciklamasi-yasagi-15-gun-uzatildi-1840700
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verelim' diye teşvik ediyor ama biz bu durumda nasıl çoğaltalım, hayvancılık 

bitiyor.”368 

● Ordu'nun Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Altıntepe 

Maden Şirketi'nin maden sahasını büyütmek için başlattığı ÇED süreci 

tamamlanmadan Fatsa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılmak 

istenen ağaç kesimi Ordu Çevre Derneği, çeşitli kuruluş ve siyasi partilerin 

temsilcileri tarafından müdahale edilerek durduruldu.369 

 

KENT VE DOĞA TAHRİBATI  

 

● Bodrum'daki 3 bin 500 yıllık Pedasa Antik Kenti defineciler tarafından talan 

edildi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ortaya çıkan defineciler, 

zengin bir tarihe sahip olan antik kentte her taşın altına bakarak tarihi 

yapılara zarar verdiler.370 

● Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi yakınlarında Karyek 

Jeotermal isimli firmanın elektrik dağıtım şirketi AYDEM'e haber vermeden 

yaptığı kazıda organize sanayi bölgesini besleyen müstakil elektrik kabloları 

koparıldı. Kaçak kazı nedeniyle kopan tellerin ardından sanayi kuruluşları 

elektrik kesintisi sebebiyle milyonlarca liralık zarara uğradı.371 

● Bingöl’de özel bir şirket tarafından yapılması planlanan iki adet Gözeler 

HES Barajı için 450 hektarlık birinci sınıf tarım arazisinin suya gömüleceği 

belirtildi.372 

● Aydın'ın Germencik ilçesinin Park Mahallesi'nde, evlerin 50 metre yakınına 

açılan jeotermal kuyusunda bir patlama yaşandı. Yaklaşık 25 metre 

                                                 
368  Kızılkaya köylüleri: Hepimizi cezaevine koysunlar, öyle açsınlar maden ocağını, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kizilkaya-koyluleri-hepimizi-cezaevine-koysunlar-oyle-acsinlar-ocagi-

haber-1515089, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
369  Fatsa'da maden için yapılan ağaç kesimini yaşam savunucuları durdurdu, 

https://www.evrensel.net/haber/427847/fatsada-maden-icin-yapilan-agac-kesimini-yasam-savunuculari-

durdurdu, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
370  3500 yıllık Pedasa Antik Kenti'ni talan ettiler, https://tr.sputniknews.com/foto/202102111043785836-3500-

yillik-pedasa-antik-kentini-talan-

ettiler/#:~:text=Bodrum'daki%203%20bin%20500,bakarak%20tarihi%20yap%C4%B1lara%20zarar%20ver

diler., Erişim Tarihi: 17.03.2021 
371  Jeotermalcilerin kaçak kazısı milyonlarca lira zarara neden oldu, 

https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6949678/jeotermalcilerin-kacak-kazisi-milyonlarca-lira-zarara-neden-

oldu, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
372  HDP: Bingöl’de Gözeler HES Barajı için 450 hektarlık tarım arazisi suya gömülecek, 

https://medyaport.net/2021/03/02/hdp-bingolde-gozeler-hes-baraji-icin-450-hektarlik-tarim-arazisi-suya-

gomulecek/?doing_wp_cron=1614852307.9377880096435546875000, 02.03.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kizilkaya-koyluleri-hepimizi-cezaevine-koysunlar-oyle-acsinlar-ocagi-haber-1515089
https://www.gazeteduvar.com.tr/kizilkaya-koyluleri-hepimizi-cezaevine-koysunlar-oyle-acsinlar-ocagi-haber-1515089
https://www.evrensel.net/haber/427847/fatsada-maden-icin-yapilan-agac-kesimini-yasam-savunuculari-durdurdu
https://www.evrensel.net/haber/427847/fatsada-maden-icin-yapilan-agac-kesimini-yasam-savunuculari-durdurdu
https://tr.sputniknews.com/foto/202102111043785836-3500-yillik-pedasa-antik-kentini-talan-ettiler/#:~:text=Bodrum'daki%203%20bin%20500,bakarak%20tarihi%20yap%C4%B1lara%20zarar%20verdiler
https://tr.sputniknews.com/foto/202102111043785836-3500-yillik-pedasa-antik-kentini-talan-ettiler/#:~:text=Bodrum'daki%203%20bin%20500,bakarak%20tarihi%20yap%C4%B1lara%20zarar%20verdiler
https://tr.sputniknews.com/foto/202102111043785836-3500-yillik-pedasa-antik-kentini-talan-ettiler/#:~:text=Bodrum'daki%203%20bin%20500,bakarak%20tarihi%20yap%C4%B1lara%20zarar%20verdiler
https://tr.sputniknews.com/foto/202102111043785836-3500-yillik-pedasa-antik-kentini-talan-ettiler/#:~:text=Bodrum'daki%203%20bin%20500,bakarak%20tarihi%20yap%C4%B1lara%20zarar%20verdiler
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6949678/jeotermalcilerin-kacak-kazisi-milyonlarca-lira-zarara-neden-oldu
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6949678/jeotermalcilerin-kacak-kazisi-milyonlarca-lira-zarara-neden-oldu
https://medyaport.net/2021/03/02/hdp-bingolde-gozeler-hes-baraji-icin-450-hektarlik-tarim-arazisi-suya-gomulecek/?doing_wp_cron=1614852307.9377880096435546875000
https://medyaport.net/2021/03/02/hdp-bingolde-gozeler-hes-baraji-icin-450-hektarlik-tarim-arazisi-suya-gomulecek/?doing_wp_cron=1614852307.9377880096435546875000
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yüksekliğe çıkan 160 derece sıcaklıktaki jeotermal akışkan ve zehirli buhar 

mahallede panik ve korkuya neden olurken, jeotermal firması mahalle 

sakinlerine “Evlerinizden dışarı çıkmayın tehlike var” uyarısı yaptı.373 

● Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde Bozdoğan 

Belediyesi’ne ait arazide bulunan yaklaşık 200 zeytin ağacı önce kesildi, 

daha sonra iş makinaları ile köklenerek söküldü. Vatandaşlar ağaçların ne 

amaçla kesildiğini bilmezken Belediye başkanı Ufuk Altıntaş; “O bölgede 

TOKİ yapacağız" açıklamasında bulundu. Zeytin ağaçlarının kesilmesine 

tepki gösteren bazı vatandaşlar; "Burada hazır yetişmiş 25-30 senelik zeytin 

ağaçlarını kestiler. Hiç mi vicdanınız sızlamadı. Bir zeytin ağacı kaç senede 

yetişiyor. Zeytin koruma kanunu var. Vatandaş bir zeytin ağacını 

kesemiyorken, belediye 1 günde 200’e yakın ağacı yerinden söktü. Buradaki 

ağaçlar neden söküldü onu da bilmiyoruz" ifadelerini kullandılar.374 

● Tüm uyarılara rağmen 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimden hemen önce 

uygulamaya konulan İmar Affı’nın bilançosu belli oldu. Türkiye genelinde 

3 milyon 141 bin 821 başvurunun alındığı İmar Affı uygulaması kapsamında 

7,2 milyon kaçak bağımsız yapının ruhsatlandırıldığı, 25,5 milyar TL gelir 

elde edildiği öğrenildi.375 

● Muğla’nın Bodrum ilçesinde Özelleştirme İdaresi tarafından 1,1 milyon 

metrekarelik Hazine arazisini imara açılarak satışa çıkarıldı. Kamu 

arazisinin imara açılıp satışa çıkartılarak ve yapılaşmaya açılarak, oldu 

bittiye getirildiğini anlatmak ve Bodrum’un geleceğini korumak için basın 

toplantısını düzenlediklerini belirten Başkan Aras, “Doğası, tarihi ve kültürü 

ile 3500 yıllık geçmişe sahip Bodrum yarımadasında büyük bir koruma 

kullanma dengesi ile gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bodrum şu 

anda her zamankinden daha çok korunacak hale gelmiştir. Bodrum’un 

yapılaşmaya değil korunmaya ihtiyacı var” dedi.376 

                                                 
373  Jeotermal borusu patladı, ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıldı, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/jeotermal-borusu-patladi-disari-cikmayin-uyarisi-yapildi-6401292/, 

Erişim Tarihi: 03.05.2021 
374  TOKİ için zeytin ağaçlarını kestiler, https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6930938/toki-icin-zeytin-

agaclarini-kestiler, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
375  7,2 milyon kaçak yapıya ruhsat, https://www.birgun.net/haber/7-2-milyon-kacak-yapiya-ruhsat-342710, 

Erişim Tarihi: 03.05.2021 
376  Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı, tepki yağdı, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-11-milyon-metrekarelik-imara-acti-tepki-yagdi-1834045, 

Erişim Tarihi: 27.05.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/jeotermal-borusu-patladi-disari-cikmayin-uyarisi-yapildi-6401292/
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6930938/toki-icin-zeytin-agaclarini-kestiler
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6930938/toki-icin-zeytin-agaclarini-kestiler
https://www.birgun.net/haber/7-2-milyon-kacak-yapiya-ruhsat-342710
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-11-milyon-metrekarelik-imara-acti-tepki-yagdi-1834045
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● Marmara Denizinde görülen deniz salyası, şubat ayından bu yana etkisini 

sürdürüyor. İstanbul başta olmak üzere Yalova, İzmit, Bandırma Körfezi ve 

Bursa Mudanya sahilinde beyaz bir tabaka halinde görülen deniz salyası 

büyük bir kirlilik yaratıyor. Bu kapsamda, kirlilik ve kokunun çevreyi 

rahatsız ettiği ve balıkçıların iki aya yaklaşık bir süredir avlanmaya ara 

vermek zorunda kaldığı ifade edilmiştir. Ege Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, aşırı alg çoğalması veya alg 

patlaması denilen olayın, göllerde, yüzlerce yıllık süreçte yaşlanmaya bağlı 

görülen doğal bir olay olduğunu söylerken deniz ve okyanuslardaki aşırı alg 

çoğalmasının "doğal bir süreç" olarak görülmemesi gerektiğini 

vurgulayarak bu durumun biyolojik bir kirlenme türü olduğunu ifade etti. 

İstanbul Üniversitesi Plankton Çalışma grubu ise deniz salyası ile ilgili bir 

çalışma başlatarak çalışmayı TÜBİTAK’a sundu. Marmara Denizi’nin 

birçok noktasından aldıkları örneklerle çalışmaya başlayan ekip, ilk etapta 

alınan örneklerde yüksek tuzluluk oranı tespit ettiğini ifade etmiştir. Doç. 

Dr. Muharrem Balcı da küresel ısınmanın etkisinin giderek arttığını ve 

mevcut durumda bazı özel mikroorganizma gruplarının ortaya çıkarak 

balıkları etkileyebileceğini ifade etti. İBB tarafından yapılan 4 mayıs tarihli 

açıklamada, deniz salyasının Marmara'da ilk defa görüldüğü, açık 

kahverengi ve köpük gibi görülen deniz salyalarına karşı deniz yüzeyi 

temizleme tekneleri ile mücadele edildiği ancak teknelerin deniz salyasının 

akışkan, yapışkan ve sıvımsı olmasından ötürü yeterli etkiyi gösteremediği 

ifade edilmiştir. Aynı zamanda İBB, Tarım ve Orman Bakanlığı ve 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin ortak çalışma yürüttüğü ve saha 

araştırması yürütüldüğü belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 

yapılan açıklamaya göre de deniz salyası ile mücadele yürütüldüğü ve 

ekiplerin temizlik çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Deniz salyası 

nedeniyle Kocaeli’nde balık ve yunuslar telef olmuştur. Konu ile ilgili 

Kocaeli Doğa Hakları İzleme Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan 

çalışmada, “Deniz salyası nedeniyle, balıkçıların kış döneminde şikayetçi 

olduğu ve ağların gözeneklerini tıkamaktadır. Bu sezonda Marmara'da 

balık sezonu erken kapatıldı. Gelecek sezonlar belki de hiç olmayacaktır” 

bilgisine de yer verildi.  Mayıs ayına gelindiğinde, sorun giderek büyürken 

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, müsilaj kriziyle ilgili "Marmara 

Denizi başta olmak üzere, tüm deniz ve göl çevrelerinde kurulu olan atık su 
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arıtma tesislerinin (evsel-sanayi-endüstri) bir an önce denetlenip, deşarj 

değerleri yasal sınırlar içerisinde olmayan tesislere gerekli yaptırımların 

yapılması ve bir an önce harekete geçilmesi için ilgili tüm kurum ve 

kuruluşları göreve çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.377 

 

HAYVAN HAKLARI 

 

● AKP eski Grup Başkanvekili Özlem Zengin‘in hayvan hakları yasasıyla 

yaptığı açıklama sonrasında eleştiriler dile getirildi. Hayvanlara Adalet 

Derneği (HAD) Başkanı Avukat Hülya Yalçın, bahsedilen yasanın 

hayvanları korumayacağını belirterek “Adeta yeni bir ölüm yasası 

çıkarıyorlar. Hazırlanan taslakla hiçbir alakası yok. İleriye değil daha 

geriye çekilmiş. Ama bunu süslü laflarla yayınlıyorlar. Hiç dokunmasalar 

şu anki haline daha iyi.” dedi. Zengin’in, yeni hayvan hakları yasasında bir 

evin içerisinde maksimum üç köpek bulunabileceğini açıklaması üzerine 

Yalçın, böyle bir uygulamanın özel hayata müdahale olacağını ve anayasaya 

tamamen aykırı olduğunu ifade ederek,  açıklanan cezaların da yetersiz 

olduğunu belirtti. Bu kapsamda yasanın hayvanları koruyan bir yasa 

olmadığı vurgulandı.378 Hayvan haklarıyla ilgili yasa teklifi ise hala 

sunulmadı. 

● Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş bir araziye atılan moloz ve toprak 

yığınlarının altında yaklaşık 20 köpeğin cansız bedeni bulundu.379 

● Ankara‘da, Gölbaşı Sanayi Sitesi‘nde geri dönüşüm işi yapan Duran Turan, 

Gölbaşı Hayvan Barınağı yakınlarındaki çöp yığınlarının arasında yanmış 

halde bir köpek buldu. Turan, “Kepçe geliyor, burada çalışma yapıyor. 

Dedim, ‘ne yapıyorsunuz burada’, yangını söndürdüklerini söylediler. O 

sırada burada hayvan kemikleri vardı. Akşam da yüklemişler götürmüşler. 

(...) Mezarlığın orada gömülen köpekleri de ben buldum. Bir haftadır tehdit 

                                                 
377  Marmara ve Ege'deki 31 belediyeden 'deniz salyası' çağrısı, https://www.birgun.net/haber/marmara-ve-ege-

deki-31-belediyeden-deniz-salyasi-cagrisi-346636, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
378  [Hayvan hakları yasası nerede?] Yasayla ilgili açıklamalar hayal kırıklığı yarattı: Yeni yasa da hayvanları 

korumayacak, https://yesilgazete.org/hayvan-haklari-yasasi-nerede-yasayla-ilgili-aciklamalar-hayal-

kirikligi-yaratti-yeni-yasa-da-hayvanlari-korumayacak/, Erişim Tarihi: 02.04.2021 
379  Ankara'da molozların arasında 20 köpeğin cansız bedeni bulundu, 

https://www.evrensel.net/haber/427006/ankarada-molozlarin-arasinda-20-kopegin-cansiz-bedeni-bulundu, 

Erişim Tarihi: 16.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/marmara-ve-ege-deki-31-belediyeden-deniz-salyasi-cagrisi-346636
https://www.birgun.net/haber/marmara-ve-ege-deki-31-belediyeden-deniz-salyasi-cagrisi-346636
https://yesilgazete.org/hayvan-haklari-yasasi-nerede-yasayla-ilgili-aciklamalar-hayal-kirikligi-yaratti-yeni-yasa-da-hayvanlari-korumayacak/
https://yesilgazete.org/hayvan-haklari-yasasi-nerede-yasayla-ilgili-aciklamalar-hayal-kirikligi-yaratti-yeni-yasa-da-hayvanlari-korumayacak/
https://www.evrensel.net/haber/427006/ankarada-molozlarin-arasinda-20-kopegin-cansiz-bedeni-bulundu
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mesajları, tehdit telefonları alıyorum. Burada yaklaşık 30- 40 hayvan kemiği 

vardı, birbirine karışmış kemikler kaynamış.” ifadelerinde  bulundu. 380 

  

                                                 
380  [Hayvan hakları yasası nerede?] Ankara’da bir köpek yanmış halde bulundu, https://yesilgazete.org/hayvan-

haklari-yasasi-nerede-ankarada-bir-kopek-yanmis-halde-bulundu/, Erişim Tarihi: 17.03.2021 

https://yesilgazete.org/hayvan-haklari-yasasi-nerede-ankarada-bir-kopek-yanmis-halde-bulundu/
https://yesilgazete.org/hayvan-haklari-yasasi-nerede-ankarada-bir-kopek-yanmis-halde-bulundu/
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D. HAPİSHANELERİN DURUMU 

 

● Hapsetmeye dair politikalar devam ederken Mart ayında 3 yeni S Tipi 

Cezaevi kuruldu.381  

● Adalet Bakanlığı'nın 2021 Yılı Performans Programı'na göre Türkiye'de bu 

yıl 39 yeni cezaevi yapılması planlanıyor. Bakanlığın programı esas 

alındığında yeni cezaevleri sırada. Hapishane ve hapsetmenin dışında 

alternatifler düşünülmezken hapishane sayıları artmaya devam ediyor.382  

● Türkiye'de halihazırda 374 cezaevi mevcuttur. Bu cezaevlerinin kapasitesi 

ise 250 bin 756 kişi. Geçen yıl Nisan ayında çıkarılan infaz yasasına ve açık 

cezaevlerindekilerin izne çıkmasına rağmen cezaevlerinde halen 276 bin 

438 mahpus bulunuyor. Bu kapsamda, kapasite fazlası %9,70 şeklindedir. 

Bu mahpusların 235.775’i hükümlü, 40.663’si tutuklu. Mahpusların 200’si 

LGBTİ, 7.897’si yabancı, 1.453’ü ise ağırlaştırılmış müebbet mahkumudur. 

Hapishanelerde 18 yaş altında 1.615 çocuk tutulurken 10.208 kadın 

mahpusun yanında annesi ile kalan çocuk sayısı ise 743’tir. Tüm bu veriler 

kapsamda, Türkiye'de cezaevi sayısındaki artışı doğru okuyabilmek için 

mahpus sayısındaki artışın öncelikli olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 2005 yılında 50-60 bin civarında olan mahpus sayısı gitgide 

artmıştır. 31 Aralık 2019 tarihinde cezaevinde bulunan kişi sayısı, 2018 

yılının aynı tarihine göre yüzde 10.1 artarak, 291 bin 546’ya yükselmişti. 

2018 yılında bu sayı 264 bin 842'ydi.  

● Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) verilerine göre Türkiye 

genelinde, 7 kapalı çocuk ve gençlik kapalı cezaevi ve 4 çocuk eğitimevi 

var. 5 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Türkiye hapishanelerinde 12-18 yaş 

                                                 
381  3 yeni S Tipi Cezaevi kuruldu, https://www.gazeteduvar.com.tr/3-yeni-s-tipi-cezaevi-kuruldu-haber-

1517839, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
382  Avrupa Konseyi: Tutuklu oranı en yüksek ülke Türkiye, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-

56673644, Erişim Tarihi: 27.05.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/3-yeni-s-tipi-cezaevi-kuruldu-haber-1517839
https://www.gazeteduvar.com.tr/3-yeni-s-tipi-cezaevi-kuruldu-haber-1517839
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56673644
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56673644
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aralığında 1170 tutuklu çocuk, 426 hükümlü çocuk bulunmakta. Çocukların 

bir kısmı yetişkin hapishanelerinin çocuk koğuşunda tutulmakta.383  

● Avrupa Konseyi'nin 2020 ceza istatistikleri raporuna göre Türkiye, 31 Ocak 

2020 itibarıyla, Rusya'yı da geçerek 100 bin kişiye düşen hapishane 

nüfusunda 357,2 kişiyle ilk sıraya yükseldi.384 Bu kapsamda oran, 2010 ile 

2020 yılları arasında yüzde 115,3 arttı.  

● Özgürlük için Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) Hapishane Komisyonu, 

Covid-19 salgını sürecinde cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve artan 

Corona virüsü vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, salgın 

açısından en riskli alanların başında cezaevlerinin geldiği, bu süreçte 

cezaevlerinde ‘pandemi tedbirleri adı altında mutlak bir tecrit hali yaşandığı’ 

kaydedildi. Tutukluların yaşam haklarının büyük bir risk altında olduğuna 

işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Hapishanelerde hem vaka 

sayısının artması hem de ölümlerin yaşanması karşısında yetkililer tamamen 

sessizliğe bürünmüştür. Bir yandan salgın nedeniyle ölümlerin yaşanması, 

kalıcı hastalıkların meydana gelmesi bir yandan da hasta mahpusların 

infazların durdurulmaması, hapishaneleri birer hak ihlali alanına 

dönüştürmüştür. Mahpusların sağlık ve yaşam hakkının korunması 

yükümlülüğü ve işkence yasağı kapsamında aşı, test kiti ve tedavi 

imkanlarına eşit erişimin sağlanması için gerekli girişimler yapılmalı. 

Hasta, yaşlı ve çocuklu mahpusların derhal tahliyesinin sağlanması ve tüm 

mahpusları kapsayacak eşit ve adil bir infaz yasası değişikliğinin yapılması 

için yetkilileri adım atmaya, kamuoyunu da duyarlılığa davet ediyoruz.”385 

● İnsan Hakları Derneği, 2020 Yılı Cezaevi İhlal Raporu’nun açıkladı. İHD 

Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında konuşan İHD Eş Genel 

Başkanı Öztürk Türkdoğan, 2020 yılında tutuklulardan 266 mektup 

                                                 
383  Türkiye’de çocuk cezaevleri adeta bilinmezlik kuyusu, https://www.evrensel.net/haber/426981/turkiyede-

cocuk-cezaevleri-adeta-bilinmezlik-kuyusu, 01.03.2021 
384  Avrupa Konseyi: Tutuklu oranı en yüksek ülke Türkiye, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-

56673644?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_custom4=54A59D26-9844-11EB-82E7-

347C0EDC252D&at_custom3=BBC+Turkey&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64, Erişim 

Tarihi: 21.04.2021 
385  ÖHD: Cezaevlerinde salgın yayılıyor, https://gazetekarinca.com/2021/05/cezaevlerinde-salgin-yayiliyor/, 

Erişim tarihi: 03.06.2021 

https://www.evrensel.net/haber/426981/turkiyede-cocuk-cezaevleri-adeta-bilinmezlik-kuyusu
https://www.evrensel.net/haber/426981/turkiyede-cocuk-cezaevleri-adeta-bilinmezlik-kuyusu
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56673644?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_custom4=54A59D26-9844-11EB-82E7-347C0EDC252D&at_custom3=BBC+Turkey&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56673644?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_custom4=54A59D26-9844-11EB-82E7-347C0EDC252D&at_custom3=BBC+Turkey&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56673644?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_custom4=54A59D26-9844-11EB-82E7-347C0EDC252D&at_custom3=BBC+Turkey&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64
https://gazetekarinca.com/2021/05/cezaevlerinde-salgin-yayiliyor/
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geldiğini ve 54 ayrı başvuru aldıklarını söyledi. Yıl boyunca toplam bin 182 

tutuklunun çeşitli konularla ilgili hak ihlal ihbarları aldıklarını belirtti.386 

● Bağcılar’da bir polisin öldürülmesiyle ilgili yargılanan ve 16 Şubat’ta 

tahliye edilen 17 yaşındaki Kadir Aktar, iki gün sonra başka bir dosyadan 

şüpheli olduğu belirtilerek yeniden tutuklandı. Bir gün Maltepe Çocuk 

Cezaevinde kalan Aktar’ın 19 Şubat’ta ölüm haberi geldi. Kayıtlar ‘intihar’ 

olarak geçti.387 

● Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Derya Taşkıran, cezaevinde 

yaşanan hak ihlallerine dikkat çekerek 3 aylık elektrik faturasının tek seferde 

tahsil edildiğine dikkat çekti. Yazmış olduğu mektupta, “Her ay elektrik 

faturası kesiliyor. 3 ay boyunca elektrik faturası getirmediler. 3 ay sonra 

toplu halde faturaları getirerek belli bir tarihe kadar ödememiz istendi. 

Hesaplarımızdaki paranın büyük bir kısmını tek seferde faturalara vermek 

zorunda kaldık.  Faturalar dışında hesaplarımızdan para çekildiğini fark 

ettik, düzeltilmesini istedik. Fakat ‘kontrol edemeyiz’ dediler” ifadelerine 

yer verdi. Taşkıran, ayrıca ihtiyaçları olan “cımbızın” kantinde 

satılmadığını, televizyonda belli sayıda kanalları izleyebildiklerini, kantine 

gerekli kırtasiye malzemelerinin getirilmediğini, kitaplara ulaşamadıklarını 

ve mektuplarının sistematik şekilde karalandığını aktardı. Telefon haklarının 

tam olarak uygulanmadığını da aktaran Taşkıran, keyfi disiplin cezalarının 

verildiğini yazdı.388 

● Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin 

Çakıcı'nın Kırıkkale Keskin Cezaevinde sahte sağlık raporuyla cezaevinde 

otoritesini kurduğunu belirterek, "7/24 ziyaretçi, dışarıdan yemek, Kars 

kaşarı, kahve getirme izni verildi. Bu raporları yazan doktorlar beraat etti" 

ifadelerini kullanarak, “Keskin Aile Sağlığı Merkezi, 14 Ekim 2017'de 

yazdığı raporunda, 'istemediği sürece il içi ve dışı hiç bir hastaneye sevk 

edilemez' diye rapor verdi. 20 Mart 2018'de 'Kırıkkale dışına hava, kara ve 

deniz yolu ile ambulansla dahi gitmesi hayati tehlike arz etmektedir'  denildi. 

                                                 
386  İHD’den cezaevi raporu: 1182 tutuklu hak ihlali başvurusu yaptı, 

https://www.evrensel.net/haber/429574/ihdden-cezaevi-raporu-1182-tutuklu-hak-ihlali-basvurusu-yapti, 

Erişim Tarihi: 03.06.2021 
387  Tahliye edildi, 2 gün sonra tutuklandı, intihar haberi geldi… Kadir Aktar’a ne oldu?, 

https://www.evrensel.net/haber/426429/tahliye-edildi-2-gun-sonra-tutuklandi-intihar-haberi-geldi-kadir-

aktara-ne-oldu, 21.02.2021 
388  Cezaevinde hak ihlali: 3 aylık fatura tek seferde tahsil edildi, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/267555/cezaevinde-hak-ihlali-3-aylik-fatura-tek-seferde-tahsil-

edildi, Erişim Tarihi: 26.04.2021 

https://www.evrensel.net/haber/429574/ihdden-cezaevi-raporu-1182-tutuklu-hak-ihlali-basvurusu-yapti
https://www.evrensel.net/haber/426429/tahliye-edildi-2-gun-sonra-tutuklandi-intihar-haberi-geldi-kadir-aktara-ne-oldu
https://www.evrensel.net/haber/426429/tahliye-edildi-2-gun-sonra-tutuklandi-intihar-haberi-geldi-kadir-aktara-ne-oldu
https://www.gercekgundem.com/guncel/267555/cezaevinde-hak-ihlali-3-aylik-fatura-tek-seferde-tahsil-edildi
https://www.gercekgundem.com/guncel/267555/cezaevinde-hak-ihlali-3-aylik-fatura-tek-seferde-tahsil-edildi
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Kırıkkale'de deniz yoktu ya, neyse! Çakıcı, cezaevinde kalma kurallarını 

kendisi belirledi." değerlendirmesini yaptı. 

● Avukat Sümeyra Bulduk, Bakırköy Cezaevi'nde bir koğuşun tamamen 

virüse yakalandığı bilgisini verdi. Bulduk, mahpusların yataktan dahi 

kalkamadıklarını, yüksek ateşleri olmasına rağmen test yapılmadığını ve 

revire dahi çıkarılmadığını ailelerden öğrendiklerini belirtti ve şu ifadelerde 

bulundu: “Müvekkilim bu haftaki telefon hakkını yine tutuklu bulunan 

babasıyla görüş için kullandığından dolayı ailesine direkt bilgi iletemedi. 

Geçen haftaki görüşmesinde, koğuşta birkaç kişinin hasta olduğunu ancak 

revire çıkarılmadıklarını söylemişti. Dolayısıyla koğuşta bulunan 

tutukluların ailelerinden bilgi alabiliyoruz, dün geceden beri cezaeviyle de 

görüşmeye çalışıyorum. Koğuşta yalnızca 4 kişinin oruç tuttuğu, geri 

kalanların tamamının yataklarından çıkamadıkları, yüksek ateşleri olduğu, 

şiddetli sırt ağrıları çektikleri, ishal ve mide bulantısı yaşadıkları iletilmiş 

ailelerine.” Bir diğer yandan Silivri Cezaevinden ailelerine ulaşan 

mahpuslar, korona testi yaptırdıklarını ancak testin sonuçlarının 

kendilerine iletilmediğini aktardı. Ayrıca mahpuslar, bir koğuşta bulunan 

bütün mahpuslara test sonucu bildirilmeden kendilerine Favipiravir ilacı 

verildiğini ve bu ilacın kullanımının zorunlu tutulduğunu söyledi.389 

● Sincan Kadın Cezaevi’nden mektup yazan Eylem Yücel, gönderilen ya da 

satın aldıkları dergilerin, kitapların kendilerine ulaşmadığını, mektuplarının 

sansürlendiğini, avukatına gönderdiği mektubun bile okunduğunu ifade etti. 

Diğer yandan, hijyen sorunlarının devam ettiğini vurguladı: “COVID-19 

sürecinin başında koğuşlarda haftada bir dezenfekte işlemi yapılırken, 3 

aydır hiçbir şey yapılmadı. Pandemi önlemi kapsamında koğuş başına 500 

ml sıvı sabun ve çamaşır suyu aylık olarak dağıtılmaya başlandı. Hapishane 

personeli ise maske ve mesafe gibi kurallara dikkat etmiyor, pandemi de hak 

gasplarının bahanesi haline geldi. Pandemi sürecinde personel az olduğu 

için mektuplar, koliler verilmiyor, gecikiyor…”390 

● Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan avukat Aytaç Ünsal ile görüşen avukat 

Güçlü Sevimli, bianet’e yaptığı açıklamada, Ünsal’ın bacaklarındaki 

nöropati (sinir ucu iltihabı) tedavisi için alması gereken saf B vitaminine 

                                                 
389  'Test yok korona yok' ama koğuşun tamamı hasta, https://www.gazeteduvar.com.tr/test-yok-korona-yok-

ama-kogusun-tamami-hasta-haber-1521664, Erişim Tarihi: 11.05.2021 
390  “Parası olmayan mahpus mektup bile atamıyor”, https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/243569-parasi-

olmayan-mahpus-mektup-bile-atamiyor, Erişim Tarihi: 11.05.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/test-yok-korona-yok-ama-kogusun-tamami-hasta-haber-1521664
https://www.gazeteduvar.com.tr/test-yok-korona-yok-ama-kogusun-tamami-hasta-haber-1521664
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/243569-parasi-olmayan-mahpus-mektup-bile-atamiyor
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/243569-parasi-olmayan-mahpus-mektup-bile-atamiyor
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ulaşamadığını ifade etti. Nöroloji uzmanının reçete ettiği ilacın, cezaevi 

revişi doktorunca yazılmadığı için Ünsal’ın ilacı alamadığını söyleyen 

avukat Sevimli, hapishanedeki sağlık dosyasında da bunun çok net 

belirtildiğini belirtti ve “Zaten hem infaz kanununa hem tüzük ve 

yönetmeliklere göre, hapishane idaresinin en temel görevi mahpusların 

yaşam ve sağlık haklarını korumak” dedi.391 

● Anayasa Mahkemesi, cezaevinde bulunan annenin, telefonla görüşme 

gününün öğrenim gören üç çocuğuyla görüşmeyi sağlayacak şekilde 

belirlenmesi talebini haklı buldu. Yaklaşık üç yıl bu hakkı engellenen 

anneye 6 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.392 

● Adalet Bakanlığı, 81 ildeki hapishaneler için kitap bağış kampanyası 

başlattı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevi personeli ve personel 

ailelerinin de bu kütüphanelerden yararlanabileceğini söyledi. Ancak 

yüzlerce mahpus ise kendilerine gönderilen kitapları, dergileri, gazeteleri, 

fotoğraflarğı alamamaktan şikayetçi. Örneğin Fidel Castro ve Che 

Guevara'nın fotoğrafları 'DHKP-C'li olmaları gerekçesiyle mahpuslara 

verilmedi.393 

 

  

                                                 
391  “Aytaç Ünsal’a B vitamini verilmiyor”, https://bianet.org/bianet/insan-haklari/240173-aytac-unsal-a-b-

vitamini-verilmiyor, 02.03.2021 
392  Anayasa Mahkemesi cezaevindeki anneyi haklı buldu, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/anayasa-

mahkemesi-cezaevindeki-anneyi-hakli-buldu-6453004/, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
393  Adalet Bakanlığı pek çok kitabın yasaklı olduğu cezaevleri için kitap kampanyası başlattı, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-bakanligi-pek-cok-kitabin-yasakli-oldugu-cezaevleri-icin-kitap-

kampanyasi-baslatti-haber-1523903, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/240173-aytac-unsal-a-b-vitamini-verilmiyor
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/240173-aytac-unsal-a-b-vitamini-verilmiyor
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/anayasa-mahkemesi-cezaevindeki-anneyi-hakli-buldu-6453004/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/anayasa-mahkemesi-cezaevindeki-anneyi-hakli-buldu-6453004/
https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-bakanligi-pek-cok-kitabin-yasakli-oldugu-cezaevleri-icin-kitap-kampanyasi-baslatti-haber-1523903
https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-bakanligi-pek-cok-kitabin-yasakli-oldugu-cezaevleri-icin-kitap-kampanyasi-baslatti-haber-1523903
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E. KADIN HAKLARI 

 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayınladığı bir rapora göre kadınların üçte biri, 

yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. WHO 

raporda, koronavirüs salgını sırasında kadınlara yönelik şiddetin arttığına da dikkat 

çekerken kadınların en çok partnerlerinin şiddetine maruz kaldıkları belirtti. Bugüne 

kadar kadına yönelik şiddetle ilgili en kapsamlı çalışma olan rapor, 2000-2018 

dönemine ait verileri içeriyor. Bu kapsamda, Raporda dünya çapında 640 milyondan 

fazla kadının bu dönemde erken yaştan itibaren şiddete maruz kaldığı vurgulandı.394 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin hazırladığı, 'Türkiye'de çocuk yaşta erken ve 

zorla evliliklere ilişkin erkek algısı' başlıklı raporda, erkeklerin yüzde 25’inin kız 

çocukların en fazla 15 yaşına kadar 'çocuk sayıldığını' düşündüğü kaydedildi. 2 bin 

733 erkek katılımcıyla yürütülen çalışmada, katılımcıların yüzde 18.1’i 'çocuk yaşta 

evliliğin bir cezası olmaması gerektiğini' söyledi.  Erkeklerin yüzde 10’u 'ergenliğe 

giren kız çocukların evliliğe hazır olduğunu', yalnızca yüzde 2.5’i bunun erkek 

çocuklar için geçerli olduğunu belirtti. Çocuk yaşta evliliğe şahit olduğunda "Doğru 

bulmuyorum ama bununla ilgilenecek kişi ben değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 

36.8 olarak tespit edildi. 395 

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Covid-19 salgınında kadın” başlıklı 

rapor hazırladı. Covid-19 salgını öncesi toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle hak 

ihlalleri yaşanırken, salgınla beraber bütün yükün kadınların omzuna yüklendiği 

ifade edilen raporda, “İstihdama katılım oranları kadınlar aleyhine düşmüş, 

kadınların ev içi emeğe ve çocuk, kadın, engelli, yaşlı, hasta bakım hizmetlerine 

ayırdığı süre erkeklere oranla çok daha fazla artmıştır. Kadınlar işsiz kalmış, 

temizliğe giden ev işçileri, çiçekçilik, kağıt toplayıcılığı, ücretsiz tarım işçiliği yapan 

                                                 
394  WHO: Her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/who-her-uc-kadindan-biri-fiziksel-ya-da-cinsel-siddete-maruz-

kaliyor-1819393, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
395  BM'den Türkiye raporu: Erkeklerin yüzde 18'i 'çocuk yaşta evliliğin cezası olmamalı' diyor, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/bmden-turkiye-raporu-erkeklerin-yuzde-18i-cocuk-yasta-evliligin-cezasi-

olmamali-diyor-haber-1519897, Erişim Tarihi: 21.04.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/who-her-uc-kadindan-biri-fiziksel-ya-da-cinsel-siddete-maruz-kaliyor-1819393
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/who-her-uc-kadindan-biri-fiziksel-ya-da-cinsel-siddete-maruz-kaliyor-1819393
https://www.gazeteduvar.com.tr/bmden-turkiye-raporu-erkeklerin-yuzde-18i-cocuk-yasta-evliligin-cezasi-olmamali-diyor-haber-1519897
https://www.gazeteduvar.com.tr/bmden-turkiye-raporu-erkeklerin-yuzde-18i-cocuk-yasta-evliligin-cezasi-olmamali-diyor-haber-1519897
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kadınlar, engelli kadınlar, göçmen kadınlar başta olmak üzere düzensiz işlerde 

çalışan kadınlar derin yoksullukla baş başa bırakılmış, gelirlerinden olmuşlardır. 

Kadına yönelik her türlü şiddet artmıştır. İş cinayetleri devam etmiş, kadın 

örgütlerini hedef gösteren söylemler sürdürülmüş, iktidarın açıkladığı salgın desteği 

paketlerinde kadınlar önceliklendirilmemiştir” denildi.  

Umut Vakfı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadına yönelik erkek şiddeti ve 

cinayetlere ilişkin açıklama yaptı. 2020 yılında ülke genelinde 527 kadın cinayeti 

işlendiğine dikkat çekildi. 2021 yılının ilk 2 ayında da toplam 96 kadın cinayeti 

yaşandığı aktarılırken bu cinayetlerin de 11’inde tüfek, 31’inde tabanca olmak üzere 

42’sinde ateşli silahlar, 26’sında kesici aletler kullanılırken 28 kadın şiddet gördü. 

Son 6 yılda işlenen ve basına yansıyan kadın cinayetlerinin toplamı ise 2 bin 851.396 

Avrupa Konseyi’nin standartlarına göre, sığınaklarda her 10 bin kişi için kalacak bir 

yer olması ve her 50 bin kadın için bir dayanışma merkezi açılması gerekiyor. Ancak, 

83 milyonluk Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluştururken 148 sığınağın toplam 

kapasitesi 3 bin 576 kişi ile sınırlı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin 

(a) bendine göre, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için sığınak açmakla yükümlüler. Bu kapsamda 

kadın şiddeti giderek artarken Mor Çatı Kadın Dayanışma Vakfı tarafından ‘Sığınak 

istiyoruz’ kampanyası başlatıldı. 397 

Dünya Ekonomik Forumu 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu açıklandı. 

Raporda, kadın ve erkeklerin eğitim, sağlık, ekonomiye katılım ve siyasi yaşamda 

temsil gibi durumları incelendi. Türkiye, 3 basamak gerileyerek 133’üncü sırada yer 

aldı. Bu kapsamda Türkiye, kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği 

kategorisinde 140’ıncı, işgücüne katılımda 137’nci, işe eşit ücrette 95’inci, eğitim 

olanaklarına erişimde 101’inci sağlıkta 85’inci siyasi yaşamda temsilde ise 114’üncü 

sırada yer aldı. İndeks, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim 

olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi esaslara göre 

hazırlanıyor. Bölgesel sıralamada ise Türkiye; Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

bölgesindeki 19 ülke arasında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Mısır, Ürdün 

ve Lübnan'ın ardından 7. sırada yer alıyor.398 

                                                 
396  AKP’nin 18 yılında 6 bin 732 kadın katledildi, https://www.birgun.net/haber/akp-nin-18-yilinda-6-bin-732-

kadin-katledildi-336691, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
397  Dayanışma merkezlerine olan ihtiyaç artıyor: Sığınak istiyoruz!, https://www.birgun.net/haber/dayanisma-

merkezlerine-olan-ihtiyac-artiyor-siginak-istiyoruz-344005, Erişim Tarihi: 11.05.2021 
398  Cinsiyet Eşitsizliği Raporu: Türkiye 156 ülke arasında 133’üncü, https://www.birgun.net/haber/cinsiyet-

esitsizligi-raporu-turkiye-156-ulke-arasinda-133-uncu-339826, Erişim Tarihi: 26.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/akp-nin-18-yilinda-6-bin-732-kadin-katledildi-336691
https://www.birgun.net/haber/akp-nin-18-yilinda-6-bin-732-kadin-katledildi-336691
https://www.birgun.net/haber/dayanisma-merkezlerine-olan-ihtiyac-artiyor-siginak-istiyoruz-344005
https://www.birgun.net/haber/dayanisma-merkezlerine-olan-ihtiyac-artiyor-siginak-istiyoruz-344005
https://www.birgun.net/haber/cinsiyet-esitsizligi-raporu-turkiye-156-ulke-arasinda-133-uncu-339826
https://www.birgun.net/haber/cinsiyet-esitsizligi-raporu-turkiye-156-ulke-arasinda-133-uncu-339826
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Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD), 10-16 Mayıs Engelli Haftası nedeniyle ‘Covid-

19 Sürecinde Engelli Kadınların İnsan Hakları-İzleme Raporu’nu yayımladı. 11 

Mart-1 Eylül 2020 dönemini kapsayan izleme çalışması, engelli kadınlar için 

ayrımcılığın, hak ihlallerinin ve şiddetin katmanlı bir şekilde yaşandığını ortaya 

koydu. Rapora göre, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak paylaşılan verilerin 

betimlenmemesi görme engelli kişilerin; videoların ise altyazılı ve işaret diliyle 

paylaşılmaması işitme engelli kişilerin bilgiye erişim hakkını kısıtladı. Erişilebilir 

bilgiler çoğunlukla hak temelli faaliyetler yürüten engellilik örgütleri tarafından 

paylaşıldı. Bu sonuçlar, engellilerin herkesle aynı anda güvenilir bilgiye 

erişemediğini ve bu nedenle, engellilerin bilgiye erişim hakkının ihlal edildiğini 

gösterdi.Bir diğer yandan Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından sağlanan 

destek mekanizmalarına ihtiyaç duyan 7 katılımcıdan 4’ü bu desteklerden 

faydalanamazken genel sağlık hizmetlerine tamamen erişebildiğini söyleyen 

kadınların sayısı 38’den 9’a düştü. Hiç erişemediğini söyleyen kadınların sayısı ise 

12’den 26’ya yükseldi. Sağlık hakkına eşit erişimin mümkün olmadığı katılımcıların 

beyanları arasında yer aldı.Ayrıca, pandemi öncesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon 

merkezinde destek alan engelli kadınların sayısı 14 iken, merkezlerin kapanması 

nedeniyle bu sayı 1’e düştü. Bu kişi ise sosyal mesafe ve tedbir gerekliliklerine 

uymaya çalışırken fizik tedaviyi alırken düştüğünü ifade etti. Katılımcıların yüzde 

11.94’ü pandemide daha sıklıkla şiddet gördüğünü belirtti. Çalışmaya katılan engelli 

kadınlar maruz kaldıkları şiddetin faili olarak, sıklıkla ailenin kendilerinden büyük 

üyelerini işaret etti.399 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre Şubat, Mart, Nisan 

ve Mayıs aylarında 89 kadın cinayeti; 65 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.400 

● Bingöl'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Merve Abasiyun, bir apartta ölü 

bulundu. Polis Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı401. 

● Antalya'da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 

gece saatlerinde, yol ortasında 2 kadına tokat atarken, cep telefonu 

kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca 

                                                 
399  Pandemide engelli kadın olmak: İki farklı hak ihlali yaşıyoruz, https://www.birgun.net/haber/pandemide-

engelli-kadin-olmak-iki-farkli-hak-ihlali-yasiyoruz-344298, Erişim Tarihi: 14.05.2021 
400  Veriler, http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler, Erişim Tarihi: 02.06.2021 
401  Bingöl'de kayıp olarak aranan Merve Abasiyun, ölü bulundu, https://www.birgun.net/haber/bingol-de-kayip-

olarak-aranan-merve-abasiyun-olu-bulundu-332625, 01.02.2021 

https://www.birgun.net/haber/pandemide-engelli-kadin-olmak-iki-farkli-hak-ihlali-yasiyoruz-344298
https://www.birgun.net/haber/pandemide-engelli-kadin-olmak-iki-farkli-hak-ihlali-yasiyoruz-344298
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
https://www.birgun.net/haber/bingol-de-kayip-olarak-aranan-merve-abasiyun-olu-bulundu-332625
https://www.birgun.net/haber/bingol-de-kayip-olarak-aranan-merve-abasiyun-olu-bulundu-332625
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bindirilmeye çalışılırken, "Burada kimse yok mu? Komşular" diye 

bağırarak, yardım istedi.402 

● Tiktok üzerinden bir kadını kılıçla tehdit ederek "Onu bulup yakacağım. 

Sonun Özgecan gibi olacak" diyen Samir Balakıshıyev adlı erkek, çıkarıldığı 

mahkemede 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 1 yıl 3 aya indirildi, tutuklu 

sanık tahliye edildi.İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 

savunmasında özür dileyen tutuklu sanık Balakıshıyev, şöyle konuştu: "13 

Şubat'ta Tiktok'tan canlı yayın yaparken, 'Esmer' isimli bir kişi konuk oldu. 

Onunla anlaşmalı kurgu düzenledik. Düzenlediğimiz kurgu sadece bir 

anlaşmadan ibaret. Tartışma yaparak, insanların ilgisini çekip, izleyici 

kitlesine sahip olmak istedim. Bu sırada canlı yayına Hacer isimli kadın 

konuk oldu. İstem dışı, anneme hakaret ettiğini duydum. Annemi trafik 

kazasında kaybetmiştim. Bunun üzerine kendisine şov ve korkutma amaçlı 

birtakım sözler söyledim. Kendisine tecavüz edip öldüreceğimi, sonunun 

Özgecan Aslan gibi olacağını, kafasını kestirip göle atacağımı söyledim. Bu 

sözleri söylerken elimde sahte bir kılıç vardı." 403 

● Antalya’da polis, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını 

söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 

1 çocuk annesi Mervenur Polat’ın, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında 

folyoya sarılı cansız bedeni bulundu.404 

● Bursa'da şiddet gördüğü evi terk etmek isteyen Songül Ü.'ye, Şenol Y'nin 

pompalı tüfekle saldırısı sonucu ağır yaralandı.405 

● Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında 

darbedildi. Saldırgan erkek, kadının şikayetçi olmaması üzerine olay 

yerinden ayrıldı.406 

                                                 
402  Sokak kısıtlamasında, yol ortasında 2 kadını tokatladı, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sokak-

kisitlamasinda-yol-ortasinda-2-kadini-tokatladi-

6136176/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber, Erişim Tarihi: 

19.04.2021 
403  'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine indirimli hapis ve tahliye, https://www.gazeteduvar.com.tr/sonun-

ozgecan-gibi-olacak-tehdidine-indirimli-hapis-ve-tahliye-haber-1516248, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
404  4,5 aydır kayıp olan Mervenur Polat'ın cansız bedeni bulundu!, https://www.birgun.net/haber/4-5-aydir-

kayip-olan-mervenur-polat-in-cansiz-bedeni-bulundu-336744, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
405  Bursa'da şiddetten kaçan kadın sevgilisinin silahlı saldırısına uğradı, 

https://www.evrensel.net/haber/427012/bursada-siddetten-kacan-kadin-sevgilisinin-silahli-saldirisina-

ugradi, Erişim tarihi: 16.04.2021 
406  Ankara'da bir erkek, eşini sokak ortasında darp etti, https://www.birgun.net/haber/ankara-da-bir-erkek-esini-

sokak-ortasinda-darp-etti-336780, Erişim Tarihi: 16.04.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sokak-kisitlamasinda-yol-ortasinda-2-kadini-tokatladi-6136176/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sokak-kisitlamasinda-yol-ortasinda-2-kadini-tokatladi-6136176/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sokak-kisitlamasinda-yol-ortasinda-2-kadini-tokatladi-6136176/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.gazeteduvar.com.tr/sonun-ozgecan-gibi-olacak-tehdidine-indirimli-hapis-ve-tahliye-haber-1516248
https://www.gazeteduvar.com.tr/sonun-ozgecan-gibi-olacak-tehdidine-indirimli-hapis-ve-tahliye-haber-1516248
https://www.birgun.net/haber/4-5-aydir-kayip-olan-mervenur-polat-in-cansiz-bedeni-bulundu-336744
https://www.birgun.net/haber/4-5-aydir-kayip-olan-mervenur-polat-in-cansiz-bedeni-bulundu-336744
https://www.evrensel.net/haber/427012/bursada-siddetten-kacan-kadin-sevgilisinin-silahli-saldirisina-ugradi
https://www.evrensel.net/haber/427012/bursada-siddetten-kacan-kadin-sevgilisinin-silahli-saldirisina-ugradi
https://www.birgun.net/haber/ankara-da-bir-erkek-esini-sokak-ortasinda-darp-etti-336780
https://www.birgun.net/haber/ankara-da-bir-erkek-esini-sokak-ortasinda-darp-etti-336780
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● Antalya’da kendisine işkence eden ve öldürmekle tehdit eden eşini 

öldürdüğü olayla ilgili 2 çocuk annesi Melek İpek hakkında hazırlanan 

iddianamede “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istendi. 

Olayın olduğu gün Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde 

saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek 

İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini 

belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan 

İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i 

buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Ramazan İpek vuruldu. Melek 

İpek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık 

ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Gözaltına 

alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.407 Nisan 

ayında görülen duruşmada ise mahkeme heyeti, Melek İpek hakkında, 

"haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan kamu davası 

açılmış ise de olay öncesi ve sırasında hayatına, vücut bütünlüğüne ve cinsel 

özgürlüğüne karşı saldırı nedeniyle savunma zorunluluğu içerisinde hareket 

eden sanığın, maruz görülecek heyecan, korku ve telaştan ötürü eylemi 

gerçekleştirdiğine hükmetti. Bu gerekçeyle sanık hakkında "ceza verilmesine 

yer olmadığına" karar verdi ve heyet İpek’i tahliye etti.408 

● Ankara’da, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli olmasına rağmen 

gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu operasyonunda 

gözaltına alınan Ümitcan Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, baş şüpheli Ümitcan 

Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendi. 409 

● Mamak Belediyesi çalışanı R.D.’nin, AKP kontenjanından belediye 

meclisinde bulunan bir kadını sözlü ve fiili olarak taciz ettiği iddia edildi. 

İddiayı Mamak Belediye Meclisi toplantısında gündeme getiren CHP 

Mamak Grup Başkan Vekili Ferat Tokmak, Belediye Başkanı Murat 

Köse’nin de “Abartmaya gerek yok” diyerek olayı hafiflettiğini öne sürdü.410 

                                                 
407  Savcı Melek İpek'e müebbet istedi, https://sol.org.tr/haber/savci-melek-ipeke-muebbet-istedi-25250 , 

02.02.2021 
408  Melek İpek tahliye oldu, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/melek-ipek-tahliye-oldu-1831225, Erişim 

Tarihi: 27.04.2021 
409  Aleyna'da tespit edilen doku ve sperm örneği Ümitcan Uygun'un DNA'sıyla uyumlu!, 

https://www.birgun.net/haber/aleyna-da-tespit-edilen-doku-ve-sperm-ornegi-umitcan-uygun-un-dna-siyla-

uyumlu-332998, Erişim Tarihi: 04.02.2021 
410  AKP’li belediyede taciz iddiası: ‘Abartmaya gerek yok’, https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediyede-

taciz-iddiasi-abartmaya-gerek-yok-332804, 03.02.2021 

https://sol.org.tr/haber/savci-melek-ipeke-muebbet-istedi-25250
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/melek-ipek-tahliye-oldu-1831225
https://www.birgun.net/haber/aleyna-da-tespit-edilen-doku-ve-sperm-ornegi-umitcan-uygun-un-dna-siyla-uyumlu-332998
https://www.birgun.net/haber/aleyna-da-tespit-edilen-doku-ve-sperm-ornegi-umitcan-uygun-un-dna-siyla-uyumlu-332998
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediyede-taciz-iddiasi-abartmaya-gerek-yok-332804
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediyede-taciz-iddiasi-abartmaya-gerek-yok-332804
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● Ankara'nın Mamak ilçesinde Irak uyruklu bir kadın taşındığı evinde ölü 

bulundu. Kadının erkek arkadaşı tarafından bulunduğu iddia edildi.411  

● İstanbul'da evine gitmek için otobüse binen bir kadın, şoförden gideceği 

güzergâh için kendisine yardımcı olmasını isteyince otobüs şoförü cinsel 

saldırıda bulundu. Saldırıdan sonra evine giderek yaşadıklarını eşine anlatan 

kadının ihbarı sonrası, şoför hakkında 20,5 yıla kadar hapis istemiyle dava 

açıldı.412 

● Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kızına 

cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatının sözde 

şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın yargılanmasına devam edildi. Şağban’ın avukatı 

14 yeni tanık olduğunu belirtirken, mahkeme tanık sayısının düşürülmesine 

karar vererek, mahkemeyi erteledi.413 

● Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 

Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni 

İlknur Keskin öğrencilerine canlı ders verdiği sırada, komşularının “Çok ses 

çıkarıyorsunuz” uyarısı ile tekme tokat saldırıya uğradı. Kapıyı çalarak içeri 

giren C.Y. ve kardeşi G.Y. ile yanlarında bulunan 8 kişilik grup tarafından 

saldırıya uğradı.   Feci şekilde darp edilen öğretmen, eşi ve ailesi hastanede 

tedavi altına alındı.414 

● AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde, 23 Eylül 

2019’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özbekistanlı Nadira Kadirova 

dosyasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Mart 2020’de takipsizlik 

kararı vermişti. Kadirova Ailesi’nin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan tarafından 

5 Haziran 2020’de AYM’ye taşınan dosyanın son aşamada olduğu 

kaydedildi.415 

                                                 
411  Dün taşındığı evde erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu, https://www.milliyet.com.tr/gundem/dun-

tasindigi-evde-erkek-arkadasi-tarafindan-olu-bulundu-6440242 ,25.02.2021 
412  Halk otobüsü şoföründen kadın yolcuya cinsel saldırı!, https://t24.com.tr/haber/halk-otobusu-soforunden-

kadin-yolcuya-cinsel-saldiri,936872, 04.03.2021 
413  Cinsel istismardan yargılanıyordu! Eyüp Fatih Şağban hakkında yeni gelişme…, 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cinsel-istismardan-yargilaniyordu-eyup-fatih-sagban-hakkinda-yeni-

gelisme-41750298, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
414  Canlı ders sırasında kadın öğretmeni ve ailesini döverek hastanelik ettiler, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/canli-ders-sirasinda-kadin-ogretmeni-ve-ailesini-doverek-

hastanelik-ettiler-6279903/, Erişim Tarihi: 17.03.2021 
415  Kadirova dosyası son aşamada, https://www.birgun.net/haber/kadirova-dosyasi-son-asamada-339496, 

Erişim Tarihi: 20.04.2021 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/dun-tasindigi-evde-erkek-arkadasi-tarafindan-olu-bulundu-6440242
https://www.milliyet.com.tr/gundem/dun-tasindigi-evde-erkek-arkadasi-tarafindan-olu-bulundu-6440242
https://t24.com.tr/haber/halk-otobusu-soforunden-kadin-yolcuya-cinsel-saldiri,936872
https://t24.com.tr/haber/halk-otobusu-soforunden-kadin-yolcuya-cinsel-saldiri,936872
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cinsel-istismardan-yargilaniyordu-eyup-fatih-sagban-hakkinda-yeni-gelisme-41750298
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cinsel-istismardan-yargilaniyordu-eyup-fatih-sagban-hakkinda-yeni-gelisme-41750298
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/canli-ders-sirasinda-kadin-ogretmeni-ve-ailesini-doverek-hastanelik-ettiler-6279903/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/canli-ders-sirasinda-kadin-ogretmeni-ve-ailesini-doverek-hastanelik-ettiler-6279903/
https://www.birgun.net/haber/kadirova-dosyasi-son-asamada-339496
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● Maraş'ın Elbistan ilçesinde bir kız çocuğunun yaklaşık 2 yıl boyunca şantajla 

cinsel istismara maruz bırakıldığını bildirmesi üzerine 13 kişi gözaltına 

alındı.416 

● Elazığ'da 28 Mart 2019'da evinde ölü bulunan Kazakistan uyruklu Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman, 

organize suç şebekesi yöneticisi Sedat Peker'in iddiaları sonrası yeniden 

gündeme geldi.  Yeldana Kaharman'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın 

oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile röportaj yapmak için evine 

gittikten bir gün sonra ölü bulunması nedeniyle bazı iddialar gündeme 

gelmişti. O dönem Kaharman olayına, Mehmet Ağar'ın AKP'li milletvekili 

oğlu Tolga Ağar'ın adı karışmış ve ilgili haberlere erişim engeli 

getirilmişti.417 Peker yayımlamış olduğu videoda "Bir tane kızcağız var 

Kırgız veya Kazak uyruklu. Bir gün evvel jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar 

bana taciz yaptı'. Tecavüz, kibarlaştırmaya gerek yok. Kıza tecavüz ediyor. 

Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası 

(Mehmet Ağar) aldırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor… Kimse ağzını 

açmıyor. E derin devletin başı. Adam ne isterse o oluyor. Şimdi daha da 

kazmıştır, daha da derin olmuştur… 18 yaşında kız çocuğu, kimi kimsesi yok, 

burada öğrenci, öldü gitti, arayan yok soran yok. Allah var. Sormaz mı 

hesabını…" iddialarına yer verdi.418 Bunun üzerine Tolga Ağar bir açıklama 

yaparken hukuki sürecin tamamlandığını söylendi. Ancak, olaya yayın 

yasağı geldiğinden, Yeldana Kaharman soruşturmasının akıbeti 

bilinmiyordu. Kaharman'a ait otopsi raporları, gazeteci Baransel Ağca 

tarafından Twitter'da yayımlandı. “Yeldana Kaharman’ın şüpheli ölümüne 

dair 2 yıldır bulunamayan otopsi raporuna ve toksikoloji sonucuna ulaştım" 

ifadelerini kullanan Ağca, "Tahmin ettiğimin çok ötesinde çelişkiler var.” 

dedi ve ölüm bulguları ve raporla ilgili önemli ifadelere yer verdi. Ağca 

paylaşımlarının ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 

hakkında bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda, "Savcılık yine 

                                                 
416  Maraş'ta bir çocuk 2 yıl cinsel istismara maruz bırakıldı, 13 kişi gözaltına alındı, 

https://www.evrensel.net/haber/429387/marasta-bir-cocuk-2-yil-cinsel-istismara-maruz-birakildi-13-kisi-

gozaltina-alindi, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
417  Sedat Peker'in açıklamaları gündeme getirdi: 'Yeldana Kaharman' olayı nedir?, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/organize-suc-orgutu-yoneticisi-sedat-pekerin-aciklamalari-gundeme-

getirdi-yeldana-kaharman-olayi-nedir-1834001, Erişim Tarihi: 06.06.2021 
418  Sedat Peker'in "Tolga Ağar tecavüz etti" dediği Yeldana Kaharman olayı nedir?, 

https://www.evrensel.net/haber/432377/sedat-pekerin-tolga-agar-tecavuz-etti-dedigi-yeldana-kaharman-

olayi-nedir, Erişim Tarihi: 07.06.2021 

https://www.evrensel.net/haber/429387/marasta-bir-cocuk-2-yil-cinsel-istismara-maruz-birakildi-13-kisi-gozaltina-alindi
https://www.evrensel.net/haber/429387/marasta-bir-cocuk-2-yil-cinsel-istismara-maruz-birakildi-13-kisi-gozaltina-alindi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/organize-suc-orgutu-yoneticisi-sedat-pekerin-aciklamalari-gundeme-getirdi-yeldana-kaharman-olayi-nedir-1834001
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/organize-suc-orgutu-yoneticisi-sedat-pekerin-aciklamalari-gundeme-getirdi-yeldana-kaharman-olayi-nedir-1834001
https://www.evrensel.net/haber/432377/sedat-pekerin-tolga-agar-tecavuz-etti-dedigi-yeldana-kaharman-olayi-nedir
https://www.evrensel.net/haber/432377/sedat-pekerin-tolga-agar-tecavuz-etti-dedigi-yeldana-kaharman-olayi-nedir
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hakkımda soruşturma açmış. İl dışında olduğum için bayram sonu ifadeye 

gideceğim" diyen Ağca, "Muhtemelen yine eski bir tweeti suç unsuru 

yaptıkları fakat aslında gazetecilik faaliyetini cezalandırdıkları bir 

soruşturma. Siz siz olun savcılarımızı göreve çağırmayın" ifadelerini 

kullandı.419 

 

EŞİTLİK KARŞITI SÖYLEMLER 

 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Mart'ta attığı tweetinde "Milletimize 

doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; 

Dünya 13 kişi Avrupa 7 kişi Türkiye 3,8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her 

türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine 

örnek olacak" iddiasında bulundu. 420 Ancak teyit.org paylaşılan açıklamaya 

ilişkin pek çok hata tespit etti. Bu kapsamda teyit.org Soylu'nun tüm nüfusu 

baz aldığını ancak Birleşmiş Milletler verisinin yalnızca kadınları baz 

aldığına vurgu yaptı. Bu kapsamda yapılan inceleme sonucunda, "Soylu’nun 

2017 yılı verisi kullanan bir kitapçıktaki oranlarla, Türkiye’nin başka bir 

kaynaktan gelen 2016 yılı verisini karşılaştırmış olduğunu gösteriyor. 

Esasında kitapçıkta buna dair bir uyarı yapılmış ve ulusal düzeyde yapılan 

farklı çalışmalardan elde edilen oranların bu çalışmadaki oranlarla 

karşılaştırılmaması gerektiği belirtilmiş. Soylu, Türkiye için sunduğu 

milyonda 3,8’lik verinin 2016 yılına ait olduğunu belirtiyor. Grafikte ise 

2016 yılında 304 kadının öldürüldüğünü görüyoruz. Basit bir matematik 

işlemi yaparak 304’ü 1 milyonla çarpıp 3,8’e bölünce 80 milyonu buluyoruz. 

Yani Soylu, kadın erkek fark etmeksizin tüm nüfusu baz alarak milyonda 3,8 

oranına ulaşmış. Oysa BM’nin raporundaki istatistikler sadece kadın nüfus 

baz alınarak elde edilmişti. Yani aslında hem yapılmaması gereken bir 

                                                 
419  Yeldana Kaharman’ın otopsi raporu ortaya çıktı: Öldürüldükten sonra asıldığı şüphesi var, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporu-ortaya-cikti-olduruldukten-sonra-

asildigi-suphesi-var-haber-1521839, Erişim Tarihi: 07.06.2021 

Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu ortaya çıkaran gazeteciye soruşturma, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporunu-ortaya-cikaran-gazeteciye-

sorusturma-1835087, Erişim Tarihi: 07.06.2021 
420  https://twitter.com/suleymansoylu/status/1373557039021092865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5 

Etweetembed%7Ctwterm%5E1373557039021092865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A

%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F428806%2Fteyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-

karsilastirma-hatali 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporu-ortaya-cikti-olduruldukten-sonra-asildigi-suphesi-var-haber-1521839
https://www.gazeteduvar.com.tr/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporu-ortaya-cikti-olduruldukten-sonra-asildigi-suphesi-var-haber-1521839
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporunu-ortaya-cikaran-gazeteciye-sorusturma-1835087
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporunu-ortaya-cikaran-gazeteciye-sorusturma-1835087
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1373557039021092865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1373557039021092865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F428806%2Fteyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-karsilastirma-hatali
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1373557039021092865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%255%20Etweetembed%7Ctwterm%5E1373557039021092865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F428806%2Fteyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-karsilastirma-hatali
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1373557039021092865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%255%20Etweetembed%7Ctwterm%5E1373557039021092865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F428806%2Fteyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-karsilastirma-hatali
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1373557039021092865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%255%20Etweetembed%7Ctwterm%5E1373557039021092865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F428806%2Fteyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-karsilastirma-hatali
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1373557039021092865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%255%20Etweetembed%7Ctwterm%5E1373557039021092865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F428806%2Fteyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-karsilastirma-hatali
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karşılaştırma yapılmış hem de karşılaştırılan analiz birimleri aynı değil" 

ifadelerinde bulunuldu.421 

● Türkiye Adalet Akademisi’nde hakim adaylarına ders verdiği belirtilen 

Yargıtay Tetkik Hakimi Asım Kaya, Eylül 2020 tarihinde “Cumhuriyet 

Savcısının Etkin Soruşturma Yapma Görevi” adlı 351 sayfalık bir kitap 

çıkardı. Kitabın “Etkin Soruşturmanın Hukuka Aykırı Delillerle İlişkisi, 

Etkin Soruşturmaya İlişkin Yargı…” başlıklı 3. Bölümünün 259. sayfasında, 

şu ifadeler yer aldı:  

“Kadınların ifadesinin alınmasında bazı hususlara dikkat edilmesi 

önerilmektedir. Birincisi, kadınların erkek memurları etkilemeye 

çalışmalarıdır. Bunu kadınlığın etkileme gücünü kullanarak yaptıkları 

belirtilir. İkincisi kadınların saflığı oynamalarıdır. Üçüncüsü, kadınlardaki 

kötü hafıza özelliğinin kötüye kullanılmasıdır. Dördüncüsü olarak da 

ağlama, bayılma ve fenalaşma hallerinin kullanılmasıdır. Gerçek bir 

bayılmanın, kesin işareti olarak aniden ve göze çarpan sararmalar olduğu 

ifade edilir. Kadın şüphelinin ifadesi alınırken gerekli olmasa da tutanağı 

tutmak için kadın bir memurun görevlendirilmesi önerilmektedir. Bunun 

nedeni ise, daha sonra ifade alınanın hukuka aykırı davranışlar yaptığı 

iddiasında bulunulmasının önüne geçilmek istenmesidir.”422 

● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik 

Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na katılarak 

sunum yaptı. Bakan Yanık, pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki 

artışın “tolere edilebilir” düzeyde olduğunu söyledi. Yanık’ın sunumuna 

göre, “Maruz kaldığınız şiddet salgın döneminde arttı mı?” sorusuna 

kadınların yüzde 32’si, “Evet”, yüzde 15’i ise “Kısmen evet” yanıtını 

verdi.423 

● Kadınların pandemi sürecinde yaşadıkları araştırmacı Yıldız Öztürk, Dilek 

Üstünalan ve Belce Metin tarafından hazırlanan ‘Pandemi sürecinde 

kadınların ev içindeki deneyimleri ve evde kalma duyguları’ isimli 

                                                 
421  Teyit.org: Soylu’nun kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı karşılaştırma hatalı, 

https://www.evrensel.net/haber/428806/teyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-karsilastirma-

hatali, Erişim Tarihi: 21.04.2021 
422  Yargıtay hakiminin kitabında kadınlar hakkında skandal ifadeler!, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/266775/yargitay-hakiminin-kitabinda-kadinlar-hakkinda-skandal-

ifadeler, Erişim Tarihi: 26.04.2021 
423  Kadına şiddet tolere edilebilirmiş, https://www.birgun.net/haber/kadina-siddet-tolere-edilebilirmis-345581, 

Erişim Tarihi: 28.05.2021 

https://www.evrensel.net/haber/428806/teyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-karsilastirma-hatali
https://www.evrensel.net/haber/428806/teyit-org-soylunun-kadin-cinayetleriyle-ilgili-yaptigi-karsilastirma-hatali
https://www.gercekgundem.com/guncel/266775/yargitay-hakiminin-kitabinda-kadinlar-hakkinda-skandal-ifadeleri
https://www.gercekgundem.com/guncel/266775/yargitay-hakiminin-kitabinda-kadinlar-hakkinda-skandal-ifadeleri
https://www.birgun.net/haber/kadina-siddet-tolere-edilebilirmis-345581
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araştırmayla da ortaya konuldu. Araştırma sonucu kadınların eviçi iş 

yükünün pandemide yüzde 60 arttığı ve evden çalışmaya başlayan ya da işsiz 

kalan çocuklu kadınlarda bu artışın 5 kata kadar çıktığı tespit edildi.424 

● Türkiye’de kadın cinayetlerinin diğer ülkelere göre az olduğunu savunan 

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, durumun medya ve muhalefet 

partileri tarafından abartıldığını ileri sürdü. AKP'li Nergis, “Biz sadece 

kadınları ifade ediyoruz da Türkiye’de öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı" 

ifadelerine yer verdi. 425 

● Ayasofya’ya baş imam olarak atanan Mehmet Boynukalın, Twitter 

hesabından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel” paylaşımda bulunarak 

“Cinayet cinayettir” ifadelerinde bulundu. Kullanılan ‘kadın cinayeti’ 

kavramını eleştirdi. Boynukalın bu kavramla, ‘kadının erkeğe düşman 

edilmeye çalışıldığını’ savundu.426 Bir diğer yandan, Cumhurbaşkanı AK 

Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: "Kale içeriden 

fethedilir. Bu kaleyi içeriden fethedecek olanları karşımda görüyorum... 

Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve 

imzası varsa AK Parti'nin gayretleri sayesindedir." dedi.427 Bir diğer yandan 

aynı konuşmasında "Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp 

köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa 

gelmeyeceğiz" ifadelerine de yer verdi.428 

● Meclis Genel Kurulunda AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "kadına 

yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 

belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, 

birleştirilerek görüşüldü. Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından 

yapılan oylamada, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak 

alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma 

                                                 
424  Eviçi iş yükümüz katlanarak arttı, https://www.birgun.net/haber/evici-is-yukumuz-katlanarak-artti-344748, 

Erişim Tarihi: 27.05.2021 
425  AKP’li vekil: Türkiye’de erkekler kadınlardan daha fazla ölüyor, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akpli-vekil-turkiyede-erkekler-kadinlardan-daha-fazla-oluyor-

6304315/, Erişim Tarihi: 31.03.2021 
426  Ayasofya’nın baş imamından akıllara zarar ‘8 Mart’ paylaşımı: Cinayet cinayettir, 

https://www.birgun.net/haber/ayasofya-nin-bas-imamindan-akillara-zarar-8-mart-paylasimi-cinayet-

cinayettir-336724, Erişim Tarihi: 15.04.2021 
427  Erdoğan: Bugün Türkiye'de kadının adı varsa AK Parti'nin sayesinde, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-turkiyede-kadinin-adi-varsa-ak-partinin-sayesinde-haber-1515479, 

Erişim Tarihi: 16.04.2021 
428  Erdoğan: Kadını anne, eş olmaktan çıkarmaya kalkanların oyununa gelmeyeceğiz, 

https://www.evrensel.net/haber/427644/erdogan-kadini-anne-es-olmaktan-cikarmaya-kalkanlarin-oyununa-

gelmeyecegiz, Erişim Tarihi: 16.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/evici-is-yukumuz-katlanarak-artti-344748
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akpli-vekil-turkiyede-erkekler-kadinlardan-daha-fazla-oluyor-6304315/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akpli-vekil-turkiyede-erkekler-kadinlardan-daha-fazla-oluyor-6304315/
https://www.birgun.net/haber/ayasofya-nin-bas-imamindan-akillara-zarar-8-mart-paylasimi-cinayet-cinayettir-336724
https://www.birgun.net/haber/ayasofya-nin-bas-imamindan-akillara-zarar-8-mart-paylasimi-cinayet-cinayettir-336724
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-turkiyede-kadinin-adi-varsa-ak-partinin-sayesinde-haber-1515479
https://www.evrensel.net/haber/427644/erdogan-kadini-anne-es-olmaktan-cikarmaya-kalkanlarin-oyununa-gelmeyecegiz
https://www.evrensel.net/haber/427644/erdogan-kadini-anne-es-olmaktan-cikarmaya-kalkanlarin-oyununa-gelmeyecegiz
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komisyonu kurulması kabul edildi. Araştırma komisyonu 19 üyeden 

oluşacak ve ilk etapta 3 ay görev yapacak.429 

 

8 MART VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ  

 

● Ankara’da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 

Feminist Gece Yürüyüşü'nün 15’incisini gerçekleştirmek üzere Sakarya 

Caddesi’nde bir araya geldi. Polis kadınlar slogan atarken araçlardan salgın 

tedbirleriyle ilgili yüksek sesli bir kayıt açtı ve kadınlarının seslerini 

bastırmaya çalıştı. 430 

● İstanbul Taksim'de 8 Mart'ta düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşüne katılan 

kadınların ise evleri basılarak gözaltına alındı.431Valilikten yapılan 

açıklamada, "Beyoğlu ilçemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 

çeşitli gruplarca 'Feminist Gece Yürüyüşü' adı altında yapılan eylem 

sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir. Konuya ilişkin 

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü ekiplerince 10.03.2021 tarihinde düzenlenen operasyonda açık 

kimlikleri tespit edilen (18) şüpheli şahıstan (1) yaşı küçük şahıs olmak 

üzere, toplam (13) şüpheli şahıs 10.03.2021 tarihinde yakalanmıştır” 

denildi.  

● Avukat Diren Cevahir Şen, gözaltında tutulan kadınlara iki türlü suçlama 

yapıldığını belirterek “Kadınlara yönelik suçlamanın 2911 sayılı kanuna 

yani Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet ve 

cumhurbaşkanına hakaret şeklinde yapıldığını görüyoruz. Hakaretin 

gerekçesi de iki slogan: ‘Tayyip kaç kaç, kadınlar geliyor’ ve ‘Zıpla zıpla, 

zıplamayan Tayyiptir.’ Bu sloganlarla zıplamaları ve 'ritmik olarak uyum 

                                                 
429  TBMM'de 'kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu' teklifi kabul edildi, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tbmmde-kadina-yonelik-siddeti-arastirma-komisyonu-teklifi-kabul-

edildi-1819408, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
430  Ankara'da kadınlar yürüdü: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ankarada-kadinlar-yurudu-susmuyoruz-korkmuyoruz-itaat-etmiyoruz-

haber-1515513, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
431  Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 18 kadın gözaltına alındı, zıplama suç sayıldı, 

https://www.evrensel.net/haber/427855/feminist-gece-yuruyusune-katilan-18-kadin-gozaltina-alindi-

ziplama-suc-sayildi, Erişim Tarihi: 19.04.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tbmmde-kadina-yonelik-siddeti-arastirma-komisyonu-teklifi-kabul-edildi-1819408
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tbmmde-kadina-yonelik-siddeti-arastirma-komisyonu-teklifi-kabul-edildi-1819408
https://www.gazeteduvar.com.tr/ankarada-kadinlar-yurudu-susmuyoruz-korkmuyoruz-itaat-etmiyoruz-haber-1515513
https://www.gazeteduvar.com.tr/ankarada-kadinlar-yurudu-susmuyoruz-korkmuyoruz-itaat-etmiyoruz-haber-1515513
https://www.evrensel.net/haber/427855/feminist-gece-yuruyusune-katilan-18-kadin-gozaltina-alindi-ziplama-suc-sayildi
https://www.evrensel.net/haber/427855/feminist-gece-yuruyusune-katilan-18-kadin-gozaltina-alindi-ziplama-suc-sayildi
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sağlamaları' gerekçe gösteriliyor.(...) Ama orada 30 binin üzerinde kadın 

vardı.” dedi.432 

● İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İSŞP), 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü’ne dolayısıyla basın açıklaması yayınladı. İSŞP dönem 

sözcüsü ve TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna imzasıyla sunulan 

bildiride Türkiye'nin cinsiyet eşitliğinden giderek uzaklaştığı ve kadın 

emeğinin hak ettiği ücreti alamamasına vurgu yapıldı.  433Türkiye’de ev içi 

şiddetten polis şiddetine, işgücüne katılımdan toplumsal cinsiyet eşitliğine 

kadınlar açısından her şeyin geriye gittiğini belirten Tuna, Covid-19 

salgınının bu durumu daha ağır hale getirdiğini ifade etti. 

● 20 Mart 2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul sözleşmesi feshedildi.434 Milletlerarası 

antlaşmalar Anayasanın 90. Maddesine göre kanun hükmünde olup 104. 

Maddeye göre temel haklarda kararname düzenlenemez. Zira uluslararası 

anlaşmaların yürürlüğe konulma usulü meclis onayıyla gerçekleştiğinden 

cumhurbaşkanı kararıyla uluslararası sözleşmelerin feshi mümkün değildir. 

● 77 baro ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 

(TÜBAKKOM), İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile 

feshedilmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı. Anayasa'nın 90'ıncı 

maddesi gereği uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde, hatta hiyerarşide 

kanunun da üstünde olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmenin 

Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilemeyeceği vurgulandı. Kararın, 

Anayasa'nın 104'üncü, 15'inci ve 17'nci maddelerine de aykırı olduğunu 

belirten barolar, TBMM'yi iradesine sahip çıkmaya, siyasi erki de 

Anayasa'ya uymaya çağırdı. Açıklamada, "Kadına yönelik şiddeti bir insan 

hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan 

kaldırmaya yönelik Anayasa'ya aykırı bu girişime karşı mücadelemizi 

sürdüreceğimizi belirtiyor, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya 

                                                 
432  Avukat Diren Cevahir Şen: 30 bin kadın vardı, 13 kişi zıpladı demek saçmalık, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/avukat-diren-cevahir-sen-30-bin-kadin-vardi-13-kisi-zipladi-demek-

sacmalik-haber-1515795, Erişim Tarihi: 19.04.2021 
433  İSŞP: Salgında her iki kadından biri işsiz kaldı, https://www.gazeteduvar.com.tr/issp-salginda-her-iki-

kadindan-biri-issiz-kaldi-haber-1515463, Erişim Tarihi: 16.04.2021 
434  Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 

Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3718), 20 

Mart 2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-

49.pdf, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/avukat-diren-cevahir-sen-30-bin-kadin-vardi-13-kisi-zipladi-demek-sacmalik-haber-1515795
https://www.gazeteduvar.com.tr/avukat-diren-cevahir-sen-30-bin-kadin-vardi-13-kisi-zipladi-demek-sacmalik-haber-1515795
https://www.gazeteduvar.com.tr/issp-salginda-her-iki-kadindan-biri-issiz-kaldi-haber-1515463
https://www.gazeteduvar.com.tr/issp-salginda-her-iki-kadindan-biri-issiz-kaldi-haber-1515463
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-49.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-49.pdf
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yönelik bulduğumuz bu girişim karşısında toplumumuzun her kesimini bu 

mücadeleye destek vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.435 

● İstanbul Sözleşmesinden ayrılma kararına karşı kadınlar Türkiye'nin pek çok 

yerinde eylem yaptı. Ankara Kadın Platformu tarafından yapılan 

açıklamada, İstanbul Sözleşmesine karşı yürütülen kadın düşmanı, dinci ve 

muhafazakar kampanyaların sonuç verdiği ifade edildi. Açıklamada, “2011 

yılında Mecliste onaylanan sözleşmenin tek adam kararıyla kaldırıldığı 

ifade edildi. Tüm kadınları ilgilendiren sözleşme, kadınları şiddete mahkum 

etmeyi kafasına koymuş kadın düşmanlarının sözünü onaylayan tek bir 

adam tarafından kaldırıldı. İstanbul Sözlemesi’ni tartışıp duruyorlar, 

İstanbul Sözleşmesi’nden nefret ediyorlar, çünkü kadınların şiddete 

mahkum olmasını istiyorlar. Kadınlar hayır diyemesin, kadınlar şiddete ses 

çıkaramasın, kendi hayatları hakkında karar alamasın istiyorlar. Kadınları 

korumakla yükümlü olan devlet ise erkek devlet olduğunu bir kez daha 

gösterip kadınların haklarını, can güvenliğini hiçe sayıyor. Aile yapısı 

bozuluyor, toplum değerleri parçalanıyor diyerek kadın düşmanlığına çağrı 

yapanlar, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kaldığı toplum 

ve aile düzenini savunuyor. Kadınların özgürleşmesinden korkuyorlar. 

Kadınlar üstündeki egemenliklerini kaybetmemek için çırpınıyorlar” 

denildi.436 

● İstanbul Sözleşmesi için “Kadınların Anayasası” diyen Türkiye Kadın 

Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ise sözleşmenin hâlâ 

yürürlükte olduğunu söyledi. Sözleşmenin tek adamın imzasıyla 

feshedildiğini hatırlatan Güllü, buna karşı bir kampanya başlattıklarını 

aktardı. “İstanbul Sözleşmesi yaşayacak” diyen Güllü, kampanya 

kapsamında sosyal medya mitingleri düzenleneceğini ve sözleşmeden asla 

vazgeçmeyeceklerini bildirdi. Bu kampanyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

‘Cumhurbaşkanı kararı’ adı altında imzaladığı belgenin neden olduğuna 

dikkat çeken Güllü, “Cumhurbaşkanı kararı diyerek özellikle altını 

çiziyorum. Hükümsüz bir karar üzerine topluma bu hükümsüzlüğü 

                                                 
435  77 barodan ortak açıklama: İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir, https://www.evrensel.net/haber/428589/77-

barodan-ortak-aciklama-istanbul-sozlesmesi-yururluktedir, Erişim Tarihi: 03.06.2021 
436  İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme kararına karşı kadınlar her yerde eylemde!, 

https://www.evrensel.net/haber/428564/istanbul-sozlesmesinin-feshedilme-kararina-karsi-kadinlar-her-

yerde-eylemde, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.evrensel.net/haber/428589/77-barodan-ortak-aciklama-istanbul-sozlesmesi-yururluktedir
https://www.evrensel.net/haber/428589/77-barodan-ortak-aciklama-istanbul-sozlesmesi-yururluktedir
https://www.evrensel.net/haber/428564/istanbul-sozlesmesinin-feshedilme-kararina-karsi-kadinlar-her-yerde-eylemde
https://www.evrensel.net/haber/428564/istanbul-sozlesmesinin-feshedilme-kararina-karsi-kadinlar-her-yerde-eylemde
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göstermemiz gerekiyor. Türkiye’nin insan hakları alanında imzaladığı en iyi 

sözleşmeden hâlâ vazgeçmedik” dedi.437 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Sözleşmesinden çıkılması 

hakkında “Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın 

karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin 

sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı 

eksiltmez veya arttırmaz. Ayrıca belirtmek gerekir ki milletlerarası 

andlaşmalara, sözleşmelere taraf olmak kadar taraflıktan ayrılmak da her 

egemen devletin hakkıdır. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kadın 

cinayetlerini önleme konusunda bizi toplumumuza karşı sorumlu kılan, 

İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı değildir. Anayasa'nın 10. Maddesi ve 41. 

Maddesi, TCK'nın ilgili maddeleri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri, bu 

konuda ilgili bakanlıklarla yürüttüğümüz eylem planı, İçişleri Bakanlığı 

tarafından yürütülen Kades, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi gibi 

uygulamalar, sayılarını 81'den 1086'ya çıkararak tüm ülkemize ve ilçe 

düzeyine yaydığımız Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro 

Amirlikleri ve tüm bakanlıklarla uyumlu olarak yürüttüğümüz süreç, 

inanıyoruz ki bu mücadelede bizi vatandaşımıza karşı mahçup 

etmeyecektir.” açıklamalarında bulundu.438 

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise Polonya’yı örnek vererek 

“Bilindiği üzere Türkiye, kadının toplumdaki statüsünü koruma ve kadına 

yönelik her türlü şiddetle mücadele etme konusundaki güçlü bağlılığını 

göstererek İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olmuştur. Başlangıçta kadın 

haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, 

Türkiye’nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği 

normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir. 

Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene 

dayanmaktadır. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi endişeleri olan tek ülke 

Türkiye değildir. Avrupa Birliği'nin 6 üyesi İstanbul Sözleşmesi'ni 

onaylamamıştır. Polonya da eşcinsel grupların toplumsal cinsiyet 

                                                 
437  İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına karşı mücadele sürüyor: Havlu atmayız, 

https://www.birgun.net/haber/istanbul-sozlesmesi-nden-cikilmasina-karsi-mucadele-suruyor-havlu-atmayiz-

338409, Erişim Tarihi: 03.04.2021 
438  Son dakika: Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması, https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-

dakika-suleyman-soyludan-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi-

6460733?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 20.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/istanbul-sozlesmesi-nden-cikilmasina-karsi-mucadele-suruyor-havlu-atmayiz-338409
https://www.birgun.net/haber/istanbul-sozlesmesi-nden-cikilmasina-karsi-mucadele-suruyor-havlu-atmayiz-338409
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-suleyman-soyludan-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi-6460733?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-suleyman-soyludan-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi-6460733?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-suleyman-soyludan-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi-6460733?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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hakkındaki fikirlerini tüm topluma empoze etme girişimini gerekçe 

göstererek sözleşmeden çekilmek için adımlar atmıştır. İstanbul 

Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'nin “kadınları korumaktan taviz verdiği” anlamına gelmemektedir. 

Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla 

vazgeçmeyecektir. (...)Türkiye mart ayının başında açıklanan İnsan Hakları 

Eylem Planı kapsamında da aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı 

mevcut önlemlerin etkinliğini artırmak için ilave adımlar atacaktır."439 

ifadelerine yer verdi. 

● Dışişleri Bakanlığı ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sözleşmeden çekilmesi, 

kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatında kadın hakları en ileri 

normlarla güvence altına alınmıştır. Ülkemiz bu zamana kadar olduğu gibi 

bundan sonra da kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı, ayrıca kadın 

haklarının daha da güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin 

daha etkin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri ilgili kurum ve 

kuruluşlarıyla birlikte almaya devam edecektir." dedi.440 

● ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin 'küresel 

çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı 

bir geri adım' olarak nitelendirirken ABD Dışişleri Bakanı Blinken yapmış 

olduğu paylaşımda "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı 

derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Küresel olarak, cinsiyete dayalı şiddetle 

mücadele etmeliyiz ve İstanbul Sözleşmesi gibi araçlar da dahil olmak üzere 

kadınlar için koruma sağlamalıyız" şeklinde  bulundu.441 

● Bursa’nın Nilüfer ilçesinde İMKB Fen Lisesi Rehber Öğretmeni Yasin 

Kuruçay’ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini destekleyen Aile Akademisi 

sitesindeki yazısı tepki çekti. Kuruçay’ın, “İstanbul Sözleşmesi feshedildi. 

Hayırlı olsun. Mücadelemiz devam edecek. Elhamdülillah… Yıllardır 

yaptığımız mücadele karşılık bulmuş, İstanbul Sözleşmesi iptal edilmiştir. 

                                                 
439  Saraydan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Polonya da çekilmek istemişti, 

https://www.birgun.net/haber/saraydan-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi-polonya-da-cekilmek-istemisti-

338376, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
440  İstanbul Sözleşmesi için bir açıklama da Dışişleri'nden, https://www.birgun.net/haber/istanbul-sozlesmesi-

icin-bir-aciklama-da-disisleri-nden-338380, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
441  ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İstanbul Sözleşmesi eleştirisi: Derin bir hayal kırıklığı, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/abd-disisleri-bakani-blinkenden-istanbul-sozlesmesi-elestirisi-derin-bir-

hayal-kirikligi-haber-1516815, Erişim Tarihi: 21.04.2021 

https://www.birgun.net/haber/saraydan-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi-polonya-da-cekilmek-istemisti-338376
https://www.birgun.net/haber/saraydan-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi-polonya-da-cekilmek-istemisti-338376
https://www.birgun.net/haber/istanbul-sozlesmesi-icin-bir-aciklama-da-disisleri-nden-338380
https://www.birgun.net/haber/istanbul-sozlesmesi-icin-bir-aciklama-da-disisleri-nden-338380
https://www.gazeteduvar.com.tr/abd-disisleri-bakani-blinkenden-istanbul-sozlesmesi-elestirisi-derin-bir-hayal-kirikligi-haber-1516815
https://www.gazeteduvar.com.tr/abd-disisleri-bakani-blinkenden-istanbul-sozlesmesi-elestirisi-derin-bir-hayal-kirikligi-haber-1516815
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Türkiye’nin önüne beyaz bir sayfa, büyük bir imkan açılmıştır. Yapacak 

daha çok iş var…” ifadesini kullandı.  

Öte yandan rehberlik dersine girdiğini iddia eden bazı öğrenciler, sosyal 

medyadan Yasin Kuruçay hakkında bazı iddialarda bulundular. Mervenur 

adlı kullanıcı “Okulun ilk haftası dersin ortasında odasına çağırıp “Dişiliğini 

değil kişiliğini kullan” deyip diploma almaya gittiğim gün “Seni erkeklerle 

görünce kıskanıyordum” diyen birini nasıl öğretmen yapmışlar hâlâ 

düşünüyorum, öğrenciniz olmaktan ben de utanıyorum” dedi. Ece adlı 

kullanıcı da “Kadın öğrencilerinizi odanıza toplayıp erkek yakın 

arkadaşlarımız bulunduğu için ‘Siz okulda erkeklere yakın olan kızlar’ 

olarak biliniyorsunuz, dışarıdan nasıl göründüğünüzün farkında mısınız?” 

diye sözde namusumuzu aşağılamıştınız, hatırladınız mı? ‘Kızlı erkekli’ 

ortamlarda ne işimiz olduğunu sorup ‘Böyle ancak erkeklerin sofrasına 

kendinizi meze edersiniz’ demiştiniz. Velilerimizi tek tek okula çağırıp 

onları kışkırtmıştınız. Ailelerimiz bilinçli olmasaydı bizi öldüresiye, 

dövselerdi o zaman ne olacaktı Yasin Bey?” ifadelerini kullandı.442 

Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunulurken443 Kuruçay hakkındaki 

haberler kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Bursa 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 

13 Nisan tarihli kararıyla engellendi.444 

● İstanbul Sözleşmesinin 10. yıl dönümü sebebiyle yapılan açıklamada 

Avrupa Konseyi sözleşmenin önemi vurgulandı ve kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi için çabaların gelecek on yıl da güçlenerek sürdürüleceği 

belirtildi. Almanya'da faaliyet gösteren kadın hakları örgütü Medica 

Mondiale de bir açıklama yaparak Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini 

"kadın düşmanı politikaların Avrupa'da yayılmasının" bir işareti olarak 

değerlendirdi.445 

● Mor Çatı'nın sözleşmenin yıldönümü açıklamasında, "İstanbul 

Sözleşmesi'nde, devlete her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, 

                                                 
442  Rehber öğretmenden tepki çeken paylaşım! Öğrencilerin yazdıkları şoke etti, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rehber-ogretmenden-tepki-cekerken-paylasim-ogrencilerin-

yazdiklari-soke-etti-6330057/, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
443  Gerici öğretmen Yasin Kuruçay hakkında suç duyurusunda bulunuldu, https://www.birgun.net/haber/gerici-

ogretmen-yasin-kurucay-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-338563, Erişim Tarihi: 20.04.2021 
444  Gerici öğretmene ilişkin haberlere erişim engeli!, https://www.birgun.net/haber/gerici-ogretmene-iliskin-

haberlere-erisim-engeli-341229, Erişim tarihi: 20.04.2021 
445  Avrupa Konseyi'nden İstanbul Sözleşmesi'ne bağlılık açıklaması, https://www.dw.com/tr/avrupa-

konseyinden-istanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesine-ba%C4%9Fl%C4%B1l%C4%B1k-

a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1/a-57450698, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rehber-ogretmenden-tepki-cekerken-paylasim-ogrencilerin-yazdiklari-soke-etti-6330057/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rehber-ogretmenden-tepki-cekerken-paylasim-ogrencilerin-yazdiklari-soke-etti-6330057/
https://www.birgun.net/haber/gerici-ogretmen-yasin-kurucay-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-338563
https://www.birgun.net/haber/gerici-ogretmen-yasin-kurucay-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-338563
https://www.birgun.net/haber/gerici-ogretmene-iliskin-haberlere-erisim-engeli-341229
https://www.birgun.net/haber/gerici-ogretmene-iliskin-haberlere-erisim-engeli-341229
https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinden-istanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesine-ba%C4%9Fl%C4%B1l%C4%B1k-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1/a-57450698
https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinden-istanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesine-ba%C4%9Fl%C4%B1l%C4%B1k-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1/a-57450698
https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinden-istanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesine-ba%C4%9Fl%C4%B1l%C4%B1k-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1/a-57450698
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şiddeti önlemek, kadınları şiddete karşı korumak ve failleri cezalandırmak 

yükümlülüklerini verdiği için ısrar ediyoruz" ifadeleri; Kadın Cinayetlerini 

Durduracağız Platformu'nun paylaşımında ise, "Hukuksuzca alınan kararları 

değil anayasayı, yasayı ve sözleşmeyi uygulatacağız" yer aldı.446 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
446  İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılında Türkiye'de kadınlardan 'Vazgeçmiyoruz' mesajı, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57072459, Erişim Tarihi: 03.06.2021 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57072459

