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GİRİŞ 

 

Derlediğimiz ilk Adalet Raporu bu çalışmamızın da çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Tek kişi yönetiminin ve atanmış bakanların, Anayasa ve yasalara aykırı 

uygulamalarının ve kamu makamlarınca gerçekleştirilen hak ihlallerinin artarak 

devam etmesi, bu raporlamaların sürdürülmesi gereksinimini ortaya koymuştur. 

Türkiye’deki hak ve özgürlükler adına elde edilen kazanımların yok sayıldığı, 

işkence, nefret söylemi ve sistematik hak ihlallerinin devam ettiği bu dönemde hak 

mücadelesi büyük bir önem kazanmıştır. 

Kasım, Aralık ve Ocak aylarına ilişkin olayları ve hak ihlallerini derlediğimiz bu 

raporda gördük ki yurttaşlar adaletsizlik, hukuksuzluk ve hak gaspları ile mücadele 

etmeye devam etti. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına müdahaleler devam ederken Kasım, Aralık ve 

Ocak aylarında 11 ayrı ilde ayrı ayrı toplanma yasağı kararları verildi. Toplamda 305 

gün valilikler tarafından eylem ve etkinlikler yasaklandı. Türkiye’de 21 il ve 1 ilçede 

yaşayan 25 milyon 183 bin 911 yurttaş, 01 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri 

arasında en kısası 2, en uzunu 365 gün süreyle olmak üzere alınan eylem ve etkinlik 

yasakları sonucunda bu hak ve özgürlüğünü kullanamadı. 

En az 48 toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale edilirken sosyal medya paylaşımı, 

basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, örgüt üyeliği, darbe girişimi gibi 

sebeplerle en az 3 bin 195 kişi gözaltına alındı. 

2020 yılında da ne yazık ki işsizlik giderek arttı ve iş cinayetlerinde 2427 işçi, kovid-

19 nedeniyle de 741 işçi hayatını kaybetti. 

Düşüncelerini dile getirmeye çalışanlar ise her zamanki gibi susturulmaya çalışıldı. 

En az 877 bağlantıya erişim engellendi. Kasım 2019- Ekim 2020 tarihleri arasında 

engellenen haberlerin yüzde 42’si doğrudan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, ailesi, partinin belediye başkanları veya yöneticileri ile 

ilgiliydi. 67 gazeteci ve medya çalışanı ise hala cezaevinde. 

Geçtiğimiz yıl 300 kadın öldürülürken, 171 kadının ölümü de "şüpheli" olarak 

kayıtlara geçti. Kasım-Aralık-Ocak aylarında toplam 74 kadın erkekler tarafından 
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öldürüldü. İşlenen politik cinayetlerle ilgili mücadele sürerken, İstanbul 

Sözleşmesine ilişkin tartışmalar da devam etti. 

Hak ihlallerine ilişkin koruyucu mekanizmaların etkili olması bir yana, ihlaller insan 

haklarını korumak ve geliştirmekle yükümlü makamlar tarafından 

gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de hak ihlallerinin, 

Cumhurbaşkanı, atanmış bakanlar ve cumhur ittifakı mensubu siyasi parti başkan ve 

üyeleri tarafından sahiplenildiği veya bizzat onların söylemleri neticesinde 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Hak ve özgürlüklere yönelik yaklaşım, ülkedeki 

siyasi pozisyonlardan doğruca etkilenmektedir. Cumhur İttifakı düzenli olarak bu 

ihlallere devam etmektedir. Bu sebeple yaptığımız raporlamalar, ülkeyi tek kişi 

yönetimine, demokrasi ve hukuk buhranına sürükleyen yapı devam ettiği sürece bir 

sorumluluk duygusuyla sürdürülecektir. 
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A.ADALET VE ADALETE ERİŞİM  

 

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 22 yıldır yayımladığı, Türkiye’nin 

Kopenhag kriterlerine uyum raporunu, ilk kez bu yıl Türkçeye çevirmedi. 

Dışişleri’nin çevirmediği, Avrupa Başkanlığı’nın internet sitesinde İngilizce olarak 

yayımlanan ‘Türkiye 2020 Raporu’nda dikkat çeken tespitler yer aldı.  

6 Ekim’de yayınlanan raporda yurttaşların maruz kaldığı pek çok soruna dikkat 

çekilirken, hükümetin şeffaf olması ve fikri özgürlüğünü sağlaması gerektiğine 

vurgu yapıldı. Ülkede yasama, yürütme ve yargı arasında ayrım kalmadığına, 

hepsinin tek merkezde toplandığına değinildi. OHAL’in 2018’de kaldırılmasına 

rağmen etkilerinin hala sürdüğü belirtildi.1 

Türkiye genelinde 294 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı 

(DDA) ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabul edildiği 16 Nisan 2017 

referandumundan bu yana yargının geldiği noktayı ele alan bir rapor hazırladı.2 

“2021’e Girerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Yargı” başlıklı rapora göre, 

Meclis’ten geçen yargı paketleri kısmi iyileştirmeler sağlasa da uzun tutukluluk 

süreleri, yargılama süreçlerindeki belirsizlik ve etkin olmayan soruşturma süreçleri 

gibi temel sorunlara çare olmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte 

yürütmenin yargı üzerindeki etkisinin de arttığı ifade edildi.  Raporda ayrıca, 2019 

yılında toplam 4 bin 27 hakim ve savcının yerinin, 2020 yılında ise HSK 

kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 ve 18 Cumhuriyet 

başsavcısının görev yerlerini değiştirilmiş olduğuna değinildi.  

Uluslararası raporlarda da belirtilen yargı bağımsızlığına ilişkin sorunlar Türkiye’nin 

tazminata mahkum edildiği davalarda da paralel olarak artışa neden olmaktadır.3 

                                                            
1  22 yıldır ilk kez çevrilmeyen rapor dikkat çekti: Hak, hukuk yok hükümet kışkırtıcı, 

https://www.birgun.net/haber/22-yildir-ilk-kez-cevrilmeyen-rapor-dikkat-cekti-hak-hukuk-yok-hukumet-

kiskirtici-321202 , Erişim Tarihi: 11.01.2021 
2  Acil reform çağrısı: Yargıya güven tüm kesimlerde azaldı, https://www.gazeteduvar.com.tr/acil-reform-

cagrisi-yargiya-guven-tum-kesimlerde-azaldi-haber-1504596 , Erişim Tarihi: 12.01.2021 
3  Adaletsizliğin bedeli yılda 18.5 milyon TL, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/adaletsizligin-bedeli-

yilda-18-5-milyon-tl-6126879/ , Erişim Tarihi: 12.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/22-yildir-ilk-kez-cevrilmeyen-rapor-dikkat-cekti-hak-hukuk-yok-hukumet-kiskirtici-321202
https://www.birgun.net/haber/22-yildir-ilk-kez-cevrilmeyen-rapor-dikkat-cekti-hak-hukuk-yok-hukumet-kiskirtici-321202
https://www.gazeteduvar.com.tr/acil-reform-cagrisi-yargiya-guven-tum-kesimlerde-azaldi-haber-1504596
https://www.gazeteduvar.com.tr/acil-reform-cagrisi-yargiya-guven-tum-kesimlerde-azaldi-haber-1504596
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/adaletsizligin-bedeli-yilda-18-5-milyon-tl-6126879/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/adaletsizligin-bedeli-yilda-18-5-milyon-tl-6126879/
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AİHM, 2003-2019 yılları arasında Türkiye'yi toplam 295 milyon lira tazminata 

mahkum etti. Yargı mensuplarının yanlış kararları nedeniyle AİHM'in verdiği ihlal 

kararlarıyla vatandaşın cebinden yılda 18.5 milyon para çıktı. 

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun 

hükmünde kararnamesinin dayanak olduğu kararla Ankara Kalkınma 

Ajansı’ndaki işinden atılan Hamit Pişkin’in başvurusu hakkında kararını 

açıkladı. Türkiye “adil yargılanma” ve “özel hayatın korunması” haklarını 

ihlalden mahkûm edildi. Karara göre,Türkiye, Pişkin’e 4 bin Avro tazminat 

ödeyecek. 4 

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden 

Mustafa Kemal Coşkun ve Ercan Şen tarafından hazırlanan “Türkiye’de Ayrımcılık 

Algısı ve Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Sürecinde Karşılaşılan Engeller” 

başlıklı raporunda da bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda pek çok veri 

elde edildi.  

Türkiye’de ayrımcılığın ne kadar yaygın olduğunu 1’den 10’a doğru puanlamaları 

istenen katılımcıların yaklaşık yarısı, ayrımcılığın “çok fazla yaşandığını”, yüzde 

38,6’sı “kısmen yaygın olduğunu”, yüzde 12,4’ü ise “ayrımcılığın yaygın 

olmadığını” söyledi. Çalışmanın katılımcılarının yüzde 72’si, en az bir kez 

ayrımcılıkla karşılaştığını belirtirken, bütün eğitim düzeylerinde ayrımcılığa 

uğradığını söyleyenlerin oranı oldukça yüksek. Çalışmanın en fazla dikkat çeken 

kısımlarından biri ise ayrımcılık karşısında hukuki mekanizmalara olan güvensizlik 

oldu. 5 

Türkiye’de ayrımcılığın kısmen ya da yaygın olarak bulunduğunu ifade edenlerin 

oranının 2018 yılında yüzde 70 civarında, 2020 yılında ise yüzde 87,6 düzeyinde 

olduğunun dile getirildiği raporda, “Türkiye’deki mevcut kutuplaştırıcı politik 

ortamın, popülist ayrımcı nefret söylemlerinin grupların ve bireylerin ayrımcılık 

algılarını da zaman içerisinde etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır” vurgusu 

yapıldı.  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 10 Aralık 1948’de kabul edilmesinin ardından 

ilan edilen Dünya İnsan Hakları Günü’nde Türkiye’nin kötü geçmişi bir kez daha 

                                                            
4  KHK İhraçlarıyla İlgili İlk Karar, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khk-ihraclariyla-ilgili-ilk-karar-

1799213 , Erişim Tarihi: 23.01.2021 
5  Türkiye’de Ayrımcılık Algısı Raporu: Eğitim Düzeyi Yükseldikçe, Hukuka Güvensizlik Artıyor, 

https://www.birgun.net/haber/turkiye-de-ayrimcilik-algisi-raporu-egitim-duzeyi-yukseldikce-hukuka-

guvensizlik-artiyor-327622 , Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khk-ihraclariyla-ilgili-ilk-karar-1799213
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khk-ihraclariyla-ilgili-ilk-karar-1799213
https://www.birgun.net/haber/turkiye-de-ayrimcilik-algisi-raporu-egitim-duzeyi-yukseldikce-hukuka-guvensizlik-artiyor-327622
https://www.birgun.net/haber/turkiye-de-ayrimcilik-algisi-raporu-egitim-duzeyi-yukseldikce-hukuka-guvensizlik-artiyor-327622
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gözler önüne serildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin 

hazırladığı “İnsan Hakları İhlalleri” raporuna göre son 11 yılda cinayetler 6, 

yaralamalar yaklaşık 5, cinsel suçlar ise 10 kat arttı.6 Adalet Bakanlığı’nın verilerine 

göre hazırlanan rapora göre, toplam 72 bin 512 cinayet işlendi. Öte yandan ateşli 

silah ve bıçaklarla işlenen suçlar da arttı. Yaralama ve cinsel şiddet vakalarının 

önüne geçilemediği belirtilirken cinayet suçundan cezaevine giren hükümlü sayısı 

2019 yılında, 2009’a göre yüzde 532 oranında arttığı ifade edildi. 2009’da bin 514 

kişi cinayet işlerken 2019’da cinayet işleyen kişi sayısı 9 bin 574’e yükseldi. 2019 

yılında günde 26 kişi cinayet nedeniyle cezaevine girdi. 

Öte yandan güvenlikçi devlete dair politikalar ise artarak devam etti. İçişleri 

Bakanlığı verilerine göre, çarşı ve mahalle bekçiliğinde şu ana kadar 29 bin 185 

bekçi görev yaparken 695 kişinin alım süreci devam etti. Bu kapsamda, kolluk 

birimlerinde standart ve zırhlı araç toplamı 2016’da 41 bin 845 iken, 2020 yılında 

yüzde 72’lik bir artışla 72 bin 87 oldu. 2019 yılında 57 insanlı ve insansız hava aracı 

varken 2020 yılında yüzde 26 artışla sayı 72’ye çıktı.  

● Sosyal medyada paylaşılan bir videoda maskesini çenesine indiren bir yurttaş 

polisin 'Maskeni kapat lan' diye bağırması görüldü. Olay, kısa sürede yüzlerce 

kişi tarafından paylaşıldı. 7 

Her türlü şiddetin artmasında hükümetin kullandığı eril, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı 

dilin etkisi görülmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meclis Genel 

Kurulunda yaptığı konuşmada "Ohhh! ohh!”, “Bu da size kapak olsun” gibi ifadeler 

kullanmasının ardından pek çok ilde kolluk kuvvetleri benzer paylaşımlar yaptı. 

● Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilde 30 kilo 750 gram eroin yakalayan 

polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı. Van Emniyet 

Müdürlüğü tarafından servis edilen operasyon görüntülerine İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu'nun Meclis'te yaptığı konuşma eklendi.8 

 

 

                                                            
6  AKP’nin Karanlığı İnsan Haklarına Yansıdı: Ne Hak Kaldı Ne Hukuk, https://www.birgun.net/haber/akp-nin-

karanligi-insan-haklarina-yansidi-ne-hak-kaldi-ne-hukuk-326034 , Erişim Tarihi: 23.01.2021 
7  Maskesi Açık Polisin Vatandaşa ‘Maskeni Kapat Lan’ Diye Bağırması Dikkat Çekti, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/241638/maskesi-acik-polisin-vatandasa-maskeni-kapat-lan-diye-

bagirmasi-tepki-cekti , Erişim Tarihi: 23.01.2021 
8  Uyuşturucu Paketleriyle ‘Ohh Ohh’ Yazıldı: Servis Edilen Videoda Soylu’nun Sesi Kullanıldı, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/uyusturucu-paketleriyle-ohh-ohh-yazildi-servis-edilen-videoda-soylunun-

sesini-kullanildi-haber-1507767, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/akp-nin-karanligi-insan-haklarina-yansidi-ne-hak-kaldi-ne-hukuk-326034
https://www.birgun.net/haber/akp-nin-karanligi-insan-haklarina-yansidi-ne-hak-kaldi-ne-hukuk-326034
https://www.gercekgundem.com/guncel/241638/maskesi-acik-polisin-vatandasa-maskeni-kapat-lan-diye-bagirmasi-tepki-cekti
https://www.gercekgundem.com/guncel/241638/maskesi-acik-polisin-vatandasa-maskeni-kapat-lan-diye-bagirmasi-tepki-cekti
https://www.gazeteduvar.com.tr/uyusturucu-paketleriyle-ohh-ohh-yazildi-servis-edilen-videoda-soylunun-sesini-kullanildi-haber-1507767
https://www.gazeteduvar.com.tr/uyusturucu-paketleriyle-ohh-ohh-yazildi-servis-edilen-videoda-soylunun-sesini-kullanildi-haber-1507767
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● Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Ohh ohh' sloganlı tişört giyip 

telsizden de 'ohh ohh' diyerek anons çekti.9 

● Muş'ta polis ekipleri ele geçirdiği uyuşturucuyla ‘Ohh’ yazarak İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına destek verdi.10 

2021 yılı bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Devam eden adli 

ve idari soruşturmaları göz önünde bulundurularak son iki dönemde 151 belediye 

başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73’ü ilk derece 

mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası almış, diğerlerinin ise adli 

süreçleri devam etmektedir. Görevlendirme yapılan belediyelere bugüne kadar tam 

9.2 milyar TL yatırım kaynağı ayırdık. Ayrıca 4.5 milyar TL de eski yönetimlerden 

kalan borç ödedik” şeklinde konuşmuştu. 

● İçişleri Bakanlığı’na bağlı mülkiye müfettişlerinin Mardin Büyükşehir 

Belediyesi’ndeki incelemelerine ilişkin raporlarında, merkeze alınan eski 

kayyım Mustafa Yaman’ın “manevi kızı” olarak tanınan Merve Erciyas 

Çatal’a dair çok sayıda suç iddiası yer aldı. Belediyenin imkanlarını şahsi 

amaçla kullandığı, harcama yetkilisi olarak bulunduğu ihale iş ve işlemlerinde 

mevzuata açıkça aykırı işlemlerinin olduğu, kurumun zimmetinde olan 

malların muhafaza ve tesliminde önemli ölçüde eksiklerin bulunduğu, Daire 

Başkanlığı tarafından yapılan yardım malzemelerinin yerine ulaşmadığı veya 

yardımların yalnızca kağıt üzerinde yapıldığı, personele usule aykırı olarak 

zorla imza attırdığı, kurumun kayıtlarında mevzuata aykırı işlemler yaparak 

kamunun zarara uğratıldığı ifade edildi.11 

2018-2020 yılları arasında Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na toplam 

6 bin 149 başvuru yapıldı. Milletvekilleri tarafından yapılan başvuru sayısı ise bin 

905 şeklinde oldu. Komisyona hak ihlaliyle ilgili yapılan toplam başvuru ise 5 bin 

985. Bu kapsamda, 4 bin 5 başvuru tutukluların hakları konusunda, 800 başvuru adil 

yargılanma hakkı, 525 başvuru sağlık ve hasta hakkı, 300 başvuru kötü muamele, 

250 başvuru hak ihlali içermeyenler, 174 başvuru aile kurma ve ailenin korunması, 

                                                            
9  Polisler ‘Ohh Ohh’ Yazılı Tişört Giyip Telsizden ‘Ohh Ohh’ Diye Anons Geçti, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/238568/polisler-ohh-ohh-yazili-tisort-giyip-telsizden-ohh-ohh-diye-

anons-gecti, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
10  Muş’ta Polisler Ele Geçirdikleri Uyuşturucuyla ‘Ohh’ Yazdı, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012211043439835-musta-polisler-ele-gecirdikleri-uyusturucu-

maddeyle-ohh-yazdi/, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
11  Mardin’de Teftiş Raporu: Kayyımın Manevi Kızının Düğün Masrafları Belediyeden Karşılanmış, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/mardinde-teftis-raporu-kayyimin-manevi-kizinin-dugun-masraflari-

belediyeden-karsilanmis-haber-1507831, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.gercekgundem.com/guncel/238568/polisler-ohh-ohh-yazili-tisort-giyip-telsizden-ohh-ohh-diye-anons-gecti
https://www.gercekgundem.com/guncel/238568/polisler-ohh-ohh-yazili-tisort-giyip-telsizden-ohh-ohh-diye-anons-gecti
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012211043439835-musta-polisler-ele-gecirdikleri-uyusturucu-maddeyle-ohh-yazdi/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012211043439835-musta-polisler-ele-gecirdikleri-uyusturucu-maddeyle-ohh-yazdi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/mardinde-teftis-raporu-kayyimin-manevi-kizinin-dugun-masraflari-belediyeden-karsilanmis-haber-1507831
https://www.gazeteduvar.com.tr/mardinde-teftis-raporu-kayyimin-manevi-kizinin-dugun-masraflari-belediyeden-karsilanmis-haber-1507831
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123 başvuru çalışma ve sözleşme özgürlüğü, 118 başvuru işkence yasağı, 86 başvuru 

sosyal güvenlik hakkı, 83 başvuru ayrımcılık yasağı, 71 başvuru yaşama hakkı, 53 

başvuru çalışma hakkı, 20 başvuru çocuk hakları, 17 başvuru hak arama hürriyeti, 

12 başvuru iletişim ve basın özgürlüğü, 9 başvuru düşünce ve ifade özgürlüğü, 7 

başvuru  ihraç, sınır dışı ve iade etme yasağı ve 5 başvuru sığınma hakkı şeklinde 

gerçekleşti.  

Kasım-Aralık-Ocak aylarında adalet kavramının zedelendiği diğer gelişmeler ise 

aşağıdaki gibidir. 

● Kasım, Aralık ve Ocak aylarında sosyal medya paylaşımı, basın açıklaması, 

toplantı ve gösteri yürüyüşü, örgüt üyeliği, darbe girişimi gibi sebeplerle en 

az 3 bin 195 kişi gözaltına alındı. 

● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1990’lı yıllarda gözaltında kaybedilen 

yurttaşların akıbetine ilişkin verilen soru önergesine “Bakanlıkta bilgi 

bulunmamaktadır’’ yanıtını verdi.12 

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP eş başkanı Selahattin 

Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal 

edildiğine hükmederek derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Kararda, 

"Duruşma öncesi uzun süren tutukluluk süresinin ve yaptığı siyasi 

konuşmaların temel alındığı kanıtlara dayanarak yapılan terörle bağlantılı 

suçlamaların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu" belirtildi. 

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan karar sonrasında yaptığı açıklamada  

“Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar 

bizi bağlamaz” ifadelerini kullandı.13 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 

“Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. 

Avrupa'nın gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp 

kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'Mış gibi' uyguladıkları evrensel 

kurallar yapmalarını diliyorum. Demirtaş teröristtir. AİHM’in almış olduğu 

karar, boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. 

Türkiye’nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu bu hali 

Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, 

temizleyemeyecektir” diye konuştu. Tüm bu açıklamaların aksine Avrupa 

                                                            
12  Cinayetlerden Bakanlığın Haberi Yokmuş,  

https://www.birgun.net/haber/cinayetlerden-bakanligin-haberi-yokmus-327294, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
13  Erdoğan’dan Demirtaş Açıklaması: ‘Bu Karar Bizi Bağlamaz’, 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogandan-demirtas-aciklamasi-bu-karar-bizi-baglamaz-41695902, 

Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/cinayetlerden-bakanligin-haberi-yokmus-327294
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogandan-demirtas-aciklamasi-bu-karar-bizi-baglamaz-41695902
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İnsan Hakları Sözleşmesinin “Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı” ile ilgili 

46’ncı maddesinde, “Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda 

Mahkeme’nin verdiği kararlara uymayı taahhüt ederler. Mahkeme’nin 

kesinleşen kararı, infazını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne 

gönderilir” ifadeleri yer almaktadır.  

● İş adamı Osman Kavala’nın Gezi Parkı Davası’ndan beraat etmesinin 

ardından, 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı yargılandığı davada mahkeme, 

Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karara karşı Avrupa 

Birliği Dış İlişkiler Servisi'nden tepki geldi. Açıklamada bağımsız yargı 

vurgusu yapılırken verilen kararın temelsiz gerekçelere dayandırıldığının altı 

çizildi.14 

● Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, HDP 

eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın 

tutukluluğu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, 

“Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi 

olabilir” dedi.15 Bu açıklamalara ilişkin Erdoğan, "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri 

Cumhurbaşkanı ile, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez." 

ifadelerini kullandı.16 

● AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği “hak ihlali” kararı uygulanmadı. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar 

bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerekmektedir. 

Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken 

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi 

kararları idareyi, bütün kurumların gerçek ve tüzel kişileri, mahkemeleri 

bağlar, esas itibarıyla hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde, 

mahkemelerde de Anayasa kararlarına uyulması da hukukun bir gereğidir” 

dedi. 17 

                                                            
14  AB’den Kavala’nın Tutukluluk Halinin Devamı Kararına Tepki, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/abden-kavalanin-tutukluluk-halinin-devami-kararina-tepki-1800360, 

Erişim Tarihi: 23.01.2021 
15  Bülent Arınç’tan Dikkat Çeken Selahattin Demirtaş Açıklaması: Tahliye Olabilir, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bulent-arinctan-dikkat-ceken-selahattin-demirtas-aciklamasi-tahliye-

olabilir-1792343, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
16  Erdoğan’dan Arınç’a: Hiç Kimsenin Şahsi İfadeleri Bizimle İlişkilendirilemez,  

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika--erdogan-duyurdu-ilave-tedbirler-alabiliriz-1792964, 

Erişim Tarihi: 25.01.2021 
17  Adalet Bakanı Gül’den, AYM’nin Enis Berberoğlu Kararına İlişkin Açıklama, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/adalet-bakani-gulden-aymnin-enis-berberoglu-kararina-iliskin-

aciklama-1807990, Erişim Tarihi: 25.01.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/abden-kavalanin-tutukluluk-halinin-devami-kararina-tepki-1800360
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bulent-arinctan-dikkat-ceken-selahattin-demirtas-aciklamasi-tahliye-olabilir-1792343
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bulent-arinctan-dikkat-ceken-selahattin-demirtas-aciklamasi-tahliye-olabilir-1792343
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika--erdogan-duyurdu-ilave-tedbirler-alabiliriz-1792964
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/adalet-bakani-gulden-aymnin-enis-berberoglu-kararina-iliskin-aciklama-1807990
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/adalet-bakani-gulden-aymnin-enis-berberoglu-kararina-iliskin-aciklama-1807990
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● Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz 

Vatan'ın babası Şaban Vatan hakkında, AK Partili eski bakan Nurettin 

Canikli'nin olayın üstünü örtmeye çalıştığı yönündeki iddialarla ilgili 5 ayrı 

dava açıldı. Nurettin Canikli tarafından açılan davalarda, Şaban 

Vatan'a ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan 8 bin 840 Türk Lirası, ‘Kişisel 

verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan ise 1 yıl 8 

ay hapis cezası verildi. 18 

● Ağustos ve temmuz aylarında bine yakın ataması yapılan emniyet 

mensuplarının bir kısmının henüz görev süresinin dolmadığı ortaya çıktı. Polis 

memurları, herhangi bir tercih dahi sunulmadan atandıklarını savunarak 

kanuna aykırı atamaları yargıya taşıdı. İdare mahkemesi, tercih sunulmadan 

ve gerekçe gösterilmeden yapılan atamaların kanuna uygun olmadığına karar 

verdi. İstinafa gidilen dosyada polis memurlarının eski görev yerlerine 

dönülmesi yönünde karar verildi.  Ancak EGM’nin bu karara uymadı  

● Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin 

altında ezilerek yaşamını yitiren 7 ve 6 yaşlarındaki kardeşlerin ölümüne 

neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri 

Murat Maden hakkında açılan dava, geçtiğimiz yılın Haziran ayında karara 

bağlanmıştı. Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, panzer sürücüsü Ömer Yeğit 

hakkında "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya 

birden fazla kişinin yaralanması" suçlamasıyla verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını 

19 bin TL para cezasına çevrilmiş ve mahkeme, polis amiri Murat Maden 

hakkında beraat kararı vermişti.  İstinafa taşınan dosyada yerel mahkemenin 

verdiği kararın “kanuna uygun” olduğuna karar verildi.19 

● Antep’te Sani Konukoğlu Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım 

ünitesinde bir patlama gerçekleşti. Patlama sonucunda 12 kişi hayatını 

kaybederken 7 kişi yaralandı.20 Ancak patlamanın riskinin önceden bilindiği, 

patlama ve yangından sadece bir gün önce Sağlık Bakanlığının hastanelere bir 

yazı gönderdiği ve bu yazıda yangın riskinin dile getirildiği ortaya çıktı. Kamu 

                                                            
18  Rabia Naz Vatan’ın Babası Şaban Vatan’a Hapis Cezası, https://www.gazeteduvar.com.tr/rabia-naz-vatanin-

babasi-saban-vatana-hapis-cezasi-haber-1508366, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
19  İstinaf iki çocuğun öldüğü Panzer davasında 19 bin TL para cezasını uygun buldu, 

https://www.evrensel.net/haber/418133/istinaf-iki-cocugun-oldugu-panzer-davasinda-19-bin-tl-para-

cezasini-uygun-buldu , Erişim Tarihi: 11.01.2021 
20 Antep’te Özel Sanko Hastanesindeki Yangında Ölenlerin Sayısı 12’ye Yükseldi, 

https://www.evrensel.net/haber/421553/antepte-ozel-sanko-hastanesindeki-yanginda-olenlerin-sayisi-12ye-

yukseldi , Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/rabia-naz-vatanin-babasi-saban-vatana-hapis-cezasi-haber-1508366
https://www.gazeteduvar.com.tr/rabia-naz-vatanin-babasi-saban-vatana-hapis-cezasi-haber-1508366
https://www.evrensel.net/haber/418133/istinaf-iki-cocugun-oldugu-panzer-davasinda-19-bin-tl-para-cezasini-uygun-buldu
https://www.evrensel.net/haber/418133/istinaf-iki-cocugun-oldugu-panzer-davasinda-19-bin-tl-para-cezasini-uygun-buldu
https://www.evrensel.net/haber/421553/antepte-ozel-sanko-hastanesindeki-yanginda-olenlerin-sayisi-12ye-yukseldi
https://www.evrensel.net/haber/421553/antepte-ozel-sanko-hastanesindeki-yanginda-olenlerin-sayisi-12ye-yukseldi
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Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Tıbbı Cihazların Güvenli 

Kullanımı' başlığıyla gönderilen yazıda, oksijen cihazlarının yandığına dair 

bildirimlerin geldiği uyarısı yapılmıştı.21 

 

ÇIPLAK ARAMA GERÇEĞİ 

30 kadının Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak aramaya maruz kaldığının iddia 

edilmesiyle çıplak arama uygulaması tekrar gündeme geldi. AKP Grup Başkanvekili 

Özlem Zengin, “Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok 

böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri Bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu 

çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Bütün hayatı kadın mücadelesi ile 

geçmiş bir insanım, böyle bir şeye müsade edebilir miyiz biz? Bir kadının böyle 

aranmasına biz tahammül edebilir miyiz? Akıl var, mantık var”  ifadelerinde 

bulundu.  

● Avukat Betül Alpay, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıplak 

aramaya maruz kaldığını belirtti ve bir video ile Zengin’e tepki gösterdi. 

Videosunda "Yok saydığınız, inkar ettiğiniz çıplak aramayı ben de bizzat 

yaşadım. Sizinle aynı inancı ve aynı mesleği paylaştığım için utanıyorum." 

ifadesini kullanan avukat Alpay, "Çıplak aramaya maruz kalan binlerce 

kadından biriyim. Eğer 2 Kasım 2017 tarihli Muğla E Tipi Ceza İnfaz 

Kurumu’nun kamera kayıtlarını incelerseniz benim orada dört, beş erkek 

gardiyanın arasında bacakları çıplak şekilde geçtiğimi görebilirsiniz." dedi.22 

● CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem de Silivri Cezaevi'nde çıplak aramaya 

maruz kaldığını anlattı. Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında 

konuşan Erdem, "AK Partili Özlem Zengin'i Türkiye'den özür dilemeye davet 

ediyorum, ben de Silivri Cezaevi'nde çıplak arandım. Ben Özlem Zengin'e 

yazıklar olsun diyorum. Bu kadar aleni bir meseleyi dahi inkar edebilecek 

kadar gerçekten bağları kopmuş bu anlayışın." ifadelerini kullandı. 

● Gezi Parkı davasında yargılanan eski TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 

Büyükkent Şube yöneticilerinden Mücella Yapıcı "Bir parkı savundum diye 

beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız ve 

                                                            
21  Hastanedeki Patlama Göz Göre Göre Yaşanmış, https://www.evrensel.net/haber/421610/hastanedeki-

patlama-goz-gore-gore-yasanmis , Erişim Tarihi: 23.01.2021 
22  Cezaevlerinde Çıpkak Aramalar: Nasıl Gündem Oldu, Kim Ne Diyor?, 

https://tr.euronews.com/2020/12/20/cezaevlerinde-c-plak-aramalar-nas-l-gundem-oldu-kim-ne-diyor, Erişim 

Tarihi: 25.01.2021 

https://www.evrensel.net/haber/421610/hastanedeki-patlama-goz-gore-gore-yasanmis
https://www.evrensel.net/haber/421610/hastanedeki-patlama-goz-gore-gore-yasanmis
https://tr.euronews.com/2020/12/20/cezaevlerinde-c-plak-aramalar-nas-l-gundem-oldu-kim-ne-diyor
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bunu başka kadınlar yaşamasın diye açık açık ifşa etmek zorunda kaldım" 

sözleriyle uygulamanın inkar edilmesini eleştirdi. 

● Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şehriban Zuğurli, ilk çıplak 

aramaya Ekim 2017'de Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde, ikincisine ise 

2019’da Diyarbakır T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nde maruz kaldığını ifade 

etti. 23 Sincan Cezaevindeyken gardiyanların giysilerini çıkarmasını istemesi 

üzerine bunu kabul etmeyen Zuğurli, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Prosedür 

olduğunu ve çıplak arama yapmadan koğuşa almayacaklarını dile getirdiler. 

Direndiğim, karşı durduğum takdirde zorla beni soyacaklarını söylediler. Ve 

dediklerini de yaptılar. Üç dört gardiyan birden üzerime doğru gelip beni 

soymaya çalıştı. Ben direndikçe karşılığında şiddet uyguladılar. Adres ne 

kadar farklı olsa da Diyarbakır'da da aynısını yaşadım. Çıplak arama Türkiye 

cezaevlerinin realitesi.” 

● Boğaziçi üniversitesinde gerçekleştirilen protestolar sonrasında  gözaltına 

alınan öğrencilerin emniyet binasında çıplak aramaya maruz bırakıldığını 

ifade eden üniversite öğrencisi Mısra Sıpan, “Çıplak aramaya direnen 

arkadaşlarımız polisler tarafından yere yatırılarak kıyafetleri zorla 

çıkarılmıştır. LGBTİ+ arkadaşlarımız tecavüz ve ölümle tehdit edilmiş, 

cinsiyetçi ve fobik polis şiddetine maruz kalmışlardır. Kampüslerden hayatın 

her alanına demokratik üniversite mücadelesini yükselten, homofobiye, 

transfobiye ve her türden nefret söylemine karşı duran arkadaşlarımız yalnız 

değildir” dedi. 24 

 

BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI 

2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Boğaziçi 

Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Cumhurbaşkanı’nın 

kararıyla yapılan atamayla ilgili “Kayyum rektör istemiyoruz” eylemleri başlatıldı. 

Atamaya karşı tepkiler pek çok ilde yükselirken, bunlar karşısında AK Parti Sözcüsü 

                                                            
23  “Çıplak Arama Türkiye Cezaevlerinin Realitesidir”, https://www.evrensel.net/haber/422177/ciplak-arama-

turkiye-cezaevlerinin-realitesidir, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
24  Üniversite Öğrencileri: Çıplak Arama İşkencesine Son, Gözaltılar Serbest Bırakılsın, 

https://www.evrensel.net/haber/422935/universite-ogrencileri-ciplak-arama-iskencesine-son-gozaltilar-

serbest-birakilsin, Erişim Tarihi: 25.01.2025 

https://www.evrensel.net/haber/422177/ciplak-arama-turkiye-cezaevlerinin-realitesidir
https://www.evrensel.net/haber/422177/ciplak-arama-turkiye-cezaevlerinin-realitesidir
https://www.evrensel.net/haber/422935/universite-ogrencileri-ciplak-arama-iskencesine-son-gozaltilar-serbest-birakilsin
https://www.evrensel.net/haber/422935/universite-ogrencileri-ciplak-arama-iskencesine-son-gozaltilar-serbest-birakilsin
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Ömer Çelik, ''Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir. 'Akademik özgürlük 

yok ediliyor' sözünün gerçekliği yok'' dedi. 25   

Beşiktaş‘ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde 

öğrenciler tarafından yapılan basın açıklamasında, “Üniversitemizin özerkliğinin, 

kişiliğine ve geçmişine bakılmaksızın tepeden atanan herhangi bir akademisyen ile 

değil; üniversite mensuplarının yaptığı, demokratik yollarla belirlenen bir rektör 

seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz. Bu şartlar sağlanmadığında ortaya çıkan anti 

demokratik uygulamaların üniversitemize zararlar verdiğini üzülerek görmekteyiz” 

denildi.26 

Eylemler kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 

operasyonda “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Görevli Memura Mukavemet” 

suçları kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.27  Öğrencilerin üniversite önünde 

düzenlediği resim sergisinde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları 

çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen 

aşağılama’ suçu kapsamında iki kişi tutuklandı.28 

Öğrencilerin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri de rektör devir teslim 

töreninde rektörlük binasına sırtlarını dönerek durumu protesto etti.29  

Üniversitenin rektör yardımcılığı görevini ise halen kimse kabul etmemiş durumda.30 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin, 

"Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde 

olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır. Yine 

                                                            
25  Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör Ataması: ‘Akademik Özgürlük Yok Ediliyor’ Sözünün Gerçekliği Yok, 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/ak-parti-myk-sonrasi-aciklama-canli,8Un7qJCRwkmT5jSUfb4hqA, Erişim 

Tarihi: 25.01.2021 
26  Boğaziçi Üniversitesi Ayakta: Kayyum Rektör İstemiyoruz, https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/bogazici-

universitesi-ayakta-kayyum-rektor-istemiyoruz-6196979/, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
27  Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Eylemlerde Gözaltı Sayısı 22 Oldu, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bogazici-universitesindeki-eylemlerde-gozalti-sayisi-22-oldu-

6198859/, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
28  ‘Kabe görseli’ soruşturması: İki kişiye tutuklama, iki kişiye ev hapsi, http://www.diken.com.tr/kabe-gorseli-

sorusturmasi-iki-kisiye-tutuklama-iki-kisiye-ev-hapsi/, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
29  Boğaziçi Üniversitesi’nde Protesto Sürüyor: Akademisyenler, Rektörlük Devir Teslim Töreninde Sırtlarını 

Döndü, https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101051043513750-bogazici-universitesinde-akademisyenler-

prof-bulunun-rektor-olarak-atanmasini-protesto-etti/, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
30  AKP’li Melih Bulu’nun Atanmasından Sonra Kimse Rektör Yardımcılığı Görevini Kabul Etmedi, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-melih-bulunun-atanmasindan-sonra-kimse-rektor-yardimciligi-

gorevini-kabul-etmedi-1808142, Erişim Tarihi: 25.01.2021 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/ak-parti-myk-sonrasi-aciklama-canli,8Un7qJCRwkmT5jSUfb4hqA
https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/bogazici-universitesi-ayakta-kayyum-rektor-istemiyoruz-6196979/
https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/bogazici-universitesi-ayakta-kayyum-rektor-istemiyoruz-6196979/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bogazici-universitesindeki-eylemlerde-gozalti-sayisi-22-oldu-6198859/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bogazici-universitesindeki-eylemlerde-gozalti-sayisi-22-oldu-6198859/
http://www.diken.com.tr/kabe-gorseli-sorusturmasi-iki-kisiye-tutuklama-iki-kisiye-ev-hapsi/
http://www.diken.com.tr/kabe-gorseli-sorusturmasi-iki-kisiye-tutuklama-iki-kisiye-ev-hapsi/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101051043513750-bogazici-universitesinde-akademisyenler-prof-bulunun-rektor-olarak-atanmasini-protesto-etti/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101051043513750-bogazici-universitesinde-akademisyenler-prof-bulunun-rektor-olarak-atanmasini-protesto-etti/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-melih-bulunun-atanmasindan-sonra-kimse-rektor-yardimciligi-gorevini-kabul-etmedi-1808142
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-melih-bulunun-atanmasindan-sonra-kimse-rektor-yardimciligi-gorevini-kabul-etmedi-1808142
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başka bir siyasi partinin yönetiminde olanlar oradalar. Yaptıkları yasalara uygun 

olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar dışında atanmamıştır," dedi.31  

Esasen, açıklamaya aykırı olarak rektör atamasının dayandığı kural hukuken meşru 

değildir. 1992 ve 2016 yılları arasında yürürlükte bulunan mevzuata göre, 

üniversitelerin öğretim üyeleri arasında yapılan seçim sonucunda altı aday 

belirlenmekte ve YÖK altı adaydan üçünü Cumhurbaşkanına sunulmaktadır. 2016 

yılında yapılan değişiklikle, üniversitelerde yapılan seçimler, yani altı adayın 

belirlenmesi aşamasına son verilmiştir. Bu kapsamda, 2018 yılında YÖK’ün aday 

önerme yetkisine de son verilmiş ve doğrudan doğruya Cumhurbaşkanının rektör 

ataması usulü 2 Temmuz 2018 tarih ve 703 sayılı KHK ile getirilmiştir. 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 13. maddesinin (a) fıkrasının 1. paragrafında yapılan 

üçüncü değişikliğe göre; “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, 

Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, 

mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.” 

OHAL KHK’sı ile getirilen bu değişiklik hakkında Anayasa’ya aykırılık mevcuttur. 

Öncelikli olarak, OHAL ilanına yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması için 

alınacak tedbirler dışında OHAL KHK’sı ile düzenleme ve kanunlarda kalıcı 

değişiklikler yapılmaması gerekmektedir. Ancak esas sorun normlar hiyerarşisinden 

kaynaklanmaktadır. Anayasanın bağlayıcı ve üstünlüğü başlıklı 11. maddesi ihlal 

edilmektedir. Anayasa’nın 130. maddesinin 6. fıkrasına göre  “Kanunun belirlediği 

usul ve esaslara göre, rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim 

Kurulunca seçilir ve atanır.” ifadesi yer almaktadır. Normlar hiyerarşisi prensibine 

aykırı olarak 2547 sayılı Kanunun 13. maddesinin (a) fıkrasında değişikliğe 

gidilmiştir. Çünkü artık yapılan değişiklikle rektör atanması ve seçilmesi hususunda 

kanunun belirlediği usul ve esas kalmamış ve bu hükümler kaldırılmıştır. Bu 

kapsamda atama işlemi hukuka da uygun değildir.  

 

 

 

                                                            
31  Erdoğan’dan Boğaziçi Açıklaması: Ben Öğrencilerle Niye Görüşeyim?, 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-bogazici-aciklamasi-ben-ogrencilerle-niye-goruseyim-329649, 

Erişim Tarihi: 25.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-bogazici-aciklamasi-ben-ogrencilerle-niye-goruseyim-329649
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KİTLE İMHA SİLAHLARININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 

KANUN MECLİSTEN GEÇTİ 

Yasama faaliyetleri muhalefetin tüm itirazlarına rağmen  kamu yararına değil 

güvenlikçi politikaların ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını destekler nitelikte 

gerçekleştirilmeye devam etti.  

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

ve genel kuruldan alelacele geçirilen Kitle İmha Silahlarının Finansmanının 

Önlenmesine İlişkin Kanun; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu, 5253 sayılı 

Dernekler Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu,  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 

6102 sayılı Türk Ticareti Kanunu ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 

Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere toplam 7 kanunda değişiklik yaptı.  

Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD bünyesindeki Karaparanın Aklanmasının 

Önlenmesi ve Terörizmle Mücadele amacıyla kurulan Mali Eylem Görev Gücü’nün 

(FATF) tavsiyelerinin bir kısmını karşılamak ve kitle imha silahlarının yayılması ile 

ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu kararları uygulamak 

amacıyla hazırlanan kanun hem kanun yapma tekniği açısından hem de Anayasa’ya 

ve bağlı kanunlara uyumluluk açısından hukuka uygunluk taşımamaktadır. Kanun 

Anayasanın 14 maddesini ihlal etmektedir.  Anayasaya aykırı olarak düzenlenen 

hükümler dışında ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler de başta Avukatlık Kanunu 

olmak üzere bütünlük taşımamaktadır.  

FATF, faydalanıcıların siyasi kişi ya da bir kuruluş olabileceğini ifade etmiştir. Bu 

kapsamda, makul tedbirlerin alınması ve siyasi nüfuz sahibi kişinin aile bireyleri ve 

yakınları için de bu tedbirlerin uygulanması gerektiğini vurgulanmıştır. Ancak, bir 

kanun yapıcı olarak Saray bu önerileri yok saymış, kanun içerisinde bu tedbirlere yer 

vermemiştir. 

Bunun yanı sıra, Dernekler Kanunu’na eklenen maddeyle yargı kararı olmaksızın 

derneğin genel kurul organı dışındaki görevliler (yönetim ve denetim kurulu üyeleri 

gibi) ya da ilgili personel hakkında İçişleri Bakanı’nın takdiriyle geçici olarak 

görevden uzaklaştırma kararı verilebileceği hüküm altına alındı. Kanunda pek çok 

konuda ciddi hukuka aykırılıklar bulunmakla birlikte en dikkat çeken 15. maddeyle 

birlikte “Terör faaliyeti” adı altında derneklerin faaliyetlerinin durdurulmasının, 

dernek yöneticilerinin görevden alınıp belediyelerden sonra derneklere de kayyum 

atanmasının önü açılmıştır.  
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● AKP döneminde iktidara karşı çıkışların ‘teröristlik’le suçlanması sonucu 

sadece bir yılda binlerce yurttaşın yanı sıra yabancı uyruklular ve tüzel 

kişilikler de “suç işleme amacıyla örgüt kurma ya da silahlı örgüt kurmak”la 

suçlandı. 2019’da 103 bin 757 kişi hakkında ve Adalet İstatistiklerine göre, 

2019 yılında TCK’nın 220’nci maddesinden de 31 bin 576 soruşturma açıldı. 

Bunlardan 6 bin 32’si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken 

15 bin 837’si kamu davasına dönüştü. 314’üncü madde uyarınca açılan 

soruşturma sayısı ise 310 bin 954 oldu. Bu suçlamayla başlatılan 

soruşturmalardan 56 bin 302’si kamu davası olarak görülmeye başlandı. 95 

bin 964’ü hakkında yetkisizlik, 2 bin 231’i için görevsizlik, 39 bin 323’ü 

hakkında başka dava ile birleştirme kararı verildi. Davalarda yargılananların 

yaşları ve uyrukları ile ilgili bilgilere göre, TCK 220’den 2 bin 116’sı kadın 

14 bin 643 kişi yargılandı. Toplam 288’i çocuk olmak üzere 33 bin 791 kişi 

hakkında hapis cezası verildi. Bunların dışında 367 dava da para cezası ile 

sonuçlandı. 473 kişi hakkında hapis cezasının ertelenmesi kararı çıkarken 23 

bin 248 kişiye de güvenlik tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. 7 bin 812 kişi 

hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. 34 bin 843 kişi de beraat etti, 48 

bin 777 kişi hakkında ise mahkumiyet, beraat ve hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararları dışındaki kararlar uygulandı. 32 

Derneklerin ve yardım toplama faaliyetlerinin denetimi sırasında elde edilecek bilgi 

ve belgelerde yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler de ciddi 

endişeleri beraberinde getirmiştir. 9. 13. ve 20. maddeler çeşitli bilgi ve belgelerin 

teminini düzenlemektedir. Derneklerin ve yardım toplama faaliyetlerinin 

denetlenmesi sırasında ilgili kişiler denetimle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi sunmak 

zorundadır. Ancak, bu husustan farklı olarak denetim faaliyetini gerçekleştiren 

kişilere kamu kurum ve kuruluşlarından, hatta bankalar dahil olmak üzere gerçek ve 

tüzel kişilerden bilgi ve belge isteme yetkisi tanınmıştır. Bu durum, kişisel verilere 

daha fazla kişinin kontrolsüz bir şekilde erişmesine sebep olacak niteliktedir.  

● Türkiye, seçili Avrupa ülkeleri arasında kişisel güvenlik sıralamasında 3,17 

endeks puanıyla sondan ikinci sıradadır.33 

                                                            
32  Terörist Suçlaması İktidarın Sopası,  

https://www.birgun.net/haber/terorist-suclamasi-iktidarin-sopasi-329565 , Erişim Tarihi: 23.01.2021 
33  Seçili Avrupa Ülkelerinde Kişisel Güvenlik Endeksi, https://www.verikaynagi.com/grafik/secili-avrupa-

ulkelerinde-kisisel-guvenlik-indeksi-2019/ , Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/terorist-suclamasi-iktidarin-sopasi-329565
https://www.verikaynagi.com/grafik/secili-avrupa-ulkelerinde-kisisel-guvenlik-indeksi-2019/
https://www.verikaynagi.com/grafik/secili-avrupa-ulkelerinde-kisisel-guvenlik-indeksi-2019/
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OECD’nin 2014 yılından itibaren Türkiye’ye yolladığı başka tavsiye kararlarında da 

aynı şekilde FATF’nin vurguladığı gibi siyasi nüfuz sahibi kişilere yönelik 

tedbirlerin alınması gerektiği ifade ediliyordu. OECD’nin Rüşvetle Mücadele 

Çalışma Grubu’nun Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyumu ölçen 2020 ilerleme 

raporuna göre Türkiye, sözleşmeyle ilgili yasaları “az uygulayan/hiç uygulamayan” 

kategorisinde yer almıştır.   Raporda “Türkiye’nin, yurt dışında rüşvet veren 

şirketlere karşı yalnızca 1 soruşturma başlattığı; yaptırım uygulanmadığı ve  hiç dava 

açılmadığı; rüşvet vermekten suçlu bulunan kişilere yönelik yaptırımların yeterince 

etkili, orantılı veya caydırıcı olmadığı vurgulanıyor. Aynı zamanda yargı 

bağımsızlığı konusunda da ciddi endişelerin olduğu, hakimlerin ortalama 

deneyiminin 2,5 yıl olduğu, bu kapsamda tecrübe eksikliğinin yolsuzlukla mücadele 

hükümlerinin uygulanmasında önemli bir konu olduğu raporda ifade edildi. Kitle 

İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun genel gerekçesinde 

OECD’ye bağlı çalışma grubu olan Mali Eylem Görev Gücü’nün tavsiye kararlarına 

atıf yapılmış olsa da aynı konu altında yer alan rüşvet, kara para aklama ve rüşvet 

suçlarına ilişkin tavsiye kararlarının dikkate alınmadığı görülmektedir.  

 

DERİN YOKSULLUK  

Hak ihlallerinin yanı sıra Covid-19 salgınının da etkisiyle yoksulluk giderek 

artmaktadır. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan 

açıklamada, salgının dünya çapında insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını rekor 

seviyeye yükselttiği ve bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış 

olduğu aktarıldı. Açıklamada, aşırı yoksulluğun son 22 yılda ilk kez arttığı ve ufukta 

birden fazla kıtlık belirdiği vurgulandı. 34  

Türkiye’de ise TÜRK-İŞ Araştırmasına göre, 2020 Kasım ayında dört kişilik bir 

ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda 

harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.516,67 TL,35 gıda harcaması ile birlikte giyim, konut 

(kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 

zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.197,62 

TL’dir. Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 3.073,63 TL olarak belirlendi.  

                                                            
34  BM: Aşırı Yoksulluk Son 22 Yılda İlk Kez Arttı, Ufukta Birden Fazla Kıtlık Belirdi, 

https://www.birgun.net/haber/bm-asiri-yoksulluk-son-22-yilda-ilk-kez-artti-ufukta-birden-fazla-kitlik-

belirdi-324988, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
35  TÜRK-İŞ araştırması: Açlık sınırı 2 bin 516 liraya yükseldi, https://www.birgun.net/haber/turk-is-arastirmasi-

aclik-siniri-2-bin-516-liraya-yukseldi-324340, Erişim tarihi: 12.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/bm-asiri-yoksulluk-son-22-yilda-ilk-kez-artti-ufukta-birden-fazla-kitlik-belirdi-324988
https://www.birgun.net/haber/bm-asiri-yoksulluk-son-22-yilda-ilk-kez-artti-ufukta-birden-fazla-kitlik-belirdi-324988
https://www.birgun.net/haber/turk-is-arastirmasi-aclik-siniri-2-bin-516-liraya-yukseldi-324340
https://www.birgun.net/haber/turk-is-arastirmasi-aclik-siniri-2-bin-516-liraya-yukseldi-324340
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Aralık ayında ise dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi 

için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2.589,94 TL, gıda harcaması ile 

birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 

zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 8.436,27 TL olarak belirlendi. 

Bir diğer yandan 2021 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam 

yapılarak, asgari ücretin 2 bin 324 TL'den 2 bin 825 TL'ye çıktığı açıklandı. Asgari 

ücret bu haliyle yoksulluk sınırının çok altında kaldı.  

Derin Yoksulluk Ağı, Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Açık Alan Derneği 

ortaklığında hazırlanan 'Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim 

Araştırması', pandemi döneminde İstanbul'da derinleşen yoksulluğu çarpıcı şekilde 

gözler önüne serdi.36  Bu süreçte 980 hane ile iletişime geçilirken en yüksek işsizlik 

sayısında 256 kişi ile müzisyenler ilk sırada yer aldı. Tekstil çalışanları 150, kağıt, 

hurda, plastik toplayıcıları ise 136 kişi ile üçüncü sırada bulundu.  Rapora göre 

sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte yoksulluğun daha da derinleştiği ifade 

edilirken Derin Yoksulluk Ağı Destek Ekibinden Hacer Foggo, “Çocukların 

psikolojileri tamamen bitmiş. Bu yüzden çığlık çığlığa bağırıyorum. Anneler 

çocuklarına mama alamadığı için akşama kadar şekerli su içiriyor” ifadelerini 

kullandı.  

● AKP'li Avcılar Belediye Meclisi Üyesi Süleyman Çelik, Türkiye ekonomisini 

eleştiren ve insanların aç olduğunu söyleyenlere, “Lan biz şu anda 120 devlete 

şu hastalık dolayısıyla yardım yaptık ya… Kim aç? Arkadaşlar bana aç insanı 

gönderin. Ben onun bütün ihtiyacını göreceğim” diye karşılık verdi.37 

● Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi süreciyle beraber artan işsizlik ve 

yoksulluğu, işçilerin ve emekçilerin borç batağına sürüklenmesini görmezden 

gelerek "Artık refahı paylaşma aşamasına geçtik" sözlerini sarf etti.38 Selçuk, 

“Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade 

edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Biz daha ziyade refahı 

paylaşmayı ve bu süreçteki acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmayı 

                                                            
36  'Derin Yoksulluk' raporu yayımlandı: Anneler çocuklarına mama alamadığı için şekerli su içiriyor, 

https://www.gazeteduvar.com.tr/derin-yoksulluk-raporu-yayimlandi-anneler-cocuklarina-mama-alamadigi-

icin-sekerli-su-iciriyor-haber-1505317,  Erişim Tarihi: 12.01.2021 
37  AKP’li Meclis Üyesi: Lan Kim Aç?, https://www.birgun.net/haber/akp-li-meclis-uyesi-lan-kim-ac-

326361?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
38  Bakan Zehra Zümrük Selçuk, Türkiye’de Yoksulluğun Sorun Olmaktan Çıktığını İddia Etti, 

https://www.evrensel.net/haber/420993/bakan-zehra-zumrut-selcuk-turkiyede-yoksullugun-sorun-olmaktan-

ciktigini-iddia-etti, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/derin-yoksulluk-raporu-yayimlandi-anneler-cocuklarina-mama-alamadigi-icin-sekerli-su-iciriyor-haber-1505317
https://www.gazeteduvar.com.tr/derin-yoksulluk-raporu-yayimlandi-anneler-cocuklarina-mama-alamadigi-icin-sekerli-su-iciriyor-haber-1505317
https://www.birgun.net/haber/akp-li-meclis-uyesi-lan-kim-ac-326361?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/akp-li-meclis-uyesi-lan-kim-ac-326361?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.evrensel.net/haber/420993/bakan-zehra-zumrut-selcuk-turkiyede-yoksullugun-sorun-olmaktan-ciktigini-iddia-etti
https://www.evrensel.net/haber/420993/bakan-zehra-zumrut-selcuk-turkiyede-yoksullugun-sorun-olmaktan-ciktigini-iddia-etti
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hedefleyen bir sosyal yardımı önemsiyoruz. Bir noktada sosyal 

muhtaçlarımızın yoksullarımızın sayısı artmıyor” iddialarında bulundu. 

● Irak Başbakanı Kazımi için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 

verilen ziyafetin görüntüleri sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılarak 

eleştirildi. 39 

● CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın AKP sıralarına seslenerek 

"Arkadaşlar millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor; kuru 

ekmek giriyor" sözlerine AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, "O zaman aç 

değil demek" yanıtını verdi.40 

● Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün 

“AKP’li sözcü arkadaşı dinleyince yani on sekiz yıl önce araba yoktu, uçak 

yoktu, tren yoktu, on sekiz yıldan beri telefon yoktu, yani on sekiz yıldan beri 

olmaya başladığını gördük. Bunlar, La Fontaine Masalları bunlar. Bunlar, A 

Haber’de olacak şeyler.Millet aç, milletin tenceresi kaynamıyor, evinde 

kaynamıyor, bunları söyleyin” ifadelerinin ardından AKP Denizli Milletvekili 

Nilgün Ök, “araba var mıydı?” diye sordu. Nilgün Ök, eleştirilere neden olan 

sözlerinin ardından sosyal medya hesabından "Bahsettiğim yerli ve milli 

arabamız TOGG" paylaşımı yaparak usule aykırı olarak düzeltilmiş tutanak 

görseli paylaştı. Atılan tweet hala kaldırılmamışken tutanakta yapılan 

değişikliğin ortaya çıkması üzerine Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı 

istifa etti. 

 

  

                                                            
39  Saray’daki Canlı Müzikli Ziyafetin Görüntüleri TT Oldu, https://www.gazeteduvar.com.tr/saraydaki-canli-

muzikli-ziyafetin-goruntuleri-tt-oldu-haber-1507816, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
40  AKP’li Tin: Midesine Kuru Ekmek Giriyorsa Aç Değil Demektir, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-tin-midesine-kuru-ekmek-giriyorsa-ac-degil-demektir-

6167613/, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/saraydaki-canli-muzikli-ziyafetin-goruntuleri-tt-oldu-haber-1507816
https://www.gazeteduvar.com.tr/saraydaki-canli-muzikli-ziyafetin-goruntuleri-tt-oldu-haber-1507816
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-tin-midesine-kuru-ekmek-giriyorsa-ac-degil-demektir-6167613/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-tin-midesine-kuru-ekmek-giriyorsa-ac-degil-demektir-6167613/


Adalet Raporu (Kasım – Aralık 2020 / Ocak 2021) | 21 

 

 

 

 

 

B. SALGIN KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRMEK   

 

Bir önceki raporda da belirtildiği üzere İl İdaresi Kanunu veya Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu İçişleri Bakanlığına genelge ile sokağa çıkma yasağı ilan etmesi yetkisi 

vermemektedir. Kamu yararı kavramı altında yapılan bu uygulamalar, kanunilik ve 

belirlilik ilkesine aykırıdır. Bu kapsamda, polis tarafından ceza kesilmesi de hukuka 

aykırıdır. Ancak bu uygulamalar ne yazık ki  devam etti.  

● İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “Koronavirüs Salgını 

Denetimleri” konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 06.11.2020-

13.11.2020 tarihleri arasında toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazar yerleri 

ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.41 

Günlük yaklaşık olarak 42 bin 407 personelin görev aldığı denetimlerde; 67 

689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 

73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri 500 bin 863 kalabalık cadde, 

bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.Yapılan 

kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden; 991 şehir içi ve şehirlerarası 

toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 36 bin 873 işyeri 

tedbirlere uymadığı için uyarıldı, 107 işyeri faaliyetten men edildi, 40 bin 857 

kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan 

seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, 

işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit 

edilen 4 bin 922 kişi/işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. 

● 14-21 Aralık arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını kapsamında 

Bakanlık sayılarına göre 38 bin 874 kişi,42 21-28 Aralık'ta 40 bin 591 kişi,43 

                                                            
41  Koronavirüs denetimlerinde ceza yağdı, https://www.haberturk.com/son-dakika-koronavirus-denetimlerinde-

ceza-yagdi-bakanliktan-aciklama-geldi-haberler-2870712,  Erişim Tarihi: 12.01.2021 
42  Kısıtlamalarda 38 Bin Kişiye Ceza, https://www.gazeteduvar.com.tr/kisitlamalarda-38-bin-kisiye-ceza-

haber-1507853, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
43  40 Bin 591 Kişiye “Sokağa Çıkma” Cezası, https://bianet.org/bianet/toplum/236685-40-bin-591-kisiye-

sokaga-cikma-cezasi, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.haberturk.com/son-dakika-koronavirus-denetimlerinde-ceza-yagdi-bakanliktan-aciklama-geldi-haberler-2870712
https://www.haberturk.com/son-dakika-koronavirus-denetimlerinde-ceza-yagdi-bakanliktan-aciklama-geldi-haberler-2870712
https://www.gazeteduvar.com.tr/kisitlamalarda-38-bin-kisiye-ceza-haber-1507853
https://www.gazeteduvar.com.tr/kisitlamalarda-38-bin-kisiye-ceza-haber-1507853
https://bianet.org/bianet/toplum/236685-40-bin-591-kisiye-sokaga-cikma-cezasi
https://bianet.org/bianet/toplum/236685-40-bin-591-kisiye-sokaga-cikma-cezasi
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ve 5 Ocak - 1 Şubat arasındaki ise 31 bin 69 kişi hakkında adli/idari işlem 

yapıldı. 44 

● Sivas'ta uçurumun kenarına gidip intihara kalkışan H.Ç., polis tarafından ikna 

edilerek eyleminden vazgeçirildi. H.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal 

ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesildi.45 

● Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 

kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri 

olmadığını söylediği halde ceza kesilen vatandaştan özür diledi.46 

● Türkiye Varlık Fonunun denetimi için her yıl ekim ayında TBMM 

Başkanlığı’na sunulması gereken denetim raporu üzerinden üç ay geçmiş 

olmasına rağmen henüz hazırlanmadı. Kamunun en büyük kuruluşlarını 

bünyesinde bulunduran, başkanlığını Erdoğan'ın yaptığı Türkiye Varlık 

Fonu'nun salgın gerekçesiyle denetlenmediği açıklandı.47 

  

                                                            
44  İçişleri duyurdu: 25 Ocak - 1 Şubat arası 31 bin 69 kişiye ceza, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/icisleri-

duyurdu-25-ocak-1-subat-arasi-31-bin-69-kisiye-ceza-41729629, Erişim tarihi: 01.02.2021 
45  İntihara Kalkışan Kişiye, Kısıtlamayı İhlalden 3 Bin 150 TL Ceza Kesildi, 

https://www.evrensel.net/haber/420994/intihara-kalkisan-kisiye-kisitlamayi-ihlalden-3-bin-150-tl-ceza-

kesildi?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
46  EGM, Gidecek Yeri Olmayan Vatandaşa Ceza Kesen Polis Adına Özür Diledi, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012271043469704-egm-gidecek-yeri-olmayan-vatandasa-ceza-kesen-

polis-adina-ozur-diledi/, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
47  Varlık Fonu salgın bahanesiyle denetlenmedi!,  https://ilerihaber.org/icerik/varlik-fonu-salgin-bahanesiyle-

denetlenmedi-121528.html, Erişim Tarihi: 25.01.2020 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/icisleri-duyurdu-25-ocak-1-subat-arasi-31-bin-69-kisiye-ceza-41729629
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/icisleri-duyurdu-25-ocak-1-subat-arasi-31-bin-69-kisiye-ceza-41729629
https://www.evrensel.net/haber/420994/intihara-kalkisan-kisiye-kisitlamayi-ihlalden-3-bin-150-tl-ceza-kesildi?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.evrensel.net/haber/420994/intihara-kalkisan-kisiye-kisitlamayi-ihlalden-3-bin-150-tl-ceza-kesildi?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012271043469704-egm-gidecek-yeri-olmayan-vatandasa-ceza-kesen-polis-adina-ozur-diledi/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012271043469704-egm-gidecek-yeri-olmayan-vatandasa-ceza-kesen-polis-adina-ozur-diledi/
https://ilerihaber.org/icerik/varlik-fonu-salgin-bahanesiyle-denetlenmedi-121528.html
https://ilerihaber.org/icerik/varlik-fonu-salgin-bahanesiyle-denetlenmedi-121528.html
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C. TEMEL HAKLAR 

 

1. Bilgi Edinme Hakkı 

Yurttaşların temel haklarından olan bilgi edinme hakkı, özellikle salgın döneminde 

ortadan kaldırılmıştır.  

Bağımsız bilgi ve araştırma şirketi olan Total Analysis ülkelerin yeni tip Koronavirüs 

şeffaflık tablosunu yayınladı. 100 ülke arasında en şeffaf ilk üç ülke Belçika, Norveç 

ve Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralanırken son 3 ülke ise Sırbistan, 

Türkmenistan ve Kuzey Kore oldu. Uzun bir dönem verileri eksik yayınlamakla 

suçlanan Türkiye ise pandemi süresince veri şeffaflığı konusunda 100 ülke arasında 

97. sırada yer aldı. Tabloda Türkiye’nin veri şeffaflığı skoru yüzde 8 olarak verildi.48 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir İstanbul'da 

bulaşıcı hastalıktan yaşanan günlük ölümlerin sayısını paylaşıyordu. Bu kapsamda 

soruları cevaplayan Fahrettin Koca, açıklanan rakamların doğru olduğunu 

vurguladı.49  

Aynı şekilde Ankara’da da ölüm rakamlarının gerçeği yansıtmadığı gündeme geldi. 

Karşıyaka mezarlığında görev yapan yurttaşlar, açıklanan ölüm rakamlarının gerçeği 

yansıtmadığını, son dönemde cenazelerin ardı ardına geldiğini söylerken, görevli bir 

kişi “Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye’de 18 ölüm açıkladığı gün burada 17 kişiyi 

defnettik. İstatistikleri bilemem, ama ben burada yıkadığım cenaze sayısını 

biliyorum” diye konuştu.50  

                                                            
48  Covid-19 Şeffaflığında Türkiye, 100 Ülke Arasında 97. Oldu, https://www.birgun.net/haber/covid-19-

seffafliginda-turkiye-100-ulke-arasindan-97-oldu-329238, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
49  Bakan Koca’dan İmamoğlu’nun duyurduğu ölüm sayılarıyla ilgili açıklama, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bakan-kocadan-imamoglunun-duyurdugu-olum-

sayilariyla-ilgili-aciklama-6141213/,  Erişim Tarihi: 11.01.2021 
50  Mezarlık Görevlileri Anlattı: Ülkede 18 Vefat Dedikleri Gün Biz 17 Kişiyi Defnettik, 

https://www.birgun.net/haber/mezarlik-gorevlileri-anlatti-ulkede-18-vefat-dedikleri-gun-biz-17-kisiyi-

defnettik-324494, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/covid-19-seffafliginda-turkiye-100-ulke-arasindan-97-oldu-329238
https://www.birgun.net/haber/covid-19-seffafliginda-turkiye-100-ulke-arasindan-97-oldu-329238
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bakan-kocadan-imamoglunun-duyurdugu-olum-sayilariyla-ilgili-aciklama-6141213/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bakan-kocadan-imamoglunun-duyurdugu-olum-sayilariyla-ilgili-aciklama-6141213/
https://www.birgun.net/haber/mezarlik-gorevlileri-anlatti-ulkede-18-vefat-dedikleri-gun-biz-17-kisiyi-defnettik-324494
https://www.birgun.net/haber/mezarlik-gorevlileri-anlatti-ulkede-18-vefat-dedikleri-gun-biz-17-kisiyi-defnettik-324494
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Aralık ayında ise CHP’li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, sanal toplantıda bir araya 

geldi.51 Türkiye nüfusunun yüzde 49'unun yaşadığı kentleri yöneten büyükşehir 

belediye başkanları, kentlerinde yaşanan bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat sayılarıyla 

ilgili bilgiler paylaştı. Ortak açıklamada "Kurumlarımıza yansıyan günlük vefat 

rakamlarıyla, merkezi yönetimin her akşam yayınladığı sayılar arasında 2-3 kata 

varan farkları tespit etmek zorunda kalmanın huzursuzluğunu yaşıyoruz" ifadelerine 

yer verildi.  

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük Koronavirüs tablosuna göre, toplam iyileşen 

hasta sayısı sadece 12 Aralık’ta 1 milyon 123 bin 456 kişi artarak 1 milyon 581 bin 

565’e yükseldi. Türkiye, bu verilerle dünya genelinde en çok hastanın iyileştiği 

5’inci ülke oldu. Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklama 

tabloları üzerinden herhangi bir bilimsel değerlendirme yapılamaz. Geçmişte 

sundukları veriler ile şimdi sundukları veriler arasında çok ciddi farklar var. Bunlar 

uluslararası veri tabanlarında da karşımıza çok sıkıntılı olarak çıkıyor. Sağlık 

Bakanlığı bu veri sunma işini eline yüzüne bulaştırdı” dedi.52 

Bir diğer yandan 1 Temmuz’da yapılan açıklamanın ardından paylaşılmaya başlanan 

Covid-19 durum raporları 2 ayı aşkın bir süredir yayınlanmamaktadır.53 

● Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir "TÜİK'in 

enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayınladığı verilerin artık çok 

şüpheli ve tartışmalı olduğu konusunda hemfikirim. TÜİK istatistiklerini 

hazırlamak için diğer kurumların verilerini temin etmeleri gerekir ancak TÜİK 

Başkanlığım boyunca o dönemin Gelir İdaresi Başkanlığı yöneticileri bu 

verileri vermedi” dedi.54 

● Kasım- Aralık- Ocak aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 3 

bin 789 soru önergesi verildi. Bu önergelerin yalnızca 340’ı yani yüzde 8,97’si 

yanıtlandı.  

                                                            
51  On Büyükşehir Belediye Başkanından Ortak Açıklama: Vefat Sayısı Açıklanandan 2-3 Kat Daha Fazla,  

https://www.indyturk.com/node/281541/siyaset/b%c3%bcy%c3%bck%c5%9fehir-belediye-

ba%c5%9fkan%c4%b1ndan-ortak-a%c3%a7%c4%b1klama-vefat-say%c4%b1s%c4%b1-

a%c3%a7%c4%b1klanandan-2-3-kat?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, 

Erişim Tarihi: 23.01.2021 
52  Bir Günde 1.1 Milyon Hasta İyileşmiş!, https://www.birgun.net/haber/bir-gunde-1-1-milyon-hasta-iyilesmis-

326492, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
53  Covid-19 Durum Raporu, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.html Erişim Tarihi: 

23.01.2021 
54  Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’den Dikkat Çeken Açıklamalar: ‘Evet Veriler Çok Şüpheli…’, 

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/236623/eski-tuik-baskani-birol-aydemirden-dikkat-ceken-

aciklamalar-evet-veriler-cok-supheli?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, 

Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.indyturk.com/node/281541/siyaset/b%c3%bcy%c3%bck%c5%9fehir-belediye-ba%c5%9fkan%c4%b1ndan-ortak-a%c3%a7%c4%b1klama-vefat-say%c4%b1s%c4%b1-a%c3%a7%c4%b1klanandan-2-3-kat?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.indyturk.com/node/281541/siyaset/b%c3%bcy%c3%bck%c5%9fehir-belediye-ba%c5%9fkan%c4%b1ndan-ortak-a%c3%a7%c4%b1klama-vefat-say%c4%b1s%c4%b1-a%c3%a7%c4%b1klanandan-2-3-kat?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.indyturk.com/node/281541/siyaset/b%c3%bcy%c3%bck%c5%9fehir-belediye-ba%c5%9fkan%c4%b1ndan-ortak-a%c3%a7%c4%b1klama-vefat-say%c4%b1s%c4%b1-a%c3%a7%c4%b1klanandan-2-3-kat?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/bir-gunde-1-1-milyon-hasta-iyilesmis-326492
https://www.birgun.net/haber/bir-gunde-1-1-milyon-hasta-iyilesmis-326492
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.html
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/236623/eski-tuik-baskani-birol-aydemirden-dikkat-ceken-aciklamalar-evet-veriler-cok-supheli?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/236623/eski-tuik-baskani-birol-aydemirden-dikkat-ceken-aciklamalar-evet-veriler-cok-supheli?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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2. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü  

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 11 ayrı ilde ayrı ayrı yasak kararları verildi. 

Toplamda 305 gün valilikler tarafından eylem ve etkinlikler yasaklandı.  

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında sosyal medya paylaşımı, basın açıklaması, toplantı 

ve gösteri yürüyüşü, örgüt üyeliği, darbe girişimi gibi sebeplerle en az 3 bin 195 kişi 

gözaltına alındı.  

Türkiye’de 21 il ve 1 ilçede yaşayan 25 milyon 183 bin 911 yurttaş, 01 Ocak 2019 

ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında en kısası 2, en uzunu 365 gün süreyle olmak üzere 

alınan eylem ve etkinlik yasakları sonucu toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını 

kullanamadı.55 

● İstanbul Valiliği 6 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Beşiktaş ve 

Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını 

açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada herhangi bir süre belirtilmedi.  

● Van Valiliği 18 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde gösteri 

yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 19 Ocak 2021 itibariyle 15 gün süreyle 

yasakladı. Bu karar ile Van’da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan 

eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 1534 güne uzatılmış oldu. 

TİHV’in günlük raporlarına göre en az 48 toplantı ve gösteri yürüyüşüne 

müdahale edildi. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 

● Cargill’de çalışırken Tekgıda-İş sendikasına üye olduktan sonra işten 

çıkarılan 8 işçi, eylemlerinin bininci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı 

önünde eylem yapmak istedi. Tekgıda-İş binasında bir araya gelen işçilerin 

sendikadan çıkması polis tarafından engellendi. Sendika önünde bekleyen 

işçiler gözaltına alındı. Gece geç saatlere kadar gözaltında tutulan işçilere 

sokağa çıkma yasağından dolayı ceza kesildi.56 İşçiler ile polisler arasında 

yapılan müzakere sırasında, polisin işçilere yönelik “Biz devletin gücüyüz, 

size orada neler yapabileceğimizi gösteririz. Merak etmeyin” demesi dikkat 

çekti. 

 

                                                            
55  01 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2020 Tarihleri Arasında Valilik Yasakları Nedeniyle Kullanılamayan Toplanma ve 

Gösteri Yapma Hakkı, https://tihv.org.tr/arsiv/01-ocak-2019-ile-31-ocak-2020-tarihleri-arasinda-valilik-

yasaklari-nedeniyle-kullanilamayan-toplanma-ve-gosteri-yapma-hakki/, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
56  Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Cargill İşçilerine Sokağa Çıkma Yasağı Cezası, 

https://www.evrensel.net/haber/423309/gozaltina-alinip-serbest-birakilan-cargill-iscilerine-sokaga-cikma-

yasagi-cezasi, Erişim Tarihi: 25.01.2021 

https://tihv.org.tr/arsiv/01-ocak-2019-ile-31-ocak-2020-tarihleri-arasinda-valilik-yasaklari-nedeniyle-kullanilamayan-toplanma-ve-gosteri-yapma-hakki/
https://tihv.org.tr/arsiv/01-ocak-2019-ile-31-ocak-2020-tarihleri-arasinda-valilik-yasaklari-nedeniyle-kullanilamayan-toplanma-ve-gosteri-yapma-hakki/
https://www.evrensel.net/haber/423309/gozaltina-alinip-serbest-birakilan-cargill-iscilerine-sokaga-cikma-yasagi-cezasi
https://www.evrensel.net/haber/423309/gozaltina-alinip-serbest-birakilan-cargill-iscilerine-sokaga-cikma-yasagi-cezasi
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● Birikmiş ücret ve tazminat hakları için bir süredir mücadele 

yürüten Bimeks işçileri, patronları Vedat Akgiray‘ın ders verdiği Boğaziçi 

Üniversitesi‘nde eylem yapmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. 

Basın açıklamasının ardından 5 kişi gözaltına alınırken 10 farklı ilde 

Akgiraylar hakkında suç duyurusunda bulundular.57 

● Uğur Mumcu anması için Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin 

çağrısıyla bir araya gelen gazeteciler ve yurttaşlar Setbaşı’nda bulunan Halk 

kütüphanesi önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Atatürk heykeline 

çelenk bırakmak için yürümek istedi. Ancak polis yürüyüşe engel oldu.58 

● Sendikal haklarının tanınması talebiyle Gebze'den Ankara'ya yürümek isteyen 

Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin yürüyüşü engellendi. Sendikanın Gebze 1 

No'lu şubesi önünde bulunan işçiler, sendika yöneticileri, desteğe gelen diğer 

sendikaların ve siyasi partilerin üye ve yöneticileri de dahil olmak üzere 

toplamda 97 kişi gözaltına alındı.59 

● Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin için 

Türkiye'nin birçok ilinde protesto düzenlenmiş, İzmir'de de 'Kadınlar Birlikte 

Güçlü’nün (KGB) çağrısıyla bir araya gelen kadınlar Alsancak’ta basın 

açıklaması yaptıkları esnada polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınmıştı. 

Polisin güç kullanarak gözaltına aldığı 12 kadın hakkında 2911 sayılı" 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Görevi yaptırmamak 

için direnme" ve "Kamu malına zarar ve tehdit" suçlamasıyla dava açıldı. 

Açılan davanın ilk duruşması 20 Ocak’ta İzmir Adliyesi 47'inci Asliye Ceza 

Mahkemesi'nde görüldü. Kadınların savunmalarının alındığı dava 28 Nisan’a 

ertelendi.60 

● Tunceli’de bir pastanede bulaşık yıkayarak okul masraflarını karşılayan Hatun 

K.(20), iş arkadaşı Hüseyin P. tarafından tacize uğradığını iddia ederek, 

                                                            
57  Bimeks patronu rahatsız oldu: Sendikayı şikayet etti, https://www.gazeteduvar.com.tr/bimeks-patronu-

rahatsiz-oldu-sendikayi-sikayet-etti-haber-1504764, Erişim Tarihi: 12.11.2021 
58  Bursa’da Uğur Mumcu’yu anma yürüyüşüne polis engeli,  

https://yonhaber.com/guncel/bursada-ugur-mumcuyu-anma-yuruyusune-polis-engeli/, Erişim Tarihi: 

26.01.2021 
59  Metal işçilerinin Ankara yürüyüşü engellendi, 97 kişi gözaltına alındı,  

https://www.evrensel.net/haber/419535/metal-iscilerinin-ankara-yuruyusu-engellendi-97-kisi-gozaltina-

alindi, Erişim Tarihi: 27.01.2021 
60  'Kadına şiddete karşı eylem, kadına şiddetle son buldu', https://www.gazeteduvar.com.tr/kadina-siddete-karsi-

eylem-kadina-siddetle-son-buldu-haber-1510885, Erişim Tarihi: 27.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/bimeks-patronu-rahatsiz-oldu-sendikayi-sikayet-etti-haber-1504764
https://www.gazeteduvar.com.tr/bimeks-patronu-rahatsiz-oldu-sendikayi-sikayet-etti-haber-1504764
https://yonhaber.com/guncel/bursada-ugur-mumcuyu-anma-yuruyusune-polis-engeli/
https://www.evrensel.net/haber/419535/metal-iscilerinin-ankara-yuruyusu-engellendi-97-kisi-gozaltina-alindi
https://www.evrensel.net/haber/419535/metal-iscilerinin-ankara-yuruyusu-engellendi-97-kisi-gozaltina-alindi
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadina-siddete-karsi-eylem-kadina-siddetle-son-buldu-haber-1510885
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadina-siddete-karsi-eylem-kadina-siddetle-son-buldu-haber-1510885
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Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tacizin yaşandığı iş 

yerinde kadınların yapmak istediği prestoya polis izin vermedi.61 

● 10 Ekim Ankara Katliamı davasının firari sanıklar yönünden devam eden 8. 

duruşmasında 5 yıldır davayı sürdüren hakim değiştirildi. Ailelerin 

duruşmanın ardından konuyla ilgili açıklama yapması engellendi. Polis ile 

aileler ve avukatları arasında arbede yaşandı.62 

● Maaş ve tazminat alacakları için İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan ETS 

Tur binası önünde çadır direnişi yapan AtlasGlobal işçilerine müdahale eden 

polis aralarında bir gazetecinin de olduğu 9 kişiyi fiziksel şiddet uygulayarak 

gözaltına aldı. Polisin ayrıca eylemcilerin çadırlarına da el koyduğu öğrenildi.  

● 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele 

Günü’nün kapsamında Ankara ve İstanbul’da basın açıklaması yapmak 

isteyen kadınlara polis müdahale etti. 63 

 

3. Güvenli ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı 

İSİG’in Kasım ayında yayımlanan raporuna göre Ekim ayında en az 207 işçi hayatını 

kaybetti.64 Bu işçilerin  8’i çocuk, 14’ü kadın, 9’u Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i 

Özbekistanlı ve 1’i Türkmenistanlı olmak üzere 12’si göçmen ve 10’u sendikalıydı. 

51 işçi Covid-19, 36 işçi ezilme/göçük, 35 işçi trafik/servis kazası, 18 işçi yüksekten 

düşme, 13 işçi kalp krizi, 12 işçi elektrik çarpması, 12 işçi şiddet ve 7 işçi boğulma 

nedeniyle hayatını kaybetti. 

Kasım ayında en az 294, yılın ilk on bir ayında ise en az 2032 işçi hayatını kaybetti.65 

Ölenlerin 21’i kadın işçi, 273’ü erkek işçiydi.  

                                                            
61  Tacizi protesto etmek isteyen gruba polis izin vermedi,  https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tacizi-protesto-

etmek-isteyen-gruba-polis-izin-vermedi-1789070, Erişim Tarihi: 27.01.2021 
62  10 Ekim Davası Ertelendi, Ailelerin Basın Açıklamasına Polis Engeli, 

https://www.evrensel.net/haber/421234/10-ekim-davasi-ertelendi-ailelerin-basin-aciklamasina-polis-

engeli?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
63  Kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi, 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911251040694385-kadinlardan-25-kasim-yuruyusu-bir-kisi-daha-

eksilmeye-tahammulumuz-yok/, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
64  Ekim ayında en az 207 işçi, 2020 yılının ilk on ayında ise 1736 işçi hayatını kaybetti, 

http://isigmeclisi.org/20574-ekim-ayinda-en-az-207-isci-2020-yilinin-ilk-on-ayinda-ise-1736-isci-ha, Erişim 

Tarihi: 11.01.2021 
65  Salgınla beraber işçi sınıfının tüm kesimleri ölüm ve açlık kıskacı altında... Kasım ayında en az 294, yılın ilk 

on bir ayında ise en az 2032 işçi hayatını kaybetti, http://isigmeclisi.org/20595-salginla-beraber-isci-sinifinin-

tum-kesimleri-olum-ve-aclik-kiskac,  Erişim Tarihi: 11.01.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tacizi-protesto-etmek-isteyen-gruba-polis-izin-vermedi-1789070
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tacizi-protesto-etmek-isteyen-gruba-polis-izin-vermedi-1789070
https://www.evrensel.net/haber/421234/10-ekim-davasi-ertelendi-ailelerin-basin-aciklamasina-polis-engeli?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.evrensel.net/haber/421234/10-ekim-davasi-ertelendi-ailelerin-basin-aciklamasina-polis-engeli?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911251040694385-kadinlardan-25-kasim-yuruyusu-bir-kisi-daha-eksilmeye-tahammulumuz-yok/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911251040694385-kadinlardan-25-kasim-yuruyusu-bir-kisi-daha-eksilmeye-tahammulumuz-yok/
http://isigmeclisi.org/20574-ekim-ayinda-en-az-207-isci-2020-yilinin-ilk-on-ayinda-ise-1736-isci-ha
http://isigmeclisi.org/20595-salginla-beraber-isci-sinifinin-tum-kesimleri-olum-ve-aclik-kiskac
http://isigmeclisi.org/20595-salginla-beraber-isci-sinifinin-tum-kesimleri-olum-ve-aclik-kiskac
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Ocak ayında yayımlanan 2020 Raporuna göre de 2020 yılında iş cinayetlerinde 2427 

işçi, kovid nedeniyle de 741 işçi hayatını kaybetti.66 

Genç İşsizler Platformu Sözcüsü ve ekonomist Dr. Murat Kubilay, Türkiye İstatistik 

Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre 15-34 yaş arasındaki 2 milyon 429 bin işsiz 

gençten 961 bininin üniversite mezunu olduğuna dikkat çekti.67 

Kubilay, "Önümüzdeki 3 yılın her birinde yaklaşık 500 bin lisans, 300 bin ön lisans 

ve 100 bin lisansüstü yeni mezun verilecek. Bu mezunların bir kısmının yeni bir 

diploma için eğitime döneceği ve bir kısmının da gönüllü çalışmak istemeyeceğini 

varsaysak bile her yıl yeni 600 bin mezunun iş aramaya başlayacağını 

söyleyebiliriz” dedi. Kubilay,  ayrıca gençlerin 1 milyon 277 bininin iş gücünün 

içinde bile olmadığını ifade etti.  

TÜİK Ekim 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını 11 Ocak 2021’de 

açıkladı. Ekim 2020 verilerine göre dar işsizlik oranı (standart işsizlik oranı) 0,7 

puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Yine TÜİK’e göre Türkiye 

genelinde işsiz sayısı 2020 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 691 bin 

kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. Bu kapsamda, TÜİK’in açıkladığı dar tanımlı 

işsizlik oranı ve işsiz sayısı Covid-19’un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı 

yansıtmadı.  

Buna karşın DİSK-AR’a göre geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona yaklaşarak yüzde 

29,8’e yükseldi. İstihdam bir yılda 896 bin kişi azaldı ve istihdam oranı yüzde 

43,6’ya geriledi. İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 833 bin kişi azaldı. 

Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 668 binden 1 milyon 511 bine yükseldi. Kadınlar 

ise Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 8 kadın istihdamı yüzde 

6,3 azaldı.68 

● PTT'de çalışan taşeron işçiler içinde örgütlenen PTT Kargo Sen ve PTT Sen 

sendikasının yöneticilerinin tamamı işten atıldı. Sendikacılar direnişlerini 

sürdürürken bir yandan da haksız yere işten atılmaları ve aldıkları tehditler 

dolayısı ile açmış oldukları davaları da devam etti.69 

                                                            
66  2020 Yılı İş Cinayetleri Raporu, http://isigmeclisi.org/20608-2020-is-cinayetleri-raporu, Erişim Tarihi: 

01.02.2021 
67  https://www.bundlehaber.com/detay/28fd3d94-51cb-4e73-9181-ad71d58bfb40?l=1 
68  DİSK-AR Ocak 2021 İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporu yayımlandı: İşsizlik artıyor!, 

http://disk.org.tr/2021/01/disk-ar-ocak-2021-issizlik-ve-istihdamin-gorunumu-raporu-yayimlandi-issizlik-

artiyor/, Erişim Tairih: 27.01.2021 
69  PTT’de Çalışan Taşeron İşçiler İçinde Örgütlenen Sendikacılar İşten Atıldı, 

https://www.evrensel.net/haber/420988/pttde-calisan-taseron-isciler-icinde-orgutlenen-sendikacilar-isten-

atildi?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

http://isigmeclisi.org/20608-2020-is-cinayetleri-raporu
http://disk.org.tr/2021/01/disk-ar-ocak-2021-issizlik-ve-istihdamin-gorunumu-raporu-yayimlandi-issizlik-artiyor/
http://disk.org.tr/2021/01/disk-ar-ocak-2021-issizlik-ve-istihdamin-gorunumu-raporu-yayimlandi-issizlik-artiyor/
https://www.evrensel.net/haber/420988/pttde-calisan-taseron-isciler-icinde-orgutlenen-sendikacilar-isten-atildi?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.evrensel.net/haber/420988/pttde-calisan-taseron-isciler-icinde-orgutlenen-sendikacilar-isten-atildi?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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● Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için haftalardır direnen Somalı ve 

Ermenekli maden işçileri, verilen sözler tutulmayınca yeniden Ankara'ya 

yürüyüş kararı aldı. Bağımsız Maden İş Sendikası’ndan Başaran Aksu, Soma 

kolunda 32, Ermenek kolunda 76’ncı günde olduklarını belirterek, 

“Madencilerimizin hakkı verilene kadar mücadele etmeye kararlıyız” dedi. 

Çok sayıda sanatçı, “Madenciyle yürüyorum” etiketiyle bir kısmı video 

kaydıyla olmak üzere destek mesajları yayınladı.70 

Tek taraflı ücretsiz izin uygulaması, 17 Nisan 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan 

7244 sayılı ‘Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’ ile başlamıştı. Yasaya eklenen geçici madde ile işverenlere işten çıkarma 

yasağı getirilmiş ama işçilerin onayı alınmaksızın ücretsiz izne gönderme hakkı 

tanınmıştı. Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sayısı 31 Aralık 2020 itibariyle 2 milyon 

216 bin 622’e ulaştı. Bu işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan toplamda 6,5 milyar 

lira nakdi ücret desteği verildi. İşverenlere ise geçen yıl fondan verilen teşvik ve 

desteklerin tutarı ise 18 milyarın üzerindeydi. DİSK-AR’ın raporuna göre bu 

teşvikler işçiler için kullanılsaydı, ücretsiz izne gönderilen işçilere aylık bin 168 lira 

değil, bunun iki veya üç katı nakdi ücret desteği sağlanabilecekti. 

● Sendika üyesi oldukları için ücretsiz izne çıkarılan Migros işçileri 

mücadelesine devam etti. Salgında artan iş yükü ve iş sağlığı güvenliğinin de 

yeterli olmadığını düşünen Migros depo işçileri, günde 16 saat çalışmaya son 

verilerek iş yasasına uyulması, mobbing ve taciz yapan tüm amir ve 

müdürlerin hesap vermesi ve depo içerisinde Koronavirüs önlemlerinin 

alınmasını talep etti. 71 

● Kocaeli Gebze'de kurulu Tayaş Gıda fabrikasında işçiler ücretsiz izne 

çıkarıldı.72 

Aydın Valiliği tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ve Germencik 

Belediyelerine gönderilen yazıda isimleri bildirilen işçilerin yapılan güvenlik 

soruşturması sonucu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarının yasaklandığını 

                                                            
70  Sanatçılar Madencilerle Yürüyor, https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/sanatcilar-

madencilerle-yuruyor/, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
71  Ücretsiz izne çıkarılan Migros depo işçileri için Caddebostan Migros'ta eylem yapıldı,  

https://www.evrensel.net/haber/423953/ucretsiz-izne-cikarilan-migros-depo-iscileri-icin-caddebostan-

migrosta-eylem-yapildi, Erişim Tarihi: 27.01.2021 
72  Tayaş Gıda fabrikasında işçiler ücretsiz izne çıkarıldı, https://www.evrensel.net/haber/423467/tayas-gida-

fabrikasinda-isciler-ucretsiz-izne-cikarildi, Erişim Tarihi: 27.01.2021 

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/sanatcilar-madencilerle-yuruyor/
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/sanatcilar-madencilerle-yuruyor/
https://www.evrensel.net/haber/423953/ucretsiz-izne-cikarilan-migros-depo-iscileri-icin-caddebostan-migrosta-eylem-yapildi
https://www.evrensel.net/haber/423953/ucretsiz-izne-cikarilan-migros-depo-iscileri-icin-caddebostan-migrosta-eylem-yapildi
https://www.evrensel.net/haber/423467/tayas-gida-fabrikasinda-isciler-ucretsiz-izne-cikarildi
https://www.evrensel.net/haber/423467/tayas-gida-fabrikasinda-isciler-ucretsiz-izne-cikarildi
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ve işten çıkarılması gerektiği tebliğ edildi.73 Yapılan tebliğ sonucu Aydın 

Büyükşehir Belediyesi 34, Efeler Belediyesi 25 işçinin iş akdini kod-29 kodu ile 

feshetti. Germencik Belediyesi ise kararı yürürlüğe koymadığını duyurdu. 74  

Bir diğer yandan, valiliğin yürüttüğü iddia edilen güvenlik soruşturmalarının, 

AYM’nin iptal kararı bulunduğundan hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.  Bütün 

kamu görevlileri hakkında yürütülmesi istenen güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırmasına ilişkin düzenleme ise OHAL döneminde çıkarılan 29 Ekim 2016 tarihli 

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilmişti. KHK’daki bu hüküm 

Anayasa Mahkemesi tarafından 24.07.2019 tarihinde (2018/73 E. Ve 2019/65K. ) 

iptal edilmiş ve 29 Kasım 2019 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmıştı.  Belediye 

şirketlerinde çalışan işçiler için ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 

devlet memuru ve personeli olabilme şartları uygulanmaktadır. Bu şartlar arasındaki 

güvenlik soruşturmasının yapılmış olması  koşulu AYM tarafından iptal 

edildiğinden valiliğin yürüttüğü güvenlik soruşturmaları hukuka aykırıdır, yasal 

dayanağı bulunmamaktadır. 

Sağlık çalışanlarının da “güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı” özellikle 

salgın döneminde tamamen ortadan kalktı. SES Aydın Şubesi’nin, Kasım ayında 

yaptığı açıklamada  Türkiye genelinde her enfekte olan 15 kişiden biri ve her corona 

virüsü hastası 10 kişiden birinin sağlık çalışanı olduğu, toplam enfekte olan 1 milyon 

900 bin kişinin 120 binini ise sağlık çalışanlarının oluşturduğu belirtildi. 75 Türk 

Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre 302 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle 

yaşamını yitirdi. 76 

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, Koronavirüs sürecinde hız kazandı. Pandemi 

döneminde filyasyon ekipleri de saldırılara maruz kalırken bu saldırılara yönelik 

soruşturmaların yıllardır devam ettiği ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet 

vakalarıyla ilgili sunulan soru önergesine verilen cevapta, sağlık çalışanlarına 

yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla “beyaz kod” uygulamasının geliştirildiği ve 

                                                            
73  Aydın Valiliği 80 Belediye İşçisini Güvenlik Soruşturması Bahanesiyle İşten Attı, 

https://www.evrensel.net/haber/423701/aydin-valiligi-80-belediye-iscisini-guvenlik-sorusturmasi-

bahanesiyle-isten-atti?fbclid=IwAR1UJ4pQLzBEKo-8XZY-

POOdPRgj1U7fOEKQ7KDm6yERzp1aR5Staaj9Dso, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
74  Aydın Germencik Belediyesi, Valiliğin İşten Atma Kararını Yürürlüğe Koymadı, 

https://www.evrensel.net/haber/423842/aydin-germencik-belediyesi-valiligin-isten-atma-kararini-yururluge-

koymadi, Erişim Tarihi: 25.01.2021 
75  Her 10 corona hastasından 1’i sağlık çalışanı, https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/her-10-corona-

hastasindan-1i-saglik-calisani-6175232/,  Erişim tarihi: 12.01.2021 
76  Pandemi döneminde kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına saygıyla…, https://siyahkurdele.com/, Erişim 

Tarihi: 01.02.2021 

https://www.evrensel.net/haber/423701/aydin-valiligi-80-belediye-iscisini-guvenlik-sorusturmasi-bahanesiyle-isten-atti?fbclid=IwAR1UJ4pQLzBEKo-8XZY-POOdPRgj1U7fOEKQ7KDm6yERzp1aR5Staaj9Dso
https://www.evrensel.net/haber/423701/aydin-valiligi-80-belediye-iscisini-guvenlik-sorusturmasi-bahanesiyle-isten-atti?fbclid=IwAR1UJ4pQLzBEKo-8XZY-POOdPRgj1U7fOEKQ7KDm6yERzp1aR5Staaj9Dso
https://www.evrensel.net/haber/423701/aydin-valiligi-80-belediye-iscisini-guvenlik-sorusturmasi-bahanesiyle-isten-atti?fbclid=IwAR1UJ4pQLzBEKo-8XZY-POOdPRgj1U7fOEKQ7KDm6yERzp1aR5Staaj9Dso
https://www.evrensel.net/haber/423842/aydin-germencik-belediyesi-valiligin-isten-atma-kararini-yururluge-koymadi
https://www.evrensel.net/haber/423842/aydin-germencik-belediyesi-valiligin-isten-atma-kararini-yururluge-koymadi
https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/her-10-corona-hastasindan-1i-saglik-calisani-6175232/
https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/her-10-corona-hastasindan-1i-saglik-calisani-6175232/
https://siyahkurdele.com/
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Alo 133 telefon hattının tahsis edildiği ifade edilirken toplamda 23 bin 233 sağlık 

çalışanının saldırı sonucu beyaz kod uygulamasını kullandığını bildirdi. Aralık 2015 

ve Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına 

yönelik şiddet nedeniyle yapılan beyaz kod başvurularının 18 bin 358’inin 

soruşturmalarının devam ettiği, yargılaması sonuçlanan dosyalarda ise 3 bin 64 adli 

para cezası, bin 811 hapis cezası verildiği belirtildi.77 

Bunlar dışında, sağlık çalışanlarının ek ödemeleri yapılmadı. Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi tarafından ödenmeyen kasım ayı ek 

ödemesi ile ilgili yapılan açıklamada “Kasım ayı ek ödemesi için gerekli 

düzenlemeler yapılmalı ve sağlık emekçilerinin mağduriyeti giderilmelidir” 

denildi.78 Pandeminin başından beri alkışlanan sağlık emekçilerinin vergi yükünün 

enflasyon oranlarının altında ezildiği ve ezildikçe yoksullaştığı vurgulandı. Bununla 

birlikte, Sağlık Bakanlığı pandemi sürecinde 11 şehir hastanesi için 8.2 milyar TL 

ödedi.79 

Güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı bir yana çalışma hakkına sahip 

olamayan önemli bir kesim de genç işsizler olarak tanımlanan yüzde 27’lik kesimdir. 

Buna göre her 4 gençten biri işsiz durumda. Üniversitedeki birçok genç de 

öğrenimine devam edebilmek için öğrenim kredisine başvurmak zorunda. Son 

verilere göre 1.2 milyona yakın öğrenci öğrenim kredisi almaktadır.80 

 

4. Sağlık Hakkı  

Ülkemizde Covid-19’un durumu resmi verilerle tespit edilmemişken, Sağlık 

Bakanlığı hem elinde olan verileri hem de salgın sürecinde yürütülen/yürütülecek 

politikaları şeffaf şekilde kamu ile paylaşmamıştır. 

                                                            
77  5 yılda 23 bin sağlıkçıya saldırı, https://www.birgun.net/haber/5-yilda-23-bin-saglikciya-saldiri-321198,  

Erişim Tarihi: 11.01.2021 
78  SES: Sağlık Emekçilerine Yapılması Gereken Kasım Ayı Ek Ödemesi Nerede?,  

https://www.evrensel.net/haber/422978/ses-saglik-emekcilerine-yapilmasi-gereken-kasim-ayi-ek-odemesi-

nerede?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
79  Pandemi Sürecinde Sağlık Bakanlığı’ndan Şehir Hastanelerine Servet Aktı, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/240199/pandemi-surecinde-saglik-bakanligindan-sehir-

hastanelerine-servet-akti?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim 

Tarihi: 23.01.2021 
80  Gençler Okuyabilmek İçin Mecburen Krediye Başvuruyor, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gencler-

okuyabilmek-icin-mecburen-krediye-basvuruyor-1800188, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/5-yilda-23-bin-saglikciya-saldiri-321198
https://www.evrensel.net/haber/422978/ses-saglik-emekcilerine-yapilmasi-gereken-kasim-ayi-ek-odemesi-nerede?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.evrensel.net/haber/422978/ses-saglik-emekcilerine-yapilmasi-gereken-kasim-ayi-ek-odemesi-nerede?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.gercekgundem.com/guncel/240199/pandemi-surecinde-saglik-bakanligindan-sehir-hastanelerine-servet-akti?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.gercekgundem.com/guncel/240199/pandemi-surecinde-saglik-bakanligindan-sehir-hastanelerine-servet-akti?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gencler-okuyabilmek-icin-mecburen-krediye-basvuruyor-1800188
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gencler-okuyabilmek-icin-mecburen-krediye-basvuruyor-1800188
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Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu, testlerin kaç kişiye yapıldığının 

bilinmediğini belirtilirken ilk günden bu yana 1 milyon 60 bin sağlık çalışanının 

pandemiyle mücadele ettiğini aktardı. 

Filyasyon zincirinde yaşanan aksaklıklar devam ederken Sağlık Bakanlığı, il sağlık 

müdürlüklerine gönderdiği 10 Kasım tarihli genelge ile Koronavirüse yakalanan 

kişilerin temaslılarına, sadece semptom gösterdikleri takdirde test yaptırılması 

talimatını verdi.81 Yurtdışından Türkiye’ye girişlerde ise PCR testi zorunluluğu 

getirildi.82  

Bir diğer yandan sağlık çalışanları yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmemesi, 

çalışma ortamlarının iyileştirilmemesi karşısında Twitter üzerinden 

#fahrettinkocaistifa etiketi açarak Sağlık Bakanının istifasını talep etti.83 Genel 

Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Tarık Doğan, “Nöbette mesai arkadaşı Covid-19’a 

yakalanıp evine gönderilirken görevine devam eden sağlık çalışanları, durum bu 

kadar vahimken açıklanan yüzde 60 yoğun bakım doluluk oranının hangi ülkede 

olduğunu merak etmektedir” ifadelerini kullandı.84 

20 Kasım tarihinde Valiliklere gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeni 

tedbirler uygulanmaya başlandı.85 Kafeler, restoranlar kapanırken pek çok kişi işsiz 

kaldı. Yurttaşlara yardım sağlanmazken yurtdışı yardımlarına devam edildi.  

Salgınla mücadele döneminde AKP iktidarının yurt içinde ihtiyaç sahiplerine 

yeterince destek vermemesi eleştirilirken, aynı dönemde yurt dışına yapılan nakdi 

yardımlar 100 milyon lirayı aştı.86 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ Şehir 

Hastanesi açılışında bu eleştirileri doğrular nitelikte konuştu ve "158 ülkeye maske, 

tulum, ilaç, elimizde ne varsa gönderdik. Çünkü biz her zaman için nerede bir sıkıntı 

varsa onların yanında olmayı kültürümüzün, medeniyetimizin bir gereği olarak 

biliyoruz ve adımları da buna göre atıyoruz” dedi.  

                                                            
81  Sağlık Bakanlığı’ndan “herkese test yapmayın” genelgesi, https://tele1.com.tr/saglik-bakanligindan-herkese-

test-yapmayin-genelgesi-265654/,  Erişim Tarihi:11.01.2021 
82  Yurt Dışından Gelenlere ‘PCR Testi İbrazı Zorunluluğu’ Uygulaması Başladı,  

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/yurt-disindan-gelenlere-pcr-testi-ibrazi-zorunlulugu-uygulamasi-

basladi/2092847, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
83  Twitter’da Gündem: Sağlık Çalışanları Koca’nın İstifasını İstiyor, https://www.gazeteduvar.com.tr/twitterda-

gundem-saglik-calisanlari-kocanin-istifasini-istiyor-galeri-1504993, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
84  “Genç-Yaşlı Hasta Arasında Ayrım Noktasındayız” https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/genc-yasli-hasta-

arasinda-ayrim-noktasindayiz-1793064, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
85  Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlıyor, https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/yeni-kovid-19-

tedbirleri-uygulanmaya-basliyor/2050326,  Erişim Tarihi: 12.01.2021 
86  Salgın sürecinde Türkiye’nin yurt dışına yardımları 100 milyon lirayı aştı, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/salgin-surecinde-turkiyenin-yurt-disina-yardimlari-100-milyon-

lirayi-asti-6182293/,  Erişim Tarihi: 12.01.2021 

https://tele1.com.tr/saglik-bakanligindan-herkese-test-yapmayin-genelgesi-265654/
https://tele1.com.tr/saglik-bakanligindan-herkese-test-yapmayin-genelgesi-265654/
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/yurt-disindan-gelenlere-pcr-testi-ibrazi-zorunlulugu-uygulamasi-basladi/2092847
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/yurt-disindan-gelenlere-pcr-testi-ibrazi-zorunlulugu-uygulamasi-basladi/2092847
https://www.gazeteduvar.com.tr/twitterda-gundem-saglik-calisanlari-kocanin-istifasini-istiyor-galeri-1504993
https://www.gazeteduvar.com.tr/twitterda-gundem-saglik-calisanlari-kocanin-istifasini-istiyor-galeri-1504993
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/genc-yasli-hasta-arasinda-ayrim-noktasindayiz-1793064
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/genc-yasli-hasta-arasinda-ayrim-noktasindayiz-1793064
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/yeni-kovid-19-tedbirleri-uygulanmaya-basliyor/2050326
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/yeni-kovid-19-tedbirleri-uygulanmaya-basliyor/2050326
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/yeni-kovid-19-tedbirleri-uygulanmaya-basliyor/2050326
https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/salgin-surecinde-turkiyenin-yurt-disina-yardimlari-100-milyon-lirayi-asti-6182293/
https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/salgin-surecinde-turkiyenin-yurt-disina-yardimlari-100-milyon-lirayi-asti-6182293/
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Bir diğer yandan DİSK, Türk-İş, Hak-İş ve KESK’e bağlı 238 sendika ve meslek 

odası salgınla mücadele için Aralık ayında yaptığı açıklamada tam kapanma için 

çağrıda bulundu.87 Metninde “Fabrikalarda pandemi koşullarına uygun önlem 

alınmadığı gibi, işçilerin çalışma saatleri uzatıldı, koşullar ağırlaştı” ifadelerine yer 

verildi.  

Salgın gerekçesiyle baroların genel kurulları ertelenmesine rağmen, adliyeler Covid-

19 vakalarının yayıldığı ve fiziksel mesafe kuralının uygulanmadığı yerler haline 

geldi. Dava saatlerine düzenleme getirilmemesi, avukatların ve yurttaşların bekleme 

yerlerinin yetersiz olması, mahkeme kalemlerinde pozitif vaka çıkmasının ardından 

kalem çalışanlarının karantinaya alınmaması, kalemlerde şeffaf paravan 

uygulamasının olmaması gibi durumlar adliyelerde hem çalışanların hem de 

yurttaşların sağlık haklarını ihlal etmektedir.  

Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinde salgın sürecinde koruyucu sağlık 

hizmetlerine ayrılan bütçenin küçüldüğü görüldü. Bütçenin 54,6 milyar liralık kısmı 

(yüzde 69)  tedavi edici hizmetlere, 19 milyar lirası (yüzde 25) koruyucu hizmetlere 

ayrıldı. 88 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, 

analizleri tamamlanan aşı için “Acil Kullanım Onayı” verildi. Onayın ardından, 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı 

oldu. 89    TTB ise Türkiye’de pandeminin başlangıcından bu yana şeffaflık ilkesi 

yerine güvenlik ilkesinin esas alındığının vurgulayarak Acil Kullanım Onayı 

verilerinin paylaşılması gerektiğini ifade etti.90 Öte yandan Sağlık Bakanlığı 

tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde getirileceği duyurulan aşılar Aralık ayı sonuna 

kadar getirilemedi. Hatta “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine” 

ancak 18 Aralık’ta Acil Kullanım Onayı (AKO) maddeleri eklenerek mevzuat açığı 

giderilmeye çalışıldı.  

                                                            
87  238 Sendika Ve Meslek Odasından Çağrı: Salgınla Mücadelede Tam Kapanma,  

https://www.birgun.net/haber/238-sendika-ve-meslek-odasindan-cagri-salginla-mucadelede-tam-kapanma-

325687, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
88  Sağlıkçılardan bütçe tepkisi: Koruyucu sağlık harcaması kişi başına 25 TL, 

https://www.evrensel.net/haber/419298/saglikcilardan-butce-tepkisi-koruyucu-saglik-harcamasi-kisi-basina-

25-tl, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
89  Sinovac Aşısı İçin Acil Kullanım Onayı Verildi, İlk Aşı Sağlık Bakanı Koca’ya Yapıldı,  

https://yesilgazete.org/sinovac-asisi-icin-acil-kullanim-onayi-verildi-ilk-asi-saglik-bakani-kocaya/ , Erişim 

Tarihi: 23.01.2021 
90  TTB, CoronaVac Hakkındaki Acil Kullanım Onayı Verilerinin Sunulmasını İstedi, 

https://www.evrensel.net/haber/423581/ttb-coronavac-hakkindaki-acil-kullanim-onayi-verilerinin-

sunulmasini-istedi, Erişim Tarihi: 25.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/238-sendika-ve-meslek-odasindan-cagri-salginla-mucadelede-tam-kapanma-325687
https://www.birgun.net/haber/238-sendika-ve-meslek-odasindan-cagri-salginla-mucadelede-tam-kapanma-325687
https://www.evrensel.net/haber/419298/saglikcilardan-butce-tepkisi-koruyucu-saglik-harcamasi-kisi-basina-25-tl
https://www.evrensel.net/haber/419298/saglikcilardan-butce-tepkisi-koruyucu-saglik-harcamasi-kisi-basina-25-tl
https://yesilgazete.org/sinovac-asisi-icin-acil-kullanim-onayi-verildi-ilk-asi-saglik-bakani-kocaya/
https://www.evrensel.net/haber/423581/ttb-coronavac-hakkindaki-acil-kullanim-onayi-verilerinin-sunulmasini-istedi
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5. İfade ve Basın Özgürlüğü 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yine baskı ve sansürün gölgesinde karşılandı. 67 

gazeteci ve medya çalışanı cezaevindeyken, Kanun Hükmünde Kararnameler 

(KHK) ile kapatılan basın kurum ve kuruluşlarında binlerce gazeteci işsiz kaldı.  

● 30 Kasım'da yeniden yayın hayatına başlayan Olay TV, 25 Aralık günü 

kapatıldı. Nevşin Mengü'nün sunduğu Ana Haber Bülteni'nde konuşan Olay 

TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar "Olay TV'nin bütün yayın 

hakları, lisansı Cavit Çağlar'da. Cavit bey, 'Bana iktidardan büyük baskı var. 

Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim' dedi. Hüseyin Köksal 

buraya yeniden yayın hayatına başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte 

yola çıktılar. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı. 

Çünkü bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık.” dedi. Yapılan 

açıklama sonrasında tüm çalışanlar canlı yayında durumu alkışlayarak 

protesto etti. Bu sırada ekran karartıldı.91 

● Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında  “Terör örgütüne üye 

olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla verilen cezalar 

hakkında AİHM’e yapılan başvuru sonuçlandı. AİHM, Türkiye'nin özgürlük 

ve güvenlik hakkı ile ilgili 5. maddesinin birinci fıkrası ve ifade özgürlüğü ile 

ilgili 10. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti ve toplam 8 kişiye 16'şar bin 

avro para cezası ödenmesini kararlaştırdı. AİHM gerekçeli kararında 

Cumhuriyet gazetesi eski çalışanlarının gözaltına alınmaları ve mahkeme 

öncesi tutukluluk hallerinin mantıklı gerekçelere dayanmadığı görüşüne yer 

verdi. 92 

● Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye 

binası önünde gerçekleşen protestoları takip ettikleri sırada gözaltına alınan 5 

gazeteci hakkında dava açıldı.93 

● 2016 yılında, 45 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen Ensar 

Vakfı’na sponsorluk yapan GSM operatörü Turkcell sosyal medyadan tepki 

gösterdiği için gazeteci Ayla Türksoy’a verilen tazminat cezası, istinaf 

                                                            
91  Olay TV kapandı: Bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık, http://www.diken.com.tr/olay-tv-

kapandi/, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
92  Cumhuriyet gazetesi davasında karar: AİHM Türkiye’yi tazminata mahkum etti, 

https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-gazetesi-davasinda-karar-aihm-turkiye-yi-tazminata-mahkum-etti-

322368, Erişim Tarihi: 11.01.2021 
93  Kayyım protestolarını izleyen gazetecilere dava, https://www.gazeteduvar.com.tr/kayyim-protestolarini-

izleyen-gazetecilere-dava-haber-1504943,  Erişim Tarihi: 12.01.2021 

http://www.diken.com.tr/olay-tv-kapandi/
http://www.diken.com.tr/olay-tv-kapandi/
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https://www.gazeteduvar.com.tr/kayyim-protestolarini-izleyen-gazetecilere-dava-haber-1504943
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incelemesinde bozuldu. Tüm harcamaların Turkcell tarafından karşılanmasına 

hükmedildi.  

● Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Alev Şahin ve muhabir 

Hazal Ocak’a karşı, 6 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan “Boğaz manzaralı lüks 

müştemilat” başlıklı haber gerekçe gösterilerek, “itibarının zedelenmesi” 

suçlamasıyla Mehmet Cengiz tarafından açılan davanın duruşması Kartal’da 

bulunan Anadolu 14’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. 

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme davanın düşürülmesine 

hükmetti.94 

● 6 Kasım 2020 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sadakatsiz 

isimli dizi nedeniyle Kanal D’ye, “evlilik dışı ilişkileri normal gibi 

gösterilmesi” gerekçesiyle ve Öğretmen isimli dizi nedeniyle FOX TV’ye 

“öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği” gerekçesiyle idari para cezası 

verdi. RTÜK ayrıca “Gün Başlıyor” programı nedeniyle TELE1 kanalına ve 

“Gündem Özel” programı nedeniyle de Halk TV kanalına idari para cezası 

verdi. 

● Evrensel gazetesine “Cumhuriyet kaçak villa haberi nedeniyle ifadeye 

çağrıldı” başlıklı haber nedeniyle Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından 3 gün 

ilan ve reklam kesme cezası verildi. Son verilen ceza ile son bir yıl içinde 

Evrensel gazetesine verilen ilan ve reklam kesme cezasının 68 gün oldu.  

● Kapatılan İMC TV'nin program sunucularından gazeteci Ayşegül Doğan, 2 

yıldır Demokratik Toplum Kongresi üyesi olduğu iddiasıyla Diyarbakır 9. 

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına 

çarptırıldı.95 

● Ticaret Bakanlığı, TELE1’de yayınlanan reklam filmi nedeniyle Evrensel 

Gazetesi’ne, 20 bin 953 TL para cezası kesti. Evrensel’in 25. yaş kutlaması 

nedeniyle çekilen reklam filminde, iki saniye süreyle görünen Nevroz 

mitinginden bir fotoğraf karesi cezaya gerekçe gösterildi. Sarı, kırmızı ve yeşil 

renklerde bir tülbent tutan kız çocuğu görüntüsünü gerekçe gösterilerek, “Bir 

kız çocuğunun terör örgütünü simgeleyen bez parçasını tuttuğu görsellere yer 

verildiği…” ifadesi kullanıldı 

                                                            
94  Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada yeni gelişme, https://tele1.com.tr/cumhuriyet-

gazetesi-calisanlarinin-yargilandigi-davada-yeni-gelisme-315453/, Erişim Tarihi: 27.01.2021 
95  Gazeteci Ayşegül Doğan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası, https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012071043354844-

gazeteci-aysegul-dogana-6-yil-3-ay-hapis-cezasi/, erişim Tarihi: 01.02.2021 

https://tele1.com.tr/cumhuriyet-gazetesi-calisanlarinin-yargilandigi-davada-yeni-gelisme-315453/
https://tele1.com.tr/cumhuriyet-gazetesi-calisanlarinin-yargilandigi-davada-yeni-gelisme-315453/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012071043354844-gazeteci-aysegul-dogana-6-yil-3-ay-hapis-cezasi/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012071043354844-gazeteci-aysegul-dogana-6-yil-3-ay-hapis-cezasi/
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Free Web Turkey’in kamuya açık kaynaklardan derlediği gözlem raporuna göre, 

Kasım 2019- Ekim 2020 arasında engellenen haberlerin yüzde 42’si doğrudan AKP 

Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi, partinin belediye 

başkanları veya yöneticileri ile ilgiliydi. Rapora göre, Türkiye’de internet 

özgürlüklerine yönelik kısıtlamaların uluslararası prensipler çerçevesinde 

düzenlenmesi gerekiyor. Proje süresince tespit edilen ve en az 1910 URL’yi 

etkileyen erişim engellemelerinde ilişkin 150 hakim kararı belirlenirken, bu 

kararların 26 haber sitesine ve 870 haber URL’sine yönelik olduğu ortaya kondu. 

Raporda, 150 karardan 101’inin haber URL’lerine (alan adları sayılmaksızın) 

yönelik olduğunun altı çizilerek, “hükümetin ve Sulh Ceza Hakimliklerinin ülke 

yönetimine ilişkin eleştirel içeriklere ağır bir sansür uyguladığı çarpıcı bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır” denildi. Raporda ayrıca bu dönemde pandemi ile ilgili haberler 

içeren 56 URL’e erişim engeli getirildiği belirtildi.96 

● Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım’da 

Instagram hesabından duyurduğu istifası, ‘haber kanalları’ tarafından 

izleyiciye sunulmadı. Yalnızca Habertürk, internet sitesinde Albayrak’ın istifa 

ettiğini duyurdu. Habertürk TV ise açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra 

"Albayrak'tan görevi bırakma paylaşımı" ifadeleriyle konuyu ekranlara 

getirdi. Öte yandan Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Demirören Haber 

Ajansı da istifayı okurlarına servis etmedi. 97 

TİHV’in günlük raporlarına göre Kasım, Aralık ve Ocak aylarında  en az 877 

bağlantıya erişim engellendi.  Bunlardan bazıları ise şu şekildedir: 

● 309 milyon TL bağış toplayan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma 

Vakfı’nın yönetimine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla’nın yanı sıra 

yandaş televizyon kanallarının yöneticilerinin de atanmasına ilişkin çıkan 

haberlere erişim engeli getirildi.98 

● İşçilerin başta kıdem tazminatı olmak üzere pek çok hakkının elinden alındığı 

kanun teklifi Meclis'te görüşülürken, teklife karşı çıkan Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Twitter hesabına kısıtlama getirildi. 

                                                            
96  https://yesilgazete.org/free-web-turkey-bir-yilda-engellenen-haberlerin-yuzde-42si-erdogan-ailesi-ve-akp-

ile-ilgili/ 
97  Albayrak’ın istifası, TV kanallarını ilgilendirmedi!, https://www.birgun.net/haber/albayrak-in-istifasi-tv-

kanallarini-ilgilendirmedi-322194, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
98  Birgün’ün Haberine Erişim Engeli, https://www.birgun.net/haber/birgun-un-haberine-erisim-engeli-326395, 

Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/albayrak-in-istifasi-tv-kanallarini-ilgilendirmedi-322194
https://www.birgun.net/haber/albayrak-in-istifasi-tv-kanallarini-ilgilendirmedi-322194
https://www.birgun.net/haber/birgun-un-haberine-erisim-engeli-326395
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Sosyal medya kullanıcıları, DİSK'in Twitter hesabına girdiğinde, "Dikkat: Bu 

hesap geçici olarak kısıtlandı" uyarısı ile karşılaştı. 99 

● 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bank Asya’ya para yatıran insanlar 

meslekten ihraç edilirken Bank Asya’da yönetici olan Oğuz Köktaş’ın 

Diyanet’e müdür olarak alındığı ortaya çıktı. Buna ilişkin yapılan haberler ise 

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Kasım tarihli kararı ile erişime 

engellendi. Haberde,  Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan 

Açık’ın “Personele güvenlik soruşturması yapıyoruz, sıkıntı bildirilmedi. 

Gözden kaçmış olabilir.(…) Pozisyonunu değiştirdik, soruşturma başlattık” 

şeklinde ifadeleri yer aldı.  

● CHP’li Engin Altay’ın “Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor” 

sözlerine "O zaman aç değiller” yanıtıyla gündeme gelen AKP'li Şahin Tin'in, 

yediği kebap fişlerini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı'na yazdırdığına 

ilişkin habere Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim kaldırıldı.100 

● AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal 

Erdoğan’ın, Kartal İmam Hatip lisesinden arkadaşı olan Aykut Emrah 

Polat’ın, TMSF’nin düzenlediği ihâleyi 280 milyon liraya kazanması haberine 

11 Ağustos’ta İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli 

getirmiş, erişim engeli getirildiğine ilişkin çıkan haberlere de, 2 Eylül’de yine 

aynı mahkeme tarafından erişim engeli getirilmişti. 31 Aralık’ta ise yine aynı 

mahkeme, haberlere erişim engeli verildiğine dair çıkan haberlere erişim 

engeli getirdi. Böylece mahkeme aynı konu hakkında 3 kere erişim engeli 

kararı vermiş oldu. 101 

● Birgün gazetesinin, Fahrettin Altun’un İstanbul Kuzguncuk’ta kiraladığı 

araziyle ilgili erişim kararlarına ‘koronavirüsle mücadelenin’ gerekçe olarak 

gösterilmesini milletvekili ile hukukçuların değerlendirmelerine yer verdiği 

‘Korona bahanesiyle her şeyi yapabilirler’ başlıklı haber nedeniyle BirGün’e 

22 Aralık’ta 3 gün ilan kesme cezası verildi. 102 

                                                            
99  DİSK'in Twitter hesabına kısıtlama getirildi, https://t24.com.tr/haber/disk-in-twitter-hesabina-kisitlama-

getirildi,913817,  Erişim Tarihi: 11.01.2021 
100  AKP’li Şahin Tin’in ‘Kebap Fişleri’ Haberine Erişim Engeli, https://www.birgun.net/haber/akp-li-sahin-tin-

in-kebap-fisleri-haberine-erisim-engeli-327207, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
101  Bilal Erdoğan’ın Arkadaşının Aldığı İhale İle İlgili Erişim Engeli Haberine Gelen Erişim Engeli Haberine 

Erişim Engeli Getirildi, https://www.gercekgundem.com/guncel/241039/bilal-erdoganin-arkadasinin-aldigi-

ihale-ile-ilgili-erisim-engeli-haberine-gelen-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
102  Başkandan Çıplak Ayaklı Protesto, https://www.birgun.net/haber/fahrettin-altun-istedi-birgun-e-uc-gun-ilan-

kesme-cezasi-328358, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://t24.com.tr/haber/disk-in-twitter-hesabina-kisitlama-getirildi,913817
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● Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği, Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün onayı ile yapılan define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl ile 

ilgili Ekşi Sözlük‘te açılan başlıkları, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime 

engellendi.103 

● Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve 

Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın 'lise diplomasının sahte 

olduğuna' ilişkin mahkeme kararı haberlerine ve Hamza Yerlikaya'nın daha 

sonra bu konuda yaptığı açıklamalarına ilişkin haberlere, "kişilik hakları 

ihlali" gerekçesiyle 29 Aralık’ta erişim engeli getirdi ve haberin 

kaldırılmasına karar verdi. 104 

● Yeniçağ yazarı Murat Ağırel‘in “TRT’nin harcamaları denetimden 

çıkarılmış” başlıklı yazısı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 

6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararlar erişime engellendi105. 

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ifade özgürlüğüne yönelik çeşitli müdahaleler de 

aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Kasım günü Meclis grup 

toplantısında AKP’nin yargıda reform yapacaklarına dair iddiasını eleştirdi ve 

“Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını 

hapsetmekten vazgeçecek misin?” dedi. Bunun üzerine MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli’nin özel isteği sonrasında tahliye edilen organize suç örgütü 

lideri Alaattin Çakıcı, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı 

Kılıçdaroğlu’na yönelik sinkaflı ifadelerde bulunarak tehdit etti.106 Pek çok 

siyasi parti, kurum ve kişi Çakıcı’nın ifadelerine tepki gösterirken, sosyal 

medya platformu Twitter Çakıcı’nın paylaşımlarını kaldırdı.107 

● Fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer hakkında 12 Eylül öncesi ve 

sonrasında yaşanan insan hakları ihlallerini sergilemek için Devrimci 78’liler 

                                                            
103  Ekşi Sözlük’teki Dipsiz Göl Başlıklarına Sansür, https://www.birgun.net/haber/eksi-sozluk-teki-dipsiz-gol-

basliklarina-sansur-328556, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
104  Hamza Yerlikaya’nın “Diploma” Haberine Erişim Engeli, https://t24.com.tr/haber/hamza-yerlikaya-nin-

diploma-haberlerine-erisim-

engeli,923426?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 

25.01.2021 
105  MURAT AĞIREL’İN TRT’NİN HARCAMALARI İLE İLGİLİ YAZISI, 

https://ifade.org.tr/engelliweb/murat-agirelin-trtnin-harcamalari-ile-ilgili-yazisi/, 30.01.2020 
106  Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaret!, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
107  Twitter, Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na tehdidini sildi, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/twitter-cakicinin-

kilicdarogluna-tehdidini-sildi-6133890/, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
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https://t24.com.tr/haber/hamza-yerlikaya-nin-diploma-haberlerine-erisim-engeli,923426?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/hamza-yerlikaya-nin-diploma-haberlerine-erisim-engeli,923426?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/hamza-yerlikaya-nin-diploma-haberlerine-erisim-engeli,923426?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://ifade.org.tr/engelliweb/murat-agirelin-trtnin-harcamalari-ile-ilgili-yazisi/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/twitter-cakicinin-kilicdarogluna-tehdidini-sildi-6133890/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/twitter-cakicinin-kilicdarogluna-tehdidini-sildi-6133890/
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Federasyonu tarafından açılan utanç müzesinde yer alan fotoğrafları 2012 ve 

2014 yıllarında sosyal medya hesaplarından paylaştığı için “terör örgütü 

propagandası yapmak” suçundan dava açıldı.108 Davanın ilk duruşması 15 

Aralık’ta görüldü.109 

● Prof. Dr. Erbaş’ın hutbesiyle ilgili açıklama yayınlayan Baro Başkanı Erinç 

Sağkan ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından başlatılan incelemeyle ilgili 15 Ocak’ta Adalet Bakanlığı, “Halkın 

bir kesimin benimsediği dini değerleri aşağılamak” 

suçlamasından soruşturma yapılmasına izin verdi. Adalet Bakanlığının 

soruşturma izni vermesi ile birlikte Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu 

üyeleri şüpheli sıfatıyla soruşturulacak. 

● Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça mahallesinde 15 yıldır hayvancılık yapan süt 

üreticisi 51 yaşındaki Tahir Yıldırım, Türkiye'nin su yönetiminin Katar'a ihale 

edilmesini sosyal medya hesabından 1 Aralık günü yaptığı paylaşım ile 

eleştirdi. Yıldırım, “Ne demek oluyor arkadaşlar yeraltı sularının yönetimini 

Katar'la yapmak. Bizim seçtiklerimiz vekiller özellikle Rıza Posacı ve Metin 

Yavuz’a sormak istiyorum ne demek bu? Bizim yeraltı sularımız Almanya’nın 

Woswagen'i, Fransa’nın Reno’su değil, canımız, hayatımız, namusumuz bu 

böyle biline” dedi.  Yıldırım’ın AKP Aydın milletvekillerine 'Ne demek bu' 

diye sorması üzerine AKP yöneticisi "Cumhurbaşkanına 

hakaret" suçlamasıyla şikayette bulundu. İlçe emniyetinden aranan Yıldırım 

şikayet üzerine ifade vermesi için karakola çağrıldı.110 

● Avukat Çağrı Ayhan Şenel, eşine şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki kızını cinsel 

istismara maruz bıraktığı için hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle 

dava açılan Can Emrah S.'nin tutuklanması talebini reddeden mahkeme 

heyetine sosyal medyadan, "Çocuğa ve annesine bir şey olursa sorumlusu ceza 

mahkemesi heyetidir" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, avukat 

                                                            
108  Bir Türkiye ironisi: Utanç Müzesi’ndeki fotoğraflar dava nedeni oldu, https://t24.com.tr/haber/bir-turkiye-

ironisi-utanc-muzesi-ndeki-fotograflar-dava-nedeni-oldu,919846, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
109  Fotoğrafçı Mehmet Özer “örgüt propagandası” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı, 

https://www.mlsaturkey.com/tr/fotografci-mehmet-ozer-orgut-propagandasi-suclamasiyla-hakim-karsisina-

cikti/, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
110  “Yeraltı Suları Yönetimi Neden Katar’a Veriliyor” Diye Soran Yurttaş İfadeye Çağrıldı, 

https://www.evrensel.net/haber/420245/yeralti-sulari-yonetimi-neden-katara-veriliyor-diye-soran-yurttas-

ifadeye-cagrildi, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://t24.com.tr/haber/bir-turkiye-ironisi-utanc-muzesi-ndeki-fotograflar-dava-nedeni-oldu,919846
https://t24.com.tr/haber/bir-turkiye-ironisi-utanc-muzesi-ndeki-fotograflar-dava-nedeni-oldu,919846
https://www.mlsaturkey.com/tr/fotografci-mehmet-ozer-orgut-propagandasi-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
https://www.mlsaturkey.com/tr/fotografci-mehmet-ozer-orgut-propagandasi-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
https://www.evrensel.net/haber/420245/yeralti-sulari-yonetimi-neden-katara-veriliyor-diye-soran-yurttas-ifadeye-cagrildi
https://www.evrensel.net/haber/420245/yeralti-sulari-yonetimi-neden-katara-veriliyor-diye-soran-yurttas-ifadeye-cagrildi
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hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, davadan çekildi. Avukat Şenel 

hakkında da Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.111 

● Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Urfa’nın Suruç ilçesinde 

“elektrik duasına” katılan köylüler hakkında “halkı DEDAŞ’a karşı kin ve 

düşmanlığa kışkırtma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık 15 kişi 

hakkında soruşturma başlattı. Elektrik duasına katılanlardan Mustafa Tüzün, 

“Dua etme ne zamandan beri suç oldu" dedi. 112  

● Sosyal medyada başlatılan "Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na 

devredilen 75 milyon TL'lik ikramiyesi ‘SMA hastası çocukların tedavilerine 

harcansın’ kampanyasıyla ilgili Bakan Koca, "Kirli kampanyaya iyi niyetli hiç 

kimsenin alet olmaması gerekir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın 

kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Çocukları SMA hastası 

olan aileler yaptıkları yazılı açıklama “Bizler ne dolandırıcıyız ne de kirli 

kampanya yürütenleriz, bizler çocuklarımızın nefes almasından başka 

herhangi bir amacı gayesi olmayan aileleriz. Eğer devletimizin bu konuda bir 

girişimi olmayacaksa lütfen yolumuz kesilmesin” diyerek tepki gösterdi. 

● Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde LGBTİ+ 

ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine 

karar verdi. Konuyla ilgili gönderilen yazıda, e-ticaret siteleri üzerinden satışa 

sunulan ürünlerin LGBT ibaresi ile LGBT ve gökkuşağı temalarıyla birlikte 

+18 yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulmasının özellikle çocukların 

gelişimini olumsuz etkileyeceğine ilişkin Bakanlığa çok sayıda tüketici 

başvurusu yapıldığı belirtildi.113 

● İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul Projesine karşı çıktığı için 

soruşturma açıldığını iddia etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı bir açıklama 

yaptı. 114 “Devlet Projesi' olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi 

                                                            
111  Mahkeme Heyetine Sosyal Medyadan Tepki Gösteren Avukata Soruşturma, 

https://www.birgun.net/haber/mahkeme-heyetine-sosyal-medyadan-tepki-gosteren-avukata-sorusturma-

326550, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
112  Dağıtım Şirketlerinden, Elektrik Duasına Çıkan Köylüler Hakkında Suç Duyurusu, 

https://www.birgun.net/haber/dagitim-sirketinden-elektrik-duasina-cikan-koyluler-hakkinda-suc-duyurusu-

327090, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
113  Ticaret Bakanlığı: “LGBT ve Gökkuşağı Temalı Ürünlerin +18 Uyarısı Konulmadan Satışı Yasaya Aykırı”, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ticaret-bakanligi-lgbt-ve-gokkusagi-temali-urunlerin-18-uyarisi-

konulmadan-satisi-yasaya-aykiri-1797310, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
114  İçişleri’nden Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul Soruşturması Açıklaması, 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-icislerinden-imamogluna-kanal-istanbul-sorusturmasi-

aciklamasi-41663810, Erişim Tarihi: 25.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/mahkeme-heyetine-sosyal-medyadan-tepki-gosteren-avukata-sorusturma-326550
https://www.birgun.net/haber/mahkeme-heyetine-sosyal-medyadan-tepki-gosteren-avukata-sorusturma-326550
https://www.birgun.net/haber/dagitim-sirketinden-elektrik-duasina-cikan-koyluler-hakkinda-suc-duyurusu-327090
https://www.birgun.net/haber/dagitim-sirketinden-elektrik-duasina-cikan-koyluler-hakkinda-suc-duyurusu-327090
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ticaret-bakanligi-lgbt-ve-gokkusagi-temali-urunlerin-18-uyarisi-konulmadan-satisi-yasaya-aykiri-1797310
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ticaret-bakanligi-lgbt-ve-gokkusagi-temali-urunlerin-18-uyarisi-konulmadan-satisi-yasaya-aykiri-1797310
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-icislerinden-imamogluna-kanal-istanbul-sorusturmasi-aciklamasi-41663810
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-icislerinden-imamogluna-kanal-istanbul-sorusturmasi-aciklamasi-41663810
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aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğinin kullanılarak 

afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17 Ağustos 

2020 tarihli onay ile konunun araştırılması ve gerekiyorsa sorumlular 

hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi 

görevlendirildiği” denildi. Bu kapsamda İmamoğlu hakkında, “İdarenin 

bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak 

muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma açıldı. 

● Tatil için geldiği Antalya'da, havalimanında Türklere ve Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Alman diş 

hekimi Kristian B., mahkemece 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Alman turistin tahliyesine karar 

verildi.115 

 

6. Adil Yargılanma Hakkı  

Hakim ve savcıların bağımsızlığı ve tarafsızlığı adil yargılanma hakkının en temel 

unsuru olmakla birlikte ülkemizde bu unsur artık kalmamıştır. Hakim ve savcıların 

meslekleri süresince karşı karşıya kaldıkları siyasi baskılar ve liyakat olmaksızın 

gerçekleşen atamalar yıllardır devam etmektedir.  

Geçtiğimiz aylarda açıklanan hakim savcı sınavının sonuçları sonrasında Türkiye 

sıralamasında ilk yüze giren adayların mülakatlardan geçmesi beklenirken birçok 

aday ilk 100'e girmesine rağmen elendi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet 

Durakoğlu, mülakatın ahlaki olmadığını, mülakatın kayda alınması ve isteyen 

herkese izletilmesi gerektiğini söyledi. 116 

● ÖSYM tarafından geçen yıl 29 Aralık’taki Adli Hâkimlik ve Savcılık 

sınavında 18 bin 887 kişinin içinde 91.92 puan alarak 96. olan Hakkârili 

Mehmet Öner, 3 dakikalık mülakatın ardından “başarısız” bulunarak 

elenmesinin ardından itiraz ettiği Adalet Bakanlığı’ndan ret yanıtını aldı. 

Bakanlığın ret yazısında, “Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem 

bulunmamaktadır” denildi. Herhangi bir tarikata ve cemaate mensup 

olmadığını ifade eden Öner, “Hayatım boyunca bu ülkenin bütünlüğü, 

                                                            
115  Alman Diş Hekimine, Erdoğan’a Hakaretten 16 Ay Hapis, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/alman-dis-

hekimine-erdogana-hakaretten-16-ay-hapis-1797030, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
116  Yargıda ‘Torpil’ İddiası: Çok Uzun Yıllardır İşliyor, https://www.gazeteduvar.com.tr/yargida-torpil-iddiasi-

cok-uzun-yillardir-isliyor-haber-1508357, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/alman-dis-hekimine-erdogana-hakaretten-16-ay-hapis-1797030
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/alman-dis-hekimine-erdogana-hakaretten-16-ay-hapis-1797030
https://www.gazeteduvar.com.tr/yargida-torpil-iddiasi-cok-uzun-yillardir-isliyor-haber-1508357
https://www.gazeteduvar.com.tr/yargida-torpil-iddiasi-cok-uzun-yillardir-isliyor-haber-1508357
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insanların eşitliği ve halkların kardeşliğine inanarak bir mücadele verdim” 

dedi.117 

Adil yargılanma hakkına ilişkin ihlaller de hız kesmeden devam etti. 

● Rahmetullah Öral, polise yapılan ihbar ile kendisine ait olmayan sosyal medya 

paylaşımları yüzünden 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak açığa alınmıştı.118 

Görevine dönebilmek için 1 yıldır hakkındaki kararın açıklanmasını bekleyen 

Öral, “Bütün yetkili mercilere gittim, herkes mahkemeyi beklememi 

söyledi. Fakat idari ve adli merciler bir türü karar vermiyor. Bu süreçte eksik 

maaş alıyorum. Bakmam gereken yaşlı, kronik hastalığı olan bir annem ve 

yaşlı bir babam var. Çalışamıyorum. Bir iftira söz konusu. Ben işimi geri 

istiyorum. Ne yapacağımı bilmez bir haldeyim. Bunlar benim başıma neden 

geliyor? Çünkü ben Eğitim- Sen üyesiyim ve muhalif bir insanım” dedi. 

● 20 Ekim’de görülen 15 Temmuz Temmuz Darbe Girişimi davasında mikrofon 

açık kalınca Mahkeme Başkanı’nın duruşma öncesinde Cumhurbaşkanı 

Başdanışmanı ile telefon görüşmesi yaptığı hakkında heyet üyelerinin 

konuşması, salonda duyuldu.119 

● Adil yargılanma hakkı için açlık grevi yapan ve sağlık durumu gerekçesiyle 

tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal’ın 9 Aralık 2020 tarihinde yasadışı yollarla 

yurtdışına çıkmaya çalıştığı iddiasıyla Edirne’de gözaltına alınırken işkence 

ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı öğrenildi. Ünsal’ın maruz kaldığı 

işkence ve diğer kötü muamele sonucu yüzünden yaralandığı bildirildi. Ünsal, 

10 Aralık 2020 tarihinde tutuklanırken kendisinin cezaevinde kalamayacağı 

yönündeki karar kaldırılarak mahkemeye çıkarılmadan doğrudan Edirne F 

Tipi Cezaevine götürüldüğü öğrenildi. 

 

 

 

                                                            
117  18 Bin 887 Kişi İçinde 96. Olan Aday Mülakatta 3 Dakikada Elendi!,  

https://www.gercekgundem.com/guncel/237137/18-bin-887-kisi-icinde-96-olan-aday-mulakatta-3-dakikada-

elendi, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
118  Eğitim-Sen üyesi öğretmene, sosyal medya paylaşımlarından ceza, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim-sen-uyesi-ogretmene-sosyal-medya-paylasimlarindan-ceza-

1793038,  Erişim Tarihi: 13.01.2021 
119  Mikrofon Açık Kalınca Duyuldu: Mahkeme Başkanı Cumhurbaşkanı Danışmanıyla Görüşüyor, 

https://www.birgun.net/haber/mikrofon-acik-kalinca-duyuldu-mahkeme-baskani-cumhurbaskani-

danismaniyla-gorusuyor-326453, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.gercekgundem.com/guncel/237137/18-bin-887-kisi-icinde-96-olan-aday-mulakatta-3-dakikada-elendi
https://www.gercekgundem.com/guncel/237137/18-bin-887-kisi-icinde-96-olan-aday-mulakatta-3-dakikada-elendi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim-sen-uyesi-ogretmene-sosyal-medya-paylasimlarindan-ceza-1793038
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim-sen-uyesi-ogretmene-sosyal-medya-paylasimlarindan-ceza-1793038
https://www.birgun.net/haber/mikrofon-acik-kalinca-duyuldu-mahkeme-baskani-cumhurbaskani-danismaniyla-gorusuyor-326453
https://www.birgun.net/haber/mikrofon-acik-kalinca-duyuldu-mahkeme-baskani-cumhurbaskani-danismaniyla-gorusuyor-326453
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7. Eğitim Hakkı  

 

Korona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül’de yeniden 

kademeli olarak başlatıldı. 16 Kasım’da ara tatile giren okulların 23 Kasım’da 

yeniden açılması planlanmaktaydı. Ancak yapılan açıklama sonrasında okullar 

uzaktan eğitime devam etti. İkinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziya 

Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep 

beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada 

görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de 

yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi.120  

Ancak uzaktan eğitim Türkiye’de eğitim krizini doğurmaya devam etti. Eğitimciler 

uzaktan eğitim söz konusu olduğunda öğrencilerin yoksulluk ve internete 

ulaşamama nedeniyle derslere katılamadığını, kendilerinin de ağır çalışma 

saatlerinde sağlıksız çalıştıklarını söyledi.121 

Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA’nın çökmesine 

sebep olarak sundukları ‘siber saldırılara’ ilişkin bir açıklama yaptı. Daha önce 

yaptığı açıklamalarda sistemin çökme nedeninin ‘siber saldırılar’ olduğunu söyleyen 

Selçuk, öğrencilerin aniden sisteme girmesinin saldırı olduğunu sandıklarını ama 

tespit ettikleri üzere saldırının olmadığını açıkladı.122 Bu kapsamda 13 milyon 

civarında öğrencinin EBA’yı aktif olarak kullandığını ifade etti. 

Bakanlığın "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2019-2020" verilerine göre 5 

milyon 279 bin 945 ilkokul, 5 milyon 701 bin 564 ortaokulda ve 5 milyon 630 bin 

652 ortaöğretimde öğrencisi bulunuyor. Toplamda 16 milyon 612 bin 161 öğrencinin 

uzaktan eğitim alması gerekiyor. 

Bir diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında 

düzenlediği anketin sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırladı. ‘Küresel Salgın 

Döneminde Uzaktan Eğitim’ başlıklı çalışmaya 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 

                                                            
120  Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? İkinci dönem 

okullar ne zaman açılacak?, https://www.sabah.com.tr/egitim/2021/01/25/okullar-15-subatta-acilacak-mi-

milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-ikinci-donem-okullar-ne-zaman-

acilacak?paging=4, Erişim Tarihi: 01.02.2021 
121  Öğretmenin mesaisi bitmedi, öğrenci ders görmedi,  https://www.evrensel.net/haber/424336/ogretmenin-

mesaisi-bitmedi-ogrenci-ders-gormedi, Erişim tarihi:01.02.2021 
122  Ziya Selçuk, EBA’nın çökme nedenini açıkladı: Siber saldırı zannettik, meğer bizim öğrencilermiş, 

https://www.birgun.net/amp/haber/ziya-selcuk-eba-nin-cokme-nedenini-acikladi-siber-saldiri-zannettik-

meger-bizim-ogrencilermis-321795?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle,  

Erişim Tarihi: 11.01.2021 

https://www.sabah.com.tr/egitim/2021/01/25/okullar-15-subatta-acilacak-mi-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-ikinci-donem-okullar-ne-zaman-acilacak?paging=4
https://www.sabah.com.tr/egitim/2021/01/25/okullar-15-subatta-acilacak-mi-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-ikinci-donem-okullar-ne-zaman-acilacak?paging=4
https://www.sabah.com.tr/egitim/2021/01/25/okullar-15-subatta-acilacak-mi-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-ikinci-donem-okullar-ne-zaman-acilacak?paging=4
https://www.evrensel.net/haber/424336/ogretmenin-mesaisi-bitmedi-ogrenci-ders-gormedi
https://www.evrensel.net/haber/424336/ogretmenin-mesaisi-bitmedi-ogrenci-ders-gormedi
https://www.birgun.net/amp/haber/ziya-selcuk-eba-nin-cokme-nedenini-acikladi-siber-saldiri-zannettik-meger-bizim-ogrencilermis-321795?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/amp/haber/ziya-selcuk-eba-nin-cokme-nedenini-acikladi-siber-saldiri-zannettik-meger-bizim-ogrencilermis-321795?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplamda 93 bin 

783 kişi katıldı. Rapora göre öğrencilerin yüzde 38’i EBA’nın ders içeriklerini 

yetersiz buldu. Ayrıca öğrencilerin yüzde 49’u ders videolarını televizyon ve 

telefondan takip ederken öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım 

videolarından öğrenemediklerini ifade etti.123 

Bakan Selçuk, 10 yıl önce başlatılan FATİH Projesi kapsamında bugüne kadar 1 

milyon 437 bin 800 tablet bilgisayar dağıtıldığını bildirerek, düşük gelirli ve imkanı 

yeterli olmayan öğrencilere 500 bin tablet bilgisayar dağıtımına başlandığını 

duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca il milli eğitim müdürlüklerinin şimdiye kadar 60 bin 

tableti dağıttığını açıkladı.124 

Derin Yoksulluk Ağının hazırlamış olduğu raporda okullar uzaktan eğitime 

geçtikten sonra çocukların yüzde 57’sinin dersleri takip edemediği belirtildi. 

Çocukların yüzde 60’ı için tablet, bilgisayar ya da televizyon olmaması derslere 

katılımda en büyük engel olarak tespit edildi. Yüzde 54’ü için internet bağlantısının, 

yüzde 45’i için takip eden bir yetişkinin, yüzde 39’u için yeterli bilgiye sahip 

olmaması; yüzde 18’i için isteksizlik ve yüzde 7’si için çalışmak zorunda olma 

durumu ortaya çıktı. Çocukların yüzde 59’unun bu engellerden en az iki tanesi ile 

karşı karşıya kaldığı belirtildi.  

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı ise, iktidarın eğitim alanındaki 

tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi.125 Programda yer alan verilere göre, 

imam hatip lisesi ve uygulama atölyesi inşaatları için 2020 yılında 277 milyon 781 

bin TL, anadolu lisesi inşaatları için ise 252 milyon 640 bin TL harcandı. 2021 yılı 

için ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında, imam hatip liseleri yatırımları için 

ayrılan tutar 574 milyon TL olarak açıklandı. 

● Bolu’da bir imam hatip ortaokulunun idaresi tarafından velilere seçmeli 

derslerle ilgili enteresan bir mesaj atıldı. Seçmeli derslerin veliler tarafından 

seçilmesi gerekirken okul idaresi tarafından gönderilen mesajda bu yıl Kuranı 

Kerim dersinin seçmeli ders olarak belirlendiği aktarıldı.126 Mesajda 

                                                            
123  10 Öğrenciden 4’ü EBA’yı Yetersiz Görüyor!, https://www.birgun.net/haber/10-ogrenciden-4-u-eba-yi-

yetersiz-goruyor-326385?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim 

Tarihi: 23.01.2021 
124  500 Bin Tablet Demişlerdi Ama Sadece 60 Bin Tane Dağıtılmış, https://www.birgun.net/haber/500-bin-tablet-

demislerdi-ama-sadece-60-bin-tane-dagtilmis-325910, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
125  Bakanlık öğrencilerin tercihini görmezden geliyor: İHL harcamasıyla eğitim harcanıyor, 

https://www.birgun.net/haber/bakanlik-ogrencilerin-tercihini-gormezden-geliyor-ihl-harcamasiyla-egitim-

harcaniyor-330928, Erişim Tarihi: 25.01.2020 
126  Yöneticiler Seçecek Öğrenciler Okuyacak, https://www.birgun.net/haber/yoneticiler-sececek-ogrenciler-

okuyacak-329720, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/10-ogrenciden-4-u-eba-yi-yetersiz-goruyor-326385?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/10-ogrenciden-4-u-eba-yi-yetersiz-goruyor-326385?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/500-bin-tablet-demislerdi-ama-sadece-60-bin-tane-dagtilmis-325910
https://www.birgun.net/haber/500-bin-tablet-demislerdi-ama-sadece-60-bin-tane-dagtilmis-325910
https://www.birgun.net/haber/bakanlik-ogrencilerin-tercihini-gormezden-geliyor-ihl-harcamasiyla-egitim-harcaniyor-330928
https://www.birgun.net/haber/bakanlik-ogrencilerin-tercihini-gormezden-geliyor-ihl-harcamasiyla-egitim-harcaniyor-330928
https://www.birgun.net/haber/yoneticiler-sececek-ogrenciler-okuyacak-329720
https://www.birgun.net/haber/yoneticiler-sececek-ogrenciler-okuyacak-329720
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“Önümüzdeki sene için seçmeli ders seçimi toplantıda alınan karar 

doğrultusunda Kuranı Kerim dersi seçildi. Siz de isim soyisim muhakkak 

yazarak Kuran-ı Kerim’i seçiniz” denildi. 

● Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı seçmeli ders 

seçimleri hakkında bir yönerge hazırlandığı ortaya çıktı. Milli Eğitim 

Müdürlüğünün, ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile okul müdürlerine 

gönderdiği yönergede, sadece dini içerikli derslere yer verdi ve seçilecek 

dersler hakkında izlenecek süreçte müftülükler, ilahiyat fakülteleri ve 

STK'larla ortak olarak hareket edilmesi talimatı verildi. Seçilecek dersler, 

“Kuranı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” olduğu 

ifade edildi ve ders seçimlerinde amaç “öğrencilerin millî, ahlâkî, insânî, 

manevî ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak 

yetiştirilmesi” olarak tanımlandı. Bu kapsamda, müftülüklere, ilahiyat 

fakültelerine ve STK’lara, “kuran kursu öğrencileriyle iletişime geçerek 

telkinde bulunma”, “müftülerin din görevlilerine bizzat durumun önemini 

bildirmeleri” ve “hocaların ve fakülte yöneticilerinin sosyal medya 

hesaplarından bu dersleri seçen öğrencilerin ilahiyat fakültesindeki derslerde 

daha başarılı olacaklarını belirtmesi” gibi sorumluluklar yüklendi. MEB’in 

müftülüklerden seçmeli dersler için “Cuma vaazlarında dile getirilmesi” talebi 

de dikkat çekti.127 

30 Ekim’de İzmir’de gerçekleşen depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın faaliyet raporu, çok sayıda eğitim binasının 

tehlike arz ettiğini ortaya koydu.  MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yaptığı denetim 

kapsamında, ‘Bakanlık bünyesindeki 18 bin 60 okul/kurum binasının deprem 

tahkikinin henüz yapılmadığı’ belirlendi.128 İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 

2019 yılı bütçesinin bir bölümünün, ‘tasarruf tedbirleri’ nedeniyle iade edildiği de 

rapora kaydedildi. Bütçe imkânlarının kısıtlılığını, ‘zayıflıklar’ arasında sıralayan 

başkanlık, “Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle eğitim yapılarının büyük 

onarım ve tadilat işlerinde kısıtlı sayıda eğitim yapısının güçlendirilmesi ve büyük 

onarım ve tadilat işlerinin yapılması mümkün olmakta” değerlendirmesinde 

bulundu.   

                                                            
127  CHP'li Bülbül: 'Kim tarafından onaylanmıştır',  https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-bulbul-kim-

tarafindan-onaylanmistir-1804058, Erişim Tarihi:01.02.2021 
128  Yaşamdan ‘tasarruf’, https://www.birgun.net/haber/yasamdan-tasarruf-321493, Erişim Tarihi: 11.01.2021 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-bulbul-kim-tarafindan-onaylanmistir-1804058
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-bulbul-kim-tarafindan-onaylanmistir-1804058
https://www.birgun.net/haber/yasamdan-tasarruf-321493
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Bir diğer yandan Maarif Vakfı’na 2021 yılında 486 milyon TL aktarılması 

öngörüldü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dört yılda eğitim bütçesinden 1 milyar 

TL’nin üzerinde para alan Maarif Vakfı’nın her yıl artan payını, “Okul sayısı arttığı 

için” diye açıkladı.129  Yurtdışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek 

kuruluş olan, yönetiminde çok sayıda AKP’li isim bulunan ve toplam 328 okul ve 

42 yurdu olan Maarif Vakfı’na 2017, 2018 ve 2019 yıllarında aktarılan ödenek 

sırasıyla 163 milyon TL, 270 milyon TL ve 422 milyon TL oldu. 

Eğitim sisteminin tek mağduru öğrenciler olmadı. Eğitim İş Sendikasının yurt 

genelindeki 81 ilde görev yapan 5 bin 514 öğretmenin katılımıyla hazırladığı 

araştırma raporu bunu bir kere daha ortaya koydu. Araştırmada katılımcıların yüzde 

93'ü “Öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini” söyledi.130 

Çocuk sahibi öğretmenlerin yüzde 63'ünün çocuğunun gıda ihtiyacını 

karşılayamadığı tespit edilirken öğretmenlerin yüzde 44'ü ev kredisi, yüzde 30'unun 

araç kredisi, yüzde 25'inin de eğitim kredisi ödediği ortaya çıktı. Yüzde 29'u esnafa, 

yüzde 35'i şahıslara nakit olarak borçlu yaşarken, rapora göre öğretmenlerin 37'si 

kredi kartlarının sadece asgari ödemesini yapabilmektedir. 

 

8. Çevre Hakkı  

Greenpeace, 2020’nin son gününde yaptığı açıklamada bu yıl iklim felaketleri 

sebebiyle 350 bin kişinin hayatını kaybettiğini, en az 17 milyon kişinin de evlerini 

terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Krizin faturasının 2020 yılında 145 milyar 

olduğunu aktaran Greenpeace “İklim krizinin aşısı yok, değişmeliyiz” ifadelerini 

kullandı. Diğer yandan sayılar 2020’nin yaşadığımız en sıcak 3 yıldan birisi olma 

yolunda ilerlediğini gösterdi.131  

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)  tarafından 2020 yılında 36 bitki ve 

hayvan türünün neslinin yok olduğu ilan edildi. IUCN’in tuttuğu kırmızı listede 128 

bin 918 nesli tükenen ve tükenme tehdidi altında olan canlı bulunuyor.132 

                                                            
129  Maarif Vakfı’na ayrılan bütçe MEB'in bütçesinden daha fazla artıyor!, 

https://www.gercekgundem.com/egitim/229407/maarif-vakfina-ayrilan-butce-mebin-butcesinden-daha-

fazla-artiyor?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 

11.01.2021 
130  Öğretmenlerimiz borç batağında!, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ogretmenlerimiz-borc-bataginda-

6136964/, Erişim Tarihi: 12.01.2021 
131  Greenpeace: Bu Yıl İklim Krizinin Maliyeti 145 Milyar Dolar, https://gazeddakibris.com/greenpeace-bu-yil-

iklim-krizinin-maliyeti-145-milyar-dolar/, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
132  2020 Yılında 36 Hayvan ve Bitki Türünün Yok Olduğu İlan Edildi, https://tr.euronews.com/2021/01/07/2020-

y-l-nda-36-hayvan-ve-bitki-turunun-yok-oldugu-ilan-edildi, Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.gercekgundem.com/egitim/229407/maarif-vakfina-ayrilan-butce-mebin-butcesinden-daha-fazla-artiyor?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle,
https://www.gercekgundem.com/egitim/229407/maarif-vakfina-ayrilan-butce-mebin-butcesinden-daha-fazla-artiyor?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle,
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ogretmenlerimiz-borc-bataginda-6136964/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ogretmenlerimiz-borc-bataginda-6136964/
https://gazeddakibris.com/greenpeace-bu-yil-iklim-krizinin-maliyeti-145-milyar-dolar/
https://gazeddakibris.com/greenpeace-bu-yil-iklim-krizinin-maliyeti-145-milyar-dolar/
https://tr.euronews.com/2021/01/07/2020-y-l-nda-36-hayvan-ve-bitki-turunun-yok-oldugu-ilan-edildi
https://tr.euronews.com/2021/01/07/2020-y-l-nda-36-hayvan-ve-bitki-turunun-yok-oldugu-ilan-edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin kampüsünde, 

“Geleceğe nefes, dünyaya nefes” dikim programında yapmış olduğu programda 

AKP iktidarının 18 yılını “Çevre hassasiyetinde altın dönem” olarak nitelendirdi.133 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Cumhurbaşkanı son 18 yıl için ‘Çevre 

hassasiyetinde altın dönem’ tanımlamasında bulundu. Çevreye zarar verecek ne 

kadar proje varsa AKP döneminde faaliyete geçirildi. Böyle altın dönem mi olur? 

Bu olsa olsa kara dönem olur. Belli ki, ‘altın’ deyince Cumhurbaşkanı ile aynı şeyleri 

anlamıyoruz” dedi. 134 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yatırım değeri 16 milyar lira olan, 78 ilde 

50 milyon metrekare büyüklüğünde, 278 millet bahçesi yapıldığını ifade etti. Bunlar 

arasından 42'sinin tamamlandığını belirtti. Millet bahçelerine ödenecek toplam tutar 

olan 16 milyar lira, Türkiye'deki 7 bakanlığın 2021 yılı için ayrılan bütçesini de 

geride bırakıyor.135 

Çevre ve enerji alanında ise 2 önemli kanun teklifi yasalaştı. Enerji alanında 

düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 2 Aralık 

2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Kanun kapsamında 

şirketler çok sayıda ayrıcalığa sahip oldu. “Ruhsat sahası dışında geçici tesis 

kurulması” ibaresinin yer aldığı 6’ncı madde, tepkiler sonucunda kanun metninden 

çıkarıldı ama maden ve enerji şirketlerine Kanun kolaylık sağlamaya devam etti. 

Kanun, vergi muafiyeti ve  madencilik faaliyetlerinde ise ruhsatı dolan şirketlerin 

faaliyetlerine devam etmesine imkan sağlayan, kamuya borcu olan firmalara 

kolaylık tanıyan birçok değişiklik içermekte.136 

Bir diğer kanun ise 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 günlü Resmi Gazetede yürürlüğe 

giren Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanundu. Yasa ile Türkiye Çevre Ajansı kurulurken Ajans’a 

faaliyet alanı dışında denetleme yetkisi verilmesinin önü açıldı. Ayrıca Kanunda 

                                                            
133  Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 12 milyon çocuğa dağıtılacak, 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-acikladi-12-milyon-cocuga-

dagitilacak-41659900,  Erişim Tarihi: 11.01.2021 
134  CHP'DEN CUMHURBAŞKANI'NA ÇEVRE TEPKİSİ: “BÖYLE ALTIN DÖNEM Mİ OLUR?”, 

https://ankahaber.net/haber/detay/chpden_cumhurbaskanina_cevre_tepkisi_boyle_altin_donem_mi_olur%E

2%80%9D_20906#.X6vR64vlRW0.twitter,  Erişim Tarihi:11.01.2021 
135  Millet Bahçelerinin Maliyeti 7 Bakanlığın Bütçesini Solladı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/millet-

bahcelerinin-maliyeti-7-bakanligin-butcesini-solladi-1798467, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
136  Enerji Torbası Yasalaştı: Şirketlerin Payına Ayrıcalık, Halka Borç Düştü, 

https://www.birgun.net/haber/enerji-torbasi-yasalasti-sirketlerin-payina-ayricalik-halka-borc-dustu-324441, 

Erişim Tarihi: 23.01.2021 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-acikladi-12-milyon-cocuga-dagitilacak-41659900
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-acikladi-12-milyon-cocuga-dagitilacak-41659900
https://ankahaber.net/haber/detay/chpden_cumhurbaskanina_cevre_tepkisi_boyle_altin_donem_mi_olur%E2%80%9D_20906#.X6vR64vlRW0.twitter
https://ankahaber.net/haber/detay/chpden_cumhurbaskanina_cevre_tepkisi_boyle_altin_donem_mi_olur%E2%80%9D_20906#.X6vR64vlRW0.twitter
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/millet-bahcelerinin-maliyeti-7-bakanligin-butcesini-solladi-1798467
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/millet-bahcelerinin-maliyeti-7-bakanligin-butcesini-solladi-1798467
https://www.birgun.net/haber/enerji-torbasi-yasalasti-sirketlerin-payina-ayricalik-halka-borc-dustu-324441
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yönetim kurulu, başkan ve danışma kurulunun oluşumu düzenlenmişken yönetim 

kurulu üyeleri ve başkanlık görevini yürütecek kişilerin sahip olması gereken 

özelliklere yer verilmemiştir. Ayrıca bu kişilerin hangi somut kriterlere göre 

belirleneceği konusu da boşluk içermektedir. Ajansın mali destekleri eşitsiz 

uygulamalara yol açabilecek şekilde belirlendi. Bir diğer yandan Ajansın mal ve 

hizmet alımlarındaki usulü Kamu İhale Kanununun dışında tutuldu. Bu kapsamda 

Ajansın söz konusu mal ve hizmet alımları ihalesiz yapılabilecek.  

Daha önce Meclis'ten geçerken büyük tartışma yaratan ormanlık alanların imara 

açılmasını düzenleyen kanunun uygulama yönetmeliği, Cumhurbaşkanlığı sistemine 

uyarlanarak yeniden düzenlendi. Yapılaşmaya açılacak alanların sınırını belirleme 

yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Bu kapsamda, Yönetmelikle betonlaşmanın önü 

açılmış oldu. Anayasanın 2, 10 ve 169. maddelerine açıkça aykırı olan Yönetmelikle 

üç farklı özellikteki alanının orman rejimi dışına çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Anayasanın getirmiş olduğu, ormanların korunması yönündeki temel ormancılık 

politikasının dışına çıkılmaktadır. Bu kapsamda, devlet veya devletin ormanları 

korumakla yükümlü organları anayasal yükümlülüklerini yerine getirmemekte, 

anayasal suç işlemektedir. 

İzmir’de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem 

Bayraklı’da binaların yıkılmasına neden oldu. Depremin üzerinden üç hafta bile 

geçmeden İzmir’de zayıf zeminli arazilerde imar izinleri verildi.137 İnönü 

Mahallesi’nde 7777, 7778 ve 7779 ada 1 nolu parsellerde jeolojik etüt raporlarında 

“taşıyıcı zemin niteliği taşımıyor” şeklinde ifade edilen alanlara 5 katlı ticaret ve 

konut merkezi imarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanarak askıya 

çıkarıldı. 

İzmir depreminin etkileri devam ederken, Elazığlı depremzedelerinin 

mağduriyetininse hala giderilmediği görüldü. CHP Doğa ve Çevre Hakları Genel 

Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Başkanlığında Elazığ’a ziyarette bulunan heyet, 

bölgede önemli tespitlerde bulundu. Hala binden fazla aile konteyner evlerde 

yaşarken, bazı vatandaşlar kira yardımı alamamaktan, bazıları ise teslim edilen 

konutlardan şikayetçi. Şehirde daire kiralarının iki-üç katına çıkması, yıkım-yapım-

onarım çalışmalarında sağlam binalara zarar verilmesi, söz konusu çalışmalardaki 

acelecilik ve plansızlık nedeniyle ortaya çıkan toz ve trafik sorunu, TOKİ sitelerinin 

                                                            
137  Yine zayıf zemin yine imar, deprem bile engel olamadı: İzmir’de 41 bin metrekarelik dolgu alan yapılaşmaya 

açıldı, https://www.egeligazete.com/genel/yine-zayif-zemin-yine-imar-deprem-bile-engel-olamadi-izmirde-

41-bin-metrekarelik-dolgu-alan-yapilasmaya-acildi.html,  Erişim Tarihi: 12.01.2021 

https://www.egeligazete.com/genel/yine-zayif-zemin-yine-imar-deprem-bile-engel-olamadi-izmirde-41-bin-metrekarelik-dolgu-alan-yapilasmaya-acildi.html
https://www.egeligazete.com/genel/yine-zayif-zemin-yine-imar-deprem-bile-engel-olamadi-izmirde-41-bin-metrekarelik-dolgu-alan-yapilasmaya-acildi.html
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kurulduğu bölgelerdeki okul, camii vb. eksiklikler de halkın şikâyetleri arasında yer 

almaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak’ta meydana gelen 

6.8’lik depremin ardından yapılacak konutların yıl sonunda teslim edileceğini 

söylemişti. Bazı iddialara göre pandemi dolayısıyla, bazılarına göre ise kurumların 

koordinasyon eksikliği nedeniyle teslimatlar gecikti. Bu nedenle “konteyner 

kent”lerin yaklaşık yüzde 30’u boşaltılamadı.138 Raporda ayrıca Elazığ’da 

depremzedelerin hala psikolojik ve ekonomik sorunlarının devam ettiği vurgulandı. 
139 

Türkiye’nin pek çok ilinde üst üste yaşanan artçı depremler İstanbul’da yaşanacak 

olası bir depremin nelere mal olacağını bir kere daha gündeme getirdi. Yanlış 

kentleşme, özensiz bina inşaaları ve doğa talanının riskleri tartışılırken İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) deprem araştırması140 vatandaşların yarısının 

oturduğu evlerin 1999'daki Gölcük depremden önce inşa edildiğini ortaya koydu.  

 

YURTTAŞ MÜCADELELERİ 

Ülkemizde enerji üretiminde fosil yakıtlar halen teşvik edilmektedir. İşletilen enerji 

santrallerine yönelik mevzuata uygun denetim yapılmamakta,  maden ruhsatları 

herhangi bir plan olmaksızın şirketlere verilmekte, maden sahalarında yapılan 

çalışmalar çevreye  büyük ölçüde zarar vermektedir.  Bu durum Sayıştay’ın 2019 

raporuna da yansıdı. Raporda, maden işletme sahalarının büyük bir çoğunluğunda 

rehabilite çalışmalarının yapılmadığı, sahalarda düzensiz çalışmaların yapıldığı 

tespit edildi. Özellikle mermer ve taş ocaklarının faaliyetleri sonucunda teras 

sistemine ve saha rehabilitesine uygun olmayan dik ve derin çalışmalar yaptığı 

belirtildi. Kısaca çevrenin olumsuz etkilenebileceği hemen hemen her alanda 

çevrenin “korunması” değil “kullanılması” anlayışıyla yola çıkılmaktadır. Bu 

nedenle Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşam alanlarının yok edilmesine karşı 

mücadele devam etmektedir. Bu mücadelelerin bazıları aşağıdaki gibi gerçekleşti. 

                                                            
138  Elazığ’a depremden sonra verilen sözler tutuldu mu?, https://www.gazeteduvar.com.tr/elaziga-depremden-

sonra-verilen-sozler-tutuldu-mu-haber-1504026, Erişim Tarihi: 11.01.2021 
139  https://www.gazeteduvar.com.tr/elazig-depreminde-1-yilin-ardindan-cogunluk-hala-konteynir-kentte-haber-

1511311 
140  İstanbul'da deprem araştırması: 'Çürük raporu' da olsa, maddi yetersizlik yüzünden aynı binada yaşamaya 

devam ederiz, https://t24.com.tr/haber/istanbul-da-depremle-arastirmasi-curuk-raporu-da-olsa-maddi-

yetersizlik-yuzunden-ayni-binada-yasamaya-devam-

ederiz,914711?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle,  Erişim 

Tarihi:11.01.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/elaziga-depremden-sonra-verilen-sozler-tutuldu-mu-haber-1504026
https://www.gazeteduvar.com.tr/elaziga-depremden-sonra-verilen-sozler-tutuldu-mu-haber-1504026
https://t24.com.tr/haber/istanbul-da-depremle-arastirmasi-curuk-raporu-da-olsa-maddi-yetersizlik-yuzunden-ayni-binada-yasamaya-devam-ederiz,914711?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/istanbul-da-depremle-arastirmasi-curuk-raporu-da-olsa-maddi-yetersizlik-yuzunden-ayni-binada-yasamaya-devam-ederiz,914711?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/istanbul-da-depremle-arastirmasi-curuk-raporu-da-olsa-maddi-yetersizlik-yuzunden-ayni-binada-yasamaya-devam-ederiz,914711?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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● Aydın’ın Beyköy ve Kuyucular mahallelerinde Karadeniz Elektrik Üretim 

A.Ş (KARKEY) tarafından açılmak istenen Jeotermal Santraline (JES) karşı 

bölge halkının direnişi devam ederken, yaklaşık 35 köylüye ‘sosyal mesafe 

kurallarına uymama’ gerekçesi ile 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. 

Cezalarının ödenmesi için Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) 

tarafından kampanya başlatıldı.141 

● AKP’ye yakınlığıyla bilinen Reis Holding İkizdere Vadisi’nde yapmak 

istediği HES projesine karşı harekete geçen İkizdere Dernekleri Federasyonu, 

HES projesinin 2009 yılında Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini 

ifade ederek yargıya başvuracaklarını dile getirdi.142 26 HES projesinin 

olduğu, 6 HES’in aktif çalıştığı ve iki taş ocağının bulunduğu koruma 

altındaki Rize’deki İkizdere vadisinde ayrıca taş ocakları mevcut. İnşaata köy 

halkının tepki gösterirken Trabzon 11’inci Bölge Müdürlüğü şirketin taş ocağı 

için ruhsat aldığını açıkladı.143 

● Kırklareli'nde Istranca ormanlarının da bulunduğu Kapaklı köyünde kapasite 

artışı isteyen taşocağı için 144 bin 871 ağaç kesileceği ortaya çıktı.144 

● Diyanet İşleri Başkanlığı, Bodrum'da Gökova Koyu manzaralı bir arazide, 

yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak devasa külliye inşaatına hukuki süreç 

tamamlanmadan yeniden başladı. 

● AKP’li Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa Uludağ Milli Parkı oteller 

bölgesinde yıkılan Büyük Otel'in yerine yaptığı tesise karşı açtıkları dava için 

keşfe giden DOĞADER ve Bursa Barosu heyeti, Tarım ve Orman 

Bakanlığı'nın Sarıalan bölgesinde yaptığı Macera Parkı için endemik bitki 

türlerinin bulunduğu toprak zeminin betonla kaplandığını tespit etti.145 

                                                            
141  JES’e Direnen Yurttaşlara Kesilen Ceza Sonrası Kampanya: Vereceğiniz Destek Bizlere Güç Verecektir, 

https://www.birgun.net/haber/jes-e-direnen-yurttaslara-kesilen-ceza-sonrasi-kampanya-vereceginiz-destek-

bizlere-guc-verecektir-325525, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
142  Koruma Altındaki İkizdere Vadisi’ne Bu Defa Reis İnşaat HES Yapmak İstiyor, 

https://www.evrensel.net/haber/420538/koruma-altindaki-ikizdere-vadisine-bu-defa-reis-insaat-hes-yapmak-

istiyor?a=724, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
143  Cengiz Holding, Mahkemenin ‘Taş Ocağı Olamaz’ Dediği İkizdere’de, https://rizenabiz.com/cengiz-holding-

mahkemenin-tas-ocagi-olamaz-dedigi-ikizderede/, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
144  Istıranca Ormanlarında Taşocağı İçin 144 Bin Araç Kesilecek, https://t24.com.tr/haber/istranca-ormanlarinda-

tasocagi-icin-144-bin-agac-

kesilecek,920176?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 

23.01.2021 
145  Tarım ve Orman Bakanlığı endemik bitkinin yetiştiği alanı betonla kapladı, 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tarim-ve-orman-bakanligi-endemik-bitkinin-yetistigi-alani-betonla-

kapladi-6123434/,  Erişim Tarihi: 11.01.2021 

https://www.birgun.net/haber/jes-e-direnen-yurttaslara-kesilen-ceza-sonrasi-kampanya-vereceginiz-destek-bizlere-guc-verecektir-325525
https://www.birgun.net/haber/jes-e-direnen-yurttaslara-kesilen-ceza-sonrasi-kampanya-vereceginiz-destek-bizlere-guc-verecektir-325525
https://www.evrensel.net/haber/420538/koruma-altindaki-ikizdere-vadisine-bu-defa-reis-insaat-hes-yapmak-istiyor?a=724
https://www.evrensel.net/haber/420538/koruma-altindaki-ikizdere-vadisine-bu-defa-reis-insaat-hes-yapmak-istiyor?a=724
https://rizenabiz.com/cengiz-holding-mahkemenin-tas-ocagi-olamaz-dedigi-ikizderede/
https://rizenabiz.com/cengiz-holding-mahkemenin-tas-ocagi-olamaz-dedigi-ikizderede/
https://t24.com.tr/haber/istranca-ormanlarinda-tasocagi-icin-144-bin-agac-kesilecek,920176?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/istranca-ormanlarinda-tasocagi-icin-144-bin-agac-kesilecek,920176?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/istranca-ormanlarinda-tasocagi-icin-144-bin-agac-kesilecek,920176?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tarim-ve-orman-bakanligi-endemik-bitkinin-yetistigi-alani-betonla-kapladi-6123434/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tarim-ve-orman-bakanligi-endemik-bitkinin-yetistigi-alani-betonla-kapladi-6123434/
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● Aydın’da tarım ve orman alanlarını tüketen JES projeleri son sürat devam etti. 

Didim’in Fevzipaşa ve Akköy mahallelerinde "Termal Turizm ve Sera Amaçlı 

Jeotermal Kaynak Arama Sondajı" projesi planlandı. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na iki ayrı proje başvurusu yapan şirket, projenin toplam bedelinin 

yaklaşık 1 milyon TL olduğunu belirtti.146 

 

SU KRİZİ 

Su yönetiminin önemi içinde bulunduğumuz salgın günlerinde hijyeni sağlamak 

adına ön plana çıktı. Hali hazırda bir su krizinin içindeyken su tüketiminin artması 

da endişeyi beraberinde getirdi. İklim kriziyle birlikte yağışların azalması ve 

düzensizleşmesi, hava sıcaklıklarının artması, suya erişimi zorlaştırdı.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde Eylül ve Ekim ayları 

son 50 yılın en sıcak ayları oldu. 147 DSİ de Türkiye’de yıllık kişi başına düşen su 

miktarı yaklaşık 1519 m3 olarak açıkladı. Bu miktar ile Türkiye, su kıtlığı çeken 

ülkeler kategorisinde yer aldı. TÜİK ise, Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 

milyona ulaşacağını belirtti. Bu durumda, kişi başına düşen su miktarının 1.120 

m³/yıl olmasının beklendiğini söyledi.  

Bir diğer yandan kullanılabilir suyun %70’i tarımda tüketilmektedir. Bu kapsamda 

gıda üretimi de risk altındadır. Çok büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuz 

açıkken bu konuda kamu politikaları halen oluşturulmadı. Çevresel tahribatlar ve 

olmayan atık politikası nedeniyle yaşanan su kirliliği bir yana suya erişilebilirlik bile 

yer yer ülkemizde kendini göstermektedir.   

● İstanbul’da barajlardaki doluluk oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesine 

düştüğü açıklandı. İSKİ verilerine göre Aralık ayındaki doluluk oranı %20,49 

iken bu rakam 2019’da %35,53, 2018’de ise %81,41’di. DSİ’ye göre de 

İstanbul’un 3 aylık rezervi kaldı.148 Ancak bu verilere rağmen Kanal İstanbul 

Projesinde ısrar edilmektedir. Oysa DSİ Kanal İstanbul Projesiyle İstanbul’un 

                                                            
146  Doğa Harikası Bölgeye JES İzni; Sondaj Çalışması Yapılacak, https://t24.com.tr/haber/doga-harikasi-

bolgeye-jes-izni-sondaj-calismasi-

yapilacak,925504?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 

23.01.2021 
147  İstanbul’un barajları son 15 yılın en düşük seviyesine indi, https://www.birgun.net/haber/istanbul-un-

barajlari-son-15-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-

326707?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 27.01.2021 
148  DSİ: İstanbul’da 3 Ay Kadar Su Var, https://bianet.org/bianet/yasam/235915-dsi-istanbul-da-3-ay-kadar-su-

var?bia_source=rss&utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Erişim Tarihi: 

23.01.2021 

https://t24.com.tr/haber/doga-harikasi-bolgeye-jes-izni-sondaj-calismasi-yapilacak,925504?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/doga-harikasi-bolgeye-jes-izni-sondaj-calismasi-yapilacak,925504?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://t24.com.tr/haber/doga-harikasi-bolgeye-jes-izni-sondaj-calismasi-yapilacak,925504?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/istanbul-un-barajlari-son-15-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-326707?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/istanbul-un-barajlari-son-15-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-326707?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.birgun.net/haber/istanbul-un-barajlari-son-15-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-326707?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://bianet.org/bianet/yasam/235915-dsi-istanbul-da-3-ay-kadar-su-var?bia_source=rss&utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://bianet.org/bianet/yasam/235915-dsi-istanbul-da-3-ay-kadar-su-var?bia_source=rss&utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
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susuz kalacağını ifade etmişti. Proje nedeniyle yok olacak Sazlıdere barajı 

İstanbul’un su ihtiyacının % 29’unu karşılamaktadır. Bu oran, her 5 

Milyonluk bir nüfusun su ihtiyacına tekabül etmektedir.  

● Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan ve sulama ihtiyacını karşılayan 

Atikhisar Barajı'nda yüzde 22 doluluk oranıyla 12 milyon 149 bin metreküp 

su rezervi mevcut. Baraj kritik seviyelere düşmüşken Çanakkale ili ve 

Kazdağları Ekosistemi içinde işletmede 5 tane, ÇED Olumlu Kararı alınmış 3 

tane, ÇED süreci devam eden de 18 tane maden bulunmaktadır.  Madenler 

dışında bölgede işletmede olan 5 tane termik santral ve izin süreci devam eden 

8 termik santral mevcut. Tüm bu projelerle içme ve sulama suyu kaynağı 

Atikhisar Barajı Havzasının korunması mümkün değildir. Açıklanan 

rakamlara göre Barajın 1 yıllık rezervi kalmıştır. 

● Bir diğer örnek ise Bodrum’daki Mumcular Barajıdır. Bodrum ve 53 köyünün 

tarımsal sulama ve kullanma suyu amaçlı kullandığı Mumcular Barajı’ndaki 

su miktarı, yağışların azalmasıyla 23 milyon metreküpten 3 milyon metreküpe 

kadar düştü.  

● Son 91 yılın en kurak senesinin geçirildiği Edirne’de, barajlarda beş aylık su 

kalması nedeniyle belediye tarafından kuyu açılmaya başlandı.149 

● Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer ise , Trakya'da yer altı sularının alarm 

verdiğini belirterek, "Şöyle kabaca bir hesapla Tekirdağ bölgesinde 16- 17 

hektometreküp kadar bir yer altı suyu seviyesi kaldı. Yani bu tüketim 

biçimiyle yer altı su seviyesinden artık istifade edilemeyecek noktaya 

geleceğiz, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla yer altı suyu alarm veriyor" dedi.150 

 

  

                                                            
149  https://www.bundlehaber.com/detay/7d6e466d-cf17-42f5-a4dc-c5262cc4067d?l=1 
150  https://www.bundlehaber.com/detay/3f49d362-307d-4516-a86f-8e961b3072f8?l=1 
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D. HAPİSHANELERİN DURUMU  

 

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen infaz düzenlemesiyle tahliye edilen binlerce 

hükümlüye rağmen hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış devam 

ediyor. Son  10 yılda hükümlü ve tutuklu olarak cezaevinde bulunan kadın sayısı 

neredeyse 3 katına, erkek sayısı ise 2,5 katına çıktı.151 Cezaevlerindeki doluluk pek 

çok hak ihlalini beraberinde getirirken, bunun dışında hükümetin cezaevi politikaları 

ve salgın dönemindeki ihmaller hak ihlallerini arttırmıştır. Bu kapsamda Ceza İnfaz 

Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin raporlarına göre de Kasım, Aralık ve Ocak 

aylarında da cezaevlerinde, kapasite sorunları, yetersiz beslenme ve hijyen 

önlemleri, sağlık hakkına erişememe gibi sorunlar devam etti. 

● Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi’ndeki tutukluların, BirGün’e 

gönderdikleri “hak gaspı” raporuna göre salgına ilişkin tedbirler düşük 

seviyededir. Raporda, yaklaşık 8 aydır bir kez bir bardak çamaşır suyu ve sıvı 

deterjan dağıtıldığı, tutukluların kullandığı suya kota koyarak sınırlama 

getirildiği, günlerce çok az miktarda suyla yaşamak zorunda bırakıldıkları, 

sağlık önlemlerinin artırılması gerekirken revirin haftada iki günden bir güne 

düşürüldüğü ve salgın gerekçesiyle aile ve avukat ziyaretlerinin yasaklanması 

uygulamasının devam edildiği ifade edildi.  Adalet Bakanlığınca açıklanan 

‘görüntülü görüşme’ ise hiç yaptırılmadı. 

● Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan Hüseyin Barsak koğuş kapasitelerinin çok 

üstünde mahkum barındırılması, sağlığa erişim haklarının ihlal edilmesi, 

cezaevlerinde hijyen sorunu ve ailelerle görüş kısıtlaması gibi sorunlarla 

karşılaştıklarını aktarırken yine Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 

Mehmet Akpolat adlı başka bir mahpus da birçok kronik hastalığı 

                                                            
151  HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU KADIN SAYISI, https://www.verikaynagi.com/grafik/hukumlu-ve-tutuklu-

kadin-sayisi/, Erişim Tarihi: 12.01.2021 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU ERKEK SAYISI, https://www.verikaynagi.com/grafik/hukumlu-ve-tutuklu-

erkek-sayisi/, Erişim Tarihi: 12.01.2021 

https://www.verikaynagi.com/grafik/hukumlu-ve-tutuklu-kadin-sayisi/
https://www.verikaynagi.com/grafik/hukumlu-ve-tutuklu-kadin-sayisi/
https://www.verikaynagi.com/grafik/hukumlu-ve-tutuklu-erkek-sayisi/
https://www.verikaynagi.com/grafik/hukumlu-ve-tutuklu-erkek-sayisi/
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bulunmasına rağmen kendisine grip aşısı yapılmadığını ve aşı yaptırmak için 

ücret dayatmasıyla karşılaştığını dile getirdi. 152 

● Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi’nde sağlık memuru olarak çalışırken 22 

Kasım 2016’da yayımlanan 677 sayılı OHAL KHK’sı ile ihraç edilen ve 

Ağustos 2020 tarihinde örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan Mahmut 

Konuk, Tip-2 Diyabet hastası olduğunu, diyet için gerekli gıdaların kendisine 

verilmediğini belirterek, “Bir hafta boyunca içme suyum yoktu. İlaçlarımı 

paslı borulardan akan suyla içtim. İshal oldum” dedi.153 

● Metris 2 Nolu R Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve boynundan 

aşağısı felçli olan Abdullah Turan, mesanesinden gelen kan nedeniyle 

Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Adli Tıp 

Kurumunun (ATK) hakkında verdiği “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen 

tahliye edilmeyen Turan, ameliyat edilmek üzere 14 Aralık’ta kaldırıldığı 

hastanede muayenesi yapıldıktan sonra enfeksiyon giderici ilaç verilerek 

tekrardan cezaevine geri götürüldü.154 

● Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cüneyt Bozkurt, 

süngerli odayla tehdit edildiği yönünde eşine mesaj gönderdi. Bozkurt'un eşi 

Dilruba Bozkurt, “Gardiyanlar eşime, 'Eğer dediklerimizi yapmazsan seni 

süngerli odaya alırız' diyerek tehdit ediyorlar" dedi. Bozkurt eşiyle aynı 

koğuşta kalan ve tahliye olduktan sonra kendisiyle görüşen üç mahpusun da 

aynı şeyi söylediklerini anlattı.155 

 

  

                                                            
152  Korona virüsü: Cezaevinde neler yaşandı?, https://www.gazeteduvar.com.tr/korona-virusu-cezaevinde-neler-

yasandi-haber-1504446,  Erişim Tarihi: 12.01.2021 
153  ‘Babamın örgüt üyesi olmadığını biliyorum’, https://www.gazeteduvar.com.tr/babamin-orgut-uyesi-

olmadigini-biliyorum-haber-1504930,  Erişim Tarihi: 14.01.2021 
154  Hastaneye Kaldırılmıştı: Ağır Hasta Tutuklu Turan Ameliyat Edilmeden Cezaevine Geri Götürüldü, 

https://gazetekarinca.com/2020/12/hastaneye-kaldirilmisti-agir-hasta-tutuklu-turan-ameliyat-edilmeden-

cezaevine-geri-goturuldu/, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
155  'Cezaevinde süngerli odayla tehdit ediyorlar', https://www.gazeteduvar.com.tr/cezaevinde-sungerli-odayla-

tehdit-ediyorlar-haber-1504140, Erişim Tarihi: 11.01.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/korona-virusu-cezaevinde-neler-yasandi-haber-1504446
https://www.gazeteduvar.com.tr/korona-virusu-cezaevinde-neler-yasandi-haber-1504446
https://www.gazeteduvar.com.tr/babamin-orgut-uyesi-olmadigini-biliyorum-haber-1504930
https://www.gazeteduvar.com.tr/babamin-orgut-uyesi-olmadigini-biliyorum-haber-1504930
https://gazetekarinca.com/2020/12/hastaneye-kaldirilmisti-agir-hasta-tutuklu-turan-ameliyat-edilmeden-cezaevine-geri-goturuldu/
https://gazetekarinca.com/2020/12/hastaneye-kaldirilmisti-agir-hasta-tutuklu-turan-ameliyat-edilmeden-cezaevine-geri-goturuldu/
https://www.gazeteduvar.com.tr/cezaevinde-sungerli-odayla-tehdit-ediyorlar-haber-1504140
https://www.gazeteduvar.com.tr/cezaevinde-sungerli-odayla-tehdit-ediyorlar-haber-1504140
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E. KADIN HAKLARI  

 

Kasım-Ocak döneminde kadına yönelik her türlü şiddet haberleri peşpeşe gelirken, 

üç ayda en az 74 kadın öldürüldü.  

Kasım ayında 29 kadın cinayeti işlendi. 15’inin neden öldürüldüğü tespit 

edilemezken, 1’i ekonomik, 13’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, 

evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatlarına dair karar almak 

isterken öldürüldü. Aralık ayında 23 kadının 7’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte 

olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü 

babası, 3’ü oğlu, 1’i tanıdık birisi tarafından öldürüldü. 2021 Ocak ayında ise 23 

kadın cinayeti işlendi. 16’sının neden öldürüldüğü tespit edilemezken, 2’si 

ekonomik, 5’i de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, 

ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 

Öte yandan kadına yönelik şiddeti  ve kadına yönelik her türlü şiddeti ortadan 

kaldırmak için düzenlenmiş etkin bir uluslararası sözleşme olan İstanbul sözleşmesi 

tartışmaları devam etti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde 

kadınlar polis şiddetine uğradı. Kadınlar şiddete karşı “Bu artık cinskırım” sözleriyle 

yeni bir kampanya başlattı.  

● Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, katıldığı 

televizyon programında, AKP’li yetkililerin kendisine gelerek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmak 

istediğini, bunun için desteklerini istediklerini açıkladı. Asiltürk, “Sayın 

Cumhurbaşkanının da görüşü kalkması yönünde. Kaldırılacağını kendisi de 

kesin olarak ifade etti” dedi.156 Kadınlar ise “Haklarımızdan 

vazgeçmeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi. 

                                                            
156  Erdoğan’la görüşen Asiltürk: İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak, 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdoganla-gorusen-asilturk-istanbul-sozlesmesi-kaldirilacak-

6232718/, Erişim Tarihi: 01.02.2021  

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdoganla-gorusen-asilturk-istanbul-sozlesmesi-kaldirilacak-6232718/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdoganla-gorusen-asilturk-istanbul-sozlesmesi-kaldirilacak-6232718/
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 yılı raporunu açıkladı. Rapora 

göre geçtiğimiz yıl 300 kadın öldürüldü, 171 kadının ölümü de "şüpheli" olarak 

kayıtlara geçti.157 Platform raporunda, “Öldürülen 300 kadından 182’sinin neden 

öldürüldüğü tespit edilemedi, 22’si ekonomik, 96’sı da boşanmak istemek, barışmayı 

reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar 

almak isterken öldürüldü. 182 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit 

edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının 

bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil 

yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici 

tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor." 

ifadelerine yer verildi.  

300 kadının 97’si evli olduğu erkek, 54’ü birlikte olduğu erkek, 38’i tanıdık birisi, 

21’i eskiden evli olduğu erkek, 18’i oğlu, 17’si babası, 16’sı akraba, 8’i eskiden 

birlikte olduğu erkek, 5’i kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi tarafından öldürüldü. 23 

kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi. Kadınların 

170’i ateşli silahlarla, 83’ü kesici aletle, 26’sı boğularak, 10’u darp edilerek, 2’si 

yakılarak, 1’i kimyasal madde ile 1’i de yüksekten atılarak öldürüldü. 

İzmirde Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin 268 kadının katılımıyla 

hazırlamış olduğu Covid-19 Pandemisinde Mülteci Kadınların Temel Haklara 

Erişimine İlişkin Araştırma Raporunda158 pandemi sürecinde en büyük sorunların 

ekonomi ve eğitim olduğunu kadın mülteciler tarafından belirtilirken beslenme 

konusunda da sıkıntılar yaşadığı ortaya kondu. Temel besin ihtiyaçları ve temizlik 

ihtiyaçlarının karşılanmadığı dile getirilirken mültecilerin, devletin sağladığı gıda ve 

nakit yardımlarından yararlanamadıkları da raporda yer aldı. Bir diğer yandan 

çocukların birçoğunun uzaktan eğitimden faydalanamadığı da ifade edildi. 

İçişleri Bakanlığı, bu yılın 10 aylık döneminde kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 27 oranında düştüğünü açıkladı. Açıklamada bu yılın ekim ayı 

ile bir önceki yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde ise azalış yüzde 14 olduğu 

belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın 10 aylık 

döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre koruyucu tedbir kararı yüzde 46, şiddet 

                                                            
157  Erkekler 2020’de 300 Kadını Öldürdü, https://www.gazeteduvar.com.tr/erkekler-2020de-300-kadini-

oldurdu-haber-1509049, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
158  Covid-19 Pandemisinde Mülteci Kadınların Temel Haklara Erişimine İlişkin Araştırma Raporu, İzmirde 

Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, Ekim 2020, İzmir, 

https://www.multecidayanisma.org/storage/2020/10/Covid-19-Pandemisinde-M%C3%BClteci-

Kad%C4%B1nlar%C4%B1n-Temel-Haklara-Eri%C5%9Fimine-%C4%B0li%C5%9Fkin-

Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Raporu.pdf,  Erişim Tarihi: 14.01.2021 

https://www.gazeteduvar.com.tr/erkekler-2020de-300-kadini-oldurdu-haber-1509049
https://www.gazeteduvar.com.tr/erkekler-2020de-300-kadini-oldurdu-haber-1509049
https://www.multecidayanisma.org/storage/2020/10/Covid-19-Pandemisinde-M%C3%BClteci-Kad%C4%B1nlar%C4%B1n-Temel-Haklara-Eri%C5%9Fimine-%C4%B0li%C5%9Fkin-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Raporu.pdf
https://www.multecidayanisma.org/storage/2020/10/Covid-19-Pandemisinde-M%C3%BClteci-Kad%C4%B1nlar%C4%B1n-Temel-Haklara-Eri%C5%9Fimine-%C4%B0li%C5%9Fkin-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Raporu.pdf
https://www.multecidayanisma.org/storage/2020/10/Covid-19-Pandemisinde-M%C3%BClteci-Kad%C4%B1nlar%C4%B1n-Temel-Haklara-Eri%C5%9Fimine-%C4%B0li%C5%9Fkin-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Raporu.pdf
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uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 70 oranında arttı.159 Süleyman 

Soylu, kadın cinayeti sayısının geçen yıl 23 Kasım itibarıyla 308 olduğunu, bu yıl 

aynı periyotta ise 236 olduğunu ifade ederek yüzde 23 azalma kaydedildiğini 

açıkladı.160  

Gamze Akkuş İlgezdi’nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı raporda da önemli tespitler yer 

aldı. Bu kapsamda kadına şiddet iddiasıyla yapılan suç duyurularında savcıların adli 

süreç başlattığı her 10 kişiden 7’si herhangi bir kovuşturma yapılmadan bırakıldığı 

ifade edildi. Geçen 8 yılda kadına karşı fiziki, sosyal ve ekonomik şiddet uyguladığı 

gerekçesiyle 25 bin 481 kişi hakkında yapılan suç duyurusu üzerine “şüpheli” 

sıfatıyla harekete geçen savcılar,18 bin 551’i hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” 

gerekçesiyle işlem yapmazken her hafta 3 bin 867 kadının şiddete maruz kaldığı 

belirtildi.161 

Yanınızdayız Derneği, Türkiye’nin ilk İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Endeksini hazırladı.162 “Politik katılım ve karar alma”, “Eğitim”, “Ekonomik yaşam 

ve kaynaklara erişim” ile  ”Sağlık ve spor” olmak üzere dört ana kategoride, 27 alt 

göstergeye göre hazırlanan endeksin zirvesinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi yer aldı. 

Endekste en düşük puan ise Şanlıurfa Akçakale’de kaydedildi. Endeks sonuçlarına 

göre İzmir’den Karşıyaka, İstanbul’dan Kadıköy ve Bakırköy, Çanakkale’den 

Merkez ve Ankara’dan Çankaya ilçeleri toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek 

olduğu ilk 5 ilçe olarak endeksin üst sıralarında yer aldı. Genel endeks sıralamasında 

ilk on sırada İstanbul’dan 5, İzmir’den 3, Çanakkale ve Ankara’dan birer ilçe yer 

aldı.  

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun bildirimine göre; Covid-19 

tedbirleriyle beraber mayıs ayında, başvuru hatlarını arayanların sayısı önceki aylara 

göre %78 artmıştır. 

● Eşini uyurken ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren Tuncay Tezcan'ın 

yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Tezcan'ı 'kasten öldürme' 

                                                            
159  Bakanlık sayı vermiyor ama kadın cinayetleri düşmüş!, 

https://www.gercekgundem.com/guncel/227251/bakanlik-sayi-vermiyor-ama-kadin-cinayetleri-

dusmus?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 11.01.2021 
160    Soylu: 151 belediye başkanından 73’üne 694 yıl hapis, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-151-

belediye-baskanindan-73une-694-yil-hapis-1794045,  Erişim Tarihi: 23.01.2021 
161  Erkek şiddeti cezasız kalmasın, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erkek-siddeti-cezasiz-kalmasin-

1793557, Erişim Tarihi: 11.01.2021 
162  İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi, https://yanindayiz.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-

endeksi/, Erişim Tarihi: 12.11.2021 

https://www.gercekgundem.com/guncel/227251/bakanlik-sayi-vermiyor-ama-kadin-cinayetleri-dusmus?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.gercekgundem.com/guncel/227251/bakanlik-sayi-vermiyor-ama-kadin-cinayetleri-dusmus?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-151-belediye-baskanindan-73une-694-yil-hapis-1794045
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-151-belediye-baskanindan-73une-694-yil-hapis-1794045
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erkek-siddeti-cezasiz-kalmasin-1793557
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erkek-siddeti-cezasiz-kalmasin-1793557
https://yanindayiz.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-endeksi/
https://yanindayiz.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-endeksi/
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suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, suçun tahrik altında 

gerçekleştiğini kaydederek 18 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. 

Sanığın sabıkasız geçmişini lehine indirim sebebi kabul eden mahkeme 

heyeti, 15 yıl hapse mahkum edilmesine ve tutukluluk halinin devamına 

hükmetti.163 

● 12 Kasım’da, Malatya'da 73 yaşındaki Emine P., hakkında uzaklaştırma kararı 

çıkardığı evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. İzmir Dikili'de yaşayan 23 

yaşındaki Çilem Kılıç ise boşandığı erkek hakkında yaptığı koruma talebinin 

reddedilmesinin ardından öldürüldü.164 

● Antalya'da 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 

sanık 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 165 

● Nevşehir’de kendisinden ayrılmak isteyen kadının evinin kapısına bomba 

düzeneği kuran adam yakalanarak tutuklandı.166 

● 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele 

Günü’nün bir gün sonrasında Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Anıt 

Mahallesinde Sebahattin Öztürk isimli erkek tarafından 22 yaşındaki Leyla 

Öztürk katledildi. Çalıştığı pastanede akrabası olan Sebahattin Öztürk 

tarafından saldırıya uğrayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.167 

● İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri 

tarafından darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk, şüphelilerin özür 

dilemesi üzerine şikayetinden vazgeçti.168 

● Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde 8 Mart 2017’de Dünya Kadınlar Günü 

dolayısıyla stand açan kadınlara gerici bir grup bıçaklarla, tekbir getirerek 

                                                            
163  Uyuyan eşini ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren sanığa iyi hal indirimi, 

https://tr.sputniknews.com/amp/turkiye/202011051043163641-uyuyan-esini-agzini-koli-bandiyla-

bantlayarak-olduren-saniga-iyi-hal-

indirimi/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 11.01.2020 
164  ‘Yarım günde iki kadın cinayeti işlendi’, https://yesilgazete.org/yarim-gunde-iki-kadin-cinayeti-islendi/, 

Erişim Tarihi: 11.01.2021 
165  Antalya'daki cinsel istismar sanığı öğretmene 621 yıl hapis cezası verildi, 

https://www.evrensel.net/haber/418654/antalyadaki-cinsel-istismar-sanigi-ogretmene-621-yil-hapis-cezasi-

verildi,  Erişim Tarihi: 11.01.2021 
166  Kendisinden ayrılmak isteyen kadının evine bomba düzeneği kurdu, 

https://www.birgun.net/haber/kendisinden-ayrilmak-isteyen-kadinin-evine-bomba-duzenegi-kurdu-323907,  

Erişim tarihi: 12.01.2021 
167  Erkek Katliamı Son Bulmuyor: Caydırıcı Cezaları Uygulayın, https://www.birgun.net/haber/erkek-katliami-

son-bulmuyor-caydirici-cezalari-uygulayin-3244455, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
168  Ukraynalı Model Şikayetini Geri Çekti, Dosya Kapandı, https://www.birgun.net/haber/ukraynali-model-

sikayetini-geri-cekti-dosya-kapandi-

326357?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
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saldırdı. Bazı kadın öğrencilerin yaralandığı saldırıyla ilgili İstanbul Ticaret 

ve Haliç Üniversitesi’nden 6 öğrenci gözaltına alındı. Saldırganlar da 

kadınlardan şikâyetçi oldu. 3 yılın ardından soruşturma 26 Kasım 2020’de 

tamamlandı. Savcılık, saldırgan 8 kişi ve darp edilen 15 kadın hakkında 

takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, olayda üç kişinin yaralandığı 

belirtilerek “müşteki ve şüphelilerin birbirlerini yaralayacak şekilde suç teşkil 

eden fiili gerçekleştirdiklerini gösterir delil bulunmadığı” belirtildi.169 

● İstanbul’da 13 yaşındaki çocuk, öğretmeni tarafından dağıtılan forma, 5 

yaşından itibaren ağabeyi Ş.E. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını 

yazdı. Olayın savcılığa intikal etmesi üzerine Ş.E.’ye ‘iyi hal’ indirimi 

uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.170  

● Ağrı‘da, kaybolan ve 18 gün sonra ölü olarak bulunan dört yaşındaki Leyla 

Aydemir’le ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ikisi Leyla’nın öz amcası 

toplam yedi sanık hakkında dava açılmıştı. Ağrı 1’inci Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde, 2 Ekim tarihinde görülen karar duruşmasında amca Yusuf 

Aydemir, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın cezası Erzurum 

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozularak, tahliye kararı 

verildi.171 

● İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aylin 

Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından, boğazı 

kesilip yakılarak katledildi. 172 

 

                                                            
169  8 Mart’ta Kadınlara Saldıranlara Takipsizlik, Eyleme Katılan Kadınlara Dava, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/8-martta-kadinlara-saldiranlara-takipsizlik-eyleme-katilan-kadinlara-

dava-1798948, Erişim Tarihi: 23.01.2023 
170  Öğrenci Formu Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı: İstismara ‘İyi Hal’ İndirimi, 

https://www.birgun.net/haber/ogrenci-formu-cinsel-istismari-ortaya-cikardi-istismara-iyi-hal-indirimi-

327389, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
171  Leyla Aldemir’in Ölümüyle İlgili Tutuklu Bulunan Amca Yusuf Aydemir’e Tahliye Kararı, 

https://yesilgazete.org/leyla-aydemirin-olumuyle-ilgili-tutuklu-bulunan-amca-yusuf-aydemire-tahliye-

karari/, Erişim Tarihi: 23.01.2021 
172  Akademisyen Aylin Sözer Evinde Katledildi, https://yesilgazete.org/akademisyen-aylin-sozer-evinde-

katledildi/, Erişim Tarihi: 23.01.2021  
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