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GİRİŞ

Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının olaylarını ve hak ihlallerini
derlediğimiz ve düzenli olarak çıkardığımız Adalet Raporuyla yurttaşlara dayatılan
tek adam rejiminin etkileri bir kez daha gün yüzüne çıkmakta. Ülkemizde yaşanan
yoğun gündem içinde bir yandan insan hakları ihlalleri artmakta diğer yandan da
sosyal ve ekonomik kriz büyümekte.
Yayımladığımız bu dördüncü raporda bir kez daha görüyoruz ki; ülkemizde temel
haklarımıza erişim her geçen gün daha da kısıtlanıyor. Kamuda tasarruf tedbirleri
yayımlanırken çift maaş ile çalışan bürokratların sayısı artıyor. Demokratik
yönetimin esasları gereğince ve içinde yaşadığımız çağın bu konuda getirdiği
kolaylıklarla ülke yönetiminin daha da şeffaflaşması gerekirken, kamuda denetim
azalıyor. AKP iktidarı yolsuzluğu, yandaşlarına yaptığı kaynak transferlerini
arttırıyor. Tüm bunlarla birlikte hesap verebilirlik ilkesini hiçe sayıyor.
Yaşatılan aşı muamması, TÜİK’in gerekçesi olmaksızın veri paylaşmaması, başta
okullarda olmak üzere kamusal alanlarda yurttaşların asgari düzeyde bile olsa
insanca yaşamaları için yeterli tedbirlerin alınmaması, sağlık çalışanlarının toplu
istifaları gibi pek çok sorun AKP iktidarında çözümden uzak.

Tüm bunlarla birlikte geçtiğimiz son dört ayda en az;
- 120 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi.
- 521 gün boyunca her türlü eylem ve gösteri salgın bahanesiyle yasaklandı.
- Çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda 3 bin 262 kişi gözaltına alındı.
- 95 kadın boşanmak istediği, barışmayı reddettiği, ilişkiyi reddettiği için
yani kendi hayatına dair karar aldığı için birinci derece yakını, eski eşi ya
da sevgili tarafından öldürüldü. 72 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
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- 539 habere erişim engeli getirildi.
- Cezaevlerinde 2 bin 383 kişi hak ihlaline uğradı.
Bu tablo kısaca tüm yetkilere rağmen kendine sorumluluk atfetmeyen Saray’ın kara
tablosudur. Bir devletin yerine getirmesi gereken kamu hizmetinden yurttaşlarını
yoksun ve ihmal zinciriyle baş başa bırakmasının sonucudur.
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A. ADALET VE ADALETE ERİŞİM

●

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. yasama döneminin tamamında
iktidar bloğu 572, muhalefet ise 3 bin 76 kanun teklifi verdi. Genel Kurul'a
sunulan tekliflerden AKP’nin 172 teklifi kabul edilerek kanunlaşırken,
muhalefet bloğunun hiçbir teklifi kabul edilmedi. 4. yasama yılında ise
Meclis’ten 81 adet kanunun geçti. Bu kanunların 17’si torba kanun olarak
geçti ve toplam 149 adet kanunu da etkileyerek kanun maddelerinde
değişiklik yapılmasına neden oldu. Böylelikle 4. yasama yılında
değişikliğe uğramış toplam kanun sayısı 230’u bulmuş oldu. Şu an için
komisyonlarda bekleyen 651 kanun teklifinin çok büyük bir çoğunluğu da
(uluslararası anlaşmalar harç) muhalefet partilerinin verdiği tekliflerden
oluşuyor.1

●

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2020
yılına ait "Adli İstatistikleri" açıkladı. 352 sayfalık rapora göre geçen yıl 1
milyon 541 bin kişi çeşitli suçlardan mahkûm oldu. ‘Terörle Mücadele
Kanunu’ kapsamında ise 2 bin 897 mahkûmiyet, 3 bin 384 beraat kararı
verildi. Geçmiş yıllara göre savcılıklara yapılan suç ihbarı sayısındaki artış
da dikkat çekti. 2018'de 80 bin 866 ihbar gelirken, 2019'de 176 bin 380
ihbar, 2020'de ise 200 bin 288 ihbar yapıldı. 2020 yılında gelen ihbarların
141 bin 986'sında soruşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 19 bin 622
ihbar ise soruşturmaya dönüştürüldü. Yani ihbarların yüzde 74,5'i
soruşturmaya değer görülmedi.
Geçen yıl savcılıkların soruşturma dosya sayısı 8 milyon 995 bin 141 oldu.
Bu kapsamda 10 yıl öncesine göre soruşturma sayısı yüzde 48 arttı. Bu
sayının 4 milyon 978 bin 662'si 2019'dan devrilen dosyalar olurken, 4
milyon 16 bin 479'u ise yeni açıldı. 2013'te toplam soruşturma sayısı ise
yalnızca 6 milyon 716 bin 800 olarak kayıtlara geçmişti.

1

4
senede
muhalefetin
3
bin
76
kanun
teklifinden
hiçbiri
kabul
edilmedi,
https://bianet.org/bianet/siyaset/250694-4-senede-muhalefetin-3-bin-76-kanun-teklifinden-hicbiri-kabuledilmedi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter, Erişim Tarihi: 26.09.2021
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Faili meçhul dosyalarından arındırılmış soruşturma sayısı ise 4 milyon 769
bin 40 oldu. Yani, 2020'deki 4 milyon 226 bin 101 soruşturma dosyası
çözülemediği için faili meçhul kaldı. Bu dosyalardan yalnızca 7 bin
238'inin faili bulunurken, 634 bin 438 faili meçhul dosyada takipsizlik
kararı verildi. 2013 yılındaki faili meçhul dosya sayısı 3 milyon 385 bin
775'ti.
Hâkim ve savcı sayısının da yıllara göre artış göstermesine karşın
“soruşturmaya bakma süresi” arttı. 2013'te bir soruşturma 373 günde
sonuçlandırılırken, 2020'ye gelindiğinde bu sayı 473'e çıktı.
Cumhuriyet başsavcılıklarındaki soruşturma dosyalarında yer alan şüpheli
sayıları 2013-2020 arasında artış gösterdi. 2013'te 9,3 milyon şüpheli
varken, 2020'de bu sayı 13 milyona yükseldi. Geçen yıl şüpheli olanların
yüzde 84,9'u (7 milyon 535 bin 769) erkek, yüzde 15,1'i (1 milyon 336 bin
427) kadındı.2
Cumhuriyet başsavcılıklarınca TCK’nın ‘silahlı örgüt’ suçunu düzenleyen
314. maddesi kapsamında 208 bin 833 adet karar alındı. Cumhuriyet
savcılıkları, 2016-2020 arasında terör suçlarından en az 1 milyon 576 bin
566 adet soruşturma başlattı.3
Adil Yargılanma Hakkının ihlali ile ilgili bireysel başvurular 2020 yılında
27 bin 76’ya ulaştı ve başvuru sayıları bakımından %67 gibi bir oranla
birinci sırada yer aldı. Bu sırayı mülkiyet hakkı, ayrımcılık, özel ve aile
hayatına saygı hakkı takip etti. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkındaki
başvuru sayısı yüzde 10,1’lik bir artışla 4 bin 78’e yükseldi. İfade
özgürlüğü hakkının ihlali dosya sayısı ise yüzde 2,8 oranında artışla bin
150 oldu.
●

Kurulduğu 2017 yılından itibaren bütçesi giderek artan ve milyonlarca
lirayı aşan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun bu yıl dahil olmak
üzere 5 yılda toplam bütçesi 67 milyon liranın üzerinde oldu. Ancak
Kurum 2017’de hiçbir dosya hakkında hak ihlali karar vermedi. 2018,
2019 ve 2020 yıllarında ise yalnızca 375 dosya hükme bağlandı. 375 dosya
hakkında da ‘incelenemezlik kararı’ verildiği belirtiliyor. Ayrıca TİHEK’in,

2

Suç ihbarında yoğun artış, https://www.birgun.net/haber/suc-ihbarinda-yogun-artis-353612, Erişim Tarihi:
10.08.2021

3

Ülkede her an terörist olabilirsiniz, https://www.birgun.net/haber/ulkede-her-an-terorist-olabilirsiniz359165, Erişim Tarihi: 26.09.2021
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söz konusu 3 yıl içinde ayrımcılık yasağı ıhlali, ulusal önleme
mekanizması ve genel ınsan hakları konularında yapılan başvuruların
sadece 18’ine ihlal kararı vermesi dikkat çekti.4
●

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nde
"Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı" konulu
sempozyumda bazı açıklamalarda bulundu. Bağımsız ve tarafsız yargı
vurgusu yapan AYM Başkanı Arslan, "Hukuk devletinde adaletin yegane
adresi mahkemelerdir. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği,
bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun bir şekilde uyuşmazlıklara
çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması
kaçınılmazdır" diye konuştu. Özel hayatın gizliliği yönündeki tartışmaların
birçok ülkede sürdüğüne değinen Arslan, George Orwell'in 1984 adlı
romanından bahsetti. Arslan konuşmasının devamında, güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması tartışmalarıyla ilgili, "Bu anlamda kamu
görevinden çıkarma, mesleki hayat ile özel hayat arasındaki yakın ilişkiden
dolayı sebep ve/veya sonuca dayalı olarak kişinin özel hayata saygı
hakkına müdahale olarak nitelendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

●

20 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesine göre; kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler ve
birliklerin her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu
tarafından denetlenebilecek. Kurul, bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve
iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme
yetkisine sahip olacak.5
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün internet
sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye’de 122 bin 147’si aktif, 194 bin
810’u feshedilmiş toplam 316 bin 957 dernek bulunuyor. Aktif dernekler,
toplam 21 farklı faaliyet alanına ayrılmış durumda. Ancak faaliyet alanları,
temel olarak 3 alanda yoğunlaşıyor. Buna göre aktif derneklerden 38 bin
321’i “mesleki ve dayanışma derneklerinden”, 27 bin 355’i “spor ve spor
ile ilgili derneklerden” ve 18 bin 443’ü “dini hizmetlerin
gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren derneklerden” oluşuyor. Bu

4

Dağ gibi bütçeye 18 hak ihlali kararı, https://www.birgun.net/haber/dag-gibi-butceye-18-hak-ihlali-karari356480, Erişim Tarihi: 27.08.2021

5

DDK
yetkileri
genişletildi:
Dernekler
ve
vakıflar
Saray
denetiminde
olacak,
https://www.birgun.net/haber/ddk-yetkileri-genisletildi-dernekler-ve-vakiflar-saray-denetiminde-olacak355807, Erişim Tarihi: 23.08.2021

8 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

3 faaliyet alanı dışında sayısı 5 bini aşan yalnızca üç faaliyet alanı
bulunuyor. Bunlar da eğitim araştırma dernekleri, kültür, sanat ve turizm
dernekleri ile insani yardım dernekleri.Faaliyet alanları içinde üçüncü
sırada yer alan dini derneklerin tüm dernekler içindeki oranı yüzde 15.
Yani her 100 dernekten 15’i, dini alanda faaliyet gösteriyor. Derneklerin,
illere göre dağılımı ise dikkat çekiyor. Bu alandaki dernekler, bazı illerde
açık ara en çok bulunan dernek türü. Toplam 14 ilde, dini amaçla kurulan
dernekler, ilk sırada yer alıyor.6
24 Temmuz 2018’de çıkarılan 14 Nolu İletişim Başkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17. Maddesinde, İletişim
Başkanlığı’na bütün kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi verilmişti.
Bu maddede, “Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü
bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel
kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri
istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler”
düzenlemesi yer almıştı. CHP, düzenlemedeki “gerekli gördüğü bilgileri”
ibaresinin anayasaya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin
konuların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyeceğini
belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başkanlığın tanıtım, iletişim,
bilgilendirme, doğru bilgiyle aydınlatma, işbirliği ve koordinasyon ile
basın yayın odaklı görevleri dikkate alındığında gerekli olan bilgileri
isteyebilmesinin görevlerini yerine getirebilmesi bakımından gerekli
olduğu savunulan karara AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkan Vekili
Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, M. Emin Kuz ve Yusuf Şevki
Hakyemez muhalefet ederek, karşı oy yazdı. Zühtü Arslan, düzenlemenin
hem konu bakımından yetki yönünden hem de içerik yönünden anayasaya
aykırı olduğunu kaydetti.”7
●

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB)
Zirvesi öncesinde Türkiye’ye ilişkin kritik eleştirilerde bulundu. Kurz,

6

3 dernekten biri 'dini amaçlı': İşte dini derneklerin en fazla ve en az bulundukları iller,
https://www.gercekgundem.com/guncel/288800/3-dernekten-biri-dini-amacli-iste-dini-derneklerin-en-fazlave-en-az-bulunduklari-iller, Erişim Tarihi: 10.08.2021

7

İletişim
Başkanlığı
83
milyonun
kişisel
verilerine
ulaşabilecek:
Sınırsız
yetki!,
https://haber.sol.org.tr/haber/iletisim-baskanligi-83-milyonun-kisisel-verilerine-ulasabilecek-sinirsiz-yetki307222, Erişim Tarihi: 12.08.2021
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“Türkiye'de insan haklarının durumu dramatik bir hal aldı, buna tolerans
gösteremeyiz” ifadelerini kullandı.8
●

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise 17 Ağustos’ta Türkiye’ye yönelik yeni
seyahat uyarısı yayımladı ve Türkiye’yi 70 ülke ile birlikte “Yüksek riskli
ülke” listesine aldı. Uyarıda ayrıca, Akdeniz kıyı şeridindeki orman
yangınları ve Türkiye’deki ceza hukuku uygulamaları ile ilgili dikkat
çeken ifadeler yer aldı. Uyarı metninde, “Alman yurttaşlarının Türkiye’de
hâlâ keyfi olarak tutuklandığı, çıkış yasağı uygulandığı veya Türkiye'ye
girişlerinin engellendiği” belirtildi. Özellikle hükümeti eleştiren sosyal
medya paylaşımlarının “Cumhurbaşkanına Hakaret” ya da “Terör Örgütü
Propagandası” suçları kapsamında değerlendirildiği vurgulandı:
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre terör kavramının Türkiye'de
hukuka aykırı olarak geniş kapsamlı yorumlanması nedeniyle,
gazetecilerin bile gerekçe gösterilmeden akreditasyonları reddedildi.
Alman hukuk anlayışına göre ifade özgürlüğü kapsamına giren söz ve
ifadeler, Türkiye'de mesleklerini kısıtlayıcı tedbirlere ve cezai işlemlere yol
açabilir.”9

●

Türkiye'yi ziyaret eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın
toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Etiyopya Başbakanı Abiy
Ahmet, “Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut dönüşümcü liderliğine
kadar Türkiye’nin ulus inşasında örnek olduğunu ve her yönden istikrarlı
bir şekilde büyüdüğünü belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi. Ancak
eş zamanlı tercüme yapan Cumhurbaşkanlığı tercümanı, Abiy'in ifadelerini
Mustafa Kemal Atatürk'ün adını söylemeyerek, "Son derece büyük
reformist olan karizmatik liderinden bu yana, mevcut liderliği çerçevesinde
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, son derece
önemli bir gelişmeyle, çok önemli bir ulus oluşturma ve sürekli her alanda

8

Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye’de insan hakları dramatik halde, buna tolerans gösteremeyiz,
https://www.birgun.net/haber/avusturya-basbakani-kurz-turkiye-de-insan-haklari-dramatik-halde-bunatolerans-gosteremeyiz-349542, Erişim Tarihi: 09.08.2021

9

Almanya'dan flaş Türkiye uyarısı: Tutuklanma riski, ifade özgürlüğü ve sosyal medya…,
https://www.gercekgundem.com/dunya/294177/almanyadan-flas-turkiye-uyarisi-tutuklanma-riski-ifadeozgurlugu-ve-sosyal-medya, Erişim Tarihi: 23.08.2021
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büyümeyi gerçekleştirmiş bir ülke" diye çevirdi. 10 Konuşmayı sansürleyen
tercümana ise bir daha görev verilmeyeceği öğrenildi.11
●

İmam Mustafa Demirkan, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da
düzenlenen bir törende Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okudu. Diyanet
İşleri Başkanlığı, Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip
işletilmediğine ilişkin bir başvuruya “Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş
haddinden emekli olduğu, kurumla bağı kalmadığı ve yapılacak işlem
olmadığı” yönünde yanıt verdi. Diyanet, Osmanlı’dan itibaren var olan
Reisül-Kurra makamına, yayınladığı “Reisül-Kurra’lık Yönergesi” ile
resmiyet kazandırmıştı. Diyanet’in “bağı kalmadı’’ dediği Demirkan’ın
halen Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundaki Reisül-Kurra vekili
olduğu öğrenildi.12

●

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım İstanbul’daki Esenyurt Polis Merkezi
Amirliği’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece hayatını kaybetti.
Valilik ve emniyet ‘bekletildiği sırada fenalaştığı’nı öne sürse de,
Yıldırım’ın karakolun girişinde dövüldüğü, karakoldan çıkarken tekrar
içeri çekilerek kötü muamelenin sürdüğü, güvenlik amirinin ölümünden
sonra da polislerin arasında örtbas girişiminin yaşandığı karakolun içindeki
ve kapısındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Yıldırım’ın cenazesinde de
darp edildiğine ilişkin izler vardı. Tanık anlatımları Yıldırım’ın polisler
tarafından dövülerek öldürüldüğünü gösterirken polisler savcı huzurunda
ifade vermedi. Polisler hala görevine devam ederken13 Haziran ayının
sonunda dosyada savcı değişti ve ardından dosya için gizlilik kararı
verildi.14 Ağustos ayında düzenlenen iddianamede ise sanıkların,
müştekilerin iddiası ve tanıklığına göre kalp hastası olduğunu bildikleri

10

Cumhurbaşkanlığı
tercümanı,
Etiyopya
Başbakanı'nın
Atatürk
övgüsünü
sansürledi,
https://www.evrensel.net/haber/440675/cumhurbaskanligi-tercumani-etiyopya-basbakaninin-ataturkovgusunu-sansurledi, Erişim Tarihi: 23.08.2021

11

Atatürk'ü sansürleyen tercümanla ilgili karar verildi, https://haber.sol.org.tr/haber/ataturku-sansurleyentercumanla-ilgili-karar-verildi-311895, Erişim Tarihi: 23.08.2021
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https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diyanetten-ataturke-hakaret-eden-mustafa-demirkana-iliskinaciklama-yapildi-1863241, Erişim Tarihi: 27.08.2021

13

Esenyurt’taki ölümde polisler hâlâ görevde, https://www.birgun.net/haber/esenyurt-taki-olumde-polislerhala-gorevde-349474, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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https://www.diken.com.tr/birol-yildirimin-karakolda-olumu-savci-degistirildi-gizlilik-karari-getirildi/,
Erişim Tarihi: 06.08.2021
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Yıldırım'ın ölmesine sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları,
sanıkların eylemi ile ölüm neticesi arasında illiyet bağının bulunduğu
belirtildi. 11 sanığa 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.15
●

Polis memuru Nagihan Ekiz, Mersin'de intihar etti. Emekli başkomiser
babası Adil Ekiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kızının
AKP Mezitli İlçe Başkanı, yardımcısı ve sekreterinin hakaretlerine
uğradığı için intihar ettiğini öne sürdü. Mersin Valiliği, bu beyanlar üzerine
konuyla ilgili 27 Eylül'de inceleme başlatıldığını açıkladı.

●

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı
uygulanan 25 Mayıs 2020'de kız arkadaşını evine bırakmak isteyen Alican
Razı iddiaya göre Susuz Yol Kontrol Noktasında Jandarma görevlilerinin
"dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Ankara yönüne doğru yol alan
ve polis noktasını geçen Razı'nın içinde bulunduğu araca ve havaya
defalarca ateş açıldı. Araç, İstanbul Yolunda bulunan "kent giriş kapısı"na
çarptı. Razı, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki kız arkadaşı ağır
şekilde yaralandı. Ankara Valiliği, olayın hemen ardından yaptığı yazılı
açıklamada, olayı "kaza" olarak açıklarken, Razı'nın "uyuşturucu veya
uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "yoklama kaçağı"
suçlarından arandığını iddia etti. Ancak Adli Tıp'ta yapılan otopsisinde
Razı'nın başının arkasında kurşun giriş deliği ve başında mermi çekirdeği
bulundu. Adli Tıp raporunda, atışın uzak mesafeden yapıldığı ve ölümün
tek başına ateşli silah yaralanması sonucu meydana gelebilecek nitelikte
olduğu belirtildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, bu rapor olduğu halde şüpheli
jandarma ve polisler hakkında 12 Temmuz 2021'de soruşturma izni
verilmemesine karar verdi.16

●

Kriket Kadın Milli Takımı, İspanya'da başlayacak T20 Dünya Kupası
Avrupa Elemeleri'ne gidebilmek için gereken Gençlik ve Spor
Bakanlığı'nın imzasını 24 Ağustos’a kadar alamayınca sosyal medya
üzerinden yardım çağrısında bulundu. Olimpiyat öncesi başlatılan
prosedürler, federasyondan kaynaklanan hatalar nedeniyle üç kez geri
gönderilmişti. Yardım çağrılarının ardından söz konusu imza atıldı ancak
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https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/birol-yildirimin-polis-merkezinde-olumune-iliskin-12-kisiye-dava1863182, Erişim Tarihi: 17.09.2021

16

Polis kurşunuyla ölümde valilik soruşturma izni vermedi: Suç yok, https://www.gazeteduvar.com.tr/poliskursunuyla-olumde-valilik-sorusturma-izni-vermedi-haber-1531174, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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belgeler yetiştirilemedi. Bu nedenle milli takım, T20 Dünya Kupası
Avrupa Elemeleri'ne gitme hakkını kaybetti.17
●

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bağlı
Dünya Mirası Komitesi, Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişikliklerle
ilgili Türkiye'den rapor istedi. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin etkileri
konusunda "derin endişe" duyduğunu belirten Komite, Türkiye'nin
Ayasofya ve Kariye müzelerinin statüsünü değiştirme niyeti hakkında
Komite'ye bilgi vermemesi ve diyalog kurmamasından derin üzüntü
duyduğunu da ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç,
Ayasofya ve Kariye camilerinin hangi amaçla kullanılacağı konusunun,
Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunun altını çizerek şunları
kaydetti: "Bundan tam bir yıl önce ibadete açtığımız Ayasofya Camisi'nin
vakfiyesine uygun şekilde hizmet vermesi, bir hakkın teslimi ve ülkemizin
hükümran hakkını kullanmasından ibarettir.”18

YANDAŞA PEŞKEŞ - KAMUDA YOLSUZLUK
●

CHP'li Murat Emir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ortağı olduğu ve
yönetim kurulu üyeliğini yürüttüğü RD Global/Invamed şirketiyle
hastanelere tıbbi sarf malzeme sattığını, son aldıkları iki ihalenin toplam
bedelinin 10 milyon TL'yi bulduğunu, Devlet Malzeme Ofisi'nin 4 Ocak'ta
açtığı 1 milyon 487 bin TL'lik muhtelif sarf malzeme ihalesi ile 4 Şubat'ta
açılan 7 milyon 978 bin 979 TL'lik muhtelif tıbbi sarf malzeme ihalesinin
yine RD Global/Invamed şirketine verildiğini söyledi. Gündeme taşınan
iddialar üzerine RG Global şirketi yazılı bir açıklama yaparak Mehmet
Soylu'nun 28 Mayıs'ta şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğini belirtti.

●

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) Suriye’den Türkiye’ye arpa,
buğday alındığı fakat bu mahsüllerin TMO’nun depolarına girmediği ve 70
milyon TL’nin üstünde bir yolsuzluk olduğu ifade edildi. Açılan dava

17 Spor Bakanı Milli Takımı Dünya Kupası'ndan etti, https://www.odatv4.com/spor/spor-bakani-milli-takimidunya-kupasindan-etti-208614, Erişim Tarihi: 27.08.2021
18
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https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/unesconun-ayasofya-aciklamasina-disislerinden-yanit-1854942,
Erişim Tarihi: 10.08.2021
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kapsamında eski AK Parti Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi TMO
Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı da tutuklanmış ve
10’u aşkın kişi 7 Nisan’da gözaltına alınmıştı. 4 kişinin tutuklu
yargılanacağı; milletvekili ve bürokratların da isminin karıştığı 10 aşkın
kişi hakkında 'rüşvet almak ve vermek', 'ihaleye fesat karıştırmak',
“'kamuyu zarara uğratmak' suçlarından açılan dava Şanlıurfa 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek. Delil olarak ihbarlar ve telefon konuşmalarının
gösterildiği iddianamede Bağlı, yedi ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı.
Beş ihalenin Ortadoğu Nakliyat isimli firma tarafından alındığının
belirtildiği iddianamede kamunun zarara uğratıldığı bilgisi yer aldı.19
●

Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ve Ankara Diş
Hekimleri Odası, “Şehir Hastaneleri Ülkemiz İçin Bir Kara Deliktir”
başlığıyla şehir hastanelerinin 2018 ve 2019 yılı Sayıştay raporlarını
inceleyen bir çalışma hazırladı. Buna göre, Yozgat Şehir Hastanesi’nin
çamaşırhane hizmetlerini yürüten firma ile Sorgun Devlet Hastanesi’ni
yürüten firmanın aynı olduğu ortaya çıktı. Ancak firmanın, şehir
hastanesine verdiği çamaşır hizmetini, Sorgun Devlet Hastanesi’ne
verdiğinin 14 katı fazla fiyat ile sağladığı belirlendi. Çalışmada, bu gibi
fiyat farkları örnek gösterilerek “Devletin kamu özel ortaklığı yoluyla özel
şirketlere yaptırdığı bu hastaneler, bütçe için bir kara delik niteliğindedir.
Sağlık meslek örgütleri olarak, kamu özel işbirliği projelerinden
vazgeçilmesini istiyoruz” çağrısı yapıldı. SES Ankara Şube Başkanı
Kubilay Yalçınkaya, “2021 yılı için 13 şehir hastanesinde 19 ana hizmet
alanında yapılacak ödeme 6.4 milyar lira. 2014 yılında 700 küsur
hastanenin; temizlik, yemek, güvenlik, veri hazırlama, laboratuvar,
görüntüleme ve diğer hizmetlere ödediği hizmet bedeli ise yaklaşık 4.8
milyar TL. Bu veri bile fiyat farkının ne kadar piyasanın üzerinde olduğunu
gösteriyor” dedi.20

●

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda 1883 yılında inşa edilen
ve günümüzde Marmara Üniversitesi’nin Rektörlük binası olarak

19

Arpa ve buğdayda 70 milyon liralık yolsuzluk, https://www.gazeteduvar.com.tr/arpa-ve-bugdayda-70milyon-liralik-yolsuzluk-haber-1524610, Erişim Tarihi: 01.08.2021
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https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sehir-hastanelerinin-sayistay-raporlarini-inceleyen-bir-calismahazirlandi-1864154, Erişim Tarihi: 01.09.2021
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kullanılan tarihi yapının restorasyon ihalesini, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın okuldan arkadaşı olarak da bilinen, son yıllarda aldığı
büyük tarihi yapıların restorasyon ihaleleri ile dikkat çeken müteahhit
Hasan Gürsoy’un firması aldı. Söz konusu ihaleler arasında Süleymaniye
Camii, Topkapı Sarayı, Huber Köşkü, Ahlat Köşkü, Davutpaşa Medresesi,
Arkeoloji Müzesi, Okçular Tekkesi, Galatasaray Üniversitesi, Hasan Paşa
Gazhanesi, Hadımköy Askeri Hastanesi bulunuyor.
●

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığında çalışan ve "Bir tarafta darbeci
Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak
suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010’a kadar" sözlerinin
ardından istifa eden Emre Cemil Ayvalı’nın, 2018 yılında Nev Bilgi
Danışmanlık şirketi ile AKP’li belediyelerin ortaklıkları devam ediyor.
Son olarak, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2021 tarihinde
“Memnuniyet Anketi Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması Hizmet
Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye
sadece Nev Bilgi Danışmanlık Şirketi katıldı ve AKP’li Ordu Büyükşehir
Belediyesi’nin ihaleyi 252 bin TL’ye bu şirkete verdiği açıklandı.21

●

Mamak Belediyesi, ‘EBA destekli tablet alım işi’ için toplamda bin adet
aldığı 1,1 milyon TL’lik tabletleri, AKP milletvekili aday adayı
Abdülkadir Akboz’un inşaat şirketinden temin etti.22

●

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun,
“Çekmeköy Belediyesince Yapılan Tahsis ve Devirler” başlıklı
bölümünde, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki “Sosyal kültürel tesis alanının”
Türkiye Eğitim ve Kültür Derneği’ne tahsis edildiği anlaşıldı. Dernek,
tahsis edilen araziyi “Uğurlar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci” adı altında
kullanırken derneğin Süleymancılar Tarikatı İle ilişkili olduğu tespit edildi.
Belediye’nin tahsis listesinde, geçtiğimiz yıllarda Karaman’daki öğrenci
yurdunda kalan çocukların cinsel istismara maruz bırakılması skandalıyla
hafızlara kazınan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı da yer aldı.
AKP’li belediye Çamlık Mahallesi’nde kiraladığı binanın bir bölümünü
Ensar Vakfı’na, bir bölümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal

21

Anket ihaleleri de tanıdığa gitmiş, https://www.birgun.net/haber/anket-ihaleleri-de-tanidiga-gitmis-352885,
Erişim Tarihi: 09.08.2021

22

Öğrenciye yardım yandaşa yaradı, https://www.birgun.net/haber/ogrenciye-yardim-yandasa-yaradi-357165,
Erişim Tarihi: 01.09.2021
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Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA), bir
bölümü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın Yönetim
Kurulu Üyesi olduğu Yeşilay’a tahsis etti.23
●

Kamu alımlarında rekabeti ve karlılığı azalttığı, suiistimale zemin
hazırladığı gerekçesiyle eleştirilen doğrudan temin yöntemi, AKP’li Konya
Büyükşehir Belediyesi’nin vazgeçilmez alım yöntemi oldu. Belediye
tarafından 2020 yılında yapılan toplam 2 bin 867 satın alma işleminin
yüzde 96,5’inde doğrudan temin yöntemine başvuruldu. 24
Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin B bendinde tanımlanan alım
yöntemi, giderek daha geniş bir alanda ve dev büyüklüklerdeki alımlarda
kullanılıyor. İstenilen kişiye verilebilmesi, ilan edilme ve sonucun
açıklanması zorunluluğu da bulunmayan pazarlık yöntemiyle küçük büyük
denilmeden çok sayıda alım yapıldı. 2021’in ilk altı ayında 25,2 milyar
TL’lik 7 bin 168 ihale pazarlıkla yapılırken bunlar içinde 21/B kullanılarak
yapılanlardan dikkati çekici bazıları şöyle:
"Diyarbakır Şehir Hastanesi, Belediye hizmet binası yapım işi, Öğrenci
taşınması, TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı park-bahçeler, sosyal
tesisler, lojmanlar, merkez iş yerleri ile dış sahalardaki yabancı ot, haşere
- kemirgenlere karşı ilaçlama, Halı saha ve çok amaçlı saha yapım işi,
Çadır alımı, Araç kiralama, Şoförlü otomobil ve transit kiralama, Parke
taşı alımı, Tribün bakım ve onarımı, Artvin Valiliği vali makam odası, özel
kalem sekreterlik ve toplantı odası onarım inşaatı, Atletizm pisti yapımı,
Gençlik Kampı organizasyonu, Köprü yapımı, Aksaray-Ulukışla-Yenice
Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin
Temini ve Yapım İşi, TEDAŞ takibi ve tahsilatına ilişkin destek hizmeti
temini, Bursa Açıkhava Sanat Günleri Festivali organizasyonu hizmet
alımı, Temizlik işleri.”
Bunlar dışında dikkat çeken bir diğer alım ise ramazan ayında yapılan
programlar şeklinde gerçekleşti25

23

AKP'li belediyeden Süleymancılara "kıyak", https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-belediyedensuleymancilara-kiyak-1847915, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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Bu yılın gözdesi pazarlık usulü, https://www.birgun.net/haber/bu-yilin-gozdesi-pazarlik-usulu-357025,
Erişim Tarihi: 15.09.2021
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●

Kamuoyuna, “Hayali evrak vurgunu” olarak yansıyan PTT’deki 200
milyon TL’lik dijital arşiv yolsuzluğunda imzası bulunan bürokratlara ödül
gibi görevlendirmeler yapıldığı ortaya çıktı. İşlemin altında imzası bulunan
bir diğer isim olan ve 2016-2020 döneminde PTT’de Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Canbolat’ın 39 bin TL maaşla
Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığı belirtildi. Kamu zararına yol
açan uygulama kapsamında toplam 230 milyon TL’lik 16 hakedişi
imzalayan dönemin PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Engin Demir’in
de Aile Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne getirildiği bildirildi. 2019
yılındaki 1,2 milyar TL’lik zararın sorumlusu olarak gösterilen dönemin
genel müdürü Kenan Bozgeyik’in de aylardır PTT’den maaş almaya
devam ettiği tespit edildi. Ocak 2021 ve Mayıs 2021 dönemine ait
belgelere göre, Bozgeyik’e PTT’den Ocak ayında 14 bin 451 TL, Mayıs
ayında ise 12 bin TL ödeme yapıldı.26
Bunun dışında, 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve 2019
yılında 1,2 milyar TL'lik rekor zarar açıklayan PTT’deki usulsüzlük,
kurumun resmi verilerine de yansıdı. 2018-2020 yıllarını kapsayan üç
yıllık dönemde kurum bünyesinde toplam 7,4 milyon TL’lik zimmet suçu
işlendiği belirlendi.27

●

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın
kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kızılay,
belediyeler, engelli ve şehit aileleri gibi 24 derneğin toplama yetkisi
bulunan giysi kumbaralarından İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçelerine
belediyelerden izin almadan sokak başlarına ve kent merkezlerine 150 adet
yerleştirdi. İki ilçe belediyesi TÜGVA ve iş yaptığı Mundo şirketine sözlü
ve resmi yazı yazarak giysi kutularını bir hafta içerisinde kaldırmasını
istedi. Ancak kumbaralar kaldırılmadı.28

●

Kamu gelir ve gider işlemlerini yürüten, bütçeyi uygulayan muhasebe
birimlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

26
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https://www.birgun.net/haber/usulsuzlugun-hesabi-kimseden-sorulmadi-evrak-vurgununa-ceza-yerine-odul347704, Erişim Tarihi: 03.08.2021

27

PTT'de üç yılda 7.4 milyon TL'lik zimmet suçu işlendi, https://t24.com.tr/haber/ptt-de-uc-yilda-7-4-milyontl-lik-zimmet-sucu-islendi,967017, Erişim Tarihi: 16.09.2021
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tarafından denetimi yapıldı. “Hukuk kurallarına aykırı davranışların
saptanması, kişi ve kuruluşların yanlış işlemlerinin önlenmesi, kayıtların
amaca elverişli olup olmadığının, hesapların doğru tutulup tutulmadığının
belirlenmesi” amacıyla yapılan denetimlerin son dört yılda sayısı azaldı.
Bütçe denetiminin de temelini oluşturduğu belirtilen bu çalışmalar
sonucunda denetim faaliyetinin azalmasına karşın tespit edilen mevzuata
aykırı mali işlemlerin sayısında ise büyük artış oldu.
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün denetim elemanlarının merkezi yönetim
kapsamında geçen yıl 98 birimde yaptığı incelemelerin sonucunda 113 adet
rapor düzenlendi.
Denetim elemanları kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması
işlemlerine ilişkin 243 milyon 223 bin liralık mevzuata aykırılık tespit etti.
2017 yılında 362 birim denetlenirken bu rakam 2018’de 206, 2019’da 154,
2020’de de 98’e düştü. Bu düşüşte yerel yönetimlerin denetlenmemesi de
etkili oldu.
Ancak aynı yıllar arasında denetlenen muhasebe müdürlüklerinin sayısı
16’dan 9’a, mal müdürlüklerinin sayısı da 36’dan 9’a düştü.
Geçen yıl hiçbir özel bütçeli idare, vergi dairesi, kamu hastane birlikleri ya
da yerel yönetim denetlenmedi. Dört yıl önce 32 olan inceleme ve
analizlerin sayısı da 15 oldu. Denetimler sonucunda 2017’de 518 inceleme,
soruşturma, ön inceleme, disiplin soruşturması raporu hazırlanırken bu
rakam da 113’e geriledi.
Birimin adli, disiplin veya idari yönden işlemleri ya da işlem yürütülen kişi
sayısı ayrılmadan tablolara yansıtıldı. 2017’de 101 olan bu sayı 2020’de
41’e düştü. En büyük düşüş 68’den 10’a gerileyen adli işlemlerde oldu.29

●

29

Belediyelerin nakdi yardım toplama ve dağıtma yetkisi elinden alınırken
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün
“İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine Ensar
Vakfı da eklendi. Vakfa bu hakkın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın onayıyla 30 Temmuz tarihinde verildiği açıkladı. Ensar

Mevzuata aykırı işlemlerinin faturası bir yılda 5 katı arttı: Bürokrasi işi biliyor,
https://www.birgun.net/haber/mevzuata-aykiri-islemlerinin-faturasi-bir-yilda-5-kati-artti-burokrasi-isibiliyor-355808, Erişim Tarihi: 23.08.2021

18 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

Vakfı’na bu hakkın verildiği gün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
orman yangınları sırasında “Milletimiz cömerttir” sözleriyle para istemiş
ve Antalya Valiliği tarafından nakdi yardımlar için bir hesap açılacağı
açıklanmıştı.30
●

Palu Belediyesi belediyeye 5 işçi alımı için ilan yayınladı. Ancak alımı
yapılacak işçilerin Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ve AKP'li meclis
üyelerine yakın isimler olacağı öne sürüldü. İddialarla ilgili Elazığ’da
yayın yapan Günışığı Gazetesi’ne konuşan AKP’li Başkan Bekir Yıldırım,
“Evet iddialar doğru. Biz beş kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın
isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her
yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak
değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen
istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz
beş kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?” ifadelerini kullandı.31

●

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kumun
satılmak üzere çalınmasıyla ilgili tutanak tutan muhafaza memuru Umut
Utku görevden alındı. Kumun satılmasına yönelik iddiayı gündeme getiren
Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, “Kum alınarak sera sahiplerine
satıldı. Zaman zaman seraları su basıyor, taban suyunu arıtmak için bu
kumu kullanıyorlar” ifadelerini kullanmıştı. Bölgedeki diğer muhafaza
memurlarının da “Bize karşı çıkarsanız sizin de sonunuz Umut Utku gibi
olur” sözleriyle tehdit edildiğini belirten Durmuş, “Kamu gücünü kötüye
kullanan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı hakkında Antalya
Valiliği’ne, İçişleri Bakanlığı’na ve Antalya İdari Mahkemesi’ne
başvurduk. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.32 CHP Aydın
Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül tarafından
İçişleri Bakanlığına Kaymakamın malvarlığına ilişkin verilen soru önergesi
ise yanıtlanmadı.

30

Belediyeye yasak Ensar’a serbest!, https://www.birgun.net/haber/belediyeye-yasak-ensar-a-serbest-356096,
Erişim tarihi: 23.08.2021
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AKP’li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, belediyeye yapılan işçi alımında 'torpil' iddiasını doğruladı,
"Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz beş kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?” diyerek
de savundu., https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/akpli-baskan-torpili-savundu-millet-dunyayi-yiyor-biz5-kisiyi-aliyoruz-cok-mu-goruyorlar-1872736, Erişim Tarihi: 02.10.2021
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KAYNAK TRANSFERLERİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının
harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri"
genelgesi yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
genelgesinde, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine
riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı
zamanda bir mecburiyet olduğu vurgulandı. Doğal afetlerde, salgın hastalıklarda ve
orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve
dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcamaların bu
genelgenin kapsamı dışında olduğu belirtilen genelgede, "genel ilkeler" başlığıyla
şu ifadelere yer verildi:
“Kamu hizmetleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde
harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine
getirilecektir. Yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde
faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları
kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan
herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve
sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyeceklerdir.
Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları alımlarda ölçek ekonomisinden
yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak
alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret göstereceklerdir.”
Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında
hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp,
kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın
alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata
başlanmayacak. 33
Ancak bu Genelgeye rağmen harcamalar aralıksız devam etti.
33
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Bütçenin kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kaleminden aktarılan
tutar her yıl artıyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Faaliyet Raporu’nda yer alan
bilgilere göre, 2020 yılında dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere yardım
amacıyla 969 milyon TL cari transfer ödemesi yapıldı. 953 milyon TL genel
bütçeli idarelerin, 15 milyonu da özel bütçeli idarelerin bütçelerinden aktarıldı.
Sermaye transferi tutarı ise 129 milyon TL oldu. Geçen yıl aktarılan tutar 1,1
milyar TL’ye ulaşırken şampiyon 431 milyon TL ile MEB oldu. 2021’in 7 ayında
aktarılan tutar da 600 milyon TL.34
THK'nın yangın söndürme uçakları için 4 milyon dolar bulamamakla eleştirilen
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yolluk ve temsil giderleri dikkat çekti. Faaliyet
raporuna göre Bakanlık, 2020'de yolluk gideri olarak 39 milyon 716 bin 831 lira
harcadı. Orman Genel Müdürlüğü de aynı dönemde 27 milyon 777 bin 529 lira
yolluk harcaması yaptı. Bakanlık 2020 yılında temsil ve tanıtmaya da 1 milyon 762
bin lira ödedi. Orman Genel Müdürlüğü'nün temsil ve tanıtma gideri ise 22 milyon
280 bin lira olarak belirlendi. Bakanlık ayrıca, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara
yardım” adı altında 11 milyon 587 bin 496 lira para dağıttı. Toplam 4 bin 215 aracı
bulunan Bakanlık bünyesindeki araçların sayısı da bin 104 olarak açıklandı.
Bakanlık bünyesinde, 482 yolcu taşıma aracı, bin 323 yük taşıma aracı, 295 de
deniz aracı bulunuyor.35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir soru önergesine verdiği yanıtta 2016
yılından bu yana bakanlığın kiraladığı araçlara 10,7 milyon TL ödendiğini
açıkladı. Kurum’un paylaştığı listeye göre, beş yılda toplam 345 araç kiralandı.
Listeye göre 2016-2018 arasında kiralanan araç modelleri ve sayısı sabit
kalmasına rağmen ödenen kira bedeli katlanarak 519 bin TL’den 1 milyon 608 bin
TL’ye çıktı. 2019 yılında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kiraladığı araç
sayısı 74’e yükseldi. Geçmiş yıllardaki araçların aynen korunduğu listeye,
Mercedes marka araçlar da eklendi. 2020’de kiralanan araç sayısı 82’ye çıktı ve
filoda Volkswagen Passat, Mercedes ve AUDİ A6 marka araçlar yer aldı.36

34

‘Arka bahçe’ye 10 milyar TL, https://www.birgun.net/haber/arka-bahce-ye-10-milyar-tl-356232, Erişim
Tarihi: 27.08.2021
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020'deki yolluk ve temsil giderleri 91
https://t24.com.tr/haber/tarim-ve-orman-bakanligi-nin-2020-deki-yolluk-ve-temsil-giderleri-91milyon,972512?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle,
Erişim
19.08.2021
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Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmet binaları için milyonlarca lira kira ödüyor.
Diyanet’in müftülük binası, radyo ve televizyon birimi ile eğitim merkezi olarak
kullandığı tesislere 2019 ve 2020 yıllarında toplam 18 milyon 652 bin TL kira
ödendi. Başkanlığın faaliyet raporuna göre 2020 yılında toplam 10,9 milyar TL
harcayan Diyanet, isimleri açıklanmayan birçok dernek ve vakfa, “Kâr amacı
gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kaleminden 78,4 milyon TL aktardı.37
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kumun satılmak üzere
çalınmasıyla ilgili tutanak tutan muhafaza memuru Umut Utku’yu görevinden alan
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı lüks takıntısı ile gündeme geldi. 2021
enflasyon zamlarıyla birlikte kaymakam maaşları 13 bin 648 liradan 14 bin 391
liraya çıktı. Ancak Yazıcı’nın fotoğraflarında görülen gömleğinin 3 bin 235 lira 85
kuruş, ceketinin 11 bin 106 lira ve ayakkabısının 8 bin 750 lira olduğu iddia
edildi.38
Elazığ’ın 8 bin nüfuslu AKP’li Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz’ın
600 bin TL değerinde 2016 model AUDI marka makam araç aldığı ortaya çıktı.
Makam aracı alım kararının geçen sene meclisin onayından geçtiğini belirten
Belediye Başkanı Yılmaz, “Eski aracımızı ihaleyle 200 bin TL'ye sattık. 400 bin
küsur daha üzerine koyarak 2016 model AUDI marka aracı aldık. Araç alımıyla
ilgili 1 sene önce belediye meclis kararı almıştık. Eski aracımız 600 bindeydi, 2030 bin TL masrafı çıkıyordu. Yoksa ben gidip 1 buçuk milyona sıfır AUDI marka
araç da alabilirdim. Paramız var belediyemizin 33 milyon geliri var, şu an
kasamızda 10 milyon paramız var. İstesem 1 buçuk milyona araba da alırdım.
Devleti neden zarara sokalım 66 binde olan bir araç aldık” diye konuştu.39
AKP'li Aksaray Topakkaya Belediye Başkanı Adem Baylan da “İtfaiye öncü aracı”
adıyla lüks makam aracı aldı. Belediyenin aldığı araç vergisiz 345 bin TL'ye mal
edildi. Alınan, Wolkswagen Tıguan 2.0 TDİ marka aracın piyasa değeri vergiler
dahil 1 milyon 60 bin lira. Başkan Baylan makam aracını teslim alırken, “Kalpler
ancak Allah C.C.'yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Belediyemize aldığımız

37

Diyanet’in yıllık kirası 10 milyon TL’ye dayandı, https://www.birgun.net/haber/diyanet-in-yillik-kirasi-10milyon-tl-ye-dayandi-348395, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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Kaymakamın harcamaları maaşını geçti, https://tele1.com.tr/kaymakamin-harcamalari-maasi-gecti-436563/,
Erişim tarihi: 09.08.2021
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600 bin TL’ye makam aracı alan AKP’li başkan: Şahin alacak halimiz yok,
https://www.birgun.net/haber/600-bin-tl-ye-makam-araci-alan-akp-li-baskan-sahin-alacak-halimiz-yok356634, Erişim Tarihi: 27.08.2021
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araçlar için Allah'ım kestiğimiz adaklarımızı kabul eylesin” diyerek kurban kesti.
Başkan araca ayrıca vergi de ödemedi.40
Bir devlet üniversitesi rektörü, rektörlük konutuna jakuzi, balon salıncak, led ışıklı
makyaj aynası ve robot duş seti aldı. Sayıştay, rektörlük konutuna üniversite
bütçesinden lüks malzeme alınmasının kamu zararına yol açtığına dikkati çekerek
harcamanın bir kısmının faiziyle birlikte rektöre ödettirilmesi gerektiğine karar
verdi. 41
Kamudan tek başına ya da konsorsiyumların içinde büyük ihaleler alan İçtaş
Holding’e, inşaat karşılığı gerçek dışı, hayali yolcu garantilerinin verildiği Zafer
Havalimanı’ndan gelen ve giden yolcu sayısı iç hat uçuşları yeniden başlatıldıktan
sonra 641 oldu. 2021 garantisinin karşılanabilmesi için yıl sonuna kadar alandan 1
milyon 317 bin 733 yolcu uçması gerekiyor, aksi halde şirketin kasasına yine
kamudan milyonlar aktarılacak. 1 milyon 279 bin 352 yolcu için garanti
verildiğinden şirkete uçmayan yolcular için 6 milyon 738 bin Avro garanti ödemesi
yapıldı. 2021 garantisi ise bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışla 1 milyon
317 bin 733 olarak belirlendi. 42
Ankara Tren Garı'nda, müteahhitlere verilen yolcu garantisi yüzde 92.73 oranında
hatalı çıktı. 2021'in ilk 5 ayı için 3.3 milyon garanti edilirken gerçekleşen sayı 208
bin oldu. Hazine'nin kamuoyunun yakından tanıdığı müteahhit şirketler Limak,
Kolin ve Cengiz ortaklığına bu yanlış hesap nedeniyle ödeyeceği para 5 ay için
40.6 milyon TL + KDV şeklinde. 43
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde,
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, üç buçuk yılda kamuya ait satılan yerleri
ve elde edilen geliri sordu. Tanrıkulu’nun önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye
Bakanı Lütfi Elvan, söz konusu tarihlerde 8 kuruluşun kamu paylarının ve
borsadaki hisse paylarının satıldığını ayrıca 1 liman, 25 elektrik santralı, 10 şeker
fabrikasının işletme hakkının devredildiğini, varlıklarının da satıldığını belirtti.

40

AKP'li başkan aldığı lüks araç için kurban kesti: 'Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erer',
https://www.gercekgundem.com/siyaset/296283/akpli-baskan-aldigi-luks-arac-icin-kurban-kesti-kalplerancak-allahi-anmakla-huzura-erer, Erişim Tarihi: 01.09.2021
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Lojmana jakuzi, salıncak, led ışıklı ayna: Lükssever rektör, https://www.birgun.net/haber/lojmana-jakuzisalincak-led-isikli-ayna-lukssever-rektor-358588, Erişim Tarihi: 16.09.2021
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Bakan Elvan, özelleştirme kapsamında 733 taşınmazın satıldığını bildirdi. Elvan,
satılan yerlerin tablosunu da paylaşarak, satışlardan 9 milyar 452 milyon 174 bin
555 lira yani 2 milyar 87 milyon 544 bin 179 dolar gelir elde edildiğini belirtti. 44
Sümerbank’ı bünyesinde bulunduran Sümer Holding’in, 35 yıl önce kararı alınan
ve AKP döneminde hızla uygulamaya geçirilen peşkeş ve mafya çatışmalarına da
konu olan özelleştirmesi halen sürüyor. Sümerbank’ın özelleştirilmesi kapsamında,
2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satılarak, devredilerek
veya kapatılarak kuruluş bünyesinden ayrıldı. 11 bölge müdürlüğü, 7 depo
müdürlüğü ile 7 bölge şefliği kapatıldı. 20 iştirak satıldı, devredildi veya tasfiye
edildi. Türkiye’nin sanayileşmesinin öncülerinden olan dev kuruluşun aynı
zamanda dar ve orta gelirli yurttaşların kıyafet ve ayakkabı gereksinimlerini
karşıladığı mağazalarının yanı sıra pamuklu sektöründe 20, yünlü ve halı
sektöründe 10, deri ve kundura sektöründe 4, kimya sektöründe 6, toprak ve
seramik sektöründe 6, ticaret sektöründe 4, araştırma ve geliştirme, demir-çelik ile
çimento sektöründe birer, kağıt sektöründe 3 işletme olmak üzere toplam 56
işletmesi ve bankacılık sektöründe 49 banka şubesi bulunuyordu. 2020 yılı sonu
itibarıyla 147 personeli kalan holdingin, 1 bağlı ortaklığı ve 2’si faal 10 İştiraki ile
3 demir madeni sahasının özelleştirilme işlemleri sürüyor. Giderek küçültülen,
sınırlı faaliyette bulunabilen kuruluş her yıl zarar etti, bununla da kalmadı şüpheli
alacakları da artan verimsiz, artı değer üretirken milyonlarca lira zarar eden bir
yapıya dönüştürüldü. 2017 yılında 13,7 milyon lira, 2018’de 10,4 milyon lira,
2019’da 30,4 milyon lira zarar eden kuruluşun 2020 yılı zararı 24,6 milyon lira
oldu. Holdingin 2020 sonu itibarıyla borçları da 8,5 milyon TL’ye ulaştı. Bunun
1,1 milyon TL’si devlete, 7,4 milyon TL’si de piyasaya ve personele olan
borçlardan oluşuyor.45
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, konuyla
ilgili Meclis Başkanlığına araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Bülbül
önergesinde, “Ülkemizin kalkınmasına hizmet etmiş bir kuruluş AKP'nin elinde
peşkeşin ve zararın merkezi haline geldi. Sümer Holding'in son dönemlerde artan
zararlarının, şüpheli alacakların, varlık satışları ve hibelerinin araştırılması
elzemdir” dedi.
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9,4 milyar liralık kamu mülkü satıldı, https://www.gercekgundem.com/siyaset/297428/94-milyar-liralikkamu-mulku-satildi, Erişim Tarihi: 16.09.2021
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Dev kuruluşu satarak tükettiler, https://www.birgun.net/haber/dev-kurulusu-satarak-tukettiler-353019,
Erişim Tarihi: 19.08.2021
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2021 için 13 milyar lira bütçe ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘‘din görevlilerinin
halka tam olarak ulaşamadığını’’ savunarak bir rapor yayınladı. Raporda yer alan
bilgilere göre, cari transferler adı altında yayınlanan bölümde ‘‘yapılan
transferlerin’’ 2020 göre yaklaşık 1 milyon TL azalarak 2021 yılında 83 milyon TL
transfer edildiğine yer verildi. Diyanet raporda, tarikatlara aktarılan paranın
tamamının, ‘memurların öğle yemeğine yapılan yardımlardan oluştuğunu’ yazdı. 46
Diğer yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı için hazırlanan Sayıştay raporuna göre
sürekli bütçe artışı yapılan Diyanet, açık ihale usulüyle yapılması gereken alımları,
uygun olmayan yollarla gerçekleştirdi. Kurum, 2020’de iftar-sahur canlı yayın
programı hizmet alımı işini pazarlık usulü ile yaptı. Kurum, bu durumun
“programın yapılacağı mekânın ramazan ayına kısa bir süre kala belirlendiği ve
vakit kalmadığı için” yapıldığını savundu. Sayıştay ise bir ihalenin pazarlık usulü
ile yapılabilmesi için doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi
ani ve beklenmeyen bir durum olması gerektiğini vurguladı. Ramazan ayının
başlangıç tarihinin Diyanet tarafından bilindiğini belirten Sayıştay, alımların
yasalara uygun yapılması gerektiğinin altını çizdi.47

Sayıştay 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Mali Raporlarına göre, 2020 yılında
Cumhurbaşkanlığı’nın geliri, 95 milyon 632 bin 368 TL oldu. Buna karşılık AKP’li
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imza attığı harcamaların toplamı 2 milyar 896 milyon
174 bin 350 TL oldu. Yani Saray’ın 2020 yılı kamu zararı 2 milyar 800 milyon 541
bin 982 TL. Sayıştay raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı’nın en yüksek harcaması, 1
milyar 201 milyon 97 bin TL ile “görev gideri”. 14 milyon TL’yi kar amacı
gütmeyen kuruluşlara transfer eden Cumhurbaşkanlığı, personel giderleri için 314
milyon 560 bin TL, tıbbi ve laboratuvar malzemelerine 51 milyon TL, bakım
onarım ve üretim malzemeleri için ise 32 milyon TL harcadı.48
Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı’nda 2020 yılında gerçekleştirdiği denetimlerden
de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bakan Ziya Selçuk’un başkanlığında yapılan
incelemelerde çok sayıda usulsüz işlem tespit edildi. Yapılan denetimlerde piyasa
46

Diyanet'in
tarikatlara
aktardığı
para
dudak
uçuklattı,
https://www.gercekgundem.com/guncel/299588/diyanetin-tarikatlara-aktardigi-para-dudak-ucuklatti, Erişim
Tarihi: 26.09.2021
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Sayıştay,
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raporuyla
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usulsüzlükleri
açıkladı,
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sayistay-diyanetin-denetim-raporuyla-ihalelerdeki-usulsuzlukleriacikladi-1872672, Erişim Tarihi: 02.10.2021
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Saray bir günde 7 milyon TL harcıyor, https://www.birgun.net/haber/saray-bir-gunde-7-milyon-tl-harciyor360243, Erişim Tarihi: 02.10.2021
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fiyatının 3 - 4 kat fazlasına malzeme alımı yapıldığı belirlenirken, doğalgaz dağıtım
şirketlerine 'güvence bedeli' adı altında milyonlarca lira ödendiği öğrenildi. Ayrıca
liyakatsiz atamalar ve Fatih Projesinin eğitim sistemine yükü dikkat çekti.49
Sayıştay, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM)
yönelik de sert eleştirilerde bulundu. Türkiye ormanlarının yangın riski altında
bulunduğuna ve geçen yıl yangın miktarında artış olduğuna dikkati çeken Sayıştay,
OGM'nin yangın eylem planlarını her yerleşim yeri için hazırlamadığını, yanan
alanları coğrafi bilgi sisteminde takip etmediğini kaydetti. OGM'nin ormanlık
alanlardaki maden izin sahalarında etkin denetim yürütmediğini, izinsiz yapılaşma
ve izin amacı dışında kullanım tespitlerine yönelik herhangi bir işlem yapmadığını
belirten Sayıştay, maden sahalarının rehabilitasyon çalışmalarının tam ve
zamanında yapılmadığını vurguladı.50

İKTİDARIN ÇİFT MAAŞLARI
CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çevre ve
Şehircilik Bakan Yardımcısı, T.C. İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof.
Mehmet Emin Birpınar'ın, Bakan yardımcılığı dışında Emlak Katılım Bankası
Yönetim Kurulu Başkanlığından aldığı maaşı ifşa etti. Buna göre Birpınar, Bakan
Yardımcılığından 27.917 TL, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu
Başkanlığından 18.000 TL olmak üzere aylık toplam 45.917 TL maaş alıyor.51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii
Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) yönetim kurulu üyelerinin de çift maaşlı olduğu
ortaya çıktı. Kamu iştiraki olan şirketin altı yönetim kurulu üyesinden dördü
kamudan en az iki maaş alıyor. Diğer iki yönetim kurulu üyesinin de şirkette iki
ayrı koltuğu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan altı yönetim

49

Sayıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığı raporunda usulsüzlükler: Piyasa fiyatından 4 kat pahalı malzeme alımı;
doğalgaz dağıtım şirketlerine milyonlarca lira…, https://t24.com.tr/haber/sayistay-in-milli-egitim-bakanligiraporunda-usulsuzlukler-piyasa-fiyatindan-4-kat-pahali-malzeme-alimi-dogalgaz-dagitim-sirketlerinemilyonlarca-lira,981745, Erişim Tarihi: 02.10.2021
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Sayıştay'dan OGM'ye: Yangın planları yok, https://www.dw.com/tr/say%C4%B1%C5%9Ftaydan-ogmyeyang%C4%B1n-planlar%C4%B1-yok/a-59354490?maca=tr-Twitter-sharing, Erişim Tarihi: 2.10.2021
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kurulu üyesine, TÜRASAŞ’ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere
göre, sadece 2020 yılının son beş ayında ödenen ücret ve ikramiye tutarı toplam
266 bin 265 TL. Yani şirketin kasasından her bir yönetim kurulu üyesine sadece
geçtiğimiz yılın son beş ayı için yaklaşık 44 bin TL ödendi.52
TBMM KİT Komisyonu Tutanağından dayandırılan verilere göre, Sağlık Bakan
Yardımcısı Şuayip Birinci'nin Bakan Yardımcılığının yanı sıra TÜRKSAT
Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptığı ve bu kurumdan da maaş aldığı
ortaya çıktı. Buna göre, Bakan Yardımcısı olarak 30 bin 275 TL maaş alan Birinci,
TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 14 bin 500 TL daha maaş alıyor.
Birinci’nin aylık toplam maaşı 44 bin 775 TL.53
Birçok kentte etkili olan ve günlerce süren orman yangınlarında kullanılmayan
söndürme uçaklarıyla gündeme oturan Türk Hava Kurumu’nu yöneten kayyum
heyeti de çift maaşlı. 2019 yılında Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla
THK’ye atanan üç kişilik kayyum heyeti üyeleri, kamudan en az iki maaş alıyor.
Heyet Başkan Vekili Hacı Abdullah Kaya aynı zamanda Hazine ve Maliye
Bakanlığı’ndan müsteşar maaşı alıyor. Kaya yaklaşık 10 bin TL’lik müsteşar
maaşının yanı sıra bir de THK’den 4 bin TL’lik kayyumluk ücreti aldığı için aylık
geliri 14 bin TL’yi buluyor. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi de
olan Kaya, buradan bir ücret almadığını iddia etti. YÖK üyelerinin ise ayda 37 bin
796 TL ücret aldığı biliniyor.54
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yerine atanan Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Mahmut Özer de Maarif Vakfı'nın çift maaş alan yöneticiler arasında.55
Kızılay’ın, Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşmesi ve bünyesinde çok
sayıda şirket kurulmasının ardından Kızılay Yatırım Holding CEO’su İlyas Haşim
Çakmak’ın imzasıyla yeni atamalar yapıldı. Kızılay yöneticilerin maaş listesine
göre, Kızılay Sağlık A. Ş.’nin eski genel müdürü Metin Tunç’a 2019 yılında 24 bin
397 TL maaş ödeniyordu. Aradan geçen iki yılın ardından Kızılay Sağlık A. Ş.
genel müdürü maaşına yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapıldığı ve genel müdür
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Çifter Maaş A.Ş., https://www.birgun.net/haber/cifter-maas-a-s-353614, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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AKP'lilerin çift maaş yarışı: Fahrettin Koca'nın yardımcısının aylık geliri pes dedirtti!,
https://www.gercekgundem.com/guncel/293854/akplilerin-cift-maas-yarisi-fahrettin-kocanin-yardimcisininaylik-geliri-pes-dedirtti, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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THK Kayyumları çift maaşlı çıktı, https://www.birgun.net/haber/thk-kayyumlari-cift-maasli-cikti-354638,
Erişim Tarihi: 20.08.2021
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maaşının 30 bin TL’yi bulduğu ifade ediliyor. AKP’li Muhammed Murtaza
Yetiş’in eşi Sema Kopuz Yetiş’in de Kızılay’da tam üç farklı görevi bulunuyor.
Sema Kopuz Yetiş, Kızılay Ankara Şube Başkanlığı, Kızılay Denetim Kurulu
Üyeliği ve Kızılay iştiraki Kızılay Bakım Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu
üyeliğini yürütüyor. Ayrıca Sema Kopuz Yetiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi
Vakfı’nın (KADEM) da üyesi.56

DERİN YOKSULLUK
CHP Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporuna göre, Hazine’nin Temmuz sonu
itibarıyla toplam borcu 2 trilyon 32.3 milyar lira. Bu tutarın 1 trilyon 152 milyar
lirasının iç borç, 880 milyar liralık kısmının ise dış borçlardan kaynaklandığına
işaret edilen raporda, dış borcun dolar cinsinden ise 104.4 milyar dolar düzeyinde.
Hazine’nin dış borçlarının tamamı, iç borçlarının da yüzde 27’sinin döviz
cinsinden alınmış borçlardan kaynaklandığına dikkat çekilirken, “Dolayısıyla
Hazine faiz riskinin yanı sıra yüksek de bir kur riski üstlenmiş bulunuyor.
Hazine’nin iç ve dış borçları 2002 yılında 243.1 milyar dolar düzeyinde
bulunuyordu. AKP döneminde ise borçlarda toplam 1 trilyon 789.2 milyar liralık
artış yaşandı. Borç stoku bu dönemde sekiz katına çıktı.” ifadelerine yer verildi.
Raporda, Ocak 2003 - Temmuz 2021 döneminde iç borçların 1 trilyon 2 milyar
lira, dış borçların ise 787 milyar lira arttığı, dış borçlardaki dolar cinsinden artışın
47.6 milyar dolar olduğu vurgulandı. Hazine’nin borç stokunun yüzde 88’inin AKP
döneminde biriktiğine işaret edilen raporda, “Hazine’nin iç ve dış borçları bu yıl
ocak-temmuz döneminde toplam 219.4 milyar liralık artış kaydetti. Bütçe
finansmanı istatistiklerine bakıldığında Hazine 2021 yılında içeriden ve dışarıdan
net olarak 86 milyar liralık borçlanmaya gitti. 133 milyar liralık kısmı ise kur
artışından kaynaklandı” değerlendirmesi yapıldı.57
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AKP’li eski vekile Kızılay’dan maaş!, https://www.birgun.net/haber/akp-li-eski-vekile-kizilay-dan-maas347443, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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●

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) gençlerin
pandemide yaşadığı ekonomik sorunları merceğe alan son araştırması,
Türkiye’de 4 gençten 3’ünün ekonomiye dair endişe içinde olduğunu
ortaya koydu. Araştırmada gençlere “Ailenizin ve kendinizin ekonomik
durumuna dair az veya çok endişeniz var mı” diye soruldu. Türkiye'de 4
gençten neredeyse 3'ü “Evet, endişeliyim” yanıtı verdi.58

●

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm
abone gruplarına zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
yaptığı açıklamada Yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi ve “*Elektrik
üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone
grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Temmuz
2021 itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için
vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödenecektir.”
ifadelerine yer verildi.59 Gelen tepkilerin ardından Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara
ilişkin konuştu. Dönmez, zamların dışa bağımlılık nedeniyle
gerçekleştiğini, “Türk ekonomisiyle ilgisi olmadığını” savundu.60

●

Adalet Bakanlığı'nın belgelerine göre Türkiye'de 2019 yılında icra ve iflas
dairelerine 9 milyon 825 bin 927 dosya gelirken 2020 yılında icra ve iflas
dairelerine gelen dosya sayısının 30 milyon 384 bin oldu. 2020 yılındaki
icra ve iflas dosyalarının 2 milyon 319 bini sonuçlandırılırken, 4 milyon
282 bin dosya işlemden kaldırıldı. 2020 yılındaki icra ve iflas dosyalarının
2 milyon 518 binini, mahkeme kararı bulunan (İlamlı takip) dosyalar, 25
milyon 936’sını ise mahkeme kararı bulunmayan (İlamsız takip) dosyalar
oluşturdu. Adliyelerdeki 4 bin 355 dosya ise “İflas” türü altında
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OECD raporu: Türkiye’de 4 gençten neredeyse 3’ü ekonomiye dair endişe
https://t24.com.tr/haber/oecd-raporu-turkiye-de-4-gencten-neredeyse-3-u-ekonomiye-dair-endiseicinde,967173, Erişim Tarihi: 12.08.2021

içinde,
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Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı, https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/elektrige-yuzde-15-zam-yapildi6514635/, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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sınıflandırıldı. İcra ve iflas dosyalarında 2020 yılında dosyalar, ortalama
bin 280 günde karara bağlandı.61
●

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme
verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi baz etkisiyle ikinci
çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7, bir önceki çeyreğe
göre yüzde 0,9 büyüdü.62 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik
Kurumu'nun bu açıklamasını "Türkiye ekonomisinin büyüdüğü iddia edildi.
İddia diyoruz çünkü bu büyümeden ne esnaf ne de şirketler yararlanabildi.
"Türkiye'de bu dönemde; en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapattı. 2021
yılının Ocak-Ağustos aylarında ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari
işletmesi de iflas ederek kapandı" diyerek eleştirdi.63

●

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), yoksulluk
sınırının 10 bin TL’yi aştığını duyurdu. Yapılan araştırmaya göre, Temmuz
ayında 2 bin 864 TL olan açlık sınırı Ağustos ayında 2 bin 977 TL’ye
çıkarken, yoksulluk sınırı ise bir ayda 9 bin 906 TL’den 10 bin 300 TL’ye
yükseldi.
Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını kapsayan açlık sınırı
İstanbul’da 3 bin 143 TL olurken, İzmir’de 3 bin 256 lira olarak belirlendi.
BİSAM’dan yapılan yazılı açıklamada, 2003 Ağustos’ta 4 kişilik bir ailenin
günlük minimum 15 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 99.25
liraya sağlıklı beslenebildiğine, dolayısıyla açlık sınırının son 18 yılda 6.6
katına çıktığına vurgu yapıldı.64
Türk-İş Eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının 3 bin 49, yoksulluk
sınırının ise 9 bin 931 lira olduğunu açıkladı.

●

24 Haziran 2018’de geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde
vatandaşlar işsizliğe ve borca sürüklenirken, net döviz rezervleri milli
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Büyüme oranı açıklandı, https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/buyume-orani-aciklandi-2-6624595/,
Erişim Tarihi: 16.09.2021
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güvenlik açığı yaratabilecek düzeyde eritilerek -37.3 milyar dolara indi.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Görevlisi
Prof. Binhan Elif Yılmaz, hem maliye politikası hem de borç yönetim
stratejilerinde değişikliklere gidildiğini belirterek, “2018'den sonra
yükselen enflasyon ve değer kaybeden TL'ye karşı alınan genişlemeci
önlemlerle harcama artışı ve gelir azalışı ortamında bütçe açığı büyüdü.
2017'de bütçe açığının GSYH içindeki payı %1.5'ti. 2018-2020 yıllarının
bütçe açığı ortalaması %3.3 oldu. Mali disiplinden ve faiz dışı fazladan
uzaklaşıldı” dedi.65
●

Ocak 2021’de mesken elektrik abonelerine yönelik 26 milyon 694 bin 546
adet fatura üretilirken, bunların 1 milyon 37 bin 136’sı gününde tahsil
edilemedi. Şubat ayında üretilen 26 milyon 859 bin 697 faturanın 1 milyon
202 bin 287 adedi, Mart ayında üretilen 27 milyon 170 bin 361 faturanın 4
milyon 753 bin 87 adedi ve Nisan ayında üretilen 27 milyon 126 bin 586
faturanın 5 milyon 166 bin 439 adedi gününde tahsil edilemedi. 66
Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın tam kapanma
olduğu Mayıs 2020’de elektrik ve doğalgaz kesintileri konusunda Bilgi
Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruya Eylül 2021’de yanıt
geldi. Akın’ın başvurusuna yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, 17 gün süren tam kapanmanın gerçekleştirildiği mayısta
mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerine ilişkin
verileri şöyle açıkladı.
- 30 milyon fatura oluşturuldu: Mayıs’ta Türkiye genelinde mesken
abonelerine 27 milyon 279 bin 686, ticarethane abonelerine 2 milyon
598 bin 76, sanayi abonelerine ise 18 bin 382 fatura gönderildi.
Tarımsal sulama aboneleri için de 303 bin 372 fatura oluşturuldu.
Mayısta tüm abone gruplarına ulaştırılan toplam fatura sayısı, 30
milyon 199 bin 516’ya ulaştı.
- 143 bin şalter indi: Faturasını ödeyemediği için 111 bin 846 mesken
abonesinin elektriği kesildi. Ticarethanelerde ise elektrik kesintisi
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Halk yoksullaştı rezervler eridi, https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/halk-yoksullasti-rezervler-eridi6680285/, Erişim Tarihi: 02.10.2021

66

Faturasını
zamanında
ödeyemeyen
abone
sayısında
rekor,
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yaşanan abone sayısı 29 bin 618 oldu. Faturaların ödenmediği
gerekçesiyle sanayide 167, tarımsal sulamada ise 1607 abone kesinti
ile karşı karşıya kaldı. Faturasını ödemediği gerekçesiyle 143 bin 238
abonenin elektriği kesildi.
- 82 bin vana kapandı: Mayısta 14 milyon 686 bin 229 mesken
abonesi; 357 bin 210 ticarethane abonesi olmak üzere toplam 15
milyon 43 bin 439 doğalgaz faturası üretildiğini gösterdi. Faturasını
ödeyemeyen 76 bin 368 mesken abonesinin doğalgazı kesildi.
Ticarethanelerde ise 5 bin 822 abonenin doğalgaz hizmetine kesinti
uygulandı. Toplam 82 bin 190 abone doğalgazsız kaldı.

SEDAT PEKER DOSYASI
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker,
sosyal medya aracılığıyla yeni iddialar ortaya atmaya devam etti.

67

●

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı televizyon programında Sedat
Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi bulunduğunu açıklamasının
ardından başlayan tartışmada Soylu, söz konusu siyasetçinin ismini
açıklamamış, Bu konuda soruşturma savcısına konuşacağını söylemişti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamanın üzerine devreye girerek
Soylu'ya gönderdiği yazıda, tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na
gönderilmesini istedi.67 Ancak henüz resmi bir açıklama ile vekilin kim
olduğu açıklanmadı.

●

Sedat Peker’in videolarında adı geçen, firari iş insanı Sezgin Baran
Korkmaz'a ait olan Bodrum’daki Paramount Otel’de kalanlardan birinin de
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir olduğu ortaya çıktı. Söz konusu
otele kendilerini Ali Tunga adında bir aile dostlarının davet ettiğini
söyleyen Demir, masrafların da Tunga tarafından ödendiğini anlattı.
Demir, Cihan Ekşioğlu ile tatilde tanıştığını ancak bu kişi ile kurum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar iddiasını sordu,
https://www.haberturk.com/tbmm-baskani-mustafa-sentop-icisleri-bakani-suleyman-soylu-ya-10-bin-dolariddiasini-sordu-3094956, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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arasında ticari ilişki bulunmadığını savundu.68 Ayrıca, Ankara Bölge İdare
Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem
Güler, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu
Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’de sunuculuk yapan Tahir
Sarıkaya, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş, Güneş gazetesi yazarı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın otelde tatil yaptığı da ortaya çıkmıştı.


Sedat Peker, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Bodrum’daki lüks
otelinde ücret ödemeden kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare
Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun TOGO kulelerini yapan şirketin
sahibiyle de fotoğraflarının çıkması tepkilere neden oldu. Mimarlar Odası
Ankara Şubesi, Haziran ayında Toklu hakkında Hakimler Savcılar Kurulu
Başkanlığı’na (HSK) meslekten çıkarılma talebiyle başvuru yaptı.

●

Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklayarak ABD'yi dolandırdığı
suçlamasıyla Avusturya'da gözaltına alınmasının ardından ilk ifadesi
basına yansıdı. Korkmaz'ın ilk ifadesinde, iş yaptığı siyasilerle ilgili bilgi
vermeyi teklif ettiği ancak ABD’li yetkililerin, davanın 'kriminal' olması ve
'siyasi bir tarafının olmaması' gerekçesiyle öneriyi reddettiği iddia edildi.
Böylece Sezgin Baran Korkmaz’ın anlaşma seçeneğinin önünden
kaldırıldığı belirtildi. Korkmaz'ın ifadesinde rüşvet çarkından bahsettiği,
sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları
bulduğunu söylediği öğrenildi. İfadeye göre; özellikle İstanbul
Emniyeti'nin içinde Korkmaz'dan büyük rüşvetler alındı. Bu rüşvetlerin
içindeyse saat, bileklik, kolye gibi hediyeler bulunuyor. Korkmaz’ın ‘çok
sevdiği’ gazetecilere ise altın kalem hediye ettiği iddia ediliyor.69 Diğer
yandan 5 Temmuz’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk
halinin kaldırılması için yapılan istem kabul edilmedi.70

●

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Sezgin Baran Korkmaz ve 8
sanık hakkında, “Kara para aklama” suçlamasıyla, dava açılmış ve
Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Sonrasında SBK Holding'in,
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https://www.evrensel.net/haber/435485/savunma-sanayi-baskaninin-da-paramount-otelde-kaldigi-ortayacikti, Erişim Tarihi: 06.08.2021

69

Sezgin Baran Korkmaz ilk ifadesinde rüşveti anlattı, https://www.gazeteduvar.com.tr/sezgin-barankorkmaz-ilk-ifadesinde-rusveti-anlatti-haber-1526106, Erişim Tarihi: 06.08.2021
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diğer bağlı şirketlerin, Sezgin Baran Korkmaz'ın ve diğer 14 gerçek
kişinin, ayrı ayrı 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 30 Eylül 2020
tarihinde, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde, 8.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Ekim tarihinde ve 8. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde mal varlıklarına el koyma
kararları verilmişti. Bu kararların ardından, tedbir kararlarının hukuka ve
hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde kaldırıldığı ortaya çıktı.
Ceza hukukumuza göre suçtan elden edilen mal varlığı gelirlerine dair bir
soruşturma yürütülüyorsa, iddiaya konu suçtan elde edilen mal varlığı
gelirlerine tedbir konulmakta, savcılığın vermiş olduğu bu karardan sonra
ise MASAK'a bildirim yapılmaktadır. Bu kapsamda, iddialara konu
kişilerin yapmış olduğu işlemlerde ve para hareketlerinde şüpheli bir
durum olup olmadığı araştırılmaktadır.
Ancak, Dört farklı tarihte dört farklı mahkeme kararı uyarınca el koyma
kararı olmasına rağmen ve dosyalarda herhangi bir gelişme yokken
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan ve şu an Adalet Bakanlığında
Bakan Yardımcısı olan Hasan Yılmaz tarafından 6 Kasım 2020 tarihinde
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinden bu tedbir ve el koyma kararlarının
resen kaldırılması istenmiştir. Bu kapsamda, aynı gün olan 6 Kasım 2020
tarihinde İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimi Yasin Karaca tarafından tedbir
kararları kaldırıldı. 5 Kasım 2020'de MASAK'ın savcılığa rapor gönderdiği
ve bu kapsamda suç işlendiğine dair bulgu olmadığı belirtilmişse de
MASAK'ın 9 Haziran'da yapmış olduğu açıklamada 5 Kasım'da bir
raporun olmadığı ifade edilmiştir. Bir diğer yandan, Masak tarafından 20
Ocakta verilen nihai raporda ise suç unsurlarının tespit edildiği ifade
edilmiştir.
Bu kapsamda, hem mal varlığına el koyma tedbirinin kaldırılması MASAK
raporu olmaksızın gerçekleşmiş hem de mahkemenin vermiş olduğu karar
başvurunun gerçekleştiği günle aynı tarihtedir. MASAK raporu
olmamasına rağmen İstanbul yargısı, Sezgin Baran Korkmaz'ın banka
hesapları üzerindeki tedbirleri ve yurt dışı yasağını kaldırılmış ve açık bir
şekilde görevi kötüye kullanma suçu işlemiştir. Yaşanan hukuksuzluklar
karşısında
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül,
malvarlıkları üzerindeki tedbir ile yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına

34 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

yönelik yargı kararlarında imzaları bulunan an Adalet Bakanlığında Bakan
Yardımcısı Hasan Yılmaz ile İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimi Yasin Karaca
hakkında Haziran ayının ortasında görevi kullanma suçu kapsamında suç
duyurusunda bulundu. Bülbül ayrıca Adalet Bakanına konuyla ilgili hem
soru önergesi verdi hem de çağrıda bulundu. “Bu sürecin araştırılması ve
kararı veren hakim hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek yaptırım
uygulanması, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan şu an
Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Hasan
Yılmaz’ın görevinden alınması zorunludur. Çünkü bu süreç görevi
kullanma suçunun ne derecede ciddi seviyelere ulaştığının açık
göstergesidir.” diyen Bülbül, “Neredeyse her gün bir yargı mensubu
hakkında skandal iddialar ortaya atılıyor. Adalet Bakanlığı ise 3 maymunu
oynamaya devam ediyor” dedi. Bülbül, Adalet Bakanı Gül’e “Adalet
Bakanı ve HSK Başkanı olarak görevinizi yapın” çağrısında bulundu.
●

Bir diğer yandan Haziran ayında Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks uçağının
çok sayıda bürokrat ve gazeteci tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.71 TCYYA kuyruk numaralı Bombardier tipi süper lüks uçağın Süleyman Soylu
ve Mehmet Ağar tarafından da kullanıldığı; uçağın yedi yıldızlı otel
konforunda olduğu, her uçuşu 15 bin avro olduğu da basına yansıdı72
İçişleri Bakanlığı ise iddialarla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada,
kiralamanın Söğüt Havacılık A.Ş.'den yapıldığı, şirketin elinde uçak
kalmaması nedeniyle, şirketin Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Borajet'ten
kiralama yaptığı belirtildi. Ayrıca açıklamada kiralamaya ilişkin fatura
paylaşıldı.73
Ancak, Bakanlığın hizmet karşılığı gösterdiği fatura, Söğüt Havacılık AŞ
adlı bir şirkete ait. Zira iddialar uçağın sahibi olan Sezgin Baran
Korkmaz’a paranın ödenmediği şeklinde yöneltilmişti. Uçak, Sezgin Baran
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Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks uçağına kimler bindi? Süleyman Soylu taksi gibi kullanmış,
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Korkmaz’ın BoraJet adlı firmasına aitti. Bakanlığın yanıtına göre seçim
döneminde devlete ait uçak kullanamayacakları için kiralama yoluna
gidilmiş, Söğüt AŞ’den bu uçak kiralanmıştı. Yani bu durumda Söğüt
AŞ’nin, uçağın sahibi olan Bora Jet’e bir ödeme yapmış olması gerekiyor.
Bu ödemenin yapılıp yapılmadığı ise yanıtsız kaldı.74 Diğer yandan uçağın
uçuş kayıtlarına ulaşılırken Korkmaz’ın uçağının Venezuela’ya
Türkiye’den 40’tan fazla uçuş gerçekleştirdiği belirlendi.75 CHP Aydın
Milletvekili ve Adalet Komisyonu Süleyman Bülbül, uçağın güzergahı
hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bir soru
önergesi verdi. Hangi yolcuların seyahat ettiğine dair bir soru da içeren
önerge yanıtlanmadı.
●

Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere
ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin'e teslim ettiğini öne sürdü.
Bunun ardından, İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı faaliyet raporu
istatistiğinde kayıp ve çalıntı silah sayısının 106 bin 704 olduğunu
kaydeden CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Bakan Soylu'ya kayıp
silahların akıbetini sordu.
Türkiye’deki kayıp silahların acilen soruşturulması gerektiğini ifade eden
ve konuyu defalarca Meclis’e taşıyan önceki dönem CHP Balıkesir
milletvekili Mehmet Tüm, “Türkiye’de İçişlerinin Bakanlığının resmi
raporlarında ve internet sitesinde 2014 yılında 14 bin 682 silahın
kaybolduğu, 2016 yılı içinse tam 107 bin 628 silahın kaybolduğu yazıyor,
yani raporlara göre bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam
7,5 kat artmış ve 107 bine ulaşmıştır. Bu korkunç artış, dünyanın neresine
giderseniz gidin, acilen soruşturulması gereken bir konudur. Peki bizde bu
konu araştırıldı mı: Hayır!” ifadelerine yer verdi.76
Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel ise
İzmir'de TRT'de 10 adet silahın kaybolduğunu söyledi. Sertel, “O dönemde
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‘SBK’nin uçağının parası ödendi mi’ sorusu, geçen 23 güne karşın yanıtsız kaldı,
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pek farkına varamadık ama bunu iktidarın açıklaması gerekiyor. Sadece
orada kaybolmadı, TRT’de 10 adet silah kayboldu. İzmir’de… Yani
güvenlik elemanlarının kullandığı 10 adet silah şu anda halen bulunamadı.
Bu da bulunamıyor. Bu kayıp silahlarla ilgili o gece dağıtıldığı söylendiği
gibi, bırakılan silahların da alındığı söyleniyor. Ama muamma… Bunu biz
bilemeyiz. Bunu bilecek kişiler, İçişleri Bakanı’dır, Milli Savunma
Bakanı’dır… Silahın kaybolduğu noktasında, iktidarın da kabulü var. Ama
ne kadar olduğunu bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.77
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladığı
son rapora göre, silah bulundurma ruhsatı için 2019'da 13 bin 206 başvuru
yapılırken, 2020'de bu sayı yüzde 34 artarak 17 bin 751 oldu. Jandarma
Genel Komutanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, 2019 yılında silah
bulundurma ruhsatı için 13 bin 206 başvuru yapılırken 2020 yılında ise bu
oran yüzde 34 artarak ve 17 bin 751’e çıktı. EGM raporunun son 10 yılı
kapsayan istatistiklerine göre de ateşli silahlarla işlenen suç sayısının
25.547, ruhsatsız ateşli silahla işlenen suç sayısının ise 159.123 olduğu
görülmektedir.78 Yılbaşından 24 Eylül 2021 tarihine kadar bir önceki yıla
göre yüzde 6 artışla 2 bin 592 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu
olaylarda bin 470 kişi öldü, 2 bin 693 kişi de yaralandı. 2014 yılıyla
kıyasladığımızda ise son 8 yılda silahlı şiddet yüzde 73 arttı.79
Silahlanmada yaşanan artışa rağmen, bunu teşvik eden yönde olan ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle
Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’te Eylül ayında bir değişikliğe gidildi.
Görevi boyunca ve emekli olduktan sonra silah taşıma yetkisine sahip
kamu görevlilerine çok sayıda yeni kadro eklendi. Yönetmelik değişikliği
ile 15 Temmuz’dan sonra kurulan ve kamudan ihraçlara yönelik itirazları
değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme
Komisyonu’nun üyelerine silah taşıma hakkı verildi. Büyükşehir
belediyelerinin genel sekreterleri, il özel idarelerinin genel sekreterleri ve
daha önce bu görevde bulunmuş olanlara da aynı haklar tanındı. Yapı,
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Kayıp silahlarla ilgili bomba TRT iddiası!, https://www.gercekgundem.com/guncel/286516/kayipsilahlarla-ilgili-bomba-trt-iddiasi, Erişim Tarihi: 10.08.2021
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Türkiye'nin bireysel silahlanma ile imtihanı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiyenin-bireyselsilahlanma-ile-imtihani-1865085, Erişim Tarihi: 15.09.2021
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Silahlı şiddet sekiz yılda yüzde 73 arttı, https://bianet.org/bianet/toplum/250930-silahli-siddet-yuzde-73artti, Erişim Tarihi:2.10.2021
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tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan
müteahhitlere tanınan silah taşıma ve kullanma hakkının kapsamı
genişletildi. Yönetmeliğe eklenen madde ile bakanlıklarca belirlenecek
sözleşme bedeline sahip müteahhitlere de yaptıkları işe ve bizzat bu işi
yürütüp yürütmediğine bakılmadan silah taşıma hakkı verildi.Yönetmelik
değişikliği ile askeri personele ilişkin düzenlemeler de yapıldı. On binlerce
uzman erbaşa, zati demirbaş tabanca hakkı verilmesi hüküm altına alındı.
Atış poligonlarına ilişkin düzenlemeler de yönetmelik değişikliğinde
kendisine yer buldu. Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan yönetmelik
değişikliğiyle mecbur tutulan, “Poligonun elektrik, havalandırma, ısıtma,
soğutma, iletişim ve yangın söndürme sistemlerinin can ve mal güvenliği
açısından sakıncası olmadığına dair büyükşehirlerde büyükşehir
belediyeleri, diğer yerlerde il özel idareleri tarafından onaylanma”
zorunluluğu ortadan kaldırıldı.80
●

80

Sedat Peker’in gündeme getirdiği Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount
Hotel icralık oldu. Otelin satışında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yargı
yoluna başvuran tesisin ilk sahibi Atilla Uras’ın mirasçıları mahkemeden
haciz kararı aldırarak otelin kapısına dayandı. “Tesisin kapısına
geldiğimizde icra işlemlerinin mahkeme kararıyla 11 Kasım tarihine
ertelendiğini öğrendik ve geri dönmek zorunda kaldık” diyen Uras’ın kızı
Victoria Yasemin Uras avukatlarıyla birlikte haciz için otele gittiklerinde
beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını anlattı. Uras, “Karar davaya
bakan İstanbul’daki mahkemeden çıkmasına rağmen, gidip itiraz etmişler
ve nöbetçi yerel mahkemeden icra işlemlerinin ertelendiğine dair son anda
bir karar getirdiler. Davayı kazanıyoruz, haklı olduğumuz ortaya çıkıyor
ama hep sihirli bir el çıkıyor ve bizi engelliyorlar. Böyle bir yargı
kararının dünyada başka örneği yoktur. 11 Kasım’a kadar sezon bitecek,
otel kapanacak, o sırada oteli boşaltıp içindeki malları da alıp
götürürlerse ne olacak? Ben hakkımı nasıl alacağım? Sadece içerideki
araçları bile kaçırsalar yine kazançlı çıkarlar. Yeniden başvuruda bulunup

Herkes silah alabilecek, https://www.birgun.net/haber/herkes-silah-alabilecek-358383, Erişim Tarihi:
16.09.2021

38 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

oteldeki malların tamamına tedbir konulmasını isteyeceğim. Ben
mücadelemi sürdüreceğim, pes etmeyeceğim” dedi.81
Korkmaz'ın Avukatı Volkan Dülger, 31 Ağustosta yaptığı açıklamada
Wels Mahkemesi'nin müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar
verdiğini bildirdi. Mahkemenin, ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemesinin
sürdüğünü belirten Dülger, nihai kararın da bu aşamadan sonra verileceğini
belirtti. Dülger, ABD'nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde
Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği yönünde kesin kararın Avusturya
Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini ifade etti. Mahkemenin her iki
ülkenin iade taleplerini ayrı ayrı değerlendirdiğini belirten Dülger,
ABD'nin iade talebini reddedilmesi durumunda ise Korkmaz'ın Türkiye'ye
iade edileceğini söyledi.82

EŞİTLİK KARŞITI SÖYLEMLER
●

İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Adil Yetiş
Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen ırkçı ve cinsiyetçi sosyal medya
paylaşımları Haziran ayında gündeme geldi. Twitter üzerinden 2013 ve
2014 yılında paylaşıldığı görülen tweet'lerde Kürtlere ve Alevilere yönelik
cinsiyetçi ve ırkçı ifadeler kullanılırken 'Her Türk asker doğar da her Kürt
ne doğar', 'Olsa da bir Alevi kızı sevsek. Esmerinden taş gibi. Fantezimi
hayata geçirecek yok mu bir kısrak' paylaşımları tepki topladı.83 Sağlık
Bakanlığı ise Temmuz ayında bir soru önergesine vermiş olduğu cevapta
Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'nun cinsiyetçi ve ırkçı paylaşımları nedeniyle
sözleşmesinin askıya alındığını açıkladı.84
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SBK’ye ait Paramount otelinin ilk sahipleri tarafından başlatılan haciz işlemleri uygulanmıyor,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sbkye-ait-paramount-otelinin-ilk-sahipleri-tarafindan-baslatilanhaciz-islemleri-uygulanmiyor-1863237, Erişim tarihi: 27.08.2021
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Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade ediliyor, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sezgin-barankorkmaz-turkiyeye-iade-ediliyor-1864828, Erişim Tarihi: 01.09.2021
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Başhekime ait olduğu iddia edilen skandal paylaşımlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bashekime-ait-oldugu-iddia-edilen-skandal-paylasimlari-sosyalmedyayi-ayaga-kaldirdi-1844269, Erişim tarihi: 03.08.2021
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Sağlık Bakanlığı, cinsiyetçi ve ırkçı paylaşımlarda bulunan Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü'nün sözleşmesini
askıya aldı, https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107151044973959-saglik-bakanligi-cinsiyetci-ve-irkcipaylasimlarda-bulunan-beyoglu-ilce-saglik-mudurunun/, Erişim tarihi: 03.08.2021
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21 Haziran’da yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemiyle ilgili ülke genelinde uygulanacak
bazı düzenlemeleri açıklarken müzikle ilgili kısıtlamaların akşam 12’ye
çekileceği de belirterek “Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız
etme hakkı yoktur.” dedi.85 Müzik yasağına ilişkin bu açıklamaya ise tepki
yağdı. Sosyal medya kullanıcıları #kusurabakıyoruz etiketini gündemde
birinci sıraya taşıdı. Söz konusu yasağın ‘pandemiyle alakası’ sorgulandı.
Sonraki haftalarda normalleşme adımlarında bu sınırlamanın 19’a kadar
uygulandığını belirten Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
“Durum iyiye gidince 21’e alındı, sonra 24’e alındı. Kademeli olarak
iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme
devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel
olarak devam edecek” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Biz bütün
kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak” dedi. Ancak hala
müzik yasağında bu sınır kaldırılmadı.86
Ankara Barosu ise saat 24.00'ten sonra müzik yayınına kısıtlama getiren
kademeli normalleşme genelgesinin ilgili hükümlerinin iptali için
Danıştay’da dava açtı. Ankara Barosu Başkanlığınca yapılan açıklamada,
“Sanatın ve sanatçının korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca
devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme
yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile
ilişkilendirilmesi de mümkün değildir. Müziği, sahneyi, konseri, sanatı
yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan
İçişleri Bakanlığı’nın saat 24:00’den sonra müzik yasağı getiren
27.06.2021 tarihli “Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi”nin ilgili
maddelerinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin
durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır” denildi.87
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, genç hekimlerin
mesleğe başlamadan önce okuduğu Hipokrat Yemini”nden “cinsiyet, etnik
kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına” yönelik ifadelerin

85

1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları kalkıyor, https://www.diken.com.tr/1-temmuzdanitibaren-sokaga-cikma-kisitlamalari-kalkiyor/, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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Müzik yasağı için ‘esnetme’ sinyali, https://www.diken.com.tr/muzik-yasagi-icin-esnetme-sinyali/, Erişim
Tarihi: 09.08.2021
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Ankara Barosu'ndan müzik yasağına dava, https://www.birgun.net/haber/ankara-barosu-ndan-muzikyasagina-dava-349937, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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olduğu bölüm çıkarılmıştı. İnönü Üniversitesi de Hipokrat Yemini’nin aynı
bölümünü çıkardı.88
Mersin’in Erdemli ilçesindeki Çeşmeli otobanının girişinde iki polis
memurunun AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını
durdurduğu ve Yılmaz’ın polis memurlarına yönelik sözlerinin yer aldığı
görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde AKP'li Yılmaz'ın
görevini yapan polis memuruna "Ekibine tükürürüm" dediği, ismini
istediği polis memuruna "Şerefsiz, pislik" gibi hakaretler savurduğu
görülüyor.89 Zeynep Gül Yılmaz sonrasında Cüneyt Özdemir'in Youtube
kanalında yaptığı açıklamada "Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem
kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim
için milletimizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.90
2020 yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıranlara yardımcı olmak üzere
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi önünde
stand kuran Kuşadası Belediyesi standına “Üniversitemizde siyaset
yapılmasına asla müsaade etmem” diyerek standı parçalayan ADÜ Rektörü
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu yıl AKP'lilere kapılarını açtı. Selçuk
Aldemir, Cumartesi günü tatil olmasına rağmen, üniversitelerde ÜniAK'ın
çalışmalarını takip eden AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan
Yardımcısı ve Üniversiteler Başkanı Enes Kaşkaş, Üniversiteler Başkan
Yardımcısı Ege Bölge Koordinatörü Fatih Ulutaş, AKP Aydın Gençlik
Kolları İl Başkanı Ali Demir, Aydın ÜNİAK İl Başkanı Cemal Koyuncu
ve öğrencileri makamında kabul etti. Üniversiteyi gezdirdiği AKP'lilere
sunum yapıp bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.91
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İnönü
Üniversitesi
Rektörü
de
yemin
metnini
değiştireceklerini
söyledi,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/inonu-universitesi-rektoru-de-yemin-metnini-degistireceklerinisoyledi-1855833, Erişim Tarihi: 10.08.2021
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İşte skandalın görüntüsü: AKP’li vekil görevini yapan polise hakaretler savurdu,
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/iste-skandalin-goruntusu-akpli-vekil-gorevini-yapan-polisehakaretler-savurdu-6607724/, Erişim Tarihi: 23.08.2021
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AK Parti'den de tepki geldi, polise hakaret eden vekil özür diledi, https://www.gazeteduvar.com.tr/polisehakaret-eden-ak-partili-vekile-ak-partiden-de-tepki-geldi-haber-1532614, Erişim tarihi: 23.08.2021
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CHP’li belediyenin standını parçalayan rektör, AKP gençlerini makamında ağırladı,
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-belediyenin-standini-parcalayan-rektor-akp-genclerinimakaminda-agirladi-6644053/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=sol_surmanset,
Erişim Tarihi: 15.09.2021
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Eskişehir’de, Onur Haftası kapsamında 30 Haziran’da düzenlenen Onur
Yürüyüşü’ne katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma
kapsamında öğrenciler yurttan atılarak bursları kesildi.92

ALTINDAĞ OLAYLARI
Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 18 yaşındaki Emirhan
Yalçın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kavga sonrasında mahallede
gerilim başladı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı ise sevk edildikleri adliyede
"kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olayın hemen ardından iki gencin Suriyeli
sığınmacılar tarafından bıçaklandığı haberlerinin yayılması üzerine sokağa çıkan
yüzlerce mahalleli, Suriyelilere ait dükkanlara ve araçlara saldırdı. Bunun üzerine
Battalgazi Mahallesi'ndeki tüm dükkanlar bir gün süreyle tedbir amacıyla kapatıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada
provokasyon uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Son günlerde ülkemizdeki Afgan
ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır.
Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar,
Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler... Ben bu
işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine
çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki
bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen
sakin olun ve bize güvenin" dedi.93
Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "10.08.2021 günü 21:30
sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya
dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef
yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve
tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu
şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır." denildi.
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https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/onur-haftasina-katilan-ogrenciye-burs-ve-yurt-hakki-verilmedi1872679, Erişim Tarihi: 02.10.2021
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Ankara Altındağ’da Suriyeli mültecilere saldırı, https://bianet.org/bianet/nefret-soylemi/248615-ankaraaltindag-da-suriyeli-multecilere-saldiri, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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Yaşanan gerilimin ikinci gününde ise Valilik gerginliğin dindiğini duyurdu.
Açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve
olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun
çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve
paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi.94
Ankara Emniyet Müdürlüğü, olaylara karıştıkları tespit edilen 148 kişinin
yakalandığını açıklarken95 saldırılardan sonra Bazı Suriyelilerin işyerlerini
boşalttığı görüldü.
Diğer yandan, saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 53
şüphelinin tamamı bir hafta sonra serbest bırakıldı.96
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olayların ardından provokasyon uyarısında
bulunarak “Sevgili vatandaşlar, herkes çok hassas farkındayım ama hepimiz sakin
olmak zorundayız. Bu işin sorumluları ile hesaplaşacağız, kurbanları ile değil.
Yarın halledeceğimiz bir mesele için, bugün sizi provoke etmelerine izin vermeyin.
Misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlayacağız” dedi.
Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre, Türkiye'de ikamet eden göçmen ve
mültecilerin sayısı 3,9 milyon ve bunların yüzde 90'ını Suriyeliler oluşturuyor.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12 Ağustos 2021 rakamlarına göre, bu yıl 29 bin
118 Afgan düzensiz göçle Türkiye'ye geldi. Bu sayı 2019'da 201 bin 437, 2020'de
ise 50 bin 161 idi.

HDP İZMİR İL BİNASINA SİLAHLI SALDIRI
HDP İzmir İl Örgütü binasını basıp, binayı ateşe veren silahlı saldırgan Onur
Gencer, rehin aldığı parti üyesi Deniz Poyraz'ı öldürdü. 27 yaşında olan saldırganın
ifadesinde, “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya
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Altındağ'da Suriyelilere ait iş yerlerine saldırı: Valilik olayların sona erdiğini
https://tr.euronews.com/2021/08/11/ankara-alt-ndag-da-suriyelilere-ait-ev-ve-is-yerlerine-sald-r,
Tarihi: 19.08.2021

duyurdu,
Erişim
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girdim, rastgele ateş ettim” dediği belirtildi. Olay esnasında bölgedeki görgü
tanıklarının ifadelerine göre silah sesleri duyulurken, il binasının camları kırıldı.
Polis olay nedeniyle Çankaya bölgesinde bazı noktaları trafiğe kapatırken bölgeye
özel harekat polisleri sevk edildi. İl binası önüne gelen HDP'lilerin içeri girmesine
izin verilmedi. Kendilerine yapılan müdahalenin saldırgana yapılmadığını söyleyen
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'a ise polis "Terbiyesiz ağzınıza
uymayacağım" diye cevap verdi.
Daha önce de benzer saldırı girişimlerinin yaşandığını ifade eden HDP MYK üyesi
Mahfuz Güleryüz, "İzmir il binasının önünde yaklaşık bir aydır adeta bir tiyatro
oynanıyor. Sözüm ona çocuğu dağa götürülen biri parti binamızın önünde
kendisine bir karakol kurularak nöbet tutturuldu. Emniyetle görüştüğümüzde bu
durumun bizi her gün hedef gösterdiğini ifade ettik. Buradan geçen herkes 'ne
oluyor' diyordu. 'HDP dağa insan mı kaçırıyor' diyordu. 'Bu hissiyatın yaratacağı
şiddeti siz tahmin edebiliyor musunuz?' diye defalarca kendileri ile görüştük.
Emniyete aynen bu durumu ifade ettik. Biri gelecek gözümüzün içine baka baka
binamıza girecek ve binamızda cinayet işleyecek dedik. Bu dediklerimizin hepsi
çıktı" diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu
katliamı elbetteki biliyordunuz" diye seslendi.97
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "HDP İzmir il binasına yapılan
saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet,
ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız
yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! Bakalım bu
olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP
camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.98
Ancak yaşanan olayın ardından cevaplanmayı bekleyen pek çok soru kaldı. Etkin
bir soruşturmanın yürütülmediği gibi süreç içerisinde objektif bir yaklaşımın
yürütülmediği söylenebilir. Bu kapsamda olay sırasında ve öncesinde doğan
mevcut soru işaretleri de giderilmedi. Failin silahla poz verdiği pek çok fotoğrafı
olmasına karşın bilişim polisi işlem yapmadı, fotoğraflar araştırılmadı. İzmir
Emniyet Güvenlik Şube'nin bina önünde nöbet tutmasına rağmen saldırı başlar
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başlamaz olaya müdahale edilmedi. Hatta polisin faili gözaltına aldığı sırada, faile
ilk sorduğu sorunun “ismin ne abicim” diye sorduğu videolarda görüldü.99 Olayın
arka planı aydınlatılmadan fail, 24 saatlik gözaltı sürecinin ardından hızla
tutuklandı. Bu hızlı tutuklama, geride birçok soruyu cevapsız bıraktı.
Haziran ayının sonunda partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ise HDP’nin kapatılması gerektiğini savunurken şu cümlelerle
Deniz Poyraz’a terörist dedi:
“Kılıçdaroğlu, Deniz’i öldürdüler, istiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu
olmasın sözlerini neye dayanarak söylemiştir? Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim
olduğunu ben size söyleyeyim. PKK’nın kırsal hattının sorumlusu, şehirden dağa
çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden kalkanın içinde
yer alan milis işbirlikçisidir. Milis işbirlikçisi, kasaba ve şehirlerde, yalnız ve
sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain
eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir”.100
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B.SALGIN KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRMEK

Salgın hastalık döneminde, maske, sokağa çıkma yasağı ve fiziksel mesafe
kurallarına aykırılık gerekçesiyle kesilen cezaların yanında, SGK, trafik ve geciken
vergi borcu cezaları yüzünden yurttaşlar milyarlarca TL’lik ödeme yapmak
zorunda kaldı. Salgının ülkede görüldüğü Mart 2020’den bugüne kadar kesilen
cezaların toplam tutarı, 20 milyar 830 milyon 376 bin TL oldu. Salgın döneminde
devletin en yüksek ceza tahsilatı, 2 milyar 576 milyon TL ile bu yılın mart ayında
gerçekleşti.
Bu yılın salgın hastalıkla geçen beş ayında, ödenen toplam ceza miktarı ise 8
milyar TL’yi buldu. Covid-19 salgınının görülmediği son yıl olan 2019’un ilk beş
ayında ise bu tutar 4.6 milyar TL olarak kayıtlara geçmişti. Maliye Bakanlığı’nın
verilerine göre, en çok ceza, idari cezalar kapsamında verildi. Bu cezalar arasında
ise pandemi kısıtlamalarına uymayanlara yönelik yaptırımlar yer alıyor.
Yurttaşa milyarlarca TL’lik cezalar veren ve bu cezaların tahsilatını
gerçekleştirmek için girişimlerde bulunan iktidar, yandaşlarını korumak için ise
milyarlarca TL’den feragat etti. Sadece İstanbul Havalimanını işleten Kalyon,
Cengiz, Limak ve Mapa’nın ortak olduğu İGA’nın 1 milyar 45 milyon avro olan
kira borcu tek kalemde silindi. Ayrıca aynı şirketlere İstanbul Havalimanı’nda
kurallara uymadığı gerekçesiyle 2020 yılı boyunca kesilen cezaların tamamı da
iptal edildi. İGA’ya tanınan toplam istisnanın, yurttaşlara kesilen toplam cezadan
daha fazla olduğu ifade edildi. Ayrıca Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı
Kararıyla Cengiz Holding iştiraki Eti Bakır'ın Samsun'da 1,6 milyar liralık gübre
üretim tesisine proje bazlı devlet desteği sağlanacak.
Kredi paketleri ile salgın döneminde iyice yoksullaştırılan esnafa yapılan yardım,
kesilen cezaların yanında çok küçük kalıyor. Halktan salgın sürecinde 20 milyar
TL’den fazla para toplayan AKP, “büyük müjde” olarak duyduğu esnaf yardımı
için sadece 4.5 milyar TL harcadı.101
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2 Mayıs 2021’de tam kapanma döneminde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş
katılarak İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine rağmen 30 kişilik sayı sınırı aşılmış,
görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki göstermişti. Halkın Kurtuluş Partisi
(HKP) avukatları, görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş hakkında “Görevi Kötüye Kullanma,
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma, Kamu Görevlisinin Suçu
Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek 4 Mayıs 2021’de İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı, hiçbir işlem yapmadan “kamu adına soruşturma
yapılmasına yer olmadığına” karar verdi. Kararda, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar
hakkında soruşturma yapılamayacağına, soruşturma başlatılması için TBMM’de
salt çoğunluğun vereceği önergeyle soruşturma açılacağı iddia edildi. Suç
duyurusunda yer alan İstanbul Valisi ve İstanbul İl Emniyet Müdürü ilgili somut
iddia oluşmadığı, iddiaların "soyut" olduğu belirtildi.102
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C. TEMEL HAKLAR
1. Bilgi Edinme Hakkı
●

TÜİK, her yıl 24 Haziran’da yayınladığı yıllık ölüm istatistiklerini bu yıl
açıklamadı. Kurum, 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, ertesi gün
yayınlayacağı veriler için ileri bir tarihi işaret etmişti: “Ulusal Veri
Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’da
yayımlanması planlanan “Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020” haber
bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların
henüz tamamlanmamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”103
Çalışmaların neden tamamlanamadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken
veriler halen açıklanmadı.
TÜİK’in açıklamasının hemen öncesinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, “Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik.
Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise
bundan çok daha büyük” ifadelerini kullanmıştı.
Türk Tabipleri Birliği’ne göre Sağlık Bakanı Koca’nın ifadeleri bir itiraf
niteliğinde. Bu açıklamanın ardından konuyu değerlendiren Türk Tabipleri
Birliği Pandemi Çalışma Grubu ve Merkez Konseyi, “Sağlık Bakanı
23.06.2021 tarihinde yaptığı basın toplantısında, salgın ve salgına bağlı
nedenlerden dolayı ölümlerin 150 binin üzerinde olduğunu itiraf etti. Bu
sayı, şimdiye kadar açıklanan resmi sayının 3 katından fazla. Biz Türk
Tabipleri Birliği (TTB) olarak, Covid-19’a bağlı gerçek ölüm sayısının çok
daha yüksek olduğunu ve salgın ölümlerinin manipüle edildiğini, gerçek
ölüm sayılarının açıklananın en az 3,5 katı olduğunu birçok kez veriler ile
ortaya koyduk. Bakanın açıklamasıyla TTB’nin şimdiye kadar söyledikleri,
vaka sayısında olduğu gibi ölüm sayılarında da teyit edilmiş oldu” dedi.
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●

Aynı şekilde TÜİK, veri takvimine göre 16 Temmuz günü yayımlanması
planlanan '2020 Uluslararası Göç İstatistikleri'ni de ertelediğini duyurdu.
Ancak bu ertelemenin gerekçesi de yine çalışmaların tamamlanamadığı
ifadesi dışında açıklanmadı.104

●

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Covid’den ölüm
sayısının Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriden 8 bin 87 fazla olduğunu
belirtti. İlgezdi, yaptığı açıklamada, Mart 2020-Ağustos 2021 tarihleri
arasında CHP’li büyükşehir ve il belediyelerindeki salgın hastalık- Covid
ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriden 8 bin 87 fazla
olduğunu bildirdi. İlgezdi, “Türkiye nüfusunun yüzde 48,8’sini oluşturan
CHP’li belediyelerdeki ölüm sayısı 64 bin 797, Sağlık Bakanlığının tüm
Türkiye Covid vefat sayısı ise 56 bin 710. Türkiye’nin geri kalan 60
ilindeki Covid-19 ölüm eğiliminin bu raporda yer alan 21 ilin ölüm hızıyla
eşdeğer olabileceği varsayılırsa, pandeminin 18. ayında Türkiye’de Covid19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2,3 kat daha
fazla olarak 132 bin 851 kişi olabileceği tahmin edilmektedir” dedi. 21
belediyenin toplam nüfusunun 40 milyon 782 bin 144, Türkiye’nin toplam
nüfusunun ise 83 milyon 614 bin 362 olduğunu vurgulayan İlgezdi, şöyle
devam etti: “Belediyelerdeki ölüm rakamlarını bir projeksiyonla tüm
ülkeye uyguladığımız zaman 132 bin 851 kişinin bulaşıcı hastalıklar
nedeniyle vefat etmiş olabileceği sonucu çıkmaktadır. Salgının başından
beri şeffaflıktan uzak olan bakanlık verileri daha da güvenilmez oldu. CHP
tarafından yönetilen 21 ilde Mart 2020-Ağustos 2021 tarihleri arasında
bulaşıcı hastalık ölüm hızı hesaplandığında, milyon kişide en yüksek
bulaşıcı hastalık ölüm hızının sırasıyla Tekirdağ, Bolu, Kırşehir ve
İstanbul’da oldu. 21 ilimizden alınan verilere göre, pandeminin ölümler
açısından 3 ilde Sağlık Bakanı tarafından Türkiye’nin Wuhan’ı diye
nitelenen İstanbul’dan bile daha fazla etkili olduğu anlaşılıyor.”105

●

Salgının yarattığı gerçek yıkımın boyutunu ölçebilmek için “fazladan
ölümlere” bakılması gerektiğini vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, “Fazladan ölüm, normal
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zamanlarda beklediğimiz ölümlerden fazla gerçekleşen ölümler. Ölüm
verilerini internetten paylaşan 23 belediyeden ulaştığım sayılara göre,
Türkiye’deki ölümlerin yüzde 48’inin olduğu yerlerde, salgının başından
CHP’nin aldığı tarih olan ağustosa kadar olan dönemde tespit ettiğim
fazladan ölüm sayısı 80 bin.” dedi. CHP’nin elde ettiği sayıyı Türkiye
geneline uyguladığında 133 bin ölüm olabileceğini açıkladığını anımsatan
Yaman, “Türkiye projeksiyonuna göre, bu sayı ağustos ayı itibarıyla 160
bin civarında. Bu projeksiyonu yaparken 2020 Mart-Temmuz arasındaki
salgın kaynaklı ölümlerin yarısının İstanbul’da gerçekleştiğini, temmuzdan
sonra tüm Türkiye’ye eşit yayıldığını kabul ediyor, Şubat 2021 sonrasını
ise yüz binde vaka sayılarına göre hesaplıyorum” ifadelerini kullandı.
Kendi tespitiyle 2020’de fazladan ölüm sayısının 110 bine yakın olduğunu
aktaran Yaman, “Bakanlığın açıkladığı Covid-19 ölüm sayısı ise 21 bin
civarında. Yani fazladan ölümler 5 kat civarında. Fakat 2021’de bu tablo
değişti. Artık ölümlerin 5’te 1’i değil, yarıya yakını açıklanıyor. Tüm
salgın dönemine baktığımızda fazladan ölüm sayıları resmi Covid-19
ölümlerinin üç katı” diye konuştu. 106
●

Haziran-Eylül döneminde TBMM’ye milletvekilleri tarafından bilgi
edinme kapsamında 5 bin 536 soru önergesi verildi. Bunların yalnızca bin
35’i yanıtlandı.

2. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü
●
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Suruç Katliamı’nın 6’ıncı yılında Ankara Konur Sokak’tan, "Suruç için
adalet, herkes için adalet", "Suruç’un hesabı sorulacak" sloganları eşliğinde
Güvenpark’a gitmek isteyenler polislerce engellendi. Çok sayıda kişiyi
gözaltına alındı. Polis, eylemcileri yerdeyken tekmeledi ve darp etti.
İzmir'de ise, Suruç Katliamı'nda ölenleri anmak isteyen gençlik örgütleri,
Karşıyaka İzban Durağı önünde toplandı. Ancak yürüyüşe izin vermeyen
polisler, yine biber gazı kullandı ve çok sayıda kişiyi darp edilerek
gözaltına aldı. Aynı şekilde İstanbul’da da katliamın yıl dönümü nedeniyle
gerçekleştirilen basın açıklamasından sonra yürüyüş yapmak isteyenlere
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izin verilmedi. Plastik mermi ve biber gazı kullanan polisler, eylemcileri ve
gazetecileri darp etti.107
●

Gümüşhane’de polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücüsü Murat
G.’nin (24) arkasında yolculuk yapan Serkan G. (30) isimli kişi, polisin
ateş etmesi sonucu boynundan vuruldu. Ağır yaralanan kişi tedavi altına
alınırken, vatandaşlar olayı Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde
protesto etti ve 'Katil polis istemiyoruz' sloganlar attı.108

●

Ankara Kadın Platformu’nun, 12 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul
Sözleşmesi’nden geri çekilme tartışmaları ve sözleşmenin etkin
uygulanması için yaptığı eylemin ardından 33 kadın hakkındaki yargılama,
Haziran ayında Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. İlk
duruşma öncesi basın açıklaması yapmak isteyen kadınlar, Ankara
Adliyesi önüne alınmadı. Polis, açıklamaya gelenlere izin vermedi,
kadınlardan gözaltına alınanlar oldu. 109

●

15-16 Haziran direnişinin 51. yılında pek çok ilde basın açıklamaları
yapıldı. Yoğurtçu Parkı'nda toplanan DİSK üyeleri adına konuşma yapan
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 15-16
Haziran 1970'deki baskıyla bugünkü baskının aynı olduğunu ifade ederek,
"DİSK 15-16 Haziran Direnişi'nde de işçilerin refah seviyesinde ücret
alması için mücadele ediyordu, bugün de bunun için mücadele ediyor. O
gün de can veriyorduk bugün de can veriyoruz. Bize yol gösterenlerin
ışığında, bildiğimiz yolda yürüyoruz" diye konuştu.110 Bursa’da da DİSK,
KESK, TMMOB ve Bursa Tabip Odası Kent Meydanı’nda basın
açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Birleşik Metal İş Sendikası Bursa
Şube Sekreteri Osman Sütçüoğlu, “Ekonomik kriz ve salgın ile beraber bu
ülkenin işçileri başta olmak üzere geniş halk kesimleri ağır bedeller
ödüyor. İşsizlik rekor kırıyor. Çarşıdaki, pazardaki zamlar ücretleri
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Ankara, İzmir ve İstanbul'da Suruç Katliamı anmasına polis engeli, https://t24.com.tr/haber/ankara-izmirve-istanbul-da-suruc-katliami-anmasina-polis-engeli,967142, Erişim Tarihi: 12.08.2021
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İstanbul Sözleşmesi protestosu nedeniyle yargılanan kadınlara destek veren kadınlara müdahale,
https://kisadalga.net/haber/detay/istanbul-sozlesmesi-protestosu-nedeniyle-yargilandigi-durusma-oncesindegozalti_7745#.YL4Bal4YXFo.twitter, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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eritiyor. Ekmeğimiz küçülüyor, faturalarımız kabarıyor. Bir yandan
yoksulluk, diğer yandan servetler artıyor. İktidarın politik tercihleri
adaletsizliği büyütüyor” dedi. Asgari ücretten tıkır tıkır vergi kesilirken, üç
beş şirketin milyonluk vergileri sıfırlanıyor diyen Sütçüoğlu,
“Ücretlerimizden kesintiler sürerken patronlara kıyak üzerine kıyak
yapılıyor. Üç beş şirketin payına ballı beton ihaleleri, işçilerin payına ise
Kod-29 ile tazminatsız işten atılmak, ücretsiz izin, asgari ücretin altında
kalan “Kısa Çalışma Ödeneği” düşüyor. Ülkeyi yönetenlerin tercih ettiği
yol, milyonlar için sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam vaat
etmediğini” söyledi. Ayrıca, kod-29’a ve ücretsiz izne son verilmesi;
asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintilerin sıfırlanması; İşsizlik
Sigortası Fonu kaynaklarının işçilere ve işsizlere harcanması; işsizliğe
karşı kamu istihdamının arttırılması ve çalışma sürelerinin azaltılması;
pandemide işini ve gelirini kaybedenlere kaynak ayrılması; örgütlenme,
özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılması
talepleri ise basın açıklamalarında sıralandı.111
●

19 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İstanbul Sözleşmesi mitingine
çağrı yapmak için Sakarya Caddesi'nde buluşan kadınlar ve LGBTİ+'lar
polisin sert saldırısıyla karşılaştı. Polisin sıktığı biber gazından etkilenenler
baygınlık geçirirken saldırıya devam eden polis, aralarında Halkevleri
Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün de yer aldığı 18 eylemciyi gözaltına
aldı. Gözaltındakiler gece yarısına doğru serbest bırakıldı.112

●

Açlık grevleri ile HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırı ve bir partilinin
öldürülmesi olayına dikkat çekmek için Diyarbakır Ofis Sanat Sokağı’nda
yapılmak istenen basın açıklamasına polis saldırdı.113

●

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) 26 Haziran’da İstanbul
Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesini derhal durdurması ve
hukuken yok hükmündeki Cumhurbaşkanı kararlarını iptali etmesi için
Danıştay 10. Dairesi’ne ek dilekçe vermek ve konu hakkında basın
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açıklaması yapmak için Ankara’da Danıştay binasının önüne çağrı yaptı.
Ancak sabah saatlerinden itibaren, Danıştay binasının önünde yapılmak
istenen buluşma polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Araçla gelen
kadınların araçları polis tarafından durduruldu, sadece yaya geçişlerine izin
verildi. Farklı yerlerden gelen kadınlara, “Sizin bir araya gelmenize izin
vermeyeceğiz”, “Basın açıklamasına izin vermiyoruz”, “Sadece dilekçe
verecekler tek tek girebilir” denilerek kadınların buluşması engellenmeye
çalışıldı. "Etrafımız polislerce çevrildi" diyen kadınlar, Danıştay binasına
yaklaştırılmadıklarını, Danıştay önündeki kaldırımdan yürümelerine hatta
gölgede durmalarına dahi izin verilmediğini belirti. Konuya ilişkin
açıklama yapan kadınlar, "Polis tarafından akan trafik durduruldu, karşı
kaldırıma geçmeye zorlandık. 'Anayasal haklarımızı kullanmak istiyoruz'
dediğimizde 'Anayasa'dan başka kanunlar da var' yanıtını aldık" dedi.
Toplanma ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğinin altını çizen EŞİK
gönüllüleri, "Bir yüksek mahkeme olan Danıştay’a dilekçe vermemiz ve bir
kamu binasına girmemiz engellenmeye çalışıldı. Tüm bunlara rağmen, iki
farklı yerde toplanabildik ve görüşlerimizi basınla paylaştık. Ayrıca, iki
farklı kadın örgütü adına yürütmenin derhal durdurulması gerektiğine dair
ek dilekçe verdik" ifadelerine yer verdi.114
●

114

Güngören Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle ‘rantsal
dönüşüm’ projesine sokulmak istenen İstanbul Güngören’e bağlı
Tozkopara Mahallesi sakinleri Ankara’ya gitti. Davaların bir an önce
sonuçlanması talebiyle ilk olarak Danıştay Başkanlığı Binası önünde
pankart açan yurttaşlar, ardından CHP İl Binası önünde bir araya geldi.
Danıştay önünde yürütmeyi durdurma kararlarının iptaline tepki gösteren
mahalleli adına basın açıklamasını Serap Halis okudu. Davanın
sonuçlanmaması sebebiyle mağduriyetlerin arttığını ifade eden Halis,
“Bugüne kadar yapılan yıkımlardan sonra Danıştay 6. Daire’nin riskli
alan kararı iptal olursa evleri başlarına yıkılan mağdurların kaybını kim
nasıl karşılayacak?” diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,
süreçte açık bir sözleşmenin olmamasına dikkat çekti. “Sadece aç
kalmadan ayakta durabilmek için mücadele ediyorlar” diyen Özkoç,
şunları söyledi: “Evleri varken şu anda evleri ellerinden alındı.

Danıştay önünde açıklama yapmak isteyen kadınlara polis engeli: "Anayasa’dan başka kanunlar da var",
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Elektrikleri, doğalgazları kesildi.” Özkoç, iktidara ise “Sözleşme
hazırlayın. Engelli ve hastalara öncelik tanıyın. Haklarını anlatın. Nasıl
yapılacağını, ne kadar süreceğini bildirin. Onları karşınıza değil, yanınıza
alın” diye seslendi. Haluk Çavuşoğlu da AKP Genel Merkezi ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na yaptıkları görüşme tekliflerinin reddedildiğini
söyledi: “Bizi dinlemediler. En azından temsilci alın dedik, onu da kabul
etmediler. Yani bir randevu alamadık. 'Bakanlar burada yok' diyerek
geçiştirdiler. Ancak biz kazanana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz.”115
●

115

Manisa’nın Soma ilçesinde 15 yıldır tazminatları ödenmeyen Uyar
Madencilik işçileri, mücadelesini sürdürüyor. Bağımsız Maden İş
Sendikası’na üye işçiler geçtiğimiz aylarda Ankara’ya yürüyüş
düzenleyerek yetkililerden tazminatlarının ödeneceğine dair söz almışlardı.
21 Ekim'de yetkililerle görüşen işçiler, aradan geçen zamanda bir adım
atılmaması sonrasında 5 Temmuz’da sabah saatlerinde Ankara’ya giderek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne giderek eylem yapmak
istediler. Polis, madencilerin otobüsünü Ankara girişinde durdurdu.
Madenciler, Ankara-Eskişehir Yolu üzerinde, Dumlupınar Bulvarı
üzerindeki beklerken, aralarından 5 kişinin bakanlık yetkilileri ile
görüşmelerine izin verildi. Maden işçilerden İdris Sarıkaya, sözlerin
tutulmadığını söyleyerek, “Görmeyen gözüm ve topal bacağımla bugün
buradayım. Sayın milletvekilleri ayağınıza defalarca geldik. Bize kaç defa
bu sorunların çözümü için sözler verildi ve hiçbir söz tutulmadı. Artık
sizlerin sözlerinize güvenmiyoruz. Bizim karşımıza bugün emniyet güçleri
çıktı ve Ankara’ya giremeyeceğimizi söylediler. Sayın Süleyman Soylu
sizinle İzmir’de görüştüğümüzde bize söz vermiştiniz. Konuyu 15 Ocak
tarihine kadar çözeceğinizi söylediniz. Biz sizin sözünüz üzerine
Manisa’daki eylemlerimizden vazgeçip beklemeye geçmiştik. Sözünüzü ne
zaman tutacaksınız! Sözünüze, adalet yemininize saygınız varsa bu
görmeyen gözlerin hesabını vereceksiniz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz
biz Türkiye Cumhuriyetinin bize biçtiği adaletin uygulanmasını istiyoruz.
Haklarımızı almadan bu yoldan geri dönmeyeceğiz” şeklinde

Tozkoparanlılar Ankara'ya gitti: AKP ve Bakanlık görüşme için randevu vermedi,
https://www.birgun.net/haber/tozkoparanlilar-ankara-ya-gitti-akp-ve-bakanlik-gorusme-icin-randevuvermedi-350691, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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konuştu.İşçilerin eylemine CHP Manisa Milletvekilli Özgür Özel de destek
verdi.116
●

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Konya’da yaşayan Dedeoğulları
ailesinin evinin basılarak 7 kişinin öldürüldüğü ve ardından evin ateşe
verildiği olayla ilgili açıklama yapmak amacıyla Çankaya Belediyesi
önünde çağrıda bulundu. Belediyenin etrafını ve Sakarya Caddesini abluka
altına alan polis, kitleyi belediyenin önüne almadı. Eğitim Sen 5 No’lu
şube önüne geçmek isteyen kitleyi bina önünde ablukaya alan polis basın
açıklamasını şube önünde yapılamayacağını söyledi. Çıkan arbedede polis
biber gazı sıktı. Bunun üzerine sloganlarla KESK Genel Merkezine
yürüyüşe geçen kitle, polis tarafından genel merkez önünde tekrar
ablukaya alındı. Bir çok sendika üyesi uzun süre ablukada tutuldu. Polis
müdahalesini çeken Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Delal Akyüz,
polisler tarafından darp edildi. Akyüz’ün telefonuna el koyarak çektiği
fotoğrafları silen polisler ardından gazeteciyi serbest bıraktı.117

●

İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya Grubu'nun çağrısıyla Çankaya
Belediyesi önünde bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+'lar geçen günlerde
katledildiği öğrenilen Azra Gülendam Haytaoğlu ve Emine Gökkız için ses
çıkarttı. Polis, kadınları Çankaya Belediyesi önünde ablukaya aldı.
Aralarında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün de bulunduğu 15
kişinin gözaltına alındığı eylemde polis, gazetecilerle eylemciler arasına da
metrelerce mesafe koyarak barikat kurarak gazetecilerin çekim yapmasını
engelledi118

●

Viranşehir’de bir grup çiftçi, Şanlıurfa-Mardin karayolunu, Dağyanı
mevkiinde traktörlerle ulaşıma kapattı. Jandarma, uzun araç kuyrukları
oluşan yolda güvenlik önlemi aldı. Eylem sırasında çiftçiler, “AK Parti
İstifa” slogan attı. Çiftçiler, enerji kesintileri nedeniyle Dicle Elektrik
A.Ş.’yi (DEDAŞ) protesto etti. Çiftçiler, kesintiler nedeniyle sulama

116
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yapamadıklarını ve ürünlerinin tarlada kuruduğunu iddia etti.119 CHP
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından çiftçilerden
18’inin gözaltına alındığını duyurdu.120
●

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde
“Savaşa karşı barış, ırkçılığa karşı eşitlik” sloganıyla saat 17.30’da
Anıtpark’ta miting düzenleme kararı aldı. Mitingin Ankara Valiliği
tarafından günün en sıcak saati ve mesai saatlerini kapsayan 15.00’e
çekilmek istediğini belirten Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, bu
durumu fiili olarak engelleme olarak niteledi ve yapılan müzakerelerin
sonuç vermediğini açıkladı.121

●

Bel Karper fabrikasında Tekgıda-İş Sendikası’nda örgütlü işçilerin toplu
sözleşme talebiyle başlattığı grev eylül ayı itibariyle 100 günü geçti.
Grevin ilk gününden bu yana beyaz yakalıları, depo çalışanlarını ve
dışarıdan kayıt dışı getirdiği işçileri üretim bandında çalıştırarak yasaları
çiğneyen işverenin grev kırma girişimi ise devam ediyor. Kayıtdışı
çalıştırılmak üzere fabrikaya işçi taşıyan servisin önü grevdeki işçiler
tarafından kesildi. Servislerin fabrikaya girişinin engellenmesiyle birlikte
grev alanına Jandarma geldi. Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı
Yunus Durdu yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “6 yıldır toplu sözleşme
mücadelesi veriyoruz. Yargının kesin kararı var. Fabrikada toplu sözleşme
yapma yetkimiz var. Biz 6 yıldır bunun için uğraştık. Şimdi 17 Mayıs’tan
beri başlatmış olduğumuz grevde işveren ilk günden beri grev kırıcılığı
yapıyor. Bu yasaları çiğnemektir. Yine bugün Bel Karper grevinin 107’inci
gününde işveren buradaki grevimizi kırmak için kaçak yollarla işçi
çalıştırmaya çalışıyor. Biz burada çalışanlar olarak işçiler olarak bütün
yasal haklarımızı doğru bir şekilde kullanıyoruz. Jandarma ve Çorlu
kaymakamının işverenin yaptığı hukuksuzluğu tespit etmesine rağmen Bel
Karper işvereni yine yasaları çiğnemeye devam ediyor. Bugün de yine Bel
Karper işvereni sabah biz servislerin önüne geçip jandarmayı
çağırdığımızda jandarma içeriye kaçak sokulmaya çalışılan işçilerin
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olduğunu tespit etti. İşçiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Bundan sonra burada kim yasaları çiğniyorsa izin vermeyeceğiz.
Fabrikaya kayıt dışı çalıştırılmak istenen hiç kimseyi sokmayacağız.”122
●

Hükümetin OHAL dönemi yetkilerini 2024 Temmuz’una kadar uzatan
torba yasa AKP ve MHP oylarıyla Meclis’te kabul edildi. Uzatılan
maddeler şöyle:
Valiler, kentin belli yerlerine belli kişilerin 15 gün boyunca giriş ve çıkışını
yasaklama yetkisine üç yıl daha sahip olacak. Valiler aynı zamanda belli
yerlerde ve belli saatlerde kişilerin sokağa çıkmasını, araçların trafiğe
çıkmasını yasaklama yetkisine de üç yıl daha sahip olacak. Valiler ayrıca
toplantı ve gösteri yürüyüşlerini sınırlama ya da erken dağıtma gibi
yetkilerini üç yıl daha sürdürecek. Gözaltı süreleri dörder günlük sürelerle
uzatılarak toplamda 12 güne çıkarılabilecek.

3. Güvenli ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı
●

TÜİK’in açıklamış olduğu Hanehalkı İşgücü verilerine göre mevsim
etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı toplamda 3 milyon 902 bin
kişi iken, DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı
işsiz sayısı 8 milyon 421 bin olarak gerçekleşti. Cinsiyete göre işsizlik
oranlarına bakıldığında kadın işsizliğinin tüm türlerde erkeklerden yüksek
olduğu, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde
yüzde 10,8 iken kadınlarda yüzde 14,4 olduğu görüldü. 123

●

Yaklaşık 4.2 milyon kamu emekçisinin ve 2.2 milyon emeklisinin
aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem
Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının ev sahipliğinde 2 Ağustosta başladı. Toplantıda konuşan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye, çalışanlarını
enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada
meseleyi ele alacağız” ifadelerini kullandı. Bu yıl birlikte hareket etme
kararı alan Memur Sen ve Türk-İş, ortak talepler belirledi. İki
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konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de
yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam
yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.
Konfederasyonların ortak talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek
gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da
bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının
karşılanması gibi maddeler de yer alıyor. En düşük brüt ücretin 4 bin 800
liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar
için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin
577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira
arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6
ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi.124
Ağustos ayında sonuçlanan görüşmeler sonucunda en düşük işçi maaşı,
500 lira iyileştirme ve zamla birlikte brüt 4 bin 566 lira oldu. Üzerinde
anlaşmaya varılan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve
Protokolü'ne ilişkin açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin özetle
şunları söyledi: "Yaklaşık 700 bin civarında toplu sözleşme sürecindeyiz,
bu sürecin sonuna geldiğimiz için mutluyum. Toplu sözleşme imzasını
bugün buraya onun için geldik. DİSK'in kamu ile toplu iş sözleşmesi yok, o
yüzden bugün burada değil. Ekonomide de sorunlar var. Her şeye rağmen
Türkiye büyümeyi artıran bir ülke. Önemli olan refahın toplumla
paylaşılması. Bu paylaşma süreçlerinin en önemli süreçleri toplu
sözleşmelerdir. Bu toplu pazarlığın bugün geldiği aşamada ümit ediyorum
çalışanlarımızı ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldiğimizi
düşünüyorum.”125
Sonuç olarak, 2022 için yüzde 5+7, 2023 için de yüzde 8+6 zamda
anlaşıldı. İki yılda da enflasyon farkı verilecek. 135 TL olan toplusözleşme
ikramiyesi 400 TL olacak.
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●

TÜİK’e göre Haziran’da işsizlik oranı 2,5 puan azalarak yüzde 10,6 oldu.
Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 13,2 olarak gerçekleşmişti. İstihdam
edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi
artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile
yüzde 44,9 oldu. Bu kapsamda Tüik’in verilerince pandemi öncesine göre
işsizlik oranı düşmüş oldu. Paylaşılan verilerin doğruluğuna ilişkin pek çok
kişi tepkisini gösterdi. 126
TUİK Temmuz ayı işsizlik oranını ise 1,4 puanlık artışla yüzde 12'ye
yükseltti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 902 bin kişi oldu.

●

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, göçmenlerin ucuz işçi olarak
çalıştırılmasını değerlendirdiği bir çalışma yayımladı. Çalışmaya göre,
Türkiye’de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıtdışı ve düşük ücretlerle
istihdam ediliyor. Kayıtlı Suriyeli göçmenlerin yüzde 20,4’ü 15-24 yaş
arasından oluşurken, nüfusun yüzde 29,8’i ise 10 yaş altı çocuklardan
oluşuyor. Resmi olmayan verilere göreyse, genç nüfus ve üzeri
göçmenlerin 1 milyonun kayıt dışı çalıştırıldığı düşünülüyor. Çalışmaya
göre, Türkiye’de izinli yabancı çalışan sayısı 2019 yılında 145 bin 232
kişiyken, bunun 63 bin 789 Suriyeli işçilerden oluşuyor. Araştırmada kayıt
dışı çalıştırılan Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak tarım, inşaat, tekstil gibi
sektörlerde istihdam edildiği belirtildi. Ağbaba, bu iş kollarında iş
cinayetlerinin ve düşük ücretlerin verildiğini söyleyerek, 2015-2020 yılları
arasında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 558 göçmen olduğuna dikkat
çekti. Hayatını kaybeden işçilerden yüzde 13’ü Afgan, yüzde 65’i Suriyeli
ve geri kalan yüzde 22’sinin başka ülkelerin vatandaşı olduğu ifade
edildi.127

●

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm
Bel-Sen) Diyarbakır Şubesi Kadın Meclisi, kayyım yönetimindeki
belediyelerde özellikle kadın çalışanlara uygulanan mobbing ve sürgünlere
ilişkin şube binasında basın toplantısı düzenledi. Tüm Bel-Sen Diyarbakır
Şube Eşbaşkanı Nihal Yanık Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü’nün kadın
çalışanlar üzerinde uyguladığı sürgün ve mobbing'le ilgili sendika olarak
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Rakamlar açıklandı: TÜİK'e göre işsizlik geriliyor!, https://www.birgun.net/haber/rakamlar-aciklandi-tuike-gore-issizlik-geriliyor-354663, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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defalarca kendisiyle görüşmelerine rağmen tutumundan vazgeçmediğini
aktardı. Kurumda kadın personellerin farklı birimlere sürgün edilmelerinin
devam ettiğini söyleyen Yanık, “Kadınları çalışmaktan ve mücadele
etmekten caydırma gayreti içerisinde olan kayyımın yönetici kadrosu şunu
iyi bilmelidir ki; uygulanan bu cinsiyetçi ayrımcılık ve eşitsizlik son
buluncaya dek mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.128
●

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1 Eylül'de açıkladığı kapsamlı
rapor, Türkiye'de güvenlik şemsiyesi altında olanların dahi “fakir”
olduğunu ortaya koydu. Dünyada 4.1 milyar kişinin tamamen sosyal
güvence koruması dışında olduğunu ortaya koyan rapora göre, sosyal
güvence şemsiyesi altında olanların da ciddi bir fakirlik tehlikesi içinde yer
aldığı belirtiliyor ve “seçilmiş” ülkelerdeki ortalama emekli maaşının o
ülkenin yoksulluk sınırına oranı karşılaştırılıyor. Veriler Türkiye'nin
ILO'nun emekliler için fakirlik göstergesi olarak belirlediği yüzde 50'lik
sınırın çok altında kaldığını gösteriyor. Örneğin, Uganda'da emekli maaşı
ülkenin yoksulluk sınırının yüzde 43.5'ine karşılık geliyor. Bu oran
Mısır'da yüzde 91.2, Endonezya'da yüzde 56.1, Azerbaycan'da yüzde 46.6,
Mozambik'te ise yüzde 32.7'yi buluyor. Türkiye'de ise bu oran sadece
yüzde 21.7. Raporda, “Pratikte, bazı ülkelerde sosyal güvenlik destekleri
minimum standartlarının da altında kalıyor. Örneğin; birçok ülkede emekli
aylıkları, ülkenin yoksulluk sınırının yüzde 50'sinin dahi altında. Bu
ülkelerde emekli maaşı ile yaşayan yaşlı kesim, güvence altında olmasına
rağmen fakir olarak tanımlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.129

●

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre yalnızca temmuz
ayında 146 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2021 yılının yedi ayında
iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi sayısı ise kayıtlara 301 olarak
geçti. Ancak TOKİ’ye iş cinayetleri hakkında verilen soru önergesinin
yanıtında “Sadece iş kazası neticesinde gerçekleşen ölüm nedeniyle
idaremiz kayıtlarında tutulan bir liste bulunmamaktadır” notu düşüldü.
TOKİ yanıtında, 1 Temmuz 2017 ile 26 Temmuz 2021 yılları arasında
idare aleyhine açılan davaların sayısı da paylaşıldı. İş kazaları nedeniyle en
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çok dava 33 dava ile 2018 yılında açılırken Temmuz 2017-Temmuz 2021
dönemleri arasında açılan davaların toplam sayısı 106 olarak kaydedildi.130
Ağustos ayında ise en az 174 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
Ölenlerin 7’si kadın işçi, 167’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım,
ticaret, sağlık ve konaklama iş kollarında meydana geldi.131 Bunun dışında
yapılan açıklamada salgının on sekizinci ayında (11 Mart 2020 – 10 Eylül
2021) Covid-19 nedeniyle en az bin 209 işçinin hayatını kaybettiği ifade
edildi.132
●

Antalya Manavgat’ta TOKİ ve Eneray Yapı işbirliğinde yapılan inşaatta
işçilerin parası eksik ödendi. İnşaat-İş Sendikası’nda örgütlü işçiler
Ankara’da Yapı’nın genel merkezi önünde eylem yaptı. İşçilerin 50 bin lira
alacağı olduğunu aktaran İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu
Yunus Durdu “Biz arkadaşlarımızın hakkını almadan geri adım
atmayacağız” derken işçiler ise “Sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz”
diye konuştu.133

●

Türkiye’nin ilk yerli arabasının üretileceği ve önümüzde yıllarda seri
üretime başlayacağı planlanan TOGG fabrikası şantiyesinde işçiler sıcak
suya erişimde güçlük çekiyor ve öğle yemeği yemek için saatlerce sıra
bekliyor. Ayrıca işçilerin son maaşlarını da alamadığı iddia edildi. İşçilerle
görüşme yapan İnşaat-İş Sendikası’ndan Nurseli Gözüaçık, şantiyedeki
sorunları şöyle anlattı: “Bin işçiyi aynı saatte molaya çıkarmak akıl kârı
değil. Orada küçücük bir yemekhane var. 1000 işçiyi sığdırmaya
çalışıyorlar. Şimdi mola saatlerinde düzenleme yaptılar ancak sorun
çözülmüş değil. Buradaki sıcak suyla ilgili ise sorun şu: Buradaki işçiler 45 kişilik prefabrik yapılarda kalıyorlar. Bunlar bloklar halinde dizili. 6
farklı blok var. 6 bloktan sadece 1’inde sıcak su akıyor. Yani 20-30 işçi tek
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TOKİ ölümleri kayıtdışı, https://www.birgun.net/haber/toki-olumleri-kayitdisi-354898, Erişim Tarihi:
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yeri kullanmak zorunda kalıyor. Aslında her blokta sıcak su olması
lazım.”134
●

Adana’da A101 işçisi doğum izni aldığı halde izin almadan devamsızlığa
karşılık gelen Kod48’le işten çıkarıldı. Mağaza Market-Sen tarafından
yapılan açıklamada “A101 her türlü işgüzarlığı yaparak işçilerin haklarını
ellerinden almaya çalışıyor. İşçileri kölece çalıştırmaya, ağalıkla
yönetmeye, dilediği zaman kodlara başvurarak işten çıkarmaya çalışıyor”
denildi. Normalde 8 hafta doğum öncesinde, 8 hafta da doğum sonrasında
olmak üzere hamile işçilerin toplam 16 hafta doğum izni hakkı bulunuyor.
Buna rağmen yaşanan olayda işçinin hamileliğin 8. ayına kadar çalıştığı
belirtildi. Doğum izni kullanalı 1 ay olmuşken hakları hiçe sayılıp, Kod 48
bahanesiyle işten atılan işçinin hakları için mücadele edeceği belirtildi.135

●

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil ve harç gibi
alanlarda hammadde üretimi yapılan Bozzetto Kimya fabrikasında işçiler,
çalışma şartlarının ağırlığından, iş güvencelerinin ve iş güvenliğinin
olmamasından dolayı DİSK’e bağlı Lastik-İş’te örgütlenmeye başladı.
Sendikanın işyerinde çoğunluğa ulaşmasıyla birlikte bakanlıktan yetki
tespit yazısı beklenirken, işçilerin sendikalaştığını duyan patron yaklaşık
iki hafta önce 2 işçiyi ücretsiz izne çıkardı, 4 işçiyi ise Kod 29’la işten attı.
Bunun üzerine işçiler direniş başlattı.136

●

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Manisa’nın Soma ilçesinde 15 yıldır
tazminatlarını alamayan Uyar Madencilik işçilerinin alacaklarının Türkiye
Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ödeneceğini açıkladı. Bağımsız
Maden-İş ve Uyar Maden İşçileri Meclisi’nden 3 kişilik heyet, TKİ Genel
Müdürü Hüseyin Erdoğan, TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Mert
Ayaz, Enerji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Önel
ve TKİ Hukuk İşleri Müşaviri Alper Baran’la görüşme gerçekleştirdi.
Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından tazminat mağduru madencilerin
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ödemelerinin TKİ tarafından en kısa süre içerisinde yapılacağı kararı
alındı.137
●

Gaziantep'te, tadilat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen Abdullah
Şahin (22), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.138

●

Ankara'da inşaat halindeki okulun 5'inci katındaki iskelenin çökmesi
sonucu kalıp ustası kardeşler Şaban Tınış ve Mustafa Tınış hayatlarını
kaybetti.139

●

İzmir Bayraklı mevkinde bulunan bir işyerine haciz takibi için giden İzmir
Barosuna kayıtlı bir avukat, işyeri sahibi tarafından darp edilerek başına
silah dayandı. İzmir Barosu “Baromuz üyesi bir meslektaşımıza İzmir
Bayraklı'da haciz işlemi için bulunduğu işyerinin önünde saldırıda
bulunulmuştur. Meslektaşımızın başına silah dayanmış, kendisi yere
yatırılmış, boynuna ayakla basılmak suretiyle ölüm tehdidinde
bulunulmuştur. Meslektaşımızın güvenlik güçlerinin yardımıyla can
güvenliği sağlanmıştır. Meslektaşın genel durumu iyi olup şu anda Ege
Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilmektedir. İzmir Barosu
olarak hastanede bulunan meslektaşımızın sağlık durumu ve hukuki süreç
baromuzca takip edilmektedir. Meslektaşımıza, yakınlarına ve avukatlık
camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” açıklamasını yaptı. 140

●

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına
yönelik izin ve emeklilik işlemlerine 27 Ekim 2020 tarihinde kısıtlama
getirmişti. Bu yasak 20 Ocak 2021'de kaldırıldı. Bakanlık 3 Mart 2021'de
yayınladığı genelge ile de "Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte
görevinden istifa talebinde bulunan personelin taleplerinin kabul
edilmeyeceğini" duyurmuştu. Haziran ayında gönderilen yazıyla birlikte bu
yasak 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı.141 Kalkan yasakla birlikte pek çok
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ilden sağlık emekçilerinin istifaları gündeme geldi. TBB Genel Sekreteri
Vedat Bulut konu hakkında şu açıklamada bulundu: “Covid-19 nedeniyle
hekimler tükenmişlik içindeler. Gelirlerinde bir düzelme de yok. Ek
ödemeler yapılmadı, yapılanlarda da ayrımcılığa neden oldu.”142 Ağustos
ayında yapılan açıklamaya göre de Bulut, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle
hekimlerin yoğun olarak kamudaki görevlerinden istifa ettiklerini ve son
dönemde de yurtdışında çalışmak için göç ettiklerini dile getirdi. Bulut,
“Bu sayı, son günlerde geçen yıl ortalamalarına göre iki katına çıktı.
Yurtdışına çıkan genç hekimler oradaki tecrübelerini Türkiye'deki sınıf
arkadaşlarına aktarıyor. Onlar da Türkiye'den ayrılıyor. Dünyada hekim
açığı var ve kısa sürede gelişmiş ülkelerde çok daha iyi koşullarda
hekimlik yapıyorlar” dedi. 143
●

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Meltem Günbeği de
Eylül ayında yapmış olduğu açıklamada, “Yurt dışına çıkmak için TTB’den
“Yeterlilik Belgesi” alıp yurt dışına giden hekim sayısı 2017’de 482,
2018’de 802, 2019’da ise bin 47’ydi. Türkiye’de ilk korona vakalarının
görüldüğü 2020’de ise bu rakam 931 olarak kayıtlara geçerken 2021’in ilk
beş ayında ise 400 hekim yurt dışına gitti. Genç hekimler artık uzmanlık
için TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) dershanesine değil Almanca kurslarına
yazılıyor.”ifadelerine yer verdi.144

●

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, 30
Haziran günü yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme
Yönetmeliği konusunda Sağlık Bakanlığı'na sundukları raporların göz ardı
edilmesinden dolayı eylem takvimi oluşturduklarını söyledi. Eryazğan, iki
gün içinde 850 aile hekiminin istifa dilekçesi verdiğini, yine iki gün içinde
bin 100 aile hekiminin iş bırakma kararı aldığını belirtti.145 Sağlık
Bakanlığının “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne tepki
gösteren yüzlerce aile hekimi Ankara’da 11 Eylül’de eylem yaptı.
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Doktor istifalarının perde arkası: ‘Ek ödemeler bile geri istendi’, https://www.diken.com.tr/doktoristifalarinin-perde-arkasi-ek-odemeler-bile-geri-istendi/, Erişim Tarihi: 12.08.2021
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Bir günde bine yakın hekim istifa etti, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bir-gunde-bine-yakin-hekimistifa-etti-1856094, Erişim Tarihi: 10.08.2021
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●

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli Covid-19
hasta yakınlarının Balıklıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde toplu olarak
maske ve mesafe kontrolü yapmadan oturduğunu ve kendilerini uyaran
hemşire ve güvenlik ekibine saldırdığını duyurdu.146

●

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir doktor mesai çıkışında silahlı saldırıya
uğradı. Bacağından vurulan doktor tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca olayla ilgili açıklamasında, "Yasalar ve toplum olarak
şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" dedi.147

●

Kahramanmaraş’ta bir kişi, eşi olduğu iddia edilen kadının bebeğinin
muayene ücretini ödemeyeceğini ileri sürerek sağlık çalışanını önce rehin
aldı daha sonra darp etti.Yaşanan olayı anlatan sağlık çalışanı, “Son
zamanlarda çok sık duyduğumuz ve sağlık çalışanlarının başına gelen
maalesef benim de başıma geldi. Bir hastamızın sorununu çözmeye
çalışırken maalesef şiddete maruz kaldık. Hastamızın eşi burada doğum
yapmış ve sosyal güvencesi olmayan bir hasta. Sosyal güvencesi olmayan
bir hasta maalesef özel hastanelerde ücretli hasta statüsü uygulanır.
Doğumdan sonra çocuğun muayenesi için ücret talep ettiğimiz için
hastamız ‘Ben buraya yeteri kadar ödeme yaptım’ dedi ve paket anlaşması
yaptığını söyleyerek ödeme yapmak istemediğini söyledi. Ben de bunun için
gerekli birimlerimiz ile görüşüp yapabileceğimiz en uygun ne varsa telefon
görüşmelerini sağladım” dedi. 148

4. Sağlık Hakkı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 1
Haziran'da başlayan 'kademeli normalleşme'ye ilişkin uyarıda bulundu. Mevcut
durumu 1 Mart 2021'deki normalleşmeye benzeten Yavuz, Twitter'dan yaptığı
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Kayseri'de doktora silahlı saldırı, https://www.birgun.net/haber/kayseri-de-doktora-silahli-saldiri-348390,
Erişim Tarihi: 06.08.2021
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açıklamada, "Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama
yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm" dedi.149
Aşı meselesi de önemli gündemlerden biri oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısıyla ilgili Haziran ayının başında bir
açıklama yaparak Aile hekimlerinin de Biotech aşısını artık uygulayabileceğini
duyurdu.150 Koca, Eylül ayında aşı hakkında yapmış olduğu açıklamada da
Turkovac hakkında "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün
ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı
içinde seri üretime geçeceğiz." dedi. Aşının üçüncü faz çalışmaları Haziran ayı
sonunda başlamıştı.151
Ancak, yerli aşıyla ilgili verilen soru önergelerinin hiçbiri şu ana kadar Meclis’te
yanıtlanmadı. Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de
bilgilendirilmediğini belirten İkinci Başkan Ali İhsan Ökten, “Pandemiye karşı
ancak birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla başarıya ulaşabiliriz” dedi. Koca’nın
daha önce nisan ayında yerli aşının uygulamaya geçeceğini söylediğini anımsatan
Ökten, “Daha önce bakanın verdiği tarihlerin hiçbiri de doğru çıkmamıştı” diye
konuştu. Salgının başından beri “sürecin şeffaf yönetilmemesini” de eleştiren
Ökten, şunları kaydetti: “Bunun sıkıntılarını pandeminin ağırlaşmasıyla yaşıyoruz.
Pandemiye karşı ancak birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla başarıya ulaşabiliriz. Biz
bugüne kadar bunu yapmadık ve yapmamakta ısrar ediyoruz. Aşı konusunda da
hiçbir bilgi paylaşımı yok. Vatandaş ‘Türk aşısı yaptırayım, onu bekleyim’ diyor.
Ancak bu beklenecek bir durum değil. O yüzden bu, tip açıklamaları yaparken daha
dikkatli ve şeffaf olmak lazım. Belki bu aşı aylar sonra piyasaya çıkabilecek. O
zamana kadar ne olacak? Bakanlık bunları çok düşünmüyor.”152
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 3 doz aşı yaptırdığını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki göstererek, "5 ayda 3 doz aşı yapılamayacağına
149

Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan normalleşme uyarısı: Mevcut durum 1 Mart'a benziyor,
https://www.birgun.net/haber/bilim-kurulu-uyesi-yavuz-dan-normallesme-uyarisi-mevcut-durum-1-mart-abenziyor-346885, Erişim Tarihi: 01.08.2021

150

Sağlık
Bakanı
Koca’dan
BioNTech
açıklaması:
Aile
hekimleri
de
devrede,
https://www.birgun.net/haber/saglik-bakani-koca-dan-biontech-aciklamasi-aile-hekimleri-de-devrede347610, Erişim Tarihi: 02.08.2021
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göre bu açıklamasıyla torpilli aşı iddiamızı doğrulamış oldu" ifadelerini kullandı.
Emir, açıklamasında, "Aşının aslında söylendiği gibi 30 Aralık'ta değil daha önce
geldiğini, torpilli kişilerin aşılandığını söylediğimizde inkar etmişlerdi.
Cumhurbaşkanı 3. doz aşısını olduğunu söyledi. 5 ayda 3 doz aşı
yapılamayacağına göre bu açıklamasıyla torpilli aşı iddiamızı doğrulamış oldu"
ifadelerini kullandı.153
TBB Haziran ayının başında yaptığı açıklamada iller ve bölgeler arasında aşılama
oranları açısından uçurum olduğunu ifade etti. Trakya, Marmara ve Ege’de yüzde
15’lerin üzerinde olan ikinci doz aşılama oranı Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde hâlâ yüzde 4-5’lerde. İzmir’de ikinci doz aşılama oranı yüzde 20,
Ankara’da yüzde 19,5 iken Urfa’da bu oran yüzde 4,5, Diyarbakır’da ise yüzde
6’larda.154
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan aşı haritasındaki renklerin
‘yanlış bir algı’ oluşturduğunu söyleyen Ankara Tabip Odası Başkanı Karakoç,
“Bu oranlar toplumda yanlış algı yaratıyor. ‘İki doz aşılamada oran yüzde 63’
deniyor. Bu doğru değil. Çünkü vatandaş yüzde 63 oranında iki doz aşı
tamamladıysa ‘Neden vakalar ve ölümler fazla?’ diyor. Bu da güvensizlik yaratıyor
ve aşı tereddüdüne yol açıyor. Oysa Sağlık Bakanı toplumun tamamına göre bu
oranları vermiyor, 18 yaş üstü için veriyor. Biz özellikle Delta varyantından sonra
toplumun yüzde 80’ininin aşı olması gerektiğini söylüyoruz. Bizim nüfusumuz 83
milyon. 5 milyona yakın mülteci var. Yani biz daha yüzde 40-45 civarı bir çift doz
aşılama yaptık.” dedi.155
Rusya’dan alınan 400 bin doz Sputnik V aşısının akıbeti bilinmiyor. Söz konusu
aşılar hâlâ kullanıma sokulmadı. Bakan Koca, 22 Nisan’da “Çok yakında Sputnik
V aşısı da devreye girecek” demişti. Koca, 27 Nisan’da ise aşının üretiminin
Türkiye’de de yapılacağını belirtmiş, “Sputnik V için sözleşme imzalandı.
Üretiminden önce kullanılması için de sözleşme yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Ardından 30 Nisan’da aşının acil kullanım onayı aldığını duyuran Koca, “Böylece
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CHP'li Emir'den 3 doz aşı yaptırdığını açıklayan Erdoğan'a: İddiamızı doğrulamış
https://www.birgun.net/haber/chp-li-emir-den-3-doz-asi-yaptirdigini-aciklayan-erdogan-a-iddiamizidogrulamis-oldu-346887, Erişim Tarihi: 01.08.2021
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Bölgede aşılama dipte, devlet kayıtsız, https://www.evrensel.net/haber/434908/bolgede-asilama-diptedevlet-kayitsiz, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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Türkiye’de kullanılacak aşı sayısı 3’e çıkmıştır. En kısa sürede Sputnik V aşısının
da ülkede kullanımına başlanacak. 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı
gelecek. Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek
istiyorum” diye konuşmuştu.
Bu açıklamaya karşın aşının ilk sevkiyatı mayısta değil, 14 Haziran’da yapıldı, 400
bin doz aşı getirildi. Aşılar analiz için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na
(TİTCK) gönderildi. Haziran ayı sonuna kadar teslim edilen miktarın 30 milyon
doza ulaşması bekleniyordu. Aradan aylar geçti ama aşılar ortada yok. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca’nın eylül ayının başında yaptığı “200 bin kişi için 400 bin
doz Sputnik aşısı gelmişti. Sputnik için birinci ve ikinci dozun farklılığı var, aynı
aşı değil” şeklindeki açıklama ise bu aşıların çöpe gideceğinin itirafı olarak
yorumlandı.156 Öte yandan ölüm sayıları düşmezken vaka sayıları da artmakta. 30
Eylül günü açıklanan vaka sayısı 29 bin 104 olurken, 216 kişi hayatını kaybetti.

5. İfade ve Basın Özgürlüğü
●

156

Medya Araştırmaları Derneği geçen yıl temmuz ayında kabul edilip 1
Ekim itibariyle tam anlamıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası'nın
basın özgürlüğünü nasıl etkilediğine ilişkin bir rapor hazırladı. "Sosyal
Medya Yasasının Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması"
başlıklı raporda, Ekim 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında alınan içerik
kaldırma emirleri kapsamında 35 yayın mecrasında 658 haber incelendi.
Taramaya alınan kurumlar içerisinde en çok kaldırma emri iletilen yayın
organı, 80 içerikle Cumhuriyet oldu. Cumhuriyeti, 68 içerik ile BirGün
gazetesi, 52 içerik ile Oda TV takip etti. Araştırma kapsamında
kaldırılması talep edilen haber içerikleri 12 ayrı başlık altında
sınıflandırıldı. Bu başlıklar: ‘Yolsuzluk ve usulsüzlük’, ‘görevi kötüye
kullanma’, ‘siyasal çatışma’, ‘cinayet’, ‘çevre tahribatı’, ‘taciz’, ‘sabotaj’,
‘darp etme ve yaralama’, ‘intihar’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, kabahat olarak
tanımlanan ‘kumar oynama’ şeklinde kategorilendirildi. Kaldırılması talep
edilen haberlerin tematik dağılımında, ‘yolsuzluk ve usulsüzlük’
konularında 336 içeriğin, ‘görevin kötüye kullanılması’ ile ilgili 308

400 bin doz aşı çöpe mi gitti?, https://www.birgun.net/haber/400-bin-doz-asi-cope-mi-gitti-359512, Erişim
Tarihi: 26.09.2021
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içeriğin kaldırıldığı saptandı. 658 kaldırma emrinin 580’inde ise hukuki
sebep olarak ‘kişilik haklarının ihlal edilmesi’ gösterildi.157
●

CHP’nin sektörlerin istihdam sorunlarına yönelik düzenlediği çalıştaylar
kapsamında
düzenlenen “Medyada İstihdam Sorunları ve Çözüm
Önerileri” başlıklı çalıştayda basının AKP döneminde büyük baskı altında
olduğunu hatırlatan gazeteciler sorunları şöyle özetledi: “70’in üzerinde
iletişim fakültesi bulunuyor. Her yıl en az 5 bin öğrenci mezun oluyor.
Ancak bunlardan yüzde 5’i okuduğu alanda iş bulabiliyor. Her 3
gazeteciden biri işsiz. Gazete ve TV’lerin büyük bölümünün patronları aynı
zamanda farklı sektörlerde iş yapan ve hükümete yakın isimler. Muhalif
medya davalar, tutuklamalar, ağır para cezaları ile baskı altında
tutulmaya çalışılıyor. Gazetecilerin örgütlenmesinin yolu kapatılıyor.
Basın kartları iktidarın belirlediği isimlerden oluşan komisyon tarafından
belirleniyor. Basın kartı olmayanların yıpranma payı elinden alınıyor.”158

●

New York merkezli Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Türkiye'de
2021 başından bu yana en az 44 kadın gazetecinin polis şiddetine
uğradığını, mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek 3 kadın gazetecinin
evlerine yapılan baskınla, 13 kadın gazetecinin de sahada haber takibi
yaparken gözaltına alındığını bildirdi. Koalisyon, "Gazetecilere yönelik
artan polis şiddeti kabul edilemez. Gazetecileri hedef alan ve sistematik
hale gelen polis şiddetine son verilmesini istiyoruz" açıklamasıyla bir imza
kampanyası başlattı. Açıklamada, "2020’de kaydettiğimiz vakalara kıyasla
bu yıl kadın gazetecilerin maruz kaldığı şiddet yüzde 158,82’lik bir artış
gösterdi. Gazeteciler, haber yapmak için gittikleri alanlarda polis
tarafından sözlü veya fiziksel tehdide ve şiddete maruz bırakıldı" vurgusu
yapıldı. Koalisyon; Evrensel Gazetesi Ayşen Şahin'in İstanbul’da Boğaziçi
Üniversitesi öğrenci protestolarını takip ettiği, Pınar Gayıp'ın Etkin Haber
Ajansı’nda (ETHA) çalıştığı ve Jinnews muhabiri Beritan Canözer'in
yazdığı bir haber nedeniyle evi basılarak gözaltına alındığını da hatırlattı.
Koalisyon, kadın gazetecilerin yanında olmak isteyen herkesi internet
sitelerinde yer alan imza kampanyasına destek olmaya davet etti.
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En çok yayın yasağı gelen haberler: Yolsuzluk ve usulsüzlük ile görevi kötüye kullanma,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/en-cok-yayin-yasagi-gelen-haberler-yolsuzluk-ve-usulsuzluk-ilegorevi-kotuye-kullanma-1867562, Erişim Tarihi: 16.09.2021
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Kampanyanın çağrı metni şöyle: "Kadın gazeteciler sahada, alanda,
çalıştığı kurumda, evinde artık kendini güvende hissetmiyor. Haber takibi
yaparken polis tarafından darp edilmekten, gazetecilik faaliyetlerinin
ardından evlerinin basılmasından, sahada maruz kaldığı sözlü ve fiziksel
tacizlerden, ekipmanlarının zarar görmesinden, gözaltına alınmaktan,
polisin şiddeti görmekten dolayı mesleğini yapamaz hale geliyor. Tüm bu
müdahalelere yönelik CFWIJ olarak yargı, devlet ve polis eliyle
yalnızlaştırılmaya çalışılan kadın gazetecilerin yanında olmak için herkesi
imza kampanyamıza davet ediyoruz."159

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü tarafından
hazırlanan Basın Özgürlüğü Düşmanları listesinde yer aldı. Açıklanan
raporda "Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya da daha
doğrusu, sadece ona itaat edip övgüde bulunduğunda hoşlanıyor"
ifadelerine yer veren RSF, değerlendirmesini "Eleştirel sesler, sadece her
türlü kötüye kullanıma uygun geniş yorumlanabilir bir Terörle Mücadele
Yasası'yla değil, aynı zamanda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçuyla da
takibata maruz kalıyor. Erdoğan farklı siyasi ve ekonomik araçlarla,
hemen hemen tüm büyük medya gruplarını (özellikle de televizyonları)
kontrol ediyor" şeklinde sürdürdü.160
●

159

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in hazırladığı rapora göre,
sadece 2020 yılında gazetelere 803 gün ilan kesme cezası uygulandı.
Çakırözer bu işlemleri “ilan ambargosu” olarak niteledi, gazetelere şikayet
olmadan başlatılan soruşturmalar sonucunda verilen cezaların hiç
görülmediği kadar arttığına dikkat çekti. Diğer yandan 2019'dan bu yana,
Sözcü'ye 23 gün, Korkusuz'a da 39 gün ilan kesme cezası verildi. Aynı
dönemde ceza miktarı da 1 milyon 200 bin lirayı geçti. Sadece Birgün’e bu
ay 22 gün ilan kesme cezası verildi. Cumhuriyet’in 74 günlük cezası
kesinleşirken Evrensel’e 2019 Eylül’ünden bu yana ilan verilmiyor.161

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu'ndan "gazetecilere polis şiddetine karşı" imza kampanyası,
https://www.birgun.net/haber/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-ndan-gazetecilere-polis-siddetine-karsi-imzakampanyasi-353210, Erişim tarihi: 10.08.2021

160 Erdoğan Basın Özgürlüğü Düşmanları listesinde, https://www.birgun.net/haber/erdogan-basin-ozgurlugudusmanlari-listesinde-350702, Erişim Tarihi: 09.08.2021
161

İlan değil, ceza kurumu, https://www.birgun.net/haber/ilan-degil-ceza-kurumu-360193, Erişim Tarihi:
02.10.2021
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●

CHP Genel Merkezi, koronavirüs salgınının medyaya etkilerini inceleyen
bir çalışma hazırladı. Salgın dönemine ilişkin bilgilere yer verilen raporda,
“Pandeminin basın emekçilerine etkisi çok boyutludur. Pandemi ile
hastaneler, aile sağlığı merkezleri, okullar, kreşler gibi enfeksiyonun
yaygın olduğu yerlerde görev yapmak zorunda kalan basın emekçileri,
viral yük bakımından yüksek risk altında çalışmış, sayısı tam tespit
edilememekle birlikte birçok basın emekçisi COVID 19 enfeksiyonu
geçirmiştir. 2020 yılında pandemiden etkilenen 300’den fazla gazeteciden
20’sinin yaşamını yitirdiği belirtilmiştir” denildi. 162

●

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '6. Anadolu Medya Ödülleri' programı
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödüle layık
görülenlere ödüllerini verdi. 'Yılın İletişim Ödülü' Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a verildi. 'Yılın Haber Ajansı Ödülü'ne
layık görülen Anadolu Ajansı adına da ödülü Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Serdar Karagöz aldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı
Sinan Burhan da törende yaptığı konuşmada, Anadolu medyasının
önemine vurgu yaparak, yerel medyanın doğru habercilik yapmak için çok
çalıştığını belirtti. Burhan, "Bizler diğer basın organları gibi 27 Mayıs
darbesine destek vermedik, 12 Eylül darbesinde yoktuk, 17-25 Aralık hain
darbe girişimi yapan kişi ve kurumlara karşı milli iradenin yanında yer
aldık." ifadesini kullandı.163

●

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, yurt dışından
fon alan medya kuruluşlarının “milli güvenlik sorununa yol açabileceği”
yönünde açıklama yapan Üst Kurul’un, Avrupa Konseyi’nden “ifade ve
basın özgürlüğünün geliştirilmesi” amacıyla 3,6 milyon avro fon alacağını
söyledi. Haberler üzerine açıklama yapan RTÜK, “Bahse konu proje,
AB’nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir
süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır” dedi. Taşcı’nın mesajında işaret
ettiği projenin amacı, RTÜK belgelerinde, “Avrupa standartlarıyla uyumlu
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Rapora göre meslek örgütleri yok sayılıyor, https://www.birgun.net/haber/rapora-gore-meslek-orgutleriyok-sayiliyor-349484, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu, https://tr.sputniknews.com/20210915/anadolu-medyaodullerinin-sahipleri-belli-oldu-1048943051.html, Erişim Tarihi: 26.09.2021
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olarak ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün geliştirilmesi” olarak ifade
ediliyor. 164
●

AKP'li Sivas Belediye Meclis Üyesi ve yerel TV sahibi Hatice Kurt, basın
olarak siyasal baskı ve tehditler nedeniyle işlerini yapamaz hale
geldiklerini söyledi. Yayınlardan dolayı baskı ve tehdit gördüklerini ifade
eden Sivas Belediyesi’nin AKP'li Belediye Meclis üyesi, yerel TV sahibi
Hatice Kurt'un sosyal medyadaki “basın özgürlüğü” paylaşımı şöyle:
“Kişilerin söyledikleri kişileri bağlar! Milletin konuşmasıyla, kanalı
sorumlu tutanlara yazık! Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik. Siyasal
baskılar, tehditler, daha neler, neler? Basın özgürlüğü var! Son günlerde
birçok basın mensubunun sıkıntısı bu. Yeter artık. Basını özgür bırakın,
basın işini yapsın! Verilecek cevabınız varsa da ben hiçbir zaman
kanalımda kimseye ambargo uygulamadım. Çıkın cevap hakkınızı kullanın.
Tekrar söylüyorum kanala çıkıp kim ne diyorsa, onları bağlar söyledikleri!
Kanalımı ya da beni değil!”165

●

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, İstanbul Taksim'de düzenlenen 19. Onur
Yürüyüşü’nü takip ederken polis tarafından boğazına bastırılarak gözaltına
alındı. Yerde üzerine bastırılırken "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı
duyulan Kılıç, daha sonra polisten şikâyetçi oldu. Bülent Kılıç, gözaltına
alınırken yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir anda polis, kameramı
kaldırıyordum, bileğimden tutup kamerayı yüzüme vurunca ben de
sinirlenip sakin olması gerektiğini söyledim. O da bana kimliği sordu.
Elimi çantama attım, fırsat vermeden bir anda barikatın öbür tarafına, yan
sokağa sürüklemeye başladılar. Elimdeki kameraları kırılmasın diye
boynuma takmaya çalışırken polis elimden kamerayı alarak yere fırlattı.
Kamera yere fırlayınca ben bu işin kontrolden çıkmaya başladığını
anladım. Orada kontrolsüz dehşet bir şey var, saldırganlık var. Yere
yatırdılar, hava çok sıcak, ağzımda maske var, yerde dört polis üstümde,
bir tanesi boynuma bastırıyor, ‘ben gidiyorum’ dedim. Nefesim kesildi.
Herhangi bir insan bu yaşananın çok da önemli olmayan, üzerinde
düşünülmeyen bir şey olduğunu iddia ediyorsa spor olsun diye dört kişiyi
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RTÜK’ten ‘AB fonu’ açıklaması: Askıya aldık, https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-ab-fonu-aciklamasiaskiya-aldik-355884, Erişim Tarihi: 23.08.2021
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AKP’li TV patronu isyan etti: Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik, https://www.birgun.net/haber/akpli-tv-patronu-isyan-etti-basin-olarak-isimizi-yapamaz-hale-geldik-350697, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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alsın sırtına nefessizlik neymiş, ‘eyvah gidiyorum’ hissi neymiş onu
anlatsın bana."166
Bülent Kılıç'ın orantısız şiddet uygulanarak gözaltına alınması hakkında
tepkiler üzerine emniyetten açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yasadışı
gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte
yakalananlar arasında maalesef Basın mensubu Bülent KILIÇ'ın da
bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu; Beyoğlu İlçe
Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu
olarak görevli olduğu ve ilgili personellerden şikâyetçi olduğunu beyan
etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.” ifadelerine yer
verildi. Polisin uyarılarına rağmen yürüyüşe devam eden kişiler arasından
46 kişinin yakalandığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı duyurulurken
yapılan açıklamanın kullanılan orantısız güç ve şiddetin bir gerekçesini
oluşturmadığı da açıkça görülmektedir.167
Bülent Kılıç’a uygulanan polis şiddetine karşı 14 basın meslek kuruluşu
açıklama yaptı. Türkiye’de haklarını aramak için sokağa çıkanları takip
edip haberleştirmenin gazetecinin kamusal görevi olduğu ifade edilen
açıklamada, “Meslektaşlarımız son günlerde tüm toplum adına bu
görevlerini yürütürken ağır şiddetle karşı karşıya kalmaya başladı.
Yaşananlar çok tehlikeli bir boyuta ulaştı. Taksim’de yapılmak istenen
eylemi izlemeye çalışan çok sayıda gazeteci darp edildi, gözaltına alınmak
istendi, görüntü almaları engellendi, makinelerindeki görüntüler silinmek
istendi. Ama artık gazeteciler görevlerini yaparken ölümle de yüz yüze
kalıyor! Bunun son örneği Taksim’deki protestoları takip eden Kılıç’ın
uğradığı şiddettir. Haksız ve hukuksuz şekilde Kılıç’ın görev yapmasını
engelleyen polis, yere yatırdığı meslektaşımızın boynuna diziyle bastırarak
ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet sergiledi” denildi.168
Aynı zamanda Basın meslek örgütleri Bülent Kılıç için İstanbul, Ankara ve
İzmir’de eylem yaptı. Basın çalışanları ‘Nefes Alamıyoruz’, ‘Özgür Basın
166

Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç: Orada bir gazeteci
öldürülmeye
çalışıldı,
https://t24.com.tr/haber/polisin-bogazina-bastirarak-gozaltina-aldigi-afp-fotomuhabiri-bulent-kilic-orada-bir-gazeteci-oldurulmeye-calisildi,962002, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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Gazeteci Bülent Kılıç’la ilgili emniyetten açıklama, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/gazetecibulent-kilicla-ilgili-emniyetten-aciklama-6509874/, Erişim tarihi: 09.08.2021
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14 basın meslek örgütünden açıklama: Basının nefesini kesemezsiniz!, https://www.gazeteduvar.com.tr/14basin-meslek-orgutunden-aciklama-basinin-nefesini-kesemezsiniz-haber-1526901,
Erişim
tarihi:
09.08.2021
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Özgür Ülke’ diye yazılı pankartlar taşıdı. İstanbul’daki protestoya
katılarak yaşadığı şiddeti anlatan Kılıç, şunları kaydetti: “Boynuma basan
polis hala görevde, hangimiz kendisini güvende hissediyor. Bir insanın
nefesinin kesilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak
buna şahitlik ettim. Görüntü o kadar ağırmış ki insanlar bu kadar
reaksiyon verdi. Kısa bir mesaj veriyorum; dünden beri Anadolu
Ajansı’ndan, çeşitli televizyonlardan arkadaşlarım arıyor çünkü
birbirimizi tanıyoruz ama bazı televizyonlar bu haberi görmediler. Buna
çok üzüldüm, bu mesleki bir sorun. Bugün bir doktor hunharca
dövüldüğünde bütün doktorlar sahip çıkıyor ama bir gazeteciye sahip
çıkılmaması… Böyle bir davaya yürekten sahip çıkanlara teşekkür
ederim.”169
●

BirGün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin, kadına yönelik şiddeti
görüntülemek isterken polis tarafından ‘özel hayatın gizliliği’ gerekçesiyle
gözaltına alındı. Şahin, karakolda ifade vermesinin ardından serbest
bırakıldı.170

●

Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programında canlı
yayın sırasında yayına girmeye çalışan kişiler "Yanlış şeyler
konuşulduğunda engelleriz" diyerek yayın ekibine saldırdılar. Yayını basan
ve isimleri Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce,
Fatih Çoban saldırının ardından gözaltına alındı. 4 kişi serbest bırakılırken,
şişeyle saldıran Mert Topaloğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk
edildi. Ardından serbest bırakıldı. 171

●

Anıtkabir giriş kapısında Cumhurbaşkanlığı akreditasyon kartlarını kontrol
eden koruma polisleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen
kartların bu tören için geçerli olmadığını belirterek SÖZCÜ, Yeniçağ,
KRT, Halk TV gibi medya kuruluşu temsilcilerini içeri almadılar.

169

Gazetecilerden üç kentte AFP muhabiri Bülent Kılıç için eylem, https://www.diken.com.tr/gazetecilerdenuc-kentte-afp-muhabiri-bulent-kilic-icin-eylem/, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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'İzinsiz çekim' gerekçesiyle gözaltına alınan BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin, serbest bırakıldı,
https://www.birgun.net/haber/izinsiz-cekim-gerekcesiyle-gozaltina-alinan-birgun-haber-muduru-ugursahin-serbest-birakildi-353927, Erişim Tarihi: 12.08.2021
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Halk TV'ye canlı yayında organize saldırı, https://halktv.com.tr/gundem/halk-tvye-canli-yayinda-organizesaldiri-467613h, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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Anıtkabir'deki töreni sadece Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na akredite olan
gazeteciler izleyebildi. Bu gazetecilerden de ayrıca PCR testi istendi.172
●

FOX TV, Eylül ayında Ömer Çelik’in düzenlediği basın toplantısına
alınmayan muhabir Barış Kaya’nın, 27 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen
basın toplantısından da çıkartılmak istendiğini dile getirdi. Yayınlanan
görüntülerde, 27 Nisan 2021'de AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Merkez
Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yapacağı açıklamadan önce
FOX TV muhabirinin güvenlik aracılığıyla dışarıya çıkarılmaya çalışıldığı
görülürken, "Ömer Bey talimat verdirdi" sözleri kayda geçti.173

●

Adalet Bakanlığı'nın 2020 yılına ilişkin Adli İstatistikleri'ne göre, 2020'de
Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile 152'si yabancı uyruklu 9 bin 773
kişi yargı önüne çıktı. Bu kişilerden 84'ü 12-15, 206'sı da 15-18 yaş
grubunda olmak üzere 290'ı çocuklardan oluşuyor. 18 yaş üzerinde ise 8
bin 235'i erkek, bin 96'sı kadın olmak üzere 9 bin 331 kişi yargılandı. Bu
kişilerden 3 bin 655'i mahkumiyetle cezalandırılırken bin 519 kişi beraat
etti. 3 bin 736 kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına, bin 13 kişi hakkında yetkisizlik, görevsizlik, 706 kişi
hakkında ise davanın düşmesi, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın
reddi gibi kararlar alındı. Açılan davaların yüzde 34.4'ü mahkumiyet,
yüzde 35.1'i hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlandı. Beraat
edenlerin oranı 14.3'te kaldı. Başkanlık sistemine geçilen 2018 yılında 6
bin 326 dava açılırken bu sayı 2019 sonunda 13 bin 990'a çıktı.174

●

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısında yaptığı
konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Denizli
Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, gözaltına alındı. Sağlık
kontrolünden geçirilen Odabaşıoğlu, gazetecilerin görüntü almasını
engellemek için otopark girişinden adliyeye alındı. Savcılık ifadesinin
ardından Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

172

Anıtkabir'de muhalif medyaya ayrımcılık!, https://www.gercekgundem.com/medya/296285/anitkabirdemuhalif-medyaya-ayrimcilik, Erişim Tarihi: 01.09.2021
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175

●

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sosyal medya üzerinden “Libya’da birkaç tane
şehidimiz var” haberine yaptığı “Osmanlı kolonisi ve petrol ticareti”
yorumu ile eleştiren Yavuz Atan isimli yurttaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’
suçlamasıyla 1 yıl 2 ay ceza aldı. Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada, ceza 7 bin TL para cezasına çevrildi. Kararın ise temyize
götürüleceği öğrenildi. Yurttaşların iktidarları eleştirme hakkı olması
gerektiğine vurgu yapan Atan, “3 paylaşımdan beraat alırken diğerinden
ise ceza aldım. Hükmün açıklanmasını geri bırakma kararını reddettim. Bu
ifade özgürlüğünün kısıtlanması demek” dedi.175

●

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği nedeniyle 269 gün
komada kaldıktan sonra 16 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin
Elvan’ın annesi ve babası hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret’
suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, sanık polis Fatih
Dalgalı’nın yargılandığı davanın 9 Aralık 2020’de görülen 18.
duruşmasından sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi’nin önünde yapılan basın
açıklamasında konuşan anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan’ın
kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldığı öğrenildi. Anne Gülsüm Elvan,
adliye önündeki açıklamasında şunları söylemişti: “7 yıldır beklediğim
adalet bir türlü gelmedi. Ben istiyorum o adaleti. Yargılansın. Recep
Tayyip Erdoğan, çocuğumu benden aldın bari cezayı ver. Yeter artık, ben
adalet istiyorum.” Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ise, şöyle
konuşmuştu: “Berkin vurulalı 7 sene oldu. 7 senedir benim ailem işkence,
acı… Olmayacak ne varsa başımıza geldi. Yaşadığımız her dakika Berkin
aklımızda. Sokağa çıktığımızda, acaba Berkin’le ilgili birileri bize bir şey
soracak mı diye hakikaten endişeyle bakıyoruz. Biz böyle tanınmak
istemiyoruz. Bizim acımız hiç dinmiyor. Tek bir talebimiz var. Biliyoruz
Berkin geri gelmeyecek, çok çok iyi biliyoruz. Ama bizim gibi acı çeken bir
aile daha olmasını istemiyoruz. Tek talebimiz adil yargılama, suçluların
adalet önünde ifade vermeler, hak ettiklerini bulmaları. Önümüzdeki
süreçte, bu davanın emsal olması için mücadele veriyoruz. Bugün sadece
bir kişi yargılanıyor. Bu kişi de bir tetikçi. Biz istiyoruz ki, bunun emrini

Erdoğan eleştirisine 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi, https://www.birgun.net/haber/erdogan-elestirisine-1-yil2-ay-hapis-cezasi-verildi-347706, Erişim Tarihi: 03.08.2021

76 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

veren, İçişleri Bakanı, emniyet müdürü, vali de adalet önünde hesap
versin.”176
●

Kocaeli’nde iki çocuk babası işçi Muhterem Çıtanak’a, 2013 yılında
“Cumhurbaşkanına alenen hakaret”ten dava açılmış ve 12 yıla kadar hapsi
istenmişti. Buna gerekçe olarak da sosyal medya paylaşımları gösterilmişti.
Adli sicil kaydında herhangi bir suça rastlanmadığı için de hapis cezası
ertelenmişti. Çıtanak’a bu yıl Nisan ayında da Sağlık Bakanlığı MHRS
sistemi olan 182 çağrı merkezini arayarak Sağlık Bakanlığına ve Sağlık
Bakanı Fahrettin Bakan Koca’ya yönelik eleştirel konuşmasından dolayı
dava açıldı ve kendisine savunma hakkı verilmeden ceza verildiğini ifade
etti. Bakan Koca’ya yönelik eleştirisinin ardından açılan davadan haberdar
olmadığını söyleyen Çıtanak, yargılama yoluna da gidilmediğini ve edevlet üzerinden ilk duruşma görüldükten sonra Ankara 11. Asli Ceza
Mahkemesi’nde hakkında dava açıldığından haberdar olduğunu aktardı. Ve
ardından davada gerekçeli kararın yazıldığını öğrendiğini söyledi. 177

●

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köylüsü Mehmet Ali
Sancaktutan, Rize’de bazı yerel haber sitelerine verdiği röportajlarda
hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmişti. Verdiği demeçler sonrası
gözaltına alınan Sancaktutan, savcılık soruşturması sonrası serbest
bırakılmıştı. Akrabaları tarafından tehdit edildiğini iddia eden Sancaktutan,
akrabaları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sancaktutan, eylül
ayının başında saldırıya uğradı. Sancaktutan, saldırganların AKP
tarafından örgütlendiğini öne sürdü. Sancaktutan “Bana saldıranlar daha
önce beni sürekli tehdit eden kişilerdir. Ben bunların hakkında suç
duyurusunda bulunmuştum ve mahkemeden uzaklaştırma kararı
aldırmıştım. Bana 3 kişi ‘neden küfrediyorsun’ diyerek tekme tokat
emniyetin önünde saldırdı. Sosyal medyadaki açıklamalarımdan dolayı AK
Partililer beni hedef almış, tehdit ediyordu. Savcılık ifademde ‘bana
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https://www.gercekgundem.com/guncel/294246/berkin-elvanin-anne-ve-babasina-erdogana-hakaretsorusturmasi, Erişim Tarihi: 18.08.2021
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Erdoğan’a hakaretten beraat eden işçiye Koca’ya hakaretten jet hızıyla hapis cezası,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogana-hakaretten-beraat-eden-isciye-kocaya-hakaretten-jethiziyla-hapis-cezasi-1860136, Erişim Tarihi: 23.08.2021
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çocuklarıma saldırı olursa bu AK Partililerin işidir’ demiştim” ifadelerini
kullandı.178

6. Adil Yargılanma Hakkı
●

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu
kararını yerine getirmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Akın Gürlek'i birinci sınıf hakim yaptı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi,
ardından ise 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten
Akın Gürlek, muhaliflerle ilgili tartışma yaratacak hapis cezası kararlarına
imza attı. Gürlek, Sözcü gazetesi yazarlarını örgüte yardım suçundan
mahkûm eden mahkemenin de başkanıydı. HDP'nin eski eş başkanı
Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası
veren Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ise sosyal
medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Gazeteci Can
Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi. Türk
Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle
cezalandıran isim oldu. Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'yi
yerindelik denetimi yapmakla suçlayarak karara direnmişti. Anayasa
Mahkemesi, 21 Şubat 2021 tarihli yeni bir ihlal kararı aldıktan sonra ancak
Berberoğlu kararı mahkeme tarafından uygulanabildi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, AYM kararına uymaması nedeniyle Akın Gürlek'i
"Yeni Zekeriya Öz" olmakla suçlamıştı.
Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre "birinci sınıf olma", bir hâkim ve
savcının adli veya idari yargıda görev süresi boyunca gelebileceği en üst
seviye. HSK’nın, "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" ilkesine
rağmen, AYM kararına direnen Gürlek terfi ettirilerek HSK ilkesi ihlal
edildi. Gürlek'in birinci sınıf hâkim statüsü kazanmasıyla AYM ve
Yargıtay üyesi olarak atanmasının önü açıldı.179
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Ekonomiyi eleştirdiği için gözaltına alınan yurttaşa saldırı! 'Bu AKP'lilerin işidir',
https://www.gercekgundem.com/guncel/297701/ekonomiyi-elestirdigi-icin-gozaltina-alinan-yurttasasaldiri-bu-akplilerin-isidir, Erişim Tarihi: 16.09.2021
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180

●

AKP ve MHP’nin yargı reformları, yargıdaki baskıyı artırırken CHP 12
ayrı kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu.180 Prof. Dr. İbrahim
Kaboğlu, AKP’nin, toplumun adalete güvenini zedelemekten öteye
gidemeyen sözde yargı reformlarına karşın; CHP’nin 2 yılı aşkın üzerine
çalıştığı kanun teklifleri üzerinde, adalet sistemi ve yargıyla ilgili ivedi
sorunların çözümüne yönelik “torba” uygulamasından farklı “kod kanun”
şeklinde çalışıldığını söyledi. Adil yargılama ve yargı bağımsızlığı
konularında vurguların yer aldığı kanun tekliflerinde, CHP’li hukukçular
tarafından şu ifadelere yer verildi: “Partimizin çağrısı ile TBMM’de temsil
edilen dört siyasal partinin ve 20 sivil toplum örgütünün katılımı ile 2019
yazında, ‘adil yargılanma hakkı’ ışığında hazırladığımız 14 yasa
önerisinin 12’si, barolardan, sendikalara ve hukuk örgütlerine birçok
öznenin katılım sağladığı çalışmalar neticesinde hazırlanmış, gerçek
anlamda yargı reformu ve insan haklarına ilişkin yasa teklifleri açısından
öncü adım olarak görülmelidir. Asıl hedef, kod niteliğinde bir ‘adil
yargılanma yasası’ hazırlamak olmalıdır. Ancak, tek yasada düzenleme,
daha uzun soluklu ve kapsayıcı bir çalışmayı gerekli kıldığından, teklifler
paketi, ‘adil yargılanma hakkı yasası’na giden yolu açan ve kolaylaştıran
hazırlık çalışması ve kayda değer bir birikim olarak görülebilir. ” Teklifte
ayrıca şunlar vurgulandı: "Adil yargılanma hakkı ve onunla ilintili hak ve
özgürlüklerle ilgili olarak, bu konudaki uluslararası standartların da
dikkate alınmasıyla oluşturulan kanun tekliflerimiz, demokratik hukuk
devletinin tesisini, temel hak ve özgürlükler boyutu açısından
gerçekleştirmeye de hizmet edecektir. Ancak kuşkusuz ki bu adımı
tamamlayacak bir sonraki adım, işbu kanun tekliflerinin konusu
olmamakla beraber, siyasi rejimin, demokrasiyle bağdaşacak yönde,
güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir.”

●

IŞİD’in 10 Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleştirdiği Gar Katliamı’na
ilişkin 16 firari sanık hakkında açılan ve tutuklu sanık Erman Ekici’nin
‘insanlığa karşı suç’tan yargılandığı dava 9 Haziran’da Ankara Adliyesi 4.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10
Ekim 2015’te Barış Mitingi’ne yönelik saldırıya ilişkin IŞİD üyelerinden
16’sı firari iken, davanın avukatlarından Murat Kemal Gündüz duruşma

Ana muhalefetten yargı paketi: 12 teklif 189 madde, https://www.birgun.net/haber/ana-muhalefetten-yargipaketi-12-teklif-189-madde-348751, Erişim Tarihi: 06.08.2021
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öncesinde bakanlıklar tarafından katliamın çözülmesine yönelik hiçbir
adım atılmadığını ve bu zamana kadar istedikleri belgelerin dosyaya bir
türlü girmediğini ifade etti. Soruşturmanın genişletilmesi yönünde
taleplerinin olduğunu dile getiren Gündüz, bütün sanıkların İçişleri
Bakanlığı’nın sitesinde farklı kategorilerde arandığını ancak bunlarla ilgili
dosyaya pek fazla delil girmediğini aktardı. Gündüz, “16 sanıktan 13’ü
değişik kategorilerde, renklerle aranıyor. Biz de bakanlıktan şunu
istiyoruz, madem bunların hepsini ayrı kategoride değerlendirebiliyorlar,
demek ki ellerinde mutlaka bilgi var. Ama bu bilgileri istememize rağmen
bakanlık ısrarla göndermiyor. Ayrıca bütün emniyet müdürlüklerinde şu
ana kadar gözaltına alınmış örgüt üyelerinin fotoğraflı teşhisleri var.
Bunların da verilmesini istiyoruz, gönderilmiyor. İstihbari bilgileri
istiyoruz. İstihbarat Daire Başkanlığı reddediyor” dedi.1813 Eylül’e
ertelenen duruşmada182 mahkeme tanık Muhammed Kasım Kurt’un salona
getirilerek dinlenmesi hem de Kurt’un ifadesinde geçen askerlerin tespit
edilerek dinlenmesi yönündeki talepleri reddetti ve bir sonraki duruşmanın
24 Kasım’da yapılmasına karar verildi.183
●

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık
sürecinde kendisiyle ilgili hazırlanan dosyalar için itiraf niteliğinde
açıklamalar yaparak “Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur
hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye
kadar doğrudur. Benim dosyamda hırsızlık yok, görevi kötüye kullanma
var. ‘Reis’, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve
attı” dedi. İstifa açıklamasında “Ne yaptıysam Erdoğan’ın emriyle
yaptım” diyen Bayraktar, FETÖ savcılarının açtığı 17-25 Aralık yolsuzluk
dosyalarını yeniden gündeme getirdi. 184 Bu sözleri değerlendiren CHP
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Katliamın çözümü için adım atılmıyor,
atilmiyor-347708, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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Ankara Garı Katliamı davası 3 Eylül’e ertelendi, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankara-garikatliami-davasi-3-eylule-ertelendi-1843194, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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Sözcüsü Faik Öztrak, "Yürekli bir Cumhuriyet Savcısının harekete geçmesi
için eski bir bakanın daha fazla ne söylemesi gerekiyor?" diye sordu.185
●

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları 17-25 Aralık soruşturmasıyla
ilgili Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği
eski Bakanı Egemen Bağış, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Ekonomi
eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkında bugüne kadar beş ayrı suç
duyurusunda bulundu. Suç işlemek için örgüt kurmak, zimmet, irtikâp,
görevi kötüye kullanma gibi suçlardan işlem yapılması istendi. Edinilen
bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Özel Soruşturma
Bürosu Savcılığı, dört eski bakan hakkında HKP avukatlarının 2014
yılında yaptığı suç duyurusunu; “etkili soruşturma” prensibi ve “etkili
başvuru hakkı”nı ihlal ederek, haklarında onlarca belgeli iddia ortaya çıkan
şüpheli bakanları ifadeye bile çağırmadan takipsizlik kararı vererek
dosyayı kapattı.186

●

Sarıyer'de 18 Ekim 2015 tarihinde Dilek Doğan’ın evine yapılan polis
baskını sırasında polisin silahından çıkan kurşun, Dilek Doğan'a isabet
etmiş, hastaneye kaldırılan Doğan yaşamını yitirmişti. Dilek Doğan'ın
ölümüne neden olan merminin çıktığı silahın sahibi olduğu öne sürülen
özel harekat polisi Y.M. hakkında, "Kasten öldürmenin ihmali davranışla
işlenmesi" ve "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak"
suçlarından 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2017 tarihinde
yaptığı karar duruşmasında polis memuru Y.M.'yi, "Bilinçli taksirle ölüme
neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay
Başsavcılığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Küçükarmutlu’daki evinde,
18 Ekim 2015’te özel harekât polisi tarafından vurularak öldürülen 25
yaşındaki Dilek Doğan davasında, sanık polis memuru Yüksel Moğultay’a
verilen altı yıl üç ay hapis cezası ile ilgili Doğan ailesinin ve Moğultay’ın
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avukatlarının temyiz başvurularını reddetti. Yargıtay, cezayı onarsa sanık
polis cezaevinde bir ay, 15 gün kalacak.187
●

2010 yılında Gözaltında işkence gördükten sonra bunalıma girerek intihar
eden 28 yaşındaki Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarını değiştiren,
Can’a kötü muamele uygulayan 5 kişi hakkında 11 yıl sonra soruşturma
başlatıldı. Can ailesi, Can’a işkence eden ve evrakta sahtecilik yapan
polisler hakkında soruşturma izni verilmemesine karşı itiraz etmişti.
Mahkeme, ailenin yeniden başvurusu üzerine adı işkenceye karışan ve
aralarında eski başkomiser Hakan Aydın, Salih Bahar ve diğer 3 kişinin
soruşturulmasını istedi. 28 yaşındaki oğlunun ölümüne dayanamayan anne
Hatice Can ise 4 yıl sonra 2014'de intihar etmiş, olayın sorumlularının
yargılanıp cezalandırılması için yıllarca hukuk mücadelesi veren baba
Mevlüt Can da 8 Ekim 2019'da iç kanama sonucu vefat etmişti. Can
ailesinin avukatı Çiğdem Şat ise şunları söyledi: “Bu kişilerin koruma
kalkanı kaldırıldı. Artık soruşturulacaklar. Yaser Can intihar etmeden önce
bir not bırakmıştı. Bu notta maruz kaldığı muameleyi anlatıyordu. Savcılık
bu notları da gerekçe gösterdi. Hakan Aydın ve onun yönlendirdiği polis
memurları soruşturulacak.” Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, bu
karara ilişkin Facebook’ta paylaşımda bulundu. Can şunları söyledi: “Hâlâ
biraz cesaret ve vicdan var, yazdığımız sayfalarca dilekçeyi okuyan,
kaybedilenin farkında olan ve elinden geldiğince mücadele eden onurlu
insanlar var. Hayat bir süredir benim için dursa da babam, annem ve
abim, sizi yok eden şiddetin ve saf kötülüğün karşısında yalnız olmadığımı
biliyorum. Bunu sadece bu karar değil, güneşin tenime değen cömertliği de
hatırlattı bana bugün.”188

●

Afyon'da "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve
OHAL şartlarında 25 gün gözaltında tutulan A.A.'nın işkence ve tecavüz
iddiasıyla yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, bir polisin
kendisine tecavüz ettiğini, diğer polislerin bunu izlediğini ve birinin cep
telefonuyla kaydettiğini anlatan A.A.'ya karşı "İnsan haysiyetiyle
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Yargıtay C.Başsavcılığı Dilek Doğan’ı vuran polise verilen cezanın onanmasını istedi; Yargıtay 12. Ceza
Dairesi cezayı onarsa sanık polis memuru 45 gün cezaevinde kalacak, https://t24.com.tr/haber/dilek-dogani-vuran-polisin-cezasinin-temyizi-reddedildi-yargitay-cezayi-onarsa-sanik-polis-memuru-45-guncezaevinde-kalacak,963840, Erişim Tarihi: 12.08.2021

188

Onur Yaser Can davası: 5 kişi hakkında yeni soruşturma, https://www.gazeteduvar.com.tr/onur-yaser-candavasi-5-kisi-hakkinda-yeni-sorusturma-haber-1529065, Erişim Tarihi: 12.08.2021

82 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine" karar verdi. Savcılığın
yeniden soruşturma yapmasına hükmeden mahkeme ayrıca mağdura 50 bin
lira tazminat ödenmesi oybirliği ile kararlaştırdı.189
●

Yargıtay, FETÖ’den ihraç edilen savcılar tarafından hazırlanan Balyoz
kumpas davasından beraat eden sanıklardan bir kısmı için verilen beraat
kararını bozdu. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) başvuru yapan
şikâyetçilerin güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal
edildiğine hükmetmesinin ve hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden
görülen “Balyoz Planı” davasında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince 31
Mart 2015’te 236 sanığın yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından
beraatlarına karar verilmiş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Mehmet
Aydın, sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya
Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın, beraat
etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda
bulunmuştu.Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davada beraat eden sanıklar
hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Daire, davada, Doğan,
Balabanlı, Balta, Varol, Yalçın, Akyazan ve Küçükkılıç’a verilen beraat
kararının bozulmasına hükmetti. Daire, sanıkların Ağustos 2003 yılı ve
öncesinde işledikleri “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren
ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs” suçundan 3
yıldan 12 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi. 190
Öte yandan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası
kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini
tamamladı.
Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak,
Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı
Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım
Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına
gönderdi. Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 8 kişi
yakalandı. Hapis cezası kesinleşenlerin rütbelerinin sökülmesi için

189

AYM gözaltında tecavüz ve işkence davasında hak ihlali kararı verdi, https://www.gazeteduvar.com.tr/aymgozaltinda-tecavuz-ve-iskence-davasinda-hak-ihlali-karari-verdi-haber-1534887, Erişim Tarihi: 16.09.2021
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Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderildi. Hüküm giyen 13 emekli
generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlem yapıldı.

191

●

679 sayılı KHK ile SGK’da çalışırken kamu görevinden ihraç edilen
Güldalı Kocaoğlu'nun Ankara 22. İdare Mahkemesi’nde görülen davasında
karar çıktı. Kocaoğlu görevine iade edildi. Avukat Hüseyin Aygün ise
karar hakkında "Bu şekilde işten çıkarılan işçiler de var. Onlar da
kurumların kararlarıyla işlerinden çıkarıldılar. Örneğin il tarım müdürü,
belediye işçisi gibi. Bunlar da doğrudan KHK ile çıkarılmayanlar. Güldalı
Hanım 679 sayılı KHK ile Resmi Gazete'de ismi yayımlanarak işten
çıkarılmıştı. Davası yaklaşık 4,5 yıl sonra sonuçlandı ve mahkeme bu KHK
ile verilen işten çıkarma kararını iptal etti. Bu karar, bu şekilde alınan ilk
ve tek karar. Üstelik Güldalı Hanım bugün işine de başladı.” ifadelerinde
bulundu.191

●

AYM, 19 Aralık 2000’de başlayan Hayata Dönüş Operasyonu’nun ‘Bora’
ve ‘Atmaca’ planlarının uygulandığı Ümraniye Cezaevi’nde yaralanan
mahkûmla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Habere göre; hapishanede dört
gün süren operasyon sırasında, beş mahkum, bir kolluk görevlisi ve bir
gardiyan öldürüldü. Operasyon sırasında şarapnelle yaralandıktan sonra sol
gözünü kalıcı olarak kaybeden Özgür Sağlam, avukatı Several Ballıkaya
aracılığıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. AYM, Hayata Dönüş
Operasyonu sırasında Ümraniye Cezaevi’nde yaralanan hükümlü Özgür
Sağlam’ın yaşam hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal
edildiğine karar verirken ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden
yargılama yapılmasına hükmetti. AYM’nin Resmi Gazete’de yayınlanan
gerekçeli kararında, Sağlam’ın hangi koşullarda yaralandığına ilişkin
açıklama yapma zorunluluğunun devlete ait olduğuna dikkat çekti ve
bunun ceza yargılamasıyla ortaya konamadığı değerlendirmesini yaptı.
AYM, beraatla biten ceza yargılamasında, Özgür Sağlam’ın güvenlik
güçlerine eşya fırlatmasının, güvenlik güçlerinin silah kullanımını
gerektirecek ölçüde olduğunu kanıtlayamadığını ifade etti. Öte yandan
Özgür Sağlam, 2011’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de
başvurdu. AİHM ateşli silah kullanımının ‘mutlaka gerekli olarak

KHK ile ihraçta emsal karar, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khk-ile-ihracta-emsal-karar-1848190,
Erişim Tarihi: 09.08.2021
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değerlendirilemeyeceğine’ hükmetti ve yaşam hakkının ihlal edildiğine,
Sağlam’a 25 bin avro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.192
●

OHAL kapsamında 24 Kasım 2016 tarihinde de darbe teşebbüsü ve terörle
mücadele çerçevesinde alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları
belirlemek amacıyla yasa çıkarılmıştı. 2019 yılında “torba kanun” ile bu
yasanın 37. maddesine fıkra eklendi ve “Terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen” kişi ve grupların sosyal güvenlik haklarına
ilişkin başvuruları hakkında kararları yerine getiren kamu görevlilerinin
“hukuki idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağı” belirtildi. CHP bu
düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün
durdurulması istemiyle AYM’de dava açtı. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin
başvurusu üzerine OHAL kapsamında alınması gereken önlemleri
düzenleyen yasanın Milli Güvenlik Kurulu bölümünde iptal kararı verdi.
Kararda, “MGK ancak tavsiye kararı alabilir” denildi. Ayrıca
memuriyetten çıkarılanların sosyal güvenlik hakları konusunda karar alan,
uygulayan veya işlem yapmayan kamu personelini “hukuki” ve “mali”
sorumluluktan kurtaran madde de iptal edildi. Danıştay da hizmet
sürelerinin bir kısmı Emekli Sandığı, bir kısmı SSK ve Bağ-Kur’da geçen
sonrasında kamu görevinden çıkarılanların “yaş koşulunu sağlamadıkları”
gerekçesiyle geriye dönük borçlandırılması veya emekli ikramiyelerinden
kesinti yapılmasını hukuka aykırı buldu. 193

●

Danıştay 10. Dairesi, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine
ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürütmesinin durdurulması istemini oy
çokluğuyla reddetti. Karara muhalif kalan üye İbrahim Topuz, Meclis
tarafından uygun bulma yasası ile onaylanan uluslararası anlaşmaların yasa
hükmünde
olduğunu,
feshedilmesine
ilişkin
işlemlerin
de
Cumhurbaşkanının yürütme yetkisinde bulunmadığını, bu nedenle
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesinin mümkün olmadığını
vurguladı. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dayanak gösterilen
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https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/anayasa-mahkemesinden-hayata-donus-operasyonu-hakkinda-karar1871410, Erişim Tarihi: 26.09.2021
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükmünün de anayasaya aykırı
olduğunu belirten ve söz konusu hükmün iptali istemiyle AYM’ye
başvurulması gerektiğini kaydeden Topuz, İstanbul Sözleşmesi’ni
onaylayan yasanın halen yürürlükte olduğuna işaret ederek, “TBMM’nin
uygun bulma kanunu uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren bir
milletlerarası anlaşmanın feshi ancak TBMM’nin uygun bulma kanununu
yürürlükten kaldırması veya sona erdirmeyi uygun bulduğuna ilişkin yeni
bir kanun çıkarması sonrasında alınacak bir Cumhurbaşkanı Kararı ile
mümkün olabilecektir” dedi. Karşı oy kullanan diğer üye Ahmet Saraç ise
uluslararası sözleşmelerin feshedilmesi veya çıkılması usulüne ilişkin
anayasada ve İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dayanak gösterilen
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde herhangi bir hükmün yer almadığını
vurguladı. Bu nedenle devreye “yetkide ve usulde paralellik ilkesi”nin
girdiğini kaydeden Saraç, “İlke gereğince bir işlem hangi usule uyularak
tesis edilmişse aynı usule uyularak geri alınması, kaldırılması veya
feshedilmesi gerekmektedir. TBMM’nin uygun bulma kanunu uyarınca
onaylayarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerin sadece yürütme
organı işlemiyle feshedilmesi mümkün değildir. ‘İdari işlemin uygulanması
halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi’ durumu
ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı. Öte yandan, kararda, yürütmenin
durdurulması isteminin reddedilmesi yönünde oy kullanan Lütfiye
Akbulut’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP döneminde 1. Hukuk
Müşavirliği görevinde bulunurken, 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından Danıştay’a atanması dikkat çekti.194 Aynı şekilde HKP'nin de
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının
yürütmenin durdurulması talebi de reddedildi.195
●

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 madencinin
hayatını kaybettiği facianın 4 sanık için yeniden görülen davasında karar
açıklandı. Tutuksuz yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim
Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem

194

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptaline ilişkin başvuruda, Danıştay'ın tartışmalı ret kararı,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-sozlesmesinden-cekilme-kararinin-iptaline-iliskinbasvuruda-danistayin-tartismali-ret-karari-1848441, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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Osmanoğlu'na ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Evinç ise beraat etti. Avukat Can Atalay, sanıkların hak ettikleri
cezayı almadıklarını söyledi. Atalay, "Yargıtay, geçtiğimiz eylül ayında
sanıklara önce olası kattan ceza verdi. Sonrasında üyeleri değiştirilerek
olmayacak bir yöntemle kendi kararını bozdu ve bilinçli taksirle ceza
verilmesi gerektiğini söyledi. Bugün Can Gürkan, Adem Osmanoğlu ve
Efkan Kurt'a bilinçli taksirden hüküm kuruldu. Birçok işçi kardeşlerimizin
ölümünden sorumlu olduğu açık olan Haluk Evinç beraat etti. Nisan
2020'de çıkan Alaattin Çakıcı affı olarak bilinen düzenleme sonrasında
yatarları ciddi biçimde azalmıştı. Dolayısıyla taksirle işlenen suçlar için
infaz düzenlemesi gelirse bir gün bile yatmazlar. Bu memlekette kimse
ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir davamız." ifadelerine yer verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, duruşmanın ardından basına yaptığı
açıklamada "Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olanlar bugün burada
gereğini yaptı. Can Gürkan'ı içeride tutamazlardı. Peşini bırakmayacağız.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu davayı takip etmeye devam
edeceğiz" şeklinde konuştu.196
●

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğu istismara maruz
bıraktığı için tutuklanan Uşşaki Tarikatı Lideri Eyyüp Fatih Şağban, cinsel
istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. UCİM Saadet
Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan,
“Kahraman bir çocuk, cinsel istismarcıya sesini çıkardı. Dedi ki; ‘Bu
istismarcı bana nitelikli olarak istismarda bulunmaya çalıştı’ Bu çocuk
kahraman bir çocuk. Bugün cinsel istismarcı 10 yıl 5 ay ceza aldı.
Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda bu alınan cezayı yeterli
bulmuyoruz. Çünkü eylemlerini gerçekleştirmek için çocuğu bir odaya alıp
kapıyı kilitlemek suretiyle çocuğa nitelikli olarak cinsel istismarda
bulunmaya çalıştı. Çocuklar bize emanettir dediğimiz yerde hangi delikanlı
bunu bir çocuğa yapar. Bu hem alçaklık hem de namussuzluktur” dedi.197
Dava süreci sırasında da Şağban tarafından cinsel istismara uğrayan bir kız
çocuğu ile babaannesi ve halası parkta gezerken, tarikat üyesi beş kadının
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Soma Davası'nda karar açıklandı, madenci aileleri 'Adalet adliye duvarlarında asılı kaldı' diyerek tepki
gösterdi, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57498598, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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saldırısına uğramıştı. Basına yansıdığına göre mağdurun babaannesi
ifadesinde, “Sizi utanmazlar. Şeyhimize yaptıklarınızdan memnun
musunuz! Biz de sizi gezdirmeyeceğiz. Sungurlu’yu size dar edeceğiz. Sizi
yaşatmayacağız. Bunları yanınıza koymayacağız” dediğini anlattı.198
●

İzmir’de yaşayan, 2 ve 5 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi AKP eski
Selçuk Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt ile N.Y’nin boşanma süreci
devam ederken N.Y, 5 yaşındaki erkek çocuğunun babasıyla görüştükten
sonraki söylemleri, hareketleri ve anal bölgesinde tespit ettiği kızarıklar
üzerine savcılığa başvurdu. Avukatların 24 Mart 2021’de görülen
duruşmada, mahkemeye babanın 5 yaşındaki çocuğunu istismar ettiğini
kanıtlayan uzman raporlarını ve pedagog görüşlerini de sunmasına rağmen
mahkeme, kendileri tarafından yönlendirilen pedagogun hazırladığı sosyal
inceleme raporunu dikkate alarak, çocuğun geçici velayetini babaya
vermişti. Süreç içerisinde 5 yaşındaki çocuğunu istismar ettiği adli tıp
raporlarıyla kanıtlanan Refik Yakıt tutuklandı. Yaklaşık 2 yıldır mücadele
ettiğini söyleyen anne N.Y ise adalet istedi ve şu ifadeleri kullandı: “Bu
kişinin gerçekten gerekli olduğu cezayı almasını, sokakta elini kolunu
sallaya sallaya gezsin istemiyorum. Benim oğlum bir daha babası
tarafından tecavüze uğrasın istemiyorum.(...) Ben 2 yıla yakındır 2
çocuğumla beraber bunun mücadelesini veriyorum. Benim yanımda sadece
ailem vardı, arkamda hiç kimse olmadı. Koskoca parti onun arkasındaydı.
Babanın arkasında hakimler, savcılar vardı ve dosyayı kapattılar. Ama ben
yılmadım. Sadece evladım için bu mücadeleyi verdim. Şu an oğlum iki
farklı yerden tedavi alıyor. Hiç kimseden hiçbir maddi destek almadan,
sadece ailemin desteğini alarak çocuğumun tedavilerini başlattım.”199
Diğer yandan 'Öz oğluna istismarda bulunan AKP'li eski Gençlik Kolları
Başkanı baba tutuklandı' başlıklı Cumhuriyet gazetesi haberine Selçuk
Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim yasağı getirildi.200 Temmuz ayında
ise Refik Yakıt şartlı tahliye edildi. Çocuğun ve annenin avukatlığını
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üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Yakıt’ın hiçbir gerekçe
sunulmadan tahliye edildiğini belirterek karara tepki gösterdi.201
●

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda
bulunduğu iddia edilen İhsan B. (45) hakkında yakalama kararı çıkarılması
üzerine yurt dışına kaçtı. Avukatının talebi üzerine mahkemenin
‘tutuklanmama güvencesi’ verdiği İhsan B. yurda döndü ve delil
yetersizliğinden beraat etti. Karara tepki gösteren mağdurun avukatı,
“Dosyada eksik incelemeler ile beraber beraat kararı verilmiştir” diyerek
karara itiraz edeceklerini açıkladı.202

●

Beş yaşındayken otomobil çarpması sonucu engelli kalan ve altı yıl önce
yaşamını yitiren Hediye Demirpolat’ın davası 20 yıl sonra sonuçlandı.
Aileye 210 TL maddi, bin TL manevi tazminat ödenecek. Karara tepki
gösteren baba Alican Demirpolat, “Yıllarca kızım için adalet aradım.
Gelen adalet ise 210 TL. Verilen tazminatın değeri olmadığı gibi gerekçesi
de komik. Pansuman ve muayene ücreti. Ne diyeyim. Bir gün onlara da
adalet lazım olacak. Pes etmeyeceğiz. Davayı önce Anayasa
Mahkemesi’ne ardından AİHM’ye taşıyacağız” dedi. 203

●

Anayasa Mahkemesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek'in sosyal medya hesabındaki bazı paylaşımlarıyla CHP Kadın
Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın "kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkı"nı ihlal ettiğine karar verdi. Gökçek, sosyal medya
hesabından olay tarihinde Ankara milletvekili olan Nazlıaka'nın ailesinin
"kaçak su kullandığı" iddialarına yer vermiş ve Nazlıaka'nın eşine ait
şirketin açık adresi, eşiyle diğer yakınlarına ait kimlik bilgileri ve imzaları
içeren fotoğraflarını paylaşmıştı. Bunun üzerine Nazlıaka, Gökçek
hakkında suç duyurusunda bulundu ancak soruşturmaya izin verilmedi.
Daha sonra Nazlıaka, tazminat davası açtı. Mahkeme ise Gökçek'in
eyleminin sert eleştiri niteliğinde olduğunu ve "ifade özgürlüğü"
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, davayı reddetti.
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Yurt dışına kaçan cinsel istismar zanlısı beraat etti, https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yurt-disinakacan-cinsel-istismar-zanlisi-beraat-etti-1872668, Erişim Tarihi: 02.10.2021
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https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirpolat-ailesi-carpici-mahkeme-kararina-karsi-adalet-arayisinisurdurecek-1855491, Erişim Tarihi: 10.08.2021
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Yargıtayın kararı onamasının ardından Nazlıaka, Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuruda bulundu. Nazlıaka, kişisel verilerinin korunması, özel
hayata saygı ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.
Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme ihlal kararında, Anayasa'nın
20. maddesinde özel hayata saygı hakkının düzenlendiği hatırlatıldı ve
devletin, kişilerin özel ve aile hayatına keyfi müdahale etmemek ve üçüncü
kişilerin haksız saldırılarını önlemekle yükümlü olduğu belirtildi. Kişisel
bilgiler ve verilerin de özel hayata saygı hakkı kapsamında olduğuna işaret
edilen kararda, "Bir kişinin imzasının, kimlik, abonelik ve ailesine ilişkin
bilgileri ile ev ve iş adresinin kişisel veri kapsamında olduğu açıktır.
Başvurucunun anılan bilgilerine ulaşılmasına ve sosyal paylaşım sitesinde
açıklanmasına ilişkin bir rızasının olmadığı sabittir" tespitine yer
verildi.204
●

204

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı
sonucu eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı
kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın, Urfa Adliyesi önünde 9 Mart’ta başlattığı
“adalet” nöbeti, Eylül ayı sonu itibariyle 200 günü aştı. Dosya üç yıldır
gizlilik kararına konu olurken, nöbetin 200. gününde Ferit Şenyaşar,
"Bizimki sadece bir oturma eylemi değil bir adalet mücadelesidir" diyerek
adalet sağlanıncaya kadar bu eylemden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Anne
Emine Şenyaşar da şehir şehir adaleti aradığını söyleyerek şunları ifade
etti: "Bize yapılan zulmün cezasını verecek adaletin peşine düştüm, şehir
şehir dolaştım, Ankara'ya kadar gittim, orda da bulamadım. Bu
toprakların üstünde bulamadığım adaleti altında aradım, tırnaklarımla
kazıdım ama anladım ki bu ülkenin bizim gibi mazlumlar için adaleti yok."
Adalet nöbetine, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da ziyaret ederek destek verdi.
Tutdere, “Mevkii ne olursa olsun hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü
yoktur. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
(...)Ancak geldiğimiz Türkiye’de, özellikle AK Parti iktidarı döneminde
yargının siyasetin baskısı altında kaldığını görüyoruz. Devletin valisinin
gözleri önünde yaşanan bir olayla ilgili 3 yıldan beri bir dava açılmadığını
üzülerek görmekteyiz. Bu olay, bu cinayet, Türkiye yargısı için bir kara
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Aylin
Nazlıaka
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paylaşımları
hak
ihlali,
https://www.birgun.net/haber/aym-melih-gokcek-in-aylin-nazliaka-hakkindaki-paylasimlari-hak-ihlali353304, Erişim Tarihi: 12.08.2021
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leke. Ailenin adalet talebini bir an önce yetkililerin karşılaması gerekir. Bu
olayın tüm yönleri ile araştırılması, gün yüzüne çıkarılması gerek. Bizim
çağrımız; acilen gizlilik kararının kaldırılarak soruşturmanın
tamamlanması. Bütün şüphelilerin yargı önünde yargılanmaları gerekir.
Bu olayın takipçisi olacağız.” dedi205
●

Geçtiğimiz yıl Çağdaş Şenyüz adlı yüksek alkollü bir sürücü tarafından
öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz’ün ailesi, Şanlıurfa’dan
başladığı ve 1 ay süren Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu’nu
eylül ayında bitirdi. Tur boyunca Urfa'dan Tekirdağ'a kadar adalet için
çalışan ailelerle bir araya gelen Asuman ve Menderes Gündüz vardıkları
yerlerden mücadelelerini büyütme sözüyle ayrıldı. Verilen röportajda,
“Görüştüğümüz her aile sanki bizi bekliyormuş gibiydi, bizim yabancılık
çekmediğimiz bir insan profiliydi bu acılı aileler. Çok çabuk bir şekilde
iletişime geçip çok çabuk kaynaştık. Barınma ihtiyacımızı bu ailelerle
karşıladık, oturduk sabahlara kadar sohbet ettik, kahvaltımızı birlikte
yaptık, çocuklarıyla ve hukuk süreciyle ilgili ne yaşadıklarını anlattılar, biz
ne yaşadığımızı anlattık.” ifadelerine yer verildi.206

●

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kişisel twitter
hesabından aktardığına göre; iki oğlu KHK’yla ihraç edilen Elif Sarıyıldız
yaşadığı üzüntülere daha fazla dayanamayarak intihar etti. Beyin ölümü
gerçekleşen Sarıyıldız’ın iki oğlundan biri hapiste diğeri ise kanser
hastası.207

●

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala'nın da olduğu 16
kişinin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava ile Gezi
Parkı eylemlerine katılan çarşı taraftar grubundan 35 kişiye yönelik
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava birleştirildi. Birleştirme
kararının ardından tutuklu yargılanan Kavala'nın 6 Ağustos'ta görülmesi
planlanan duruşması da iptal edildi. Birleştirilen davaların ilk duruşması 8

205

Şenyaşar ailesinin Şanlıurfa Adliyesi önündeki oturma eyleminde 200. gün: 'Bizimki bir adalet mücadelesi',
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58673620, Erişim Tarihi: 03.10.2021Adalet Nöbeti'ndeki
Şenyaşar ailesine CHP'li vekillerden ziyaret, https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-nobetindeki-senyasarailesine-chpli-vekillerden-ziyaret-haber-1535948, Erişim Tarihi: 03.10.2021

206

Umut İçin Adalet Herkes için Adalet Turu: 'Adalet çıkmaz' diyen aileler mutlaka örgütlensin,
https://haber.sol.org.tr/haber/umut-icin-adalet-herkes-icin-adalet-turu-adalet-cikmaz-diyen-aileler-mutlakaorgutlensin, Erişim Tarihi:03.10.2021

207

Biri kanser, diğeri hapiste olan iki KHK’lı annesi Elif Sarıyıldız intihar etti, https://kronos34.news/tr/birikanser-digeri-hapiste-olan-iki-khkli-annesi-elif-sariyildiz-intihar-etti/, Erişim tarihi: 12.08.2021
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Ekim'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kavala'nın
avukatları "hukuk ve akıl dışı" olarak yorumladıkları sürece ilişkin şu
bilgileri verdi: "Yasal dayanağı olmayan bu tutuklamanın sürdürülebilir
hale gelmesi için her türlü hukuk dışı yol uygulandı ve uygulanıyor. Osman
Kavala hakkında casusluk suçlamasını da içeren iddianame, 36. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve dosya karar aşamasına gelmişken,
Gezi davasındaki beraat kararını bozan İstinaf Mahkemesi'nin bu davanın,
gene Gezi olaylarıyla ilgili Çarşı davasıyla birleştirilmesi yönündeki
kararı doğrultusunda, Kavala'nın dosyası İstanbul 30. Ağır Ceza
Mahkemesi'ne gönderildi.”208
Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yaptırım öncesi 30 Kasım’a
kadar bekleme kararı alan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Demirtaş
ile ilgili hükümete verdiği süreyi de 30 Eylül’e kadar uzattı. AİHM
kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Komite, kararlar
uyarınca Kavala ve Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini bir kez
daha vurguladı.209
●

Özgür Gündem Gazetesi’nin KHK ile kapatılmasına dair “ihlal” kararı
veren Anayasa Mahkemesi, kararının gerekçesinde "Süreli yayınların
ancak ‘geçici olarak’ kapatılabileceği yönündeki emredici hükme rağmen
kapatma tedbirinin geçici olarak uygulanmamasının" anayasaya aykırı
olduğuna hükmetti. Gazetenin kapatılmasının Anayasa’nın 26’ncı ve
28’inci maddelerince güvence altına alınan “ifade” ve “basın özgürlüğü”
ihlali olduğu yönünde karar veren AYM kararının gerekçesinde,
KHK’lerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal
(OHAL) kapsamında çıktığını hatırlatarak, gazetenin kapatılmasının
OHAL’in ilanını gerektiren nedenle alakalı olmadığını belirtti. 210

208

Gezi Parkı ve Çarşı davalarının birleştirilmesiyle Osman Kavala'nın 6 Ağustos'taki duruşması iptal edildi,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gezi-parki-ve-carsi-davalarinin-birlestirilmesiyle-osman-kavalanin-6agustostaki-durusmasi-iptal-edildi-1858112, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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bırakılsın,
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/250448-avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-demirtas-ve-kavalaserbest-birakilsin, Erişim Tarihi: 19.09.2021

210

AYM, Özgür Gündem'in kapatılmasına dair verdiği ihlal kararının gerekçesini açıkladı,
https://www.evrensel.net/haber/443012/aym-ozgur-gundemin-kapatilmasina-dair-verdigi-ihlal-karariningerekcesini-acikladi, Erişim Tarihi: 26.09.2021
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●

Antalya'da 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi
belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt
lideri olarak yargılanan E.B.'nin, kendisi için beraat kararı veren mahkeme
başkanı Ö.İ. ile kadınların olduğu, içki içilen masada fotoğrafı ortaya çıktı.
Fotoğraf hakkında savcılık soruşturma başlattı, Hakimler ve Savcılar
Kurulu ise yapılan inceleme sonrasında hakimi açığa aldı.211

●

Adalet Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sergide Kabe görselinin yere
serildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yapılan
tutuklamalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne verdiği cevapta,
eşcinselliğin İslam dinine göre "haram" kabul edildiğini belirterek
tutuklama kararının hukuka uygun olduğunu savundu.212 Cevap
dilekçesinde islami referansların sunulması tepkiyle karşılanırken 3H
Hareketi Derneği, Ankara 78’liler Meclisi, Ankara Düşünceye Özgürlük
Girişimi, Boğaziçili Müdahil Mezunlar, Çağdaş Hukukçular Derneği
Ankara Şubesi, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Diyalog Grubu, Diyarbakır
Barosu Kadın Hakları Merkezi, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD)
Platformu, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Üniversite Öğretim Üyeleri
Derneği, Yurttaş Girişimi ve Yurttaşlık Derneği'nin ortak yaptığı
açıklamada, Bakanlığın bu yanıtına tepki gösterildi ve "Bakanlık yazısında,
'İslam dini literatüründe eşcinselliğin ve benzeri cinsel yönelimlere dair
imgelerin yasak ve haram olduğu' belirtilerek bu nedenle tutuklamanın
hukuksal / olgusal temelleri bulunduğu ileri sürülmektedir. Adalet
Bakanlığı’nın ‘İslam dini literatürüne’ gönderme yaparak cinsel
yönelimleri farklı kişileri hedef göstermesi ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’
niteliğinde olup ‘açık ve yakın tehlike’ oluşturmaktadır.” ifadelerine yer
verildi.213

211

Ağır ceza hakimi, beraat verdiği sanıkla içki masasında, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/agir-cezahakimi-beraat-verdigi-sanikla-icki-masasinda6590643/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber,
Erişim
Tarihi:
19.08.2021Yargıladığı
sanıkla
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HSK
kararını
verdi,
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yargiladigi-sanikla-goruntulenmisti-o-hakim-karar-verildi6599955/, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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https://www.dw.com/tr/bakanl%C4%B1k%C4%B1n-bo%C4%9Fazi%C3%A7i-savunmas%C4%B1tutuklamalar-hukuka-uygun/a-58895441, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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https://www.evrensel.net/haber/440937/adalet-bakanliginin-bogazici-tutuklamalarina-islami-gerekcelersunmasina-tepki, Erişim Tarihi: 27.08.2021
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●

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 14 Nisan 2019 tarihinde çöp toplarken
polis tarafından vurulan Recep Hantaş (20) cinayetine ilişkin polis Kazım
B. hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Diyarbakır 7'nci Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan polis Kazım
B. ve avukatı Mustafa Demir hazır bulundu. Recep Hantaş'ın ağabeyi Efe
Hantaş ve aile avukatı Mehmet Öner de duruşmaya katıldı. Sanık polisin
tutuklanma talebi reddedilirken avukatlar, şüpheli polislerin delilleri
topladığına işaret etti. Av. Mehmet Öner, dosyanın baştan beri sağlıklı
yürütülmediğini, dosyada 2 şüpheli bulunduğunu, her 2 şüphelinin de TEM
Şube'de görevli olduğunu, soruşturmayı yürüten 3 savcının da TEM
dosyalarında görevli olduğunu ifade etti. Öner, sanığın bir ay tutuklu
kaldıktan sonra 24 Mayıs 2019'da tahliye talebinin reddedildiğini ve hemen
5 gün sonra tahliye edildiğine işaret ederek, "Bu normal bir durum değil"
dedi.214

●

Düşünce suçlularının sayısı giderek artarken, İŞİD üyeleri içinse tutuksuz
yargılamalar artıyor. IŞİD’in ‘medya bakanı’ Ömer Yetek’in 10 Ekim Gar
Katliamı Davası’na gönderilen ifadesinde, Ömer Yetek’in 2016’da askerler
Sefter Taş (23) ve Fethi Şahin’in (26) yakılma görüntülerinin çekilmesini
organize ettiği ve montajlayarak servis ettiği tespit edildi. Ocak 2018’de
Ankara’da yakalandı. Ancak, 2016’da tutuklanıp serbest bırakılmış ve
Suriye’ye geçmişti. İfadesinde Türkiye’de IŞİD’in katliamlarını yapan ve
Türkiye’den gidenlerden oluşan bölüğü anlattı.215 Gazeteci İsmail Saymaz,
Halk TV'deki yazısında iki Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak şehit
edilmesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı aktardı. Saymaz, iki askerin
şehit edilmesi için fetva verdiği öne sürülen IŞİD kadısı 'Ebu Abdullah El
Şami' kod adlı Jamal Abdul Rahman Alwi'nin tutuksuz yargılandığını
aktardı.216 Çıkan haberlerin üzerine Alwi tutuklandı.

●

Ilısu Barajı’nın yapılacağı Hasankeyf’te evi bulunan Nuriye Arpa, bekar
olduğu için konut yardımından yararlandırılmadı. Arpa, Anayasa
Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, uygulamayı ayrımcı buldu.

214

Recep
Hantaş
cinayetinde
delilleri
şüpheli
polisler
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topladı?,
https://www.evrensel.net/haber/442673/recep-hantas-cinayetinde-delilleri-supheli-polisler-mi-topladi,
Erişim Tarihi: 16.09.2021
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Vahşete davetiye, https://www.birgun.net/haber/vahsete-davetiye-359275, Erişim Tarihi: 26.09.2021
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İki askerin yakılma fetvasını verdiği iddia edilen IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor,
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/2-askerin-yakilma-fetvasini-verdigi-iddia-edilen-isid-kadisitutuksuz-yargilaniyor-1869547, Erişim Tarihi: 26.09.2021
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Anayasa Mahkemesi, konut yardımının Bakanlar Kurulu tarafından ailelere
tanındığını tespit etti. Mahkeme kararında, söz konusu hakkın bireylere
değil ailelere tanındığı belirtilerek, “Bu durumda anne ve babası ölmüş
ancak evli olan ya da çocuksuz olarak dul kalan veyahut bekâr olup en az
iki kardeş olan çocuklar konut yardımından yararlanabilmekte, buna
karşılık kardeşi olmayan ve bekâr olan çocuklar bundan mahrum
kalmaktadır. Dolayısıyla konut yardımı hakkından yararlanılmasında
benzer durumda olan yetim çocuklar arasında tek çocuk olup olmama ve
evlenmiş olup olmama temelinde farklı muamele yapıldığı açıktır” denildi.
Kararda, farklı muamelenin İskan Kanunundan kaynaklandığı belirtilerek,
kanunun daha sonra yapılan değişiklikle, bekâr kardeşi olmayan ve tek
çocuk kalan yetimlerin de aile sayılmasının önü açıldığı belirtildi. Bu
değişiklikle farklı muamelenin ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi.
Yüksek Mahkeme, Nuriye Arpa’nın konut yardımı hakkından
yararlandırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak
ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.217
●

217

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve
hakkında "suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi
çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan
ve "kırmızı bülten"le aranan Mehmet Aydın, Temmuz ayında Türkiye’ye
getirildi ve gözaltına alındı. Aydın savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk
edildiği mahkemece tutuklandı. Aydın, ifadesinde tavuk çiftliğinde nasıl
bitcoin üretimi yaptıklarını anlattı. Yurt dışında bulunduğu süre içerisinde
hayatını idame ettirmek için bitcoin ve alt coinlerini dolar veya euroya
çevirerek harcamalarını yaptığını söyledi. Aydın, 7 milyon TL'ye günlük 5
milyon yumurta üretim kapasiteli şirket aldığını, kafesler ve hayvanlar için
de 14 milyon TL ödeme yaptığını anlatarak, “Kimseyi dolandırmak
niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım,
yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki
üyeler gibi mağdur oldum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye

Bekar olduğu için konut hakkından yararlandırılmadı; AYM uygulamayı ayrımcı buldu,
https://medyaport.net/2021/09/28/bekar-oldugu-icin-konut-hakkindan-yararlandirilmadi-aym-uygulamayiayrimci-buldu/?doing_wp_cron=1632823144.5905919075012207031250, Erişim Tarihi: 02.10.2021
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makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum”
dedi.218
●

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, Nisan ayında yurt dışına kaçarken,
kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur olmuştu. Thodex
sistemini kapatan Özer’in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar
dolarla kaçtığı iddia ediliyor. Mağdurlar, suç duyurusunda bulunurken,
alacakları nedeniyle icra talep etti. Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci
İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi, onaylandı. Haciz işlemleri
devam ederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Thodex ile ilgili
açıklamasında Faruk Fatih Özer ile 16 kişinin mal varlıklarına el
konulduğunu, bu işlemlerin geciktiği iddiasının ise doğru olmadığı
belirtildi. Diğer yandan Faruk Fatih Özer'in, yurtdışına kaçmadan önce
''bakanlığa'' çağrıldığı iddia edildi. Ancak bu konu hakkında sorulan sorular
yanıtsız kaldı.219

7. Eğitim Hakkı
●

Uzaktan eğitimde yaşanan aksaklıklar Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)
“Sayılarla Uzaktan Eğitim” bülteniyle bir kez daha ortaya konuldu.
Bültende, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) öğrencilerin ve öğretmenlerin
katılım durumuna ilişkin veriler yayınlandı. Uzaktan eğitime geçildiğinden
bu yana birçok öğrenci teknolojik altyapı ve ekipman yetersizliği nedeniyle
derslerine katılım sağlayamazken MEB, EBA TV’den yaptığı 11 bin 465
saatlik yayınlarla övündü. Verilere göre, geçtiğimiz ay 14 milyon 82 bin
744 öğrenci EBA’yı aktif kullanırken bu sayı 12 milyon 865 bin 912’ye

218

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tosuncukunsavciliktaki-ifadesi-ortaya-cikti-6526366/, Erişim Tarihi: 03.20.2021

219

Firari Faruk Fatih Özer'in kaçmadan önce bir bakanlığa çağrıldığı iddia edildi,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/firari-faruk-fatih-ozer-kacmadan-once-icisleri-bakanligina-cagrildigiiddia-edildi-1844476, Erişim Tarihi: 03.10.2021
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi: Ev komple boşaltılmıştı,
https://www.ntv.com.tr/turkiye/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-evinde-icra-islemiev-komplebosaltilmisti,YUH48ppqWU6ZoIu9nBHp8w, Erişim Tarihi: 03.10.2021
Bakan Soylu'ya soruldu: Faruk Fatih Özer, kaçmadan önce bakanlığa çağrıldı mı?,
https://www.birgun.net/haber/bakan-soylu-ya-soruldu-faruk-fatih-ozer-kacmadan-once-bakanliga-cagrildimi-348663, Erişim tarihi: 03.10.2021
Savcılık:
Thodex
soruşturmasında
17
kişinin
mal
varlığına
el
konuldu,
https://www.gazeteduvar.com.tr/savcilik-thodex-sorusturmasinda-17-kisinin-mal-varligina-el-konulduhaber-1524772, Erişim Tarihi: 03.10.2021
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düştü. 5 milyon 375 bin öğrencinin eğitim öğretimden uzak kaldığı açığa
çıktı. Öte yandan öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitim sürecinde bilgisayara
erişemedi. Derslere katılımın yüzde 59’u telefonla gerçekleşirken,
öğrencilerin ancak yüzde 31’i masaüstü bilgisayarla katılım sağlayabildi.
Tablet kullanma oranı ise sadece yüzde 10 oldu.220
●

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol
Özvar'ı önce YÖK üyeliğine, aynı Resmi Gazete'de yayınlanan kararla da
YÖK Başkanlığı'na atadı.221

●

2019 yılı itibarıyla sayıları 3 milyon 603 bin 888’e ulaşan Suriyelilerin
yüzde 30’unu okul çağındaki nüfus oluşturdu. 2017-2018 eğitim öğretim
yılında yüzde 62,52 olan Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranı, 2018-2019
eğitim öğretim yılında yalnızca yüzde 0,01 artarken 2019-2020 eğitim
öğretim yılında ise yüzde 63,29'a ulaşabildi. Okul çağındaki Suriyeli
öğrenci sayısı 2017 yılından 2018 yılına kadar 71 bin 336 artsa da aynı
dönemde okullaşan öğrenci sayısı sadece 44 bin 797 arttı. 2018 yılında
toplam 26 bin 539 Suriyeli öğrenci yeni eğitim yılına geçişte ya okulu terk
etti ya da hiçbir okulun kapısını çalmadı. 2019-2020 eğitim öğretim yılına
ilişkin veriler, Suriye’den kitlesel göçün başladığı 2011 yılından bugüne,
geçici koruma altındakilerin eğitime erişimin istenilen düzeyde
sağlanamadığını ortaya koydu. 2014-2015 eğitim öğretim yılında yüzde
30,42 olan Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranı, 2019-2020 eğitim
öğretim yılına kadar yalnızca yüzde 33 artırılabildi. 2019-2020
dönemindeki Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranı ise kayıtlara yüzde
63,29 olarak geçti. Toplam 397 bin 253 Suriyeli çocuğun okul dışı kaldığı
belirlendi.222

●

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Ortamları Raporu’nu yayımladı.
Raporda Türkiye’nin okulları en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri
olduğu vurgulandı. Buna göre, OECD üyeleri arasında okulları en uzun
süre açık tutan ilk beş ülke sırasıyla ABD, Avustralya, İsveç, İzlanda ve
Japonya’ydı. Türkiye, 16 Mart 2020-31 Mayıs 2021 döneminde OECD

220

5 milyon öğrenci eğitime uzak, https://www.birgun.net/haber/5-milyon-ogrenci-egitime-uzak-347584,
Erişim Tarihi: 03.08.2021

221

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Özvar'ı YÖK'e önce üye, sonra başkan olarak
https://www.gazeteduvar.com.tr/resmi-gazetede-ne-var-haber-1530004, Erişim Tarihi: 09.08.2021

222

400 bin Suriyeli çocuk okulsuz, https://www.birgun.net/haber/400-bin-suriyeli-cocuk-okulsuz-354651,
Erişim Tarihi: 19.08.2021
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ülkeleri arasında Meksika’dan sonra okulların en uzun süre kapalı kaldığı
ikinci ülke oldu. 16 Mart 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında okulların
açık kalması gereken gün sayısının 175 olduğu ifade edilen raporda
Türkiye’de bu dönemde öğrencilerin 130 gün eğitimden uzak kaldığı
aktarıldı. Raporda “Bu dönemde okula 1. sınıflar 15 gün; 2, 3, 4, 8 ve 12.
sınıflar 10 gün; 5 ve 9. sınıflar dört gün gitti. 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ise hiç
okula gitmedi” ifadeleri yer aldı. Araştırma kapsamında öğretmen ve
idarecilerle de görüşüldü. Raporda bu görüşmelere ilişkin şunlar aktarıldı:
“Yapılan görüşmelerde, katılımcılar salgın döneminde MEB’in psikososyal
destek konusunda yetersiz kaldığını, öğretmenlerin belirsiz bir süreç
içerisinde kendilerini yalnız bulduklarını ifade ettiler. Ebeveynlerin
duyduğu kaygıya yönelik ek desteklere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler.
Sık değişen yönetimsel kararların takibinin ve uygulamaya geçirilmesinin
hem öğretmenler hem ebeveynler üzerinde yarattığı baskı ve kaygı da
vurgulanan konular arasındaydı. Öte yandan, öğretmenlerin süreçte tek
başına kaldığı durumların da yaşandığı görülüyor. Bu noktada öğretmen
hem akademik süreçleri hem sağlıklı iletişimi hem de psikososyal desteği
aynı anda yürütmek durumunda kalabiliyor.”

223

●

MEB’in yaptığı açıklamaya göre, 1,5 milyonu kırsal alanda olmak üzere
3,5 milyondan fazla öğrencinin internete erişimi yok. İlgili raporda şöyle
denildi: “MEB’in öğretmenler, okul yöneticileri ve velilerle yaptığı anket
sonuçlarında dijital okuryazarlık eksikliği, salgının getirdiği kaygı
bozuklukları ve cihaz ve erişim eksikliği uzaktan eğitimde en çok yaşanan
sorunlar olarak öne çıktı.”223

●

Eğitim-İş Sendikası, yurt sorununa ilişkin rapor hazırladı. Yurt sorununun,
eğitimde gericileşmenin acı bir meyvesi olduğuna işaret edilen raporda,
“Siyasal İslam, öğrenci yurtlarını FETÖ’den beri ‘mecbur bırakarak
örgütlenme’ alanı olarak görmektedir. 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP,
yeterli sayıda devlet yurdu açmayıp tarikatlara dernek adı altında yurt
açma kolaylığı tanıdığı için çaresiz kalan öğrenciler, buralara mecbur
bırakılmaktadır” denildi. Özel üniversite yurtlarına da yer verilen rapora
göre, 2006’da toplam kapasitesi 228 bin 645 olan toplam 2 bin 735 özel
yurt bulunuyordu. Bu yurtların 1723’ü ise vakıf ve derneklere aitti.

Pandemi, eğitim için afete dönüştü, https://www.birgun.net/haber/pandemi-egitim-icin-afete-donustu355554, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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2021’de ise özel yurt sayısı 4 bin 406’ya, kapasiteleri ise 442 bin 245’e
yükseldi. Vakıf ve derneklerin yurtları ise 3 bin 331’e çıktı. Raporda,
“Devlet yurtlarının yetersizliği, ekonomik durumu biraz elverişli olan
öğrencileri özel yurtlara, yoksul ailelerin çocuklarını ise dernek/vakıf
yurtlarına itmiştir” değerlendirmesi yapıldı. Rapora göre, 802 bin 131
üniversite öğrencisinin bulunduğu İstanbul’da, devlet yurtları bu
öğrencilerin yalnızca yüzde 3’ünü karşılayabiliyor. Bu oran, 319 bin 406
üniversite öğrencisinin bulunduğu Ankara’da yüzde 8.8; 173 bin 611
öğrencinin bulunduğu İzmir’de yüzde 9.05.224
●

'Kademeli normalleşme' kapsamında ortaokul ve liseler 7 Haziran’da
yeniden açıldı.225 Covid-19 sürecinde eğitimde giderek derinleşen
eşitsizliği yok saydığı gerekçesiyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı, yüz
yüze eğitim ve telafi eğitimi programının detaylarını açıkladı. Ancak,
mevsimlik işçi çocuklara ve eğitime erişemeyen öğrencilere değinilmedi.226

●

Prof.Dr. Mahmut Özer, Prof.Dr. Ziya Selçuk yerine Milli Eğitim Bakanı
olarak atandı. Özer’in göreve başlamasıyla birlikte Bakanlıkta pek çok
görev değişimi yapılmış. Görev değişimiyle beraber gelen görevden
almaların, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar devam edeceği
öğrenildi. İl milli eğitim müdürlerindeki görev değişimlerinin ilçe milli
eğitim müdürlüklerine uzanacağı, yönetici atama sisteminin yeniden ele
alınacağı bildirildi. Ziya Selçuk’un ise kararlarını hayata geçirememekten
duyduğu rahatsızlığın yanı sıra cemaatlerin giderek artan talepleri
nedeniyle de görevinden ayrıldığı kaydedildi. Selçuk’un yerine getirilen
Özer’in ise cemaatlere bakanlık içinde alan açacağı öne sürüldü.227
Bakan Mahmut Özer, öğretmen alımı politikasında da ekseni değiştirdi.
Milli Eğitim Diğer yandan, Ziya Selçuk’un “2023 Eğitim Vizyonu”
kapsamında uygulamaya soktuğu pedagojik formasyon kuralı değiştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, “Öğretmen ihtiyacının karşılanması” amacıyla 29

224

Eğitim-İş:
Siyasal
İslam,
öğrenci
yurtlarını
‘örgütlenme’
alanı
olarak
görüyor,
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/egitim-is-siyasal-islam-ogrenci-yurtlarini-orgutlenme-alani-olarakgoruyor-1871642, Erişim Tarihi: 26.09.2021

225

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı, https://www.gazeteduvar.com.tr/ortaokul-ve-liselerde-yuzyuze-egitim-basladi-haber-1524613, Erişim tarihi: 02.08.2021

226

Eşitsizliğin telafisi MEB’de yok, https://www.birgun.net/haber/esitsizligin-telafisi-meb-de-yok-346860,
Erişim Tarihi: 01.08.2021
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Bakanlığın gündeminde 'değişim' var: Cemaatlerin kadro savaşı, https://www.birgun.net/haber/bakanligingundeminde-degisim-var-cemaatlerin-kadro-savasi-355801, Erişim Tarihi: 23.08.2021
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Haziran 2020 tarihinde, pedagojik formasyon programı/pedagojik
formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların
öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmişti. MEB Talim Terbiye Kurulu
kararı ile öğretmen atamalarına başvuru için “Bakanlık ve YÖK işbirliğiyle
açılan meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla
tamamlama” koşulu getirildi. Bakan Özer’in kadrosunu baştan aşağıya
değiştirdiği Talim Terbiye Kurulu’nun tavsiyesi ile pedagojik formasyon
sertifikası olanların öğretmenliğe başvurmasının önü açılırken kararın
Saray’a yakın özel üniversite sahiplerinin baskısıyla alındığı iddia edildi.228
●

228

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenci başına 2020
yılında yapılan kamu harcaması ise hedefin çok altında kaldı. Eğitime
ayrılan kaynağın yetersizliğini ortaya koyan veriye göre MEB, 2019-2020
eğitim öğretim yılı için koyduğu hedeften 74,9 milyar TL daha az harcadı.
MEB, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulöncesi eğitimde 11 bin TL,
ilköğretimde 13 bin TL, ortaöğretimde ise 8 bin 900 TL öğrenci başına
harcama hedefi belirledi. MEB’in 2020 yılı faaliyetlerini içeren raporuna
göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci başına okulöncesi eğitim
ve ilköğretimde 6 bin 595 TL, ortaöğretimde ise 7 bin 636 TL harcandı.
OECD ortalamasının altında kalan öğrenci başına harcama tutarında bu kez
MEB’in hedefi de tutturulamadı. Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube
Başkanı Çayan Çalık konuya ilişkin şunları söyledi: “MEB’e ayrılan bütçe
yıllardır eğitimde yaşanan kronik sorunları çözecek düzeyde değildir.
Bilindiği üzere MEB bütçesinin aslan payı personel giderlerinden
oluşmaktadır. Öğrenci başına harcama kaleminin öngörülenin altında
olması bakanlığın eğitimi piyasalaştırma hamlelerinin bir sonucu olarak
görmek gerekir. MEB’e ayrılan bütçe eğitimin temel sorunlarını çözecek
alt yapı yatırımları başta olmak üzere, derslik ihtiyacı, personel açığının
kapatılması, okul giderlerinin karşılanması konularında yetersiz olduğu
biliniyor. Devlet kamu okullarının ihtiyaçlarını açıkça kamudan değil
öğrenci velilerinden karşılamaktadır. Bugün itibarıyla parasız eğitim
sadece imam hatip okullarında ve özel eğitim kurumlarında yapılmakta,
MEB sadece bu okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamakta diğer tüm

MEB’de eksen değişikliği, https://www.birgun.net/haber/meb-de-eksen-degisikligi-356745, Erişim Tarihi:
01.09.2021
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okullarda katkı payı ya da bağış adı altında eğitim harcamalarındaki
kalemi velinin sırtına yüklemiş durumdadır.”229
●

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum
şeklinde gerçekleştirildi. Pandeminin başından bu yana düzenli eğitim
alamayan, uzaktan eğitimde yaşanan problemler nedeniyle eğitime
erişimde güçlük çeken yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci sınava girdi. Yıl
boyu internet ve teknik ekipman yetersizliği gibi sorunlarla boğuşan, bir
açılan bir kapanan okullar nedeniyle motivasyonları yerle bir olan
öğrenciler, virüs kapma riskini de göze almak zorunda bırakıldı. İki oturum
şeklinde gerçekleştirilen sınavın ardından ‘koronavirüs tedbirleri’ gerekçe
gösterilerek öğrencilerin aynı anda dışarı çıkmasına izin verilmedi. Oturum
arasında bahçeye çıkan öğrencilerin ise fiziki mesafe kuralına uyamadığı
gözlendi. Maskesini çıkaran, el şakaları yapan çocuklara, okul idaresi
tarafından sık sık uyarı yapıldı. 230

●

Sınav sonrasında ise 10 sorunun özel bir yayınevinin kitabındaki sorularla
büyük ölçüde benzediği iddiası gündeme geldi. 231 İddialara ilişkin Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "Biz yıl içinde örnek
soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız
sorulara benzer" dedi. Bunun dışında benzer soru olmadığını söyleyen
Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor"
diye konuştu. Selçuk, ortada iddiaların olduğunu ancak ispat olmadığını
söyleyerek, "Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız,
kimsenin de sorusunu yayımlamayız" ifadelerini kullandı.232
Temmuz ayında yapılan 2021 Dikey Geçiş Sınavında da benzer bir olay
yaşandı. Sınav esnasında bir aday tarafından cep telefonuyla 2021 DGS
kitapçığının 3 sayfasının fotoğrafları çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Sınava telefonla girerek soruları çeken aday dün gözaltına alındı. Adayın
gözaltına alındığını duyuran ÖSYM, sınavın sorunsuz bir şekilde 81 il ve

229

MEB’in aslan payı öğrenciye gitmedi, https://www.birgun.net/haber/meb-in-aslan-payi-ogrenciye-gitmedi350013, Erişim Tarihi: 09.08.2021

230

1,5 yıldır eğitime erişemeyen çocuklar LGS'ye girdi: "Ne çocuklar eşit ne sınav adil",
https://www.evrensel.net/haber/434717/1-5-yildir-egitime-erisemeyen-cocuklar-lgsye-girdi-ne-cocuklaresit-ne-sinav-adil, Erişim Tarihi: 02.08.2021

231

LGS sorularında yayınevi skandalı! 'Şaibe' iddiaları ortaya atıldı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/lgssorularinda-yayinevi-skandali-saibe-iddialari-ortaya-atildi-1842692,

232

Ziya Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına ilişkin açıklama, https://www.birgun.net/haber/ziya-selcuktan-lgs-de-benzer-soru-iddiasina-iliskin-aciklama-347602, Erişim Tarihi: 03.08.2021

Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021) | 101

Kuzey Kıbrıs gerçekleştirildiğini iddia etti. ÖSYM’den yapılan açıklamada
şu ifadeler kullanıldı: “11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve KKTC'nin
başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS)
tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.”233
●

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın
yerleştirme sonuçları, eğitim sistemi ve öğrencilerin tercihleri arasındaki
uyumsuzluğu gözler önüne serdi. Sınava giren öğrencilerin yalnızca yüzde
34’ü sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih yaptı. İmam hatip
ortaokulundan mezun öğrencilerin yüzde 47’si, ortaöğretim yaşamına
imam hatipte devam etmek istemedi.234

●

2 milyon 416 bin 974 adayın katılımı ile gerçekleştirilen Yükseköğretim
Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuç raporu da eğitim sistemindeki
olumsuzlukları ortaya serdi. YKS sonuçlarına göre, adayların 40 soruluk
Matematik testindeki doğru yanıt ortalaması 5’te kaldı. Adayların yüzde
32’si ilk oturumda barajın geçemeyerek tercihte bulunma ya da ikinci
oturuma girme hakkını elde edemedi. YKS’nin ikinci oturumu olan ve
üniversite tercihlerinde belirleyiciliği bulunan Alan Yeterlilik Testi’nde de
barajı geçme oranlarının düşüklüğü dikkati çekti. Sayısal puan türünde
öğrencilerin yüzde 38’i, Sözel puan türünde yüzde 40’ı, Eşit Ağırlık puan
türünde ise yüzde 52’si barajı geçemedi. AYT’de barajı geçme oranlarının
2020 YKS’ye göre 2021 YKS’de belirgin bir biçimde düştüğü görüldü.
YKS 2020’ye göre YKS 2021’de daha az aday barajı geçebildi. Buna göre,
2020 yılına göre 2021 yılında 160 bin daha fazla öğrenci ile
gerçekleştirilen TYT oturumunda 1 milyona yakın öğrenci barajı
geçemedi. 2020 yılında TYT oturumu için sayıları 1 milyon 745 bin olan
barajı geçen öğrenciler 2021’de 1 milyon 627 bin olarak kayıtlara geçti.235

●

AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörlüğe
atanmasının ardından üniversitedeki demokrasi geleneği askıya alınarak
akedemik kadrolara yapılan yandaş atamalarla üniversitedeki dengeler
değiştirildi. Tepkilerin odağındaki Melih Bulu yönetimi bazı
akademisyenlerin ders vermesini “keyfi şekilde” engellemeye devam
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Her sınavda bir olay, https://www.birgun.net/haber/her-sinavda-bir-olay-351612, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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ediyor. Geçen hafta öğretim üyesi Feyzi Erçin’in ders vermesine engel
getirilmesinin ardından dünde Ecmel Ayral ve İbrahim Turan’ın derslerine
son verildi. Boğaziçi mezunları, Prof. Bulu’nun uygulamalarını “Tükenişin
işareti” olarak değerlendirdi. 236 15 Temmuz’da Resmi Gazete'de
yayımlanan karar ile Melih Bulu görevden alındı. Boğaziçi Üniversitesi
akademisyenleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararıyla görevden alınan rektör Prof. Dr. Melih Bulu, yardımcıları Prof.
Dr. Naci İnci, Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Prof. Dr. Gürkan
Kumbaroğlu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta
Saraç hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 16
Temmuz’da suç duyurusunda bulundu.237 Kayyum rektör Melih Bulu'nun
yerine vekil olarak geçen Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, ise Ağustos ayında
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.238 Boğaziçi Üniversitesi
akademisyenleri ve öğrencileri, Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör olarak
atanmasını Kuzey Kampüs'ten Güney Kampüs'e yürüyerek protesto etti.
"Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganlarıyla yürüyen Boğaziçililer,
ellerinde "Yüzde 95 reddediyor", "Bu kayyımı da kabul etmiyoruz",
"Kayyımı tüm bileşenlerin ortak mücadelesiyle gönderelim" yazılı dövizler
taşıdı. Sekiz aydır kampüste bulunan polisler, öğrencilerin yürümesini
engellemeye çalıştı.239 Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü
Melih Bulu’nun atanma sürecinde gerçekleşen protestolarda orantısız
şiddet uygulayan polislerle ilgili İstanbul Valiliği'nin soruşturmaya izin
vermeme kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Mahkeme kararında, ilgili
polislerin üzerine atılı darp ve kötü muamele suçlarının “görevle ilgisinin
bulunmadığının anlaşıldığı" açıkça belirtildi. Kararda “Bu durumda,
ilgiliye isnat edilen darp ve kötü muamele fiillerinin görev sırasında
olmakla birlikte görevden kaynaklanmadığı, yani görev sebebiyle
işlenmediği açık olduğundan ilgililer hakkında bu Yasanın öngördüğü özel
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AKP’li Bulu’yu protestolar sürüyor! İki öğretim görevlisinin daha ders vermesi engellendi,
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soruşturma
usulünün
uygulanması
ve
soruşturma
izni
verilmesi/verilmemesi yolunda karar tesis edilmesi mümkün değildir”
ifadeleri kullanıldı ve dosya soruşturma izni alıp almamak gibi bir aşama
olmaksızın doğrudan soruşturma yapılması üzere savcılığa gönderildi. 240
●

Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı
Diyanet-Sen, çocuk dergisi çıkarmaya başlamıştı. Ancak tarihte İslam
bilim adamlarının anlatıldığı derginin ilk sayısında “idam, kafa kesme”
sahnelerinin resmedildiği görsele yer verilmesi tepki çekmişti. Dergide, 12.
yüzyılda Türkistan’da yetişen yerçekimi ve terazilerle ilgili çalışmalar
yapan fizik, astronomi ve matematik alimi Abdurrahman El-Hazini’nin
hayatı anlatılmıştı.Savaş ve idam sahnelerinin resmedildiği görselde, bir
yerde “darağacı” varken, bir başka yerde “kılıçla kafa kesiliyordu.” Ziya
Selçuk’un yanıtlaması için verilen soru önergelerinde herhangi bir
soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı ya da yayının durdurulması için
herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmayacağı soruldu. Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk ise konu hakkında yorumda bulunmayarak “Soru
önergesinde belirtilen konuda, bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk
alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır” dedi. 241

●

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an
kurslarının "zorunlu eğitimden sayılmasına" yönelik plan yaptığı ortaya
çıktı. Bu planlar, Diyanet’in 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu’na yansıdı. Raporun, "Eğitim Hizmetlerine Yönelik
Planlanan Faaliyetler" bölümünde Kur'an kurslarının örgün eğitim
sisteminin bir parçası olmasına yönelik somut bir hedef yer aldı. Raporda,
buna ilişkin "4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu
eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı
gerçekleştirilecektir" denildi. Diyanet’in bu hedefi hayata geçirilirse
Kur'an kursları ilköğretim sisteminin ilk basamağı haline gelecek.242
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Yargıdan önemli karar: Boğaziçi eylemlerinde şiddet uygulayan polise soruşturma yolu,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargidan-onemli-karar-bogazici-eylemlerinde-siddet-uygulayanpolise-sorusturma-yolu-1853697, Erişim tarihi: 16.09.2021

241

Bakan
Selçuk
'idam,
kafa
kesme'
ifadelerine
‘yanlış’
diyemedi,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bakan-selcuk-idam-kafa-kesme-ifadelerine-yanlis-diyemedi-1854071,
Erişim Tarihi: 12.08.2021

242

Diyanet İşleri Başkanlığı: Kur’an kursları zorunlu eğitimden sayılsın, https://www.dw.com/tr/diyaneti%C5%9Fleri-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-kuran-kurslar%C4%B1-zorunlue%C4%9Fitimden-say%C4%B1ls%C4%B1n/a-59191858, Erişim Tarihi: 16.09.2021

104 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

Başkanlığa bağlı 4-6 yaş Kuran kursu sayısı ise Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı anaokullarının sayısını ikiye katladı. 2020 yılında 181 bin 808 çocuk
Diyanet’in kurslarında eğitim gördü. Bu kapsamda, kurslarda eğitim gören
çocukların sayısı 2015 yılından 2020 yılına kadar yüzde bin 91 arttı. 2020
ve 2021 yıllarında Türkiye genelinde toplam 2 bin 894 anaokulu hizmet
verdi. 2015 yılında 554 olan 4-6 yaş Kuran kursu sayısı 2020 itibarıyla 5
bin 575’e fırladı. Bu kapsamda, çocuklara yönelik Kuran kurslarının sayısı,
MEB’in anaokulu sayısını geride bıraktı.243
●

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından açılacak yeni Kuran kursları hakkında
yaptığı açıklamada, “TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri,
hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu
Kur’an kursları açıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli eylesin” dedi.244
Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘seçmeli ders’ adı altında
dini içerikli ders dayatması bu yıl da sürüyor. Aydın Nazilli’de çocuklara
ders seçimi yaptırılmadı. Ders seçimi yapabilen öğrenciler de
‘seçmemesine’ rağmen idare tarafından dayatılan din derslerine girdi.
Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin
seçmemesine rağmen programda Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı
ve Temel Dini Bilgiler dersleri yer aldı. Bu dini içerikli derslere giren
ücretli öğretmenlerin, 2 yıllık ilahiyat mezunu olduğu ileri sürüldü.245

●

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire
Başkanlığınca hazırlanan, “Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Değerlendirme
Raporu”, çok sayıda okulda kazaya davetiye çıkarıldığını ortaya koydu.
Asansör sistemi kurulu 11 bin 556 eğitim kurumunun yüzde 25’inin
asansörünün, “Can ve mal güvenliği açısından uygun değildir. Kesinlikle
kullanılmaması gerekir” etiketi taşıdığı öğrenildi. Bu okullardan 2 bin
995’inin asansöründe, asansörün çok tehlikeli olduğuna işaret eden kırmızı
etiket bulunduğu bildirildi. Türkiye genelindeki eğitim kurumlarında
bulunan toplam 3 bin 149 asansörün de mavi etiketli yani hafif riskli
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olduğu kaydedildi. Kullanım açısından herhangi bir risk taşıyamayan
eğitim kurumu asansörü sayısı ise raporda, 3 bin 627 olarak ifade edildi.
MEB İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı’nca hazırlanan
raporda, okulların yangın algılama ve uyarı sistemleri ile yangın
merdivenlerine yönelik bilgilere de yer verildi. Yangın algılama ve uyarı
sistemi çalışır durumda olan kurum sayısı rapora 18 bin 363 olarak geçti.
Yangın merdiveni olan okul sayısının ise 17 bin 501 olduğunu belirten
rapor, toplam 25 bin 65 okulun da yangın merdiveni olmadığını gözler
önüne serdi. Raporda, “Yangın merdiveni ihtiyacı olmayan” okul sayısı ise
29 bin 450 olarak belirlendi.246
●

246

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 25 Ağustos’ta, eğitimi şekillendiren
MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda beş üye görevden alınarak yeni başkan
ve altı üye atandı. Bu üyelerden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Gündüz’ün harf
devrimine ilişkin açıklamaları gündeme geldi. Cumhuriyetin eğitim
devrimlerini gerçekleştiren kadroların cesaretini “cahil cesareti”ne
benzeten ve bu dönemde gerçekleştirilenleri “Batı’ya yapılan şirinlikler”
olarak nitelendiren Gündüz, Harf Devrimi’nin amacının “geçmişi
unutturmak” olduğunu savunmuştu.
Gündüz’ün, Eğitim Bir-Sen’in
“Eğitime Bakış” dergisinde yayımlanan başka bir yazısında ise karma
eğitimi de eleştirdiği ortaya çıktı. Derginin 45. sayısındaki “Karma
eğitimin tarihi ve sosyal gelişime kısa bir bakış” adlı yazısında, karma
eğitime 19. yüzyılda zorunlu olarak geçildiğini belirten Gündüz, bunun
nedeninin ise “ulus devlet modelli modern devletlerin kolay bir yönetim
için sadık vatandaşlar üretmek, herkese aynı bilgileri en kısa zamanda ve
en az maliyetle aktararak tek tip vatandaşlar oluşturmak, herkesi iyi
tüketiciler ve üreticiler haline getirerek modern ekonominin çarkını
döndürmeye uygun bireyler yetiştirmek” olduğunu savundu. Bu yapılırken
“cinsiyet, din, mezhep, zenginlik ve fakirlik gibi ayrımların yok
sayıldığını” öne süren ve “bütün toplumun eşit, sınıfsız ve imtiyazsız,
kaynaşmış kitleler olarak tasavvur edildiğini” kaydeden Gündüz, “Bir

Binlerce asansör tabut niteliğinde, https://www.birgun.net/haber/binlerce-asansor-tabut-niteliginde-356603,
Erişim Tarihi: 27.08.2021
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arada yaşayan insan toplumunun tabiatına aykırı bu ideolojik tasarım,
uzun süre katı bir şekilde uygulanmıştır” dedi.247
●

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi'nde “2021 yılı Öğretmen Atama
Töreni”nde konuştu. Atanacak 20 bin öğretmen ile birlikte okullarda görev
yapan öğretmen sayısının 1 milyon 137 bini bulacağını aktaran Erdoğan,
"Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke
Türkiye'dir" dedi.248

●

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde okul ziyaretlerinde bulunan Kaymakam M.
Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde (ÇPAL)
girdiği sınıfta kendisine "hoş geldiniz" diyen ve elini uzatan öğretmeni
"Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle" diyerek sınıftan kovdu. Konuyla
ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray
Emiralioğlu,"Kimse unutmasın kapıkulu değil öğretmeniz" diyerek tepki
gösterdi. Emiralioğlu açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bugün
ÇPAL'ye okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk
Saygın girdiği sınıfta kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen öğretmene ‘Bu ne
hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir.
Sınıfta bulunan diğer öğretmen arkadaşımızın bu yapılanın doğru
olmadığını anlatmaya çalışmasına karşılık Kaymakam, sen kimsin, ücretli
misin diyerek tehditvari konuşmuştur, ayrıca ücretli, kadrolu sözleşmeli de
olsa onun bir öğretmen olduğunu unutmuştur. Bizler öğretmenlik
mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza,
haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız.”249

●

Okulların açıldığı Eylül ayı döneminde depreme dayanıksız okullar
yeniden gündeme geldi. CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu
üyesi Süleyman Bülbül, Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce kendisine
verdiği yanıtları hatırlatarak, “Bakanlık Aralık 2020 tarihinde Aydın ili
genelinde 9 okul için yıkım kararının bulunduğunu, bu binaların da 7’sinin
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Talim ve Terbiye Kurulu’na atanan Mustafa Gündüz'den karma eğitim eleştirisi,
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yıkıldığını ve Söke ilçesinde de toplam 12 okulun depreme dayanıksız
olduğunu belirtmişti. 2 Şubat 2021 tarihinde ise Aydın ilinde çalışma
yapılan 139 okuldan 15’i için yıkım kararı verildiğini söylemişti. Ancak
geçen sürede bu okulların akıbetinin ne olduğu kamuoyuna açıklanmadı”
dedi. Bülbül, Bakanlığın Türkiye geneline ait verileri ise ısrarla gizlediğini
söyledi. “İdare, bilgi verme konusunda şeffaflıktan uzak hareket etmeye
devam ediyor ve depreme dayanıklılık konusunda kamuoyunu
aydınlatmıyor” dedi.

BAKANLIK SINIFTA ÖĞRENCİLER SOKAKTA KALDI
Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 793 yurt ve bu yurtlarda 703 bin 175
öğrenci kapasitesi mevcut iken, 2021-2022 döneminde yurt sayısı 773'e ve kapasite
sayısı 695 bin 834’e gerilemiştir. Türkiye genelinde devlet ve vakıf olmak üzere
toplam 207 yükseköğretim kurumunda ise 3 milyon 800 bin öğrencinin 815 bin
365'i 2021 yılında üniversitelere yerleşmiştir. Mevcut veriler, öğrencilerin yalnızca
yüzde 18’inin barınma ihtiyacının devlet tarafından karşılanabildiğini
göstermektedir. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 624 bin yurt
başvurusu yapıldığını ve 430 bin öğrencinin yurtlara yerleştiğini belirtti.
Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala neredeyse 200 bin öğrenci barınma
sorunu yaşamakta.
Yurtlar yerleşemeyen öğrenciler kiraların faiş artışı nedeniyle ev tutmakta da
zorlanmakta. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar
Merkezi’nin (BETAM) konut satış/kiralama sitesindeki konut veri havuzuna
dayandırarak yaptığı araştırmaya göre, 2021 yılının Ağustos ayında Türkiye’nin 3
büyük şehrinde de kiralık ilan metrekare fiyatı yıllık artış oranı yükseldi. Kira artış
oranı İstanbul'da yüzde 50.7, Ankara'da yüzde 31.8 ve İzmir'de ise 30.9.
İstanbul’daki öğrencilerin çoğunlukla tercih ettiği, Fatih, Üsküdar, Avcılar,
Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Göztepe bölgelerinde yıllık kira artış oranı yüzde
32 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Ankara’da oda fiyatları yıllık ortalama 15 bin
TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Ankara’nın Cebeci mevkiinde faaliyet
gösteren özel bir yurdun yetkilisi 2 kişilik odaların yıllık ücretinin 24 bin TL
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olduğunu, bu miktarı 10 ay taksitlendirdiklerini söyledi. Bu da aylık 2 bin 400 TL
gibi asgari ücrete yakın bir miktara tekabül ediyor. Özel yurtlardaki fahiş fiyat
artışlarının yanı sıra öğrenciler, bu ücretleri karşılasa bile yer bulamıyor.
Üniversitelerin açılma tarihleri yaklaştıkça kentte özel yurtlar başta olmak üzere
apartlarda da yer kalmamış. Öyle ki yedekte bekleyen öğrenci sayısı dahi
kapasiteyi aşmış durumda. Aradığımız özel yurt görevlileri genelde, “En az yarıyıla
kadar boş yer açılmaz” diyor.250
Bir vakıf üniversitesinde 2. sınıf öğrencisi olan Ebru Gürsoy, “7-8 milyon öğrenci
varken, 700 bin kişilik devlet yurdu kapasitesi var. Bu tabii, öğrencilere yetmiyor.
Yurt sayılarının artmasını istiyoruz. Bizim aldığımız kredi ya da burslar 650 lira.
Ama KYK yurtlarının ücretleri 300-400 lira arasında. Bir öğrenci 400 lira veriyor
yurda, o da yurt ona çıkarsa. Şanslıysa, devlet yurdu ona çıkarsa aldığı kredi ya da
bursun yarısından fazlasını barınmaya veriyor. Geriye kalan parayla hem
ulaşımını hem okul materyallerini sağlayabilmesi imkansız. Bir kalem bile 40-50
lira olmuş vaziyette. Burslar kesinlikli yetmiyor” ifadelerini kullandı.251
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler, azami
düzeyde barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde yüzbinlerce öğrenci
hem devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, hem pandemiyle tırmanışa geçen özel
yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi. Bu durum, İstanbul, Ankara,
İzmir ve Kocaeli gibi çeşitli şehirlerde öğrencilerin park ve bahçelerde yattığı
#Barınamıyoruz eylemlerini başlattı.
İzmir, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de yurt ve ev kiralarına tepki göstermek için
parklarda kalan üniversite öğrencilerine polis müdahale etti. İstanbul’da yağışlı
havada çadır kurmak isteyen Kadıköy’deki üniversitelilere polis izin vermedi.
İstanbul Valiliği, gözaltına alınan öğrenciler hakkında açıklama yaptı. Söz konusu
eylemin yasal olmadığı ve sonlandırılması için uyarıda bulunulduğu ileri sürülen
valilik açıklamasında, “Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı’nda dün akşam saat 21.30
sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve
pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal
olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan
şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak
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Öğrencilerin yurt derdi: Babam para gönderse ailem aç kalır!, https://www.gazeteduvar.com.tr/ogrencilerinyurt-derdi-babam-para-gonderse-ailem-ac-kalir-haber-1535702, Erişim Tarihi: 26.09.2021

251
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üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri
tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır."
denildi.252
Eskişehir’de ise 6 öğrenci gözaltına alındı. İzmir ve İzmit’te öğrencilerin
bulunduğu alanda polis öğrencileri çıkarmaya çalışıyor. Kocaeli'ndeki öğrencilerin
etrafını polis çevirirken Barınamıyoruz Hareketi Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, "Bize yatacağımız bankları bile çok görüyorlar! #Barınamayanlar ve
çevresini saran gözaltı araçları, polisler... Arkadaşlarımız hala polislerin
takibindeler. Gidecek yerimiz yok. Nereye kadar peşimizden geleceksiniz?"dedi.253
Polisin, ev ya da yurt bulamadığı için barınma sorunu yaşayan ve “Barınamıyoruz”
eylemi yapan öğrencilerin ailelerine telefon ettiği öğrenildi. CHP Genel Başkan
Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “19 senelik iktidarlarında yurt sorununu
özellikle çözmeyen, gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden iktidar, gençlerin
haklı taleplerini ifade etmelerine bile engel oluyor” dedi. Öğrencilerin
eylemlerinin polis tarafından, “Şiddetle” bastırılmaya çalışıldığını söyleyen İlgezdi,
“Ayrıca gençlerin aileleri aranarak, üzerlerinde baskı kurulmak isteniyor” diye
konuştu.254
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, barınma sorunlarına çözüm bulunması için birçok
şehirde parklarda yatan öğrencilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada
haklarını talep eden öğrencilerin desteklendiği ve barınmanın bir insan hakkı
olduğu vurgulanarak, “Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi ile birlikte
öğrencilerin haklı isyanı sonucu barınma krizi ayyuka çıktı. Bugün başta üniversite
öğrencileri olmak üzere pek çok vatandaşımızın yaşadığı barınma krizi, en temel
insan haklarından barınma hakkının, inşaat sektörünün rant hırsından, halkı
borçlandıran plansız kentsel dönüşümlerden, lüks konut ve rezidans yığınlarından
azade ancak kamucu politikalarla sağlanabileceğini daima dile getirmemize rağmen
bilime kulak asmayan iktidarın krizinin ürünüdür.” ifadelerine yer verildi.255
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İstanbul
Valiliği'nden
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öğrenciler
için
açıklama,
https://www.gercekgundem.com/guncel/302005/istanbul-valiliginden-kadikoyde-gozaltina-alinanogrenciler-icin-aciklama, Erişim Tarihi: 02.10.2021
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Barınamayanlara dört ilde polis müdahalesi, https://www.birgun.net/haber/barinamayanlara-dort-ilde-polismudahalesi-359606, Erişim Tarihi: 26.09.2021
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Mimarlar Odası: 'Parklarda yardım değil hak talep eden öğrencilerin yanındayız',
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Öğrencilerden Sümeyye Köse, "Aramızda kronik hastalığı olan arkadaşlarımız
vardı ve yerlerde sürüklenerek, tekmelenerek gözaltı araçlarına bindirildiler.
Yaralanan arkadaşlarımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansa
bindirildikleri sırada ise yine polisin şiddetine maruz kaldı. Bizi gözaltına alan
polisler saatlerce bizi ters kelepçe yaparak beklettiler" dedi. Polislerin protesto
yapmanın suç olduğunu ve bulundukları parkı terk etmelerini söylediklerini ifade
eden Köse, “Polisler hiçbir şekilde bizi dinlemeden saldırmaya başladılar ve
talimat aldıkları da çok belliydi. Tayip Erdoğan ‘bunlar öğrenci değil yalancılar’
ve ‘sözde öğrenciler’ diyerek bizi hedef gösterdi. Bu sözlerle birlikte polis
saldırıları gerçekleşti” diye kaydetti. Köse, gözaltı sırasında polislerin kendilerine
“Eviniz var mı?”, “Nerde yaşıyorsunuz?”, “Daha önce bir yurt başvurunuz var
mı?”, “Özgeçmişiniz nedir?”, “Sendika ve parti üyeliğiniz var mı?” şeklinde
sorular yönelttiğini aktardı. Köse, “Polisler, yalancı olduğumuzu, provokatör
olduğumuzu söyledi. Polisler ‘ne yaparsak yaparız, bize hiçbir şekilde zarar
gelmez’ dedi.256

8. Çevre Hakkı
●

256

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim
görevlilerinin bir yıl boyunca yaptığı çalışma, İstanbul Boğazı'ndaki
mikroplastik kirliliğinde gelinen noktayı ortaya çıkardı. Araştırmada
kullanılan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine ait RV YUNUS-S
gemisinden çekilen görüntüler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Çalışma için denizin dibinden ve yüzeyinden örnekler alındı. Alınan
örnekler geminin güvertesinde oluşturulan yerde ayrıştırıldı ve laboratuvar
ortamında incelendi. Elde ettikleri sonuçların çok tehlikeli olduğunu
söyleyen İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Güleda Engin, "Bu proje fikri Brezilya'ya bir sempozyuma katıldığımda
ortaya çıktı. Orada Alman bir hoca, mikroplastik kirliliğine dikkat
çekmişti. Biz de İstanbul'la geldiğimizde incelemeler yaptık ve Türkiye'de
bu konuda çok kısıtlı çalışmaların olduğunu fark ettik. Ön çalışmalarımızı
yaptıktan sonra TÜBİTAK Projesi'ne müracaat ettik ve projemiz kabul

Polis yurt eyleminde gözaltına aldığı öğrencilere: "Hangi parti ve sendikaya üyesiniz?" diye sordu,
https://www.evrensel.net/haber/443785/polis-yurt-eyleminde-gozaltina-aldigi-ogrencilere-hangi-parti-vesendikaya-uyesiniz-diyesordu?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=2729&utm_campaign=28-09202116:46, Erişim Tarihi:02.10.2021
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edildi. Şimdi İstanbul'u çevreleyen denizlerimizde deniz suyu yüzeyinde, su
kolonlarında ve deniz dibindeki çamurda mikroplastik kirliliğini
araştırıyoruz. Çalışmamız toplam iki yıl devam edecek. Şu an bir yılımızı
tamamladık. Bu zamana kadar çıkan sonuçlar çok iyi değil. Özellikle
Haliç'te, atık su derin deniz deşarjının yapıldığı noktalarda, marinalarda
ve iskelelerde çok ciddi şekilde mikroplastik kirlilikler tespit ettik" dedi.257
●

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin ithal ettiği plastik çöp
miktarının 173 kat arttığını söyledi.
Söz konusu atıkların geri
dönüştürülebilir olmadığını bildiren Bakan, “Türkiye, Avrupa'nın ve
dünyanın çöp sömürgesi değildir" şeklinde konuştu.258

●

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen ve 118 kişinin yaşamını yitirdiği
depremde evleri yıkılan veya hasar alan depremzedeler, yeni evlerini inşa
etmek için 9.5 aydır bekliyor. Depremzedelerin konut sorununun
çözülmesi için düşük faizli kredi arayışına giren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Dünya Bankası ile görüşerek 340 milyon dolarlık anlaşma
sağladı. Ancak kredinin verilmesi için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan 6 aydır imza atmıyor. Kredinin onaylanmamasına İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP milletvekilleri
de tepki göstererek “Depremzedelere destek olamıyorsunuz, köstek de
olmayın. Atın artık imzayı” dedi.259

●

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 397 millet bahçesi
projesinin olduğunu belirterek, bunlardan 101'inin tamamlandığını
açıkladı.260

●

Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa başta olmak üzere bölge illerinde
yaşanan kuraklık çiftçileri ciddi zarara uğrattı. Ziraatçılar, Diyarbakır’da
kuru tarım yapılan tarlaların yüzde 80’i hasat yapılamayacak durumda
olduğunu belirtiyor. Çiftçiler ise artan mazot, gübre, ilaç fiyatlarına bir de
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https://www.evrensel.net/haber/435991/bogazda-plastik-tehlikesini-ortaya-cikaran-akademisyenler-aciltedbir-alinmali?a=7a6, Erişim Tarihi: 06.08.2021
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"Türkiye'nin ithal ettiği plastik çöp miktarı 173 kat arttı", https://www.birgun.net/haber/turkiye-nin-ithalettigi-plastik-cop-miktari-173-kat-artti-346909, Erişim Tarihi: 02.08.2021
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Murat Kurum: 81 ilde şu an itibariyle 397 tane millet bahçesi projemiz var,
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kuraklık eklenince mağduriyetlerinin ikiye katlandığına dikkat çekiyorlar.
Çiftçiler, devletten borçlarının faizsiz ertelenmesini ve nakdi destek
sağlanmasını bekliyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar da bölgede kuraklık
nedeniyle mağdur olan çiftçilerin zararlarının tespiti için komisyon
kurulması talebinde bulundu. Avşar, 2020-2021 üretim periyodunda ülke
genelinde yaşanan kuraklığın herkesi etkilediği, tarımsal üretimde çok
büyük kayıpların yaşandığını ifade eden Avşar, saha taramalarında hububat
ve baklagil ekim alanlarında yüzde 80’e varan oranlarda verim kayıplarının
gerçekleştiğini söyledi.261 Bir diğer yandan TÜİK’in açıkladığı mayıs ayına
ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre
yüzde 0,43 azalırken bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,07, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,20 ve 12 aylık ortalamalara göre
yüzde 19,60 arttı.262
●

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kirliliği limit değerlerini güncelledi. 15
yıl aradan sonra güncellenen hava kalitesi rehberinde temel kirleticiler
arasında bulunan PM10 için yıllık limit değer 20 mikrogramdan 15’e;
DSÖ’nün kanserojen madde olarak da tanımladığı PM2.5 için ise 10
mikrogramdan 5’e çekildi. Yeni değerlere göre İstanbul’da yıllık hava
kirliliği ortalaması, limit değeri yaklaşık 3.4 kat; Ankara’da ise 3.8 kat
aşıyor.263

KANAL İSTANBUL
EURO 2020'de Türkiye'nin Galler ile karşılaşacağı maç öncesinde, yayıncı kurum
TRT'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ‘Kanal İstanbul' reklamı
yayınlandı. Propaganda yayınında, Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalar görseller
aracılığıyla anlatılırken, Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği
261

DTSO: Kuraklık nedeniyle yüzde 50 oranında ürün kaybı oldu, https://www.gazeteduvar.com.tr/dtsokuraklik-nedeniyle-yuzde-50-oraninda-urun-kaybi-oldu-haber-1524518, Erişim Tarihi: 02.08.2021
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Tarımda maliyet 1 yılda yüzde 20,20 arttı, https://www.evrensel.net/haber/435394/tarimda-maliyet-1-yildayuzde-20-20-artti, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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yönündeki açıklamalara ilişkin, "Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli
projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıyla servis edildiği
aşikardır" ifadelerine yer verildi.264
Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilecek ilk köprünün temeli, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın katılımıyla 26 Haziran’da atıldı.265 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24
Haziran’da Sazlıdere Barajı'nda yaptığı basın açıklamasında 26 Haziran'da
yapılacak temel atma töreninin Kanal İstanbul'un değil, bir otoyol projesinin temeli
olduğunu söylemişti.266
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninde muhalefeti hedef alarak
"Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar, hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan
ülkeleri tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir! Devletlerde devamlılık esastır,
bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya?
Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da
öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok" diye
konuştu. 267 Hukukçu Prof. Dr. Mehmet Köksal, “somut sözleşme adaleti ilkesi”
doğrultusunda hâkimlerin sözleşmelere müdahale edebileceğini belirterek, “Söke
söke alırlar lafı hukuki bir laf değil(...) Eğer bir sözleşmede taraflardan birinin
yükümlülükleri diğer tarafa göre aşırı dengesiz şekilde kurulmuşsa, bu
sözleşmelere hâkim müdahale edebilir, maddeleri uyarlayabilir veya bu maddeler
hükümsüz hale gelir” dedi. Hukukçu Turgut Kazan ise “Cumhurbaşkanı gerçekten
böyle düşünüyor ve sorun çıkması halinde söke söke alınır diyorsa, alınan
miktardan sorumlu sayılması da gündeme gelir. O sonucu yaratan, sonucun
sorumlusu olur ve rücu edildiğinde ödemek zorunda kalır” ifadelerini kullandı. 268
MetroPOLL Araştırma'nın yayımlanan son anket sonuçlarına göre ise, 'Kanal
İstanbul'un yapılmasını yurttaşlar da doğru bulmuyor. 'Kanal İstanbul' anket
264

TRT Kanal İstanbul propagandası yaptı, İBB Sözcüsü Ongun'dan tepki geldi: Acizsiniz!,
https://www.birgun.net/haber/trt-kanal-istanbul-propagandasi-yapti-ibb-sozcusu-ongun-dan-tepki-geldiacizsiniz-348601, Erişim Tarihi: 06.08.2021
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Kanal İstanbul için ilk temel atıldı, https://www.ntv.com.tr/turkiye/kanal-istanbul-icin-ilk-temelatildi,5XqKPG0ARkWAob2yeJtIgg, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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İmamoğlu: 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un değil, otoyol projesinin temelini atacaklar,
https://www.gazeteduvar.com.tr/imamoglu-26-haziranda-kanal-istanbulun-degil-otoyol-projesinin-temeliniatacaklar-haber-1526500, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde muhalefete yüklendi: Yatırımcıları, bankaları tehdit
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sonuçlarına göre, "Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmuyorum" diyenlerin
oranı yüzde 48,6 olurken "Fikrim ya da yanıtım yok" diyenlerin oranı yüzde 13,8
oldu. Projenin yapılmasını doğru bulduğunu söyleyenler ise yüzde 37,6'lık kesimi
oluşturdu.269

MÜSİLAJ
Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı 'deniz salyası' olarak adlandırılan müsilaj,
Karadeniz'de de gözlendi. Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Limanı'nda önceki gün
küçük çaplı alanda deniz salyası görüldü. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın, deniz salyasının
insan kaynaklı doğa olayı olduğunu söyledi. Karadeniz'e akan evsel ve tarımsal
atıkların yanı sıra sanayi, kanalizasyon gibi atıkların denizi kirlettiğini belirten
Aydın, "Marmara kapalı deniz, Karadeniz de kapalı deniz. Bu sonuç itibarıyla
doğa olayı ama bizden kaynaklı etkilerle gerçekleşmiş bir olay. Azot ve fosfor,
evsel atık, kimyasal atık, sanayi atıkları ya da tarımsal kaynaklı kirlilikten dolayı
oluşan bir olay. Karadeniz’de çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla
miktarda azot ve fosfor kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar zamanla belki Marmara
kadar yakın bir zamanda böyle etki göstermez ama bu kirliliğe devam edersek
yarın öbür gün 3, 5, 30 yıl sonra bunlarla biz de karşı karşıya kalacağız" diye
konuştu.270
Bunun dışında deniz salyası, Ege Denizi'ne de akmaya başladı. Uzmanların, 15
metre kalınlığında bir kütle olarak Ege'ye hareket ettiğini açıkladığı deniz salyası;
gökyüzünden görüntülendi. Denizin dibinde ve içindeki canlıları yok edeceği ifade
edilen salyanın İzmir Körfezi'ne ulaşma ihtimali endişe yarattı.271
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Bursa,
Tekirdağ, Yalova valileri ve belediye başkanlarının katıldığı Marmara Denizi
Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Marmara Denizi'ni müsilajdan
269
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temizlemek amacıyla oluşturulan 22 maddelik bir eylem planı açıkladı. Eylem
planını bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve üyeleri, ilgili tüm
kurumlar, valiler, Marmara Belediyeler Birliği, belediye başkanlarıyla birlikte imza
altına altına aldıklarını belirten Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada
çalışmalara 700 bilim insanının katıldığını, 300 kişilik uzman ekibinin de 91 nokta
düzenli olarak alınan bilimsel testler yaptıklarını belirtti.272
TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergesiyle, Marmara Denizi'nde
ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.273 19
üyeden oluşan komisyona AKP’den 10, CHP’den 4, HDP’den 2, MHP’den 2 ve
İYİ Parti’den 1 kişi seçildi.274 Temmuz ayında gerçekleştirilen ilk toplantıda
sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Bin pınar’a
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Kanal İstanbul açıklamaları ve
Kanal’ın müsilajı çözeceği iddiası da soruldu. Bunun üzerine müsilajın bir
nedeninin durgunluk olduğunu söyleyen Binpınar, “Diyelim ki, yeni bir kanalla
burada sirkülasyon daha hızlı artarsa, belki bunlar da olmayacak. Hiçbirini
bilmiyorum, bunların hepsinin modellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben
bununla ilgili ahkam kesemem, kimsenin de kesmemesi gerektiğini düşünüyorum”
dedi. Bunun üzerine CHP’li Emecan, “Ulaştırma Bakanı’na da söyleyin” tepkisini
gösterdi. Binpınar da “Ben onu bilmiyorum” karşılığını verdi. Televizyonda Kanal
İstanbul konusunda çok tartışma yapıldığını söyleyen Binpınar, “Kocaman bir
profesör diyor ki ‘Kanal açılınca, Marmara ile Karadeniz buluşacak’. Ben dedim
ki ‘Ya, sekiz bin senedir zaten buluşuk bunlar’. Dolayısıyla, hocalarımızın da bunu
tartışırken çok temelli tartışmaları gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini
kullandı.275
Müsilaj yayılmaya devam ederken Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Nurettin Sözen 3 bölgede kurulması planlanan biyolojik arıtma tesislerinin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde rafa kaldırıldığını
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hatırlatttı. Bu kapsamda biyolojik arıtmanın yerine, maliyeti düşük ancak
Marmara’nın kirlenmesine neden olan atık suların denizin dibine deşarj etme
yolunun seçildiğini ifade etti.276
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ise ‘Müsilaj ve Etkilerinin
Azaltılmasına İlişkin Acil Eylem Planı Önerilerimiz’ başlıklı bir açıklama
yayımladı. Açıklamada Ergene’den Marmara Denizi’ne deşarja acilen son
verilmesi; derin deniz deşarjının ön arıtma ile birlikte ele alınması ve sıkı bir
şekilde denetlenmesi; atıksuların tamamının ileri biyolojik arıtılması yapıldıktan
sonra derin deniz deşarjının yapılması; su analizlerinin yapılması; ön arıtma
tesislerinde yağ tutucuların işletmeye uygun hale geitirilmesi; endüstriyel ve
kentsel atıksu arıtma tesisleri için atıksu geri kazanım sistemlerinin kurularak
Marmara Denizi’ne deşarj edilen atıksu miktarının azaltılması gerektiği ifade
edildi.277
Müsilajı değerlendiren Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık
Yavuz, “Kıyılardan alınan ilk numunelerden ortaya çıkan bulgular bize deniz
girmenin çok tehlikeli ve sakıncalı olduğunu gösteriyor. Farklı salgınlar ortaya
çıkabilir. Bu dönem özellikle ishal hastalıklarını yakından izlemeliyiz. Şu an
Marmara’ya hiçbir atık suyun deşarj edilmemesi, denize akıtılan atık suların ise
acilen durdurulması lazım. Denizlerdeki ve kıyılardaki yükü daha fazla artırmamak
gerekiyor. Önlem alınmazsa ve dikkatli olunmazsa daha büyük tehlikelerle karşı
karşıya kalabiliriz” dedi.278
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik
Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi'nde görev alan ve Marmara Denizi’nde
müsilaj oluşumları ile ilgili çalışmalarına devam eden bilim insanları, ilk kez derin
Marmara’da yani 100 metre ve ötesindeki müsilaj tabakalarını haziran ayının
sonunda inceledi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev
yapan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkçı “Bu deneylerde görünüyor ki müsilaj
oksijeni 2,5-3 saatte tüketti. Bu çok yoğun bir örnek ama bu deney şunu gösteriyor;
müsilajlı su, oksijeni tüketiyor. Bunu çok net söyleyebiliriz.” dedi. Bu verinin deniz
276

Sözen: Biyolojik arıtma projelerini Erdoğan durdurdu, https://www.gazeteduvar.com.tr/sozen-biyolojikaritma-projelerini-erdogan-durdurdu-haber-1524838, Erişim tarihi: 03.08.2021
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yaşamına etkisine ilişkin Mantıkçı, “Müsilaj deniz tabanını kaplarsa oksijenin
tükenmesine, dolayısıyla belirli oksijen limitlerinde yaşayan canlıların da ortadan
kaybolmasına sebep olur” değerlendirmesinde bulundu.279
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 29 Haziran’da Twitter'daki hesabından
yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde başlatılan temizlik seferberliğinin
sürdüğünü belirtti. Bakan Kurum, "28 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 4 bin
172 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp,
Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 822 metreküp, Yalova bin 840 metreküp
müsilajı 500 bölgedeki çalışmalarımızda toplayarak düzenli depolama tesislerine
gönderdik" dedi. Kurum, Marmara Denizi'nde denetimlerin de devam ettiğini
kaydederek, "7 bin 293 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan
işletmelere 14 milyon 818 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız için
gece gündüz demeden çalışıyoruz" mesajını paylaştı. 280
Müsilaj ile mücadele için oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu üyelerinden
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa
Sarı, Temmuz ayının sonunda yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’ni kurtarmak
için uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Doğal şartları
değiştiremeyeceğimiz için yapmamız gereken şey çok basit. Denize giden atıkları
keseceğiz" dedi. Sarı, Marmara Adası civarında geçen yıl çektiği kırmızı
mercanların görüntülerini, bu ay başında çektiği görüntülerle kıyaslayıp, "Yüzeyde
görmüyoruz ama müsilaj bitmedi. Şimdilik 10 metreye kadar geriledi. Yüzeyden
daldığınızda aşağıya doğru giderken 10 metreye kadar deniz temiz. 10 metreden 30
metreye kadar olan bölümde müsilaj çok çoğun" ifadelerinde bulundu.281
Eylül ayına gelindiğinde ise av yasağı sona erdi. Ancak müsilajın etkilerinin halen
devam ettiği kaydedildi. Prof. Dr. Erkan ve balıkçı Konanç, müsilajın yalnızca
yüzeyde temizlendiğini, sorunun devam ettiğini vurguladı: “Bu felaketin yalnızca
üstte görülen pisliği temizlendi. Bu yaşanan olayı bir afet kabul etmemiz lazım.
Balıkçıların Marmara Denizi’ne bir süre daha çıkmasına izin verilmemeli. Deniz
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düzelene kadar doğayı kendi haline bırakmalı. Tabii en önemlisi de deşarjlara son
verilmeli” 282

SALDA GÖLÜ
Burdur Valiliği 4 Haziran’da Salda Gölü hakkında bir açıklama yaparak gölde
yapılan analizlerin sonuçlarını duyurdu. Salda Gölü içinde 4 farklı noktadan
örnekler alınarak mikrobiyolojik ‘Escherichia coli’ ve ‘Fekal Streptococ’ açısından
ildeki Halk Sağlığı Laboratuvarında analizleri yapıldığı bilgisine yer verilen
Burdur Valiliği’nin açıklamasında şöyle denildi: “Aynı zamanda ileri tetkik için
Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına numune gönderilmiştir.
İlimizde yapılan tetkiklerde tüm noktalarda mikrobiyolojik açıdan uygun tespit
edilmiştir.(Referans değer:1800/660 tespit edilen değer: 0/4) Ankara Ulusal Halk
Sağlığı Referans Laboratuvarında yapılan analizlerde Siyanobakter sayısı ‘sıfır’ ve
bu bakterinin son ürünü olup suda yeşil (sarımtırak) renk değişikliğinden sorumlu
‘Klorofil- a’ ‘tespit edilmedi’ olarak raporlanmıştır. Kimyasal açıdan yapılan
Siyanotoksin sonucu da eşik değer altı olarak raporlanmıştır.”
Salda Gölünü Koruma Derneği ise, Twitter hesabından Salda köyünün
kanalizasyonunun göle aktığı görüntüleri paylaştı. Salda Gölünü Koruma Derneği
Başkanı Osman Şakar pis suyu göstererek “Kanalizasyon suyuyla gelen atıkların
oluşturduğu yapı. Gölün içinde de bu yapılar oluşuyor” dedi. Şakar, pis su
akıntısının göle aktığını gösteren görüntülerde, gölün sularının geçen yıla oranla 30
metre çekildiğini de ekledi.
Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürü Murat Alacatl ise Doğanbaba ve Salda
köylerinin atık sularının Salda Gölü'ne aktığı ve suyunun kirlendiği yönündeki
iddialara ilişkin göl kenarında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Salda ve
Doğanbaba köyleriyle ilgili sızdırmaz foseptikler yerine atık su arıtma tesisleri
yapıldı. Bunların deşarjları da kesinlikle göle yapılmayacak. Tarımsal amaçlı
kullanılmak üzere geri dönüşüme gönderilecek. Göl çevresinde evsel kirletici bir
tesis bulunmadığından gölde yüzme suyu kalitesi A sınıfı olup içilebilir su
kalitesine yakındır. Salda Gölü'nde kirletici herhangi bir tesis bulunmamaktadır.
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Salda köyü ve Doğanbaba köyünün paket atıksu arıtma tesisi ihalesi İller Bankası
tarafından 24 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Salda ve Doğanbaba köylerinin
atıklarının göle gittiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılacak arıtma
tesislerinin deşarjı göle yapılmayacak, tarımsal amaçlı kullanılacak. Yeşilova ilçesi
arıtma tesisinin ihale çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede ihalesi yapılacak"
283

Diğer yandan Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün son raporunda
“Dirmilmorgeveni” isimli endemik bitkiye ilişkin “Salda gölü civarındaki turistik
tesislerden ve ziyaretçilerden zarar görme ihtimali yüksektir” denildi ve şu
ifadelere yer verildi: “Salda Gölü civarındaki turistik tesislerden, yol
genişletmelerinden ve ziyaretçilerden zarar görme ihtimali yüksektir. Bu tür,
Ekimia cinsinin tek üyesidir. Tür lokal birkaç alandan bilinmesi ve arazi
gözlemlerimizde birey sayısının az olması nedeniyle izlenecek bitkiler arasında yer
almaktadır. Ortam olarak serpantinde kayaçlarda ve çakıllı alanlarda
yetişmesinden dolayı herhangi bir madencilik faaliyetinden etkilenebilir. Ayrıca
Salda Gölü çevresinde karayoluna yakın yayılış göstermesi nedeniyle herhangi bir
yol genişletme ve diğer uygulamalarda dikkatli olunması gerekliliğini ortaya
koymaktadır.”284

ÇED SÜREÇLERİ VE HAK İHLALLERİ
●

İzmir'in Dikili ilçesinde Çukuralan köyü yakınında faaliyet gösteren Koza
Altın Şirketi'ne ait Çukuralan altın madenine mahkemenin "iptal"
kararlarına rağmen bir kez daha 3. kapasite artışı "ÇED olumlu" raporu
verildi. Geçtiğimiz Mart ayında madenin kapasite artışı ÇED Olumlu
Kararı mahkeme tarafından ikinci kez iptal edilmiş, ÇED'siz kalan
madenin kapatılması için İzmir Valiliğine başvuru yapılmıştı. Çukuralan'da
gelinen aşamayı yorumlayan EGEÇEP avukatı Arif Ali Cangı, 2009/7
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Genelgesinin mimarı, zamanın AKP'li Çevre ve Şehircilik bakanı Veysel
Eroğlu'nun adını anarak; "Söylenebilecek tek söz "Veysel abi sen neymişsin
abi, bir genelge çıkardın hiçbir mahkeme onu alamıyor" denebilir.
Genelge Anayasayı yendi" dedi. Cangı, bu genelge ile ilgili AİHM'de
açılan davayı anımsatarak, "oradan ihlal kararı alabilirsek sadece
Çukuralan değil hepimiz 2009 /7 sayılı ucube genelgeden kurtuluruz"
dedi.285
●

Radyoaktif atıkların gömülü olduğu Gaziemir Emrez Mahallesindeki eski
kurşun fabrikasının 70 dönümlük alanında incelemeler yapan Gaziemir
Belediye Başkanı Halil Arda ile Avukat Arif Ali Cangı, fabrikanın
harabeye dönmüş binalarına girerek radyasyon ölçümü yaptı. Yapılan
ölçümlerde cihaz 832.3µSv/h (mikrosievert/saat) rakamını gösterirken,
alanda normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon olduğu tespit edildi.
Ölçüm sonucu çıkan sonuçlara ilişkin açıklama yapan Gaziemir Belediye
Başkanı Halil Arda, “Bilim insanlarının söylediklerine göre 1 mSv/y oranı
normal kabul ediliyor. Ancak kurşun fabrikasında ölçtüğümüz oran bunun
7 bin 291 katı. Buradaki nükleer atıklar tüm İzmir’i tehdit ediyor. Yetkililer
bir an önce harekete geçerek tüm canlıları zehirleyen bu alandaki atıkları
temizlemelidir” dedi.286

●

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Doğanyurt köyünde özel bir firma
tarafından açılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi,
bölgedeki inşaatlarda kullanılmak üzere beton hammaddesi üretmeyi
amaçlıyor. Toplam 940 dekarlık ruhsat sahası bulunan projede ilk etapta
130 dekarlık alanda, yılda 800 bin ton işlenmemiş kalker çıkarılması
öngörülüyor. Ancak köylüler ve sivil toplum örgütleri zengin biyolojik
çeşitliliğin yanı sıra yaban hayatının, tarımsal üretimin ve su kaynaklarının
olumsuz etkileneceği öngörülen taş ocağına karşı çıkıyor. Doğanyurt
köylüleri Mayıs 2020’de Ankara Valiliği’nce "ÇED Gerekli Değildir"
kararı verilen taş ocağını yargıya taşıdı. Projeyle ilgili ÇED süreci için
görüşü sorulan kurumlardan biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ
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Genel Müdürlüğü, 14 Ekim 2019 tarihli yazısında, “Bozulan arazilerin
doğaya yeniden kazandırılması” koşuluyla yapılacak faaliyette sakınca
bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Bölgedeki bilimsel çalışmalar
hakkında kurumu bilgilendirmek ve daha önce verdiği olumlu görüşü
yeniden gözden geçirilmesi için resmi başvuruda bulunan Doğanyurt
köylülerinin talebini değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yöre
halkını sevindiren bir karara imza attı. Doğanyurt köylülerinin, avukatları
aracılığı ile 3 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı başvuruyu değerlendiren
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Haziran 2021 tarihli resmi yanıtında, taş
ocağıyla ilgili verilen olumlu görüşün geri çekildiğini bildirdi.287
●

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı İsalı, Gündoğan ve Kızıldere köylerinin
ortasına Nur Kireç firması tarafından taşocağı kurulmak isteniyor.
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen 17 günlük tam
kapanma döneminde henüz ocağın ruhsatı bile yokken yol açıldı. Nar ve
zeytinliklerle ünlü köylerin ortasına kurulmak istenen taş ocağına karşı üç
mahalle muhtarı ve halk birlikte mücadele ediyor. Gündoğan Mahallesi
Muhtarı Ali Öztürk, firmaya destek verdiği için Yüreğir Belediyesi’ne
tepki gösterdi. 12 köyün bu çalışmaya tepkili olduğunu belirten Öztürk,
yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ve bu taşocağını
yaptırmayacaklarını ifade etti. Mahkemenin kendilerini haklı bularak
çalışmayı durdurduğunu anımsatan Öztürk, “17 günlük tam kapanma
döneminde, vatandaşın dışarı çıkamadığı gün, fırsatçılık yaparak bu yolu
açtılar. Yüreğir Belediyesi buraya işçiler sıcaktan etkilenmesin diye çadır
gönderdi. Burası Ceyhan Belediyesi’ne bağlı. Mahkeme kararı elimizde,
buna hakları yok” diye konuştu.288

●

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cevizlik köyünde yapımına başlanan taş
ocağını protesto gerekçesiyle bölgede bulunanlar hakkında çeşitli kuralları
ihlalden güvenlik güçlerince işlem yapıldı. Buna göre 20 kişiye görevi
yaptırmamak için direnmek, 1 kişiye kolluk kuvvetini alenen aşağılama, 2
kişiye bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, 6 kişiye
toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet, 5 kişiye konut dokunulmazlığını
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ihlal olmak üzere 34 kişi hakkında adli işlem uygulandı. 41 kişiye ise
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamasını ihlalden toplam 80 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Ceza
kesilen yurttaşlardan biri Dursun Baş, eylem görüntülerinin izlenerek ceza
kesildiğini ifade etti. Baş, “Direnişimizin 58. günüdeyiz. Bu alanlar bizim
evimizden bahçemize, çaylığımıza işimize gittiğimiz alanlar. Yani, başka
bir yol yok. Herkes tarlasına, bağına bahçesine gitti o yollardan. İnsanlar
bu eyleme gitmenin dışında da hep sokaktaydı zaten. Ama sadece eyleme
gidenlere ceza kesilmiş. Kaymakamın yaptığı toplantılar var, Bakan geldi
onun gelişinde toplananlar var… Onlara ceza yok. Sadece bize. Devlet
sanki olmuş Cengiz” dedi.289 Taş ocağına karşı direnişin ilk günlerinde
jandarmanın gazlı müdahalenin hedefinde olan Derya Ekşi’nin annesi Ayşe
Baş, cezalardan korkmadığını ve direnmeye devam edeceğini belirtti.
Herkesin kendilerini duyduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dan çıt çıkmadığını belirten Ayşe Baş: “Sesimizi duyurduk
diyorlar, dış memleketlere kadar herkes duydu. Herkesi sorsan uyandırdık.
Görümcem Ankaralara kadar gitti konuşmalar yaptı. Ama yine de
Tayyip’ten bir çıt çıkmadı. Biz yine direniş yapıyoruz. Bir ağacımız kalana
kadar oraya çıkacağız. Yukarı önlerine gidiyoruz; ama yol vermiyorlar."
dedi.290
●

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), yüzölçümünün yüzde 3'ünün taş
ocakları, yüzde 15'inin ise maden arama sahası ile kaplı olduğu Kavak
ilçesini ziyaret etti. SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, Çirişli’den
başlayarak, Emirli, Ilıca, Karapınar, Bekdemir ve Köselli mahallelerinde
sayıları beşi bulan taş ocaklarında yapılan inceleme sonucunda “Taş ocağı
ve maden sahaları ormanlık alanlarda, ekili-dikili arazilerin ortasında,
hatta yerleşim yerlerinin içlerinde yer alıyor. Taş ocaklarıyla, maden
arama sahalarıyla iç içe yaşamak nasıl bir durum anlamaya ve hissetmeye
çalıştık. Çirişli, Emirli, Ilıca, Karapınar yönünde neredeyse iki dakikada
bir kamyon geçişi olduğuna ve her yerin toz toprak içerisinde kaldığına,
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nefes almanın bile zor olduğuna bizler de şahit olduk” ifadelerinde
bulundu.291
●

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy'de daha önce 15. Hava Füze Üssü olarak
kullanılan ve yüzde 61'i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi 2010
yılında boşaltıldıktan sonra TOKİ'ye devredilmişti. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı 2012 yılında üçüncü derece SİT alanında kalan arazi için
1/5000'lik ve 1/1000 plan hazırlamış ve TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi, 13 Mart 2012'de hazırlanan planların kamu yararına aykırı
olduğunu, orman alanlarında yapılaşma baskısını artırıcı uygulamalar
içerdiğini belirterek planın iptali istemiyle dava açmıştı. İmar planlarıyla
ilgili dava sürerken, ihaleden sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14
Ağustos 2013 tarihinde imar, yoğunluk, orman vasfı gibi hükümlerinde bir
değişiklik yapmadan planları yeniledi ve yeni plana da Şehir Plancıları
Odası dava açtı. 7 Temmuz 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi ilk planlara
açılan davaya ilişkin kararını vererek 34 parsele ayrılıp orman dışında
tutulan arazinin tek parselde birleştirilip Orman Genel Müdürlüğü'ne iade
edilmesi gerektiğini belirten Danıştay, yapılaşmayı mümkün kılan imar
planlarının yürütmesini durdurdu. İkinci planlarla ilgili yargı süreci devam
ederken, arazideki ağaçların bir bölümü taşınarak 2015 yılında inşaat
başladı. Danıştay'ın imar planlarını iptal etmesi ve arazinin devrine ilişkin
yürütmeyi durdurmasına rağmen projede inşaat hiç durmadı ve bugün
gelinen noktada yüksek yargının ‘devlet ormanı' dediği yerde milyonlarca
lira değerinde konutlar yükseldi. Birinci etabın yapımını tamamlayan
Siyahkalem Mühendislik Ocak 2020'de projeden çekildi ve diğer etaplar
için Emlak Konut Şubat 2020'de Yıldızlar İnşaat ile 349 milyon 750 bin
liralık ikmal inşaatı sözleşmesi imzaladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
dava açılan planlarda küçük değişiklikler yaparak yenilerini hazırlıyor ve
inşaatların devamı sağlanıyor.292

●

Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayan sahanın
genişletilmesi amacıyla 2019 Ağustos'ta Milas Orman İşletme
Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kesim için işaretlenmeye başlayan ağaçları
fark eden ve konuyu takip etmeye başlayan bölge sakinlerinin çabasıyla
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Akbelen mevkiindeki ormanlık alan kesim programından çıkarılmıştı. İki
yıl sonra yeniden gündeme gelen kesim işlemi için bölgeye görevlilerin
girmesiyle, 22 Nisan’da İkizköylülerin ormanlık alandaki nöbeti
başlamıştı. Ağaç kesimine ilişkin tebligat ise 10 Mayıs 2021'de İkizköy
Muhtarlığı'na ulaşmıştı. Halkın yetkililerle yaptığı görüşmelerde ormanlık
alanın maden alanı olarak ruhsatlandırıldığı ve kesimin zorunlu olduğu
belirtilmişti. Bölgede faaliyet gösteren çevre dernekleri mayıs ayında,
Akbelen mevkiinde 600 dönümlük ormanın Yeniköy ve Kemerköy termik
santrallerini işleten YK Enerji'ye devredilmesini öngören ve Orman Genel
Müdürlüğü tarafından verilen açık işletme izninin yürütmesinin
durdurulması ve iptaline yönelik başvuruda bulunmuştu.293 İkizköylülerin
açtığı davada 16 Temmuz tarihli kararla 30 Temmuz'da bölgede üç kişilik
bir heyetle bilirkişi incelemesi ve keşif yapılmasına hükmedilirken 17
Temmuz’da başlatılan kesim çalışmaları köylülerin direnişiyle durduruldu.
Yangın önleme bahanesiyle 100 civarı ağacın ise kesildiği duyuruldu.294
Ağustos ayının başında Muğla 3’üncü İdare Mahkemesindeki ‘entegre tesis
ÇED muafiyeti iptal davası’ ve Muğla 1’inci İdare Mahkemesindeki
‘orman kesimi iptal davasına’ ilişkin yürütmenin durdurulması kararları
verildi. Dava sürecinde Akbelen Ormanında ağaç kesimi yasaklandı ve
orman koruma altına alındı.295 Bölgede nöbet tutan İkizköylüler ve
çevreciler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye mektup yazarak,
Akbelen Ormanı için verilen ruhsat izninin geri alınması gerektiğine dikkat
çekerek, "Bu ruhsat ve izinlerin yeniden gözden geçirilmesi ve geri
alınması yaşama hakkının korunmasının gereğidir" dedi. Köylüler, Bakan
Pakdemirli'ye “Ormanları kurtarın” çağrısı yaptı. İkizköy Çevre Platformu
adına açıklama yapan Deniz Gümüşel, mektubu yaklaşık otuz sivil toplum
örgütünden bin 600 kişinin imzaladığını belirtti.296
●

Nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam
alanlarından Antalya Belek'te, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz
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kaplumbağası, bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında
sıkışarak öldü.297
●

AKP Üsküdar Belediyesi, İstanbul'da bulunan ve birinci derece doğal sit
alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle girdi. Belediye çalışanları,
sabaha karşı girdikleri bölgeye 'peyzaj' adı altında moloz ve kum döktü.
Validebağ Savunması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir! Her ağacın dalının
tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz
dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz!” dedi. Başka bir paylaşımında ise
“Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor! Yeni kamyonlar
koruya girmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.298

ORMAN YANGINLARI
Türkiye'de 28 Temmuz itibariyle başlayan orman yangınları yeterli ve etkin bir
şekilde müdahale edilmemesi nedeniyle 100’ü geçerken yangınların etkisi uzun
süre devam etti. Orman yangınları sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
İlk olarak Manavgatta başlayan ve 4 ayrı noktada çıkan yangın hızla yayıldı.299
Kontrol altına alınamayan yangın sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve
Alanya’nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk
yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16) Manavgat Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ‘kasten orman yakmak’
suçundan tutuklandı. Ancak 10 gün sonra söndürülebilen yangının Türkiye’nin en
büyük yangın felaketi olduğu belirtildi. Manavgatta yangından 45 mahalle
etkilenirken 93 aileye konteyner kuruldu. Hasar tespit çalışmalarında 1118’i konut
2006 bina ağır hasarlı tespit edildi.300 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ormanlar harici 59 mahalledeki yanan ev, ahır, depo, işyeri, tarım alanları ve ölen
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hayvanlarla ilgili ekonomik kaybın en az 1 milyar TL olduğu hesaplandı.301 Bu
büyük yangının ardından 11 Ağustos’ta çıkan bir diğer yangın ise kısa sürede
söndürüldü.302
Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe meydana gelen orman yangınlarına tepki
gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu bir sabotaj mı, devlet bunu
mutlaka tespit edecektir. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin”
dedi.303 Kılıçdaroğlu ayrıca, ''Her yıl çıkan orman yangınlarına karşı neden önlem
alınmıyor. Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?'' diye sordu304
29 Temmuz’dan itibaren Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe,
Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde farklı zamanlarda çıkan
orman yangınları bugüne kadar 66 bin 231 hektar orman alana zarar verdi.
Yangınlarda Bodrum’da 9 bin 85, Datça’da 9, Fethiye’de 16, Kavaklıdere’de yedi
bin 568, Köyceğiz’de 12 bin 1, Marmaris’te 13 bin 600, Menteşe’de 11 bin 369,
Milas’ta sekiz bin 480, Seydikemer’de 2 bin 11, Yatağan’da 2 bin 14, Dalaman’da
99 hektar, Aydın’da ise 160 hektar alan yandı.305
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos’ta yangından etkilenen bölgelerde
incelemelerde bulunmak üzere Antalya’ya hareket etti.
Helikopterle
incelemelerinin ardından, "Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın
mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız"
dedi.306Ayrıca Erdoğan, orman yangınlarının uzun süre devam ettiği Antalya'nın
Manavgat ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Uçak
konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır.
Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'dan ve son anda İran'dan gelen uçaklarla uçak
sayımız artmıştır. Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam
edeceğiz" diye konuştu. Diğer yandan Muğla’da yapılan incelemenin ardından
301
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Erdoğan, Yangın nedeniyle evlerini ve hayvanlarını kaybeden yurttaşlara yine çay
fırlattı.307
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu (THK), yangınlara müdahale
etmekte geç ve yavaş kaldığı gerekçesiyle süreç boyunca eleştirildi. Türkiye'nin
elindeki yangın söndürme uçaklarının sayısının yetersiz olması ve bu uçakların
hangarlarda beklemesi eleştirilerin başında geldi. 'Havada ne kullandığınız değil,
yere ne kadar su attığınız önemlidir "diyen Pakdemirli, orman yangınlarında
kullanılan "1 helikopterin, 1 uçak potansiyelinde su atabildiğini" ifade etti.
Pakdemirli'nin açıklaması şöyle devam etti:
"Şu an kullanılan son teknoloji amfibik uçakların su taşıma kapasitesi 12 tondur.
Manavgat yangınında uçaklar etkili şekilde kullanılmıştır. Yangına müdahalede
kullanılan helikopterlerin su taşıma kapasitesi de 10 tona kadar çıkmaktadır. Yani
bizdeki 1 helikopter, 1 uçak potansiyelinde su atabilmektedir. Esasen havada ne
kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir. Böyle bakıldığında '45
uçağımız var' diyebiliriz"
Bakan Pakdemirli gazetecilere daha önce yaptığı açıklamada ise, bakanlığın
envanterinde yangın söndürme uçağı ve helikopteri olmadığını, ancak bu yıl
içerisinde uçak alımının tamamlanacağını söylemişti.308 Öte yandan THK
hangarlarındaki uçakların uydu görüntüleri Türkiye sunucularında sansürlendi.309
THK uçaklarının neden kullanılmadığı sorgulanırken Orman Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Özkaya'dan açıklama geldi. Yangın söndürme çalışmalarına
destek için 6 ülkeden 18 hava aracının geldiğini belirten Mustafa Özkaya şöyle
dedi: “Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri
de kıramıyoruz. Bu yardım taleplerini geri çevirmek diplomatik olarak da doğru
değil."310
THK Başkanı Aşçı, katıldığı bir televizyonda, halihazırda kullanılabilir 6 uçak
olduğunu ancak bakımlarının yapılmaması nedeniyle hazır olmadığını söyledi.
Ancak THK bünyesinde bulunan 9 adet CL-215’ten ikisinin, 5 gün içinde
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kontrollerinin yapılarak uçuşa hazır hale getirilebileceği öğrenildi. Edinilen bilgiye
göre bu uçaklardan biri, parçası gelmesi halinde bir haftada, üçü ise parçalarının
gelmesi halinde bir ayda çalışır duruma gelebilecek. Kalan üç uçak ise parçalarının
gelmesi halinde 5-6 ay içerisinde uçuşa hazır olabilecek. Bu 9 uçaktan ikisinin
masrafsız şekilde çalışır hale getirilebileceği, kalan 7 uçağın hazır hale getirilmesi
için de en fazla 9 milyon dolar harcanacağı iddia edildi.311
Yangın söndürmek için elinde uçaklar bulunan, ancak Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından uçmasına izin verilmeyen Türk Hava Kurumu'nun (THK) son yangınlara
havadan müdahalede bulunmak için özel şirketlerden 16 helikopter kiraladığı
ortaya çıktı. THK yetkilileri ise söz konusu uçakların uçuşa hazır hale getirilmesi
için 4-5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.312 Bu açıklamadan bir kaç gün
sonra ise Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı,
Etimesgut'taki Türkkuşu Yerleşkesi'ndeki hangarlarda bekletilen kuruma ait yangın
söndürme uçaklarına ilişkin, "6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon
dolar. Bu parayı herkes verebilir. Hatta yardım kampanyası bile düzenlenebilir.
Bunun için kimsenin beklemesine gerek yok" dedi. Aşçı CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Kuruma yaptığı ziyaret sonrasında, “Bizim her yardıma kapımız
açık. Uçaklar inşallah yardımlarla hayata döner" diye konuştu.313
11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı yaptığı ortak açıklamayla, Türk Hava
Kurumu'nun (THK) elindeki yangın söndürme uçaklarını aktif hale getirmeye hazır
olduklarını belirtti. 11 büyükşehir belediye başkanının orman yangınlarıyla ilgili
ortak açıklamasında, "Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki
yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 büyükşehir
belediye başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Yetkili
kurumlar tarafından izin verilmesi halinde 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından
tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an
koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına sunacağımızı da
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beyan ederiz. THK ile iş birliği yapılarak, elindeki envanterin belediyelerimiz
tarafından kullanımı da sürekli hale getirilecektir" denildi.314
Diğer yandan, 5 Ağustos günlü Resmi Gazetede yayımlanan 'Milletlerarası
Andlaşma' ile Somali’ye bir yılda 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Kararda,
Somali'ye aylık yardımın ise 2.5 milyon dolar olacağı aktarıldı.315
Orman Genel Müdürlüğü’nün iş ve koruma makinesi envanteri de dikkat çekti.
Müdürlüğün envanterinde 2011 yılında 973 yangın söndürme aracı bulunurken bu
sayı 10 yılda yalnızca 104 artırılabilirdi. Envanterdeki yangın komuta aracı
sayısının ise 2020 itibarıyla 11 olduğu ifade edildi.316 Sayıştay raporlarında da
eleştiriye konu alan bu durum “Uluslararası Norm ve Standartlara Uygun Bir
Ulusal Orman Envanterinin Bulunmaması” başlıklı bulgu şeklinde yer aldı. Bu
kapsamda, “Türkiye’de, ormanların mevcut durumunun ortaya konulması, zaman
içerisinde meydana gelen değişimlerin izlenebilmesi ve orman kaynakları hakkında
sağlıklı bilgilerin elde edilmesinde en etkin yöntem olan Ulusal Orman
Envanteri’nin mevcut olmadığı görülmüştür” denildi. Raporda, şu
değerlendirmelere yer verildi: “OGM’nin faaliyetlerinde biyoçeşitlilik ve ekosistem
hizmetlerinin entegrasyonu için Ulusal Orman Envanteri’ni hazırlaması gerekir.
Böylelikle, orman alanlarından çayır, mera, otlak alanları, yerleşim yerleri, sulak
alanlar, tarım alanları ve diğer alanlara dönüşen sahaların tespit edilmesi
mümkün olacaktır. Ayrıca orman yangınlarının yanı sıra, taşkın, su baskını, çığ,
heyelan, gibi doğal afetlerle ilgili izleme de yapılacaktır. Bu nedenle Ulusal Orman
Envanteri’nin tasarımının ve metodolojisinin kayıt, analiz ve raporlama
yazılımları, eğitim ve teknoloji gibi destekleyici unsurlarıyla birlikte tamamlanması
gerekmektedir.” 317
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, 30 Temmuz’da kentte çıkan
yangınlara ilişkin, kayyım yönetimindeki THK'yi uçak kiralamak için aradığını,
ancak çıkan görevliden 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah
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arayın' yanıtını aldığını açıkladı. Gürün, “Yangından sonra hemen alana intikal
ettim, yangın söndürme uçağı görmedim. (THK'ye ulaşmaya çalışırken neler
yaşandığının sorulması üzerine) Santral memuru çıktı. Ben kendimi tanıtarak
yangın uçaklarının kullanılmasıyla ilgili yetkiliyle konuşmak istediğimi söyledim.
Ama orada bulunan arkadaş, “Yarın sabah görüşebilirsiniz saat 15.30'dan sonra
burada kimse kalmıyor” dedi. Türk Hava Kurumu'nda görüşecek bir yetkili
bulamadık.” dedi.318
Gürün sonraki günlerde katıldığı bir televizyon programında, "Kaymakam ve
İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy, devletin imkanlarının buraya seferber
edileceğini uçakların geleceğini ve helikopter sayısının arttırılacağı söylenmesine
rağmen bunların hiçbirisi yerine getirilmedi. 1 helikopter ile sınırlı mücadele
veriliyor. Uçak hiç görmedik. Burada uçak desteği dışında başka bir eksik
görmüyorum. Bize "uçaklar geliyor ama siz görmüyorsunuz" diyorlar. Burada
bulunan halka ve gazetecilere soruyorum ama burada uçak gören yok.(...)"Bizim
dolaştığımız alanda bugün İçişleri Bakanımız da dolaşmış ama biz nerede
olduğunu nasıl olduğunu ancak sosyal medyada görüyoruz. Biz alanda yangına
karşı omuz omuza mücadele veriyoruz. Bugünkü üç bakanın yaptığı açıklama
Milas'taydı ama bize haber verilmedi. Buraya gelmiş bakanlar hoş gelmişler,
demek ki bağırışlarımız ses getirmiş. Ama biz de ekranlardan izledik" ifadelerinde
bulundu.319
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 Ağustos’ta devam eden orman
yangınlarıyla ilgili bir açıklama yaparak diğer ülkelerden gelen uçak yardımlarının
neden kabul edilmediğini “Her gelen yardımı kabul etmiyoruz. Çünkü 5 tonun
altında su atan uçaklar bizim uçuş patentinde de kalabalık meydana getirebiliyor”
şeklinde açıkladı.320
Diğer yandan iktidar yangınları kontrol altına alamaması üzerine, yangınlarda
yetkili kurum olarak belediyeleri gösterdi. ''Benim gördüğüm orman yerlerindeki
sorumluluk belediyelerdedir'' diyerek belediyelere yüklenen Pakdemirli,
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''Belediyelerimizin katkıları sonsuz müteşekkiriz. Ancak belediyelerimize ister bizim
ister başka partiden. Yangınlardan sonra bilançosu hakkında bir toplanıp yerleşim
yerlerine sorumluluklarının hatırlatılması lazım'' ifadelerini kullandı.321
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yangınlarla ilgili muhalefetin
elindeki belediyeleri suçlayarak "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin
sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır"
dedi.322
Erdoğan yaptığı aynı açıklamada ayrıca yangında hayatını kaybeden hayvanlarla
ilgili olarak, "Canlıların sahiplerine bu canlılar kadar ödeme yapacağız(...)
"Yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Hemen tedbirlerimizi aldık. 'Bütün
bu canlıların defnini yapın' dedik. Canlıların sahiplerine bu canlılar kadar ödeme
yapacağız. Büyükbaşsa büyük baş, koyun, beyaz et hepsinin ödemelerini
yapacağız" dedi.323
Türkiye'nin dört bir yanındaki yangınlar kontrol altına alınamazken TOKİ,
yangında yanan evlerin yeniden yapılması için yeni konut projelerini internet
sitesinde yayınladı. TOKİ, “Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel
mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık” açıklaması
yaparken Manavgat yangınından etkilenen Kalemler Köyü Muhtarı Mustafa
Cansız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köylerine ziyaretinde kendilerine, “500 bin
liralık masraf varsa, 300'ünü karşılayacağız. 200'ünü de 2 yıldan sonra 500-500
kira öder gibi ödeyeceksiniz” dediğini “Herkesin evinin yapılacağı” sözünü
verdiğini belirtti.324
AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Özeren skandal bir açıklama yaptı. Evleri
kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli konutlar
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yapılacağını kaydeden Özeren, "Evleri çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de
evimiz yansaydı diyecekler” dedi.325
Manavgat yangınının 7. gününde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi
İlhan Taşcı, mücadelenin televizyon kanallarında gösterilmesine RTÜK tarafından
engel getirildiğini duyurdu. Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu
ifadeleri kullandı: "Türkiye yangın yerine dönmüş, ciğerlerimiz yanarken RTÜK
Başkanı Ebubekir Şahin “özel hat” üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti!!!
Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine “yangınları göstermeyin yoksa
size en ağır cezayı veririm” diye tehdit savuruyor"326
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK)
yayıncılara yolladığı "uyarı mektubu" hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada
"Görev tanımının dışına çıkarak RTÜK’ü bir sansür mekanizması gibi çalıştıran
RTÜK Başkanı, TV kanallarını tehdit ederek suç işlemektedir. Habercilik
engellenirse dezenformasyon artar ve asıl o zaman provokasyon için uygun ortam
oluşur. Yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşmanın kimseye faydası
yoktur" ifadeleri yer aldı.327
Diğer yandan Milas’ta çıkan yangın Kemerköy Termik Santraline sıçradı.
Alevlerin termik santrale ulaştığını ilk duyuran Milas Belediye Başkanı Muhammet
Tokat oldu. Tokat, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle birlikte gün
içinde "Ben, sabahtan beri buraya uçak getirmek için kriz masasını, Ankara'yı,
bütün yetkilileri zorlamaya çalışıyorum. Bakın şu anda buraya helikopter etki
edemez, buraya acil uçak lazım" şeklinde konuşmuştu. 328 Termik santralin yandığı
gün bölgede bulunan 10 köyde tahliye kararı alındı, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi.
Yangında termik santralin içerisine giren alevler binalarda hasara yol açtı, termik
santrale enerji ve su sağlayan hatlarla yanmalar meydana geldi.329 Santral yetkileri
yangının santrale sıçrama ihtimaline karşılık tüm önlemlerin alındığını ve hidrojen
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AKP’li belediye başkanından skandal açıklama: "Vatandaş keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek",
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-belediye-baskani-skandal-aciklama-vatandas-keske-bizim-deevimiz-yansaydi-diyecek-1857399, Erişim Tarihi: 20.08.2021
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RTÜK'ten kanallara 'yangın' yasağı!, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-kanallara-yanginyasagi-1857587, Erişim Tarihi: 20.08.2021
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Yangında tahrip olan Kemerköy Termik Santrali'nin 37 yıllık öyküsü: Özal'dan beri direniş var,
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tanklarının boşaldığını duyurmasına karşılık santralde bulunan pek çok madde
sebebiyle halk sağlığı ve çevre tahribatı açısından yangının oldukça tehlikeli
olabileceğini pek çok uzman ifade etmişti. Zira hidrojen tanklarının boşalttığının
söylenmesine rağmen tesisteki nispeten daha az miktardaki hidrojen gazının
yangının sıçradığı gün halen santralde durduğu ifade edildi. Enerji Piyasaları
İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre santralin iki ünitesi yangın tehlikesine rağmen
3 Ağustos gecesinde de çalışmaya devam etmiş. Hidrojenin tamamının boşaltılması
durumunda santralin çalışmasının mümkün olmayacağını belirten TMMOB
Makine Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu üyesi Orhan Aytaç, “Tankın
boşaltıldığını ancak hidrojen üretme tesisinin çalıştığını öğrendim. Bir kısmı ise
acil durumda kullanılmak üzere tüplerde tutuluyor” demişti. Diğer yandan
santralde bulunan fuel oil, bakım yağları ve kömür de ayrıca tartışma konusu
oldu.330 Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk de
"Termik santral yanarsa, tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu
ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler
salımlanır. Termik santralden rüzgar rüzgarın etkisi sürüklenecek gazlar zehirli.
Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım.” uyarısında bulunmuştu.331
Fesleğen ve Ortaköy bölgelerinde yangın bölgelerini ziyaret eden Bakan Bekir
Pakdemirli'ye bir grup kadın tepki gösterdi. Bölgeye helikopterle gelen
Pakdemirli’ye bir kadın yurttaş, "Ayaklarımız şişti burada. Gece dört buçuğa kadar
ormandayız" derken bir diğeri "Devletin helikopterleri neredeydi? İnsanların malı
mülkü yandı burada. Sabahın dördüne kadar uğraştık oralarda. Yazıklar olsun!
Hükümete yazıklar olsun, hükümet istifa” diye seslendi. Bakan Pakdemirli'ye,
"Yazıklar olsun! Hükümete yazıklar olsun, hükümet istifa” diyerek tepki gösteren
kadın gözaltına alındı.332
Orman yangınları kontrol altına alınırken Türkiye'nin orman yangınlarıyla
mücadeleye destek için Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı göndereceği
açıklandı.333 Aynı zamanda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan
genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için
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Yangının termik santrale sıçraması durumunda beklenen tehlikeler neler?, https://yesilgazete.org/yanginintermik-santrale-sicramasi-durumunda-beklenen-tehlikeler-neler/, Erişim Tarihi: 24.08.2021

331

Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır, https://www.gazeteduvar.com.tr/profozturk-yanan-santralden-cikan-gazlar-olumcul-olacaktir-haber-1530677, Erişim Tarihi: 24.08.2021
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134 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz verdi.
Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi
için 500 milyon avroluk ek bütçeyi onayladığını da duyurdu.334
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın
söndürme uçağı düştü. Uçaktaki 5’i Rus toplam 8 personel ise hayatını kaybetti.335
Yangının en fazla etkili olduğu alanlar arasında yer alan Manavgat, Marmaris,
Bodrum, Köyceğiz ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen değişimlerin, Avrupa
Uzay Ajansı (ESA) tarafından servis edilen Sentinel-2 uydu görüntüleri üzerinden
çeşitli görüntü işleme yöntemleri kullanılarak analiz edildiğine işaret edilen
açıklamada Analizler sonucunda, Manavgat'ta 56 bin 663, Marmaris'te 12 bin 935,
Bodrum'da 11 bin 898, Köyceğiz'de 1629 ve Gündoğmuş'ta 685 olmak üzere
toplam 83 bin 810 hektarlık alanın yandığının tespit edildiği duyuruldu. Yangınlar
neticesinde, düşük yanma şiddetine maruz kalan alanlar 22 bin 571, orta yanma
şiddetine maruz kalan alanlar 47 bin 176 ve yüksek yanma şiddetine maruz kalan
alanlar 14 bin 64 hektar olarak hesaplandı.336
1956 yılında yürürlüğe giren ve o tarihten sonra 46 yıl boyunca 14 kez bazı
maddelerinde değişiklikler yapılan Orman Kanunu, AKP iktidara geldikten sonra
28 kez değişikliğe uğradı. Kanun Teklifleri ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile
115 kez maddeleri üzerinde oynanan kanunla ormanlık alanlarda yapılaşmaya izin
verildi, yanan alanlar turizm amaçlı yapılaşmaya açıldı, Cumhurbaşkanı’na
ormanlık alanların sınırlarını değiştirme yetkisi verildi.337
Diğer yandan Ağustos ayının sonunda, Orman yangınlarında söndürme
uçaklarının kullanılmamasıyla gündem olan THK'nin çift maaşlı kayyumu Adnan
Zengin'in 5 milyon TL değerindeki araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla
yargılandığı açığa çıktı.338
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Erişim Tarihi: 20.08.2021
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Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, 1 Eylül’de görevden
alınması için Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. Aşçı orman
yangınları döneminde lince maruz kaldığını söylerken THK'nın borç batağından
çıkarıldığını belirtti. Aşçı istifa dilekçesinde, "2019 ve 2020 yılı içerisinde
mahkemenizin desteği ve verdiği izinler doğrultusunda yapılanlar, gelir gider
durumu detaylı yıllık raporlar halinde mahkemenize arz edilmiştir. 2021 yılında
da yine mahkemenizin desteği ve verdiği izinlere istinaden görev yapılmaya
çalışılmıştır. Ancak hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra
THK’yı ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve
ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Bu güzide cumhuriyet kurumu, 96
yıllık ulu çınar asla bu tartışmaların odağında olmamalıdır. Kurumun yeniden eski
günlerde olduğu gibi milletin hizmetinde ve yüce milletimiz nezdinde saygın
konumunu korumak hepimizin görevidir." düşüncesini dile getirdi.339 Ancak Eylül
sonu itibariyle Aşçı’nın istifası halen kabul edilmedi.340
Devlet Denetleme Kurulu, Türk Hava Kurumu'na ilişkin denetimini Eylül ayının
ortasında tamamladı. Kurul'un raporuna göre, THK envanterindeki 21 yangın
söndürme uçağından 15’i gayri faal durumda. Kurumun bankalara olan toplam
borcu ise yaklaşık 2 milyar lira. (1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71 milyon
776 bin 909 euro ve 484 bin 476 ABD Doları) 6 uçağın ise ya bakımda ya da
bekler durumda olduğu belirlendi. 6 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağıyla
ilgili 2020 Haziran ayı itibariyla güncellenen teknik rapora göre, 2 uçak toplam 2
milyon 194 bin dolar değerinde malzeme bekler durumda. Raporda, THK'nın
etkinliğinin artırılması için 116 öneri de yer aldı. Onlardan en dikkat çekeni,
kurumun yeniden yapılandırılması önerisi. Ayrıca sorumluluğu bulunan eski THK
başkan ve görevlileriyle şirket yetkilileri hakkında cezai, hukuki, idari ve mali
değerlendirmeler yapılması da öneriler arasında yer aldı.341
CHP Orman yangınlarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda önlenemeyen
yangınlarının başlıca sebepleri olarak, orman yangınlarına ayrılan bütçenin
azaltılması, yangınlar için bir yangın yönetim planının olmaması, orman
yangınlarına müdahale edilen personelin kadro sorunları yaşaması, orman yangın
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THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti: "Orman yangınlarında lince kurban edildim",
https://t24.com.tr/haber/thk-kayyim-heyeti-baskani-istifa-etti,977008, Erişim Tarihi: 16.09.2021
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eğitimi verilen okulun kapatılması, personel alımlarında liyakate uyulmayarak
partili(!) gençlerin istihdam alanı mantalitesiyle hareket edilmesi gibi nedenler de
yangınla mücadele kabiliyetinin düşüklüğü gösterildi. Raporda ayrıca şu öneriler
sunuldu:
1.) Anayasanın 169. Maddesi gereğince, yanan orman yerlerinde yeni orman
yetiştirilmeli, bu alanlarda kesinlikle başka bir faaliyete izin
verilmemelidir. Bu alanlar imara açılmamalı, bu alanlarda yapılaşmaya
izin verilmemelidir.
2.) Orman yangınlarının makul sürede kontrol altına alınmasını sağlayacak
ve daha geniş alanlara yayılmasını önleyecek stratejiler oluşturularak,
buna yeterli ekipman ve personel bulundurulmalıdır. Bu yeterliliğe sahip
olmayan özel firma ile yapılan sözleşme feshedilmeli ve orman
denetimleri kamu eliyle yürütülmelidir. THK uçakları yeniden devreye
alınmalıdır. Acil yangın uçağı başta olmak üzere, ekipman eksikliği
giderilmelidir
3.) Orman alanlarındaki denetimler
mekanizmaları güçlendirilmelidir.

artırılmalı,

önleyici

denetim

4.) Orman muhafaza memurlarının görev ve yetkileri genişletilmeli,
ormanlardaki suçüstü hallere müdahale edebilme yetkileri arttırılmalıdır.
5.) Görevi orman yangınıyla mücadele olan, yangın eğitimi almış, bu alanda
uzmanlaşmış kişilere kadrolu istihdam alanı açılmalıdır. Orman
köylülerine yönelik eğitimler arttırılmalıdır.
6.) Yangının sorumluları etkin bir biçimde araştırılmalı, yargılama
makamları önüne çıkarılmalıdır.
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SEL FELAKETLERİ
Bir yandan yangınlar devam ederken, 11 Ağustos’da Batı Karadeniz bölgesinde
yaşanan sel ve taşkınlar nedeniyle Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde ağır
hasarlar oluştu. Sel nedeniyle birçok köprü yıkılırken karayolları ulaşıma kapandı,
yerleşim yerinde su, elektrik kesintileri oldu.
AFAD 21 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Kastamonuda 71, Sinop’ta 10 , Bartın'da
1 olmak üzere toplam 82 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Toplam ihbar
kaybının 16 olduğunu söyleyen AFAD, kayıp bilgisini Kastamonu’da 10, Sinop’ta
6 olarak paylaştı. 342 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise tüm afet
bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık bina
bulunduğu bilgisini verdi.343
İhmaller zincirinin gündeme geldiği sel felaketinden özellikle Ayancık ve Bozkurt
ilçeleri ağır hasarlarla etkilenirken AKP iktidarının yürüttüğü yanlış politikalar ön
plana çıkıyor. Afet önce tedbirlerin ve planların etkili bir şekilde oluşturulmaması
afetin etkisini arttırdı.
Selden en çok etkilenen ilçe olan Bozkurt’ta Felaketin ilçeye neden bu kadar büyük
bir darbe vurduğuna dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu iddialardan biri de HES
baraj kapaklarının patlamasının felaketin boyutlarını büyüttüğü yönündeydi. Ancak
Kastamonu Valiliği, Çarşamba günü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu
iddiayı yalanladı. Aynı şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Eğer orada
herhangi bir hidroelektrik santrali varsa hemen 'HES patladı' deniliyor. Ben aynı
şeyle Arhavi'de de karşılaşmıştım. Maalesef burada da karşılaştım. Arhavi'de
karşılaştığımda gitmiş bakmıştım. Burada bakmak nasip olmadı. Teknik olarak
böyle bir bilgim de yok ama DSİ Genel Müdürümüz, Enerji Bakanlığı'ndan
sorumlu arkadaşlar vardı. Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir
şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın"
dedi. 344
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Sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sel-felaketinde-can-kaybi82ye-yukseldi-1862374, Erişim Tarihi: 23.08.2021
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Ancak esasen tartışılması gereken HES’lerin yaptığı tahribat ve
ormansızlaştırmadır. Zira, 10 Ağustos günü santralde üretime ara verilmesinin de
etkisiyle son dönemdeki akış rejimine oranla vadide daha fazla su birikmiştir.
Vadideki taş ve çakıl ocağı, yoğun orman kesimleri, dere ıslahının hatalı yapılması
ve dere yatağında artan yapılaşma da birlikte düşünüldüğünde mevcut hafriyat,
moloz ve tomruklarla taşan dere yıkımlara yol açmıştır.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da tomrukların köprüleri tıkamasına
dikkat çekti. Ali Öztunç "Yukarıda vadinin başına bir tomruk deposu kurmuşlar. O
gelen tomruklar aşağı inmiş ve köprüleri tıkamış. Köprüler doğal baraj görevi
görmüş, bir anda patlamış ve şehir bu hale gelmiş" dedi.345
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası da yaptığı açıklamada Bozkurt’taki sel
felaketinde ağır hasar ve can kaybının yaşanmasının temel nedenlerinden birisinin
Ezine Çayı üzerindeki Nehir Tipi HES olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadeler
kullanıldı: “İktidarın uzun yıllardır beton lobisinin istemleri çerçevesinde arsa ve
arazi rantı ve yağması üzerine şekillendirdiği imar, afet, planlama, yapı üretim ve
denetim süreçlerinde uyguladığı politika ve yönetim süreçleri ülkemizde yaşanan
her doğa olayının afete dönüşmesine neden olmaktadır. Bu durum 10-11 Ağustos
tarihleri arasında Batı Karadeniz’de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu
taşkınlar sonucunda başta Kastamonu- Bozkurt ilçesi olmak üzere Kastamonu,
Sinop ve Bartın’da ağır can ve ekonomik kayıplara neden olmuştur.”
Ağır hasar ve can kaybının özellikle Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde
yaşanmasının temel nedenlerinden birisinin, Ezine Çay’ı üzerine geçmiş yıllarda
plansız bir şekilde inşa edilen Nehir Tipi HES’lerden birinin sağanak yağış sonucu
oluşan taşkından etkilenerek kapaklarının hasar görmesi ve taşkın sularının baraj
gölünde bulunan suyla birleşerek hasar gören barajdan boşalması sonucunda
‘çarpan etkisiyle’ akış aşağısında bulunan Bozkurt ilçesinde aşırı tahribata neden
olmuştur. Bu durumun önlenmesi amacıyla tüm doğa kaynaklı afetleri içine alan
bütünleşik afet yönetim sistemini temel alan bir yaklaşımla kurumsal altyapı,
kapasite ve mevzuat düzenlemeleri acilen gözden geçirilmeli, doğa kaynaklı
afetlere karşı görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirtildiği yasal
mevzuat düzenlemeleri gözden geçirilmeli ve mevcut sorunları çözecek şekilde
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yeniden düzenlenmelidir.”346 Yaşanan tahribat karşısında Süleyman Soylu’nun
“Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli" açıklaması dikkat çekti.347
Ayancıkta yaşanan felakette de yine iktidarın ihmalleri ön plana çıktı. Dere yatağı
içerisinde Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından kurulan tomruk
deposu, yaşanan felaketin sonuçlarını daha da ağırlaştırmıştır. Ayrıca 120 metre
olan dere yatağının genişliği bazı yerlerde 80 metreye, bazı yerlerde ise 60 metreye
düşürülmüştür. Tomruk deposundan selle gelen tomrukların dere yatağını daha da
daraltması, köprüleri yıkmış, felaketin daha da büyümesine neden olmuştur.348
İlçede izinsiz kurulan ve selin etkisiyle yerleşim yerlerine yağan "tomruk
deposunu" kaldırmak isteyen eski kaymakam Çağlayan Kaya tomruk deposunu
kaldırmak istediğini ancak tepkiyle karşılaştığını ifade etti. Kaya, “Dediğim şekilde
müdahale edilse üç köprü, pazar yeri ve sanayi sitesi yıkılmazdı. Tomruklar hasar
vermezdi” dedi.349
Diğer yandan Ayancık Devlet Hastanesi de sular altında kaldığından hastalar
helikopterle Sinop Devlet Hastanesine taşındı. 350
Yangınlardan sonra sel felaketinde de RTÜK başkanı Ebubekir Şahin’den de bir
açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada “Devletimiz bölgedeki tüm yaraların
sarılması için teyakkuza geçerek tüm birimleriyle seferber oldu. Tıpkı orman
yangınlarında olduğu gibi afet bölgesinden yayın yapan tüm kuruluşlarımıza basın
etik değerleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyor, değerli medya
kuruluşlarından doğru haber vermelerini ve dezenformasyondan kaçınmalarını
rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. 351
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TMMOB açıkladı: Ağır hasar ve can kaybının temel nedeni HES’ler, https://tele1.com.tr/tmmob-acikladiagir-hasar-ve-can-kaybinin-temel-nedeni-hesler-450778/, Erişim Tarihi: 24.08.2021
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Bakanlar Soylu ve Kurum'dan sel bölgesinde ortak açıklama: "Dereli'deki felaketin 5 misli",
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bakanlar-soylu-ve-kurumdan-sel-bolgesinde-ortak-aciklamaderelideki-felaketin-5-misli-1860090, Erişim Tarihi: 24.08.2021
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CHP'den sel raporu: Dere yatağında yapılaşmayı devlet önerip 8 kata izin vermiş,
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RTÜK şimdi de sel haberleri için uyardı, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-simdi-de-sel-haberleriicin-uyardi-1860302, Erişim Tarihi: 24.08.2021
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Karşı karşıya kalınan bu ağır tablo ve ihmallere rağmen İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu Batı Karadeniz'deki selle ilgili, "Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi"
ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Bir hafta sonra
inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız
başlatacak" dedi.352
13 Ağustos günlü Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın
zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri
afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların
iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.
Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi
(AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.
Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce
doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde
açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.353
Yaşanan her felakette yardım kampanyaları başlatılması tepkilere sebep olurken 15
Temmuz darbe girişimi, pandemi, deprem ve yangınların ardından toplanan
paraların akıbeti ise halen belirsiz.
Sel felaketinin üzerinden haftalar geçmesine ve bölgelerin afet bölgesi ilan
edilmesine rağmen barınma sorunu çözülemedi, afet bölgelerine konteyner
sağlanmadı354. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vuran selde evi ağır hasar alan Elif
Helvacı, selin üstünden iki haftadan daha uzun süre geçtiğini ancak
mağduriyetlerin hâlâ giderilmediğini söyledi. Helvacı, “Bize ne konteyner ne de
kalacak yer sağlandı. Evimiz kalınacak durumda değil. Herkes kendi başının
çaresine bakıyor. Biz de Araç ilçesinde, ablamın evinde kalıyoruz. Ama burada
uzun süre kalmamız mümkün değil” dedi.
TOKİ’nin kendilerine hiçbir bilgi vermediğinin altını çizen Helvacı, “Belirsizlik
sürüyor. Bu daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Mecburen ev kiralayıp
taşınacağız. Destek zaten yok. Yalnızca 3 bin lira aldık. O da üst başa gitti. ‘35 bin
352

Soylu'dan Batı Karadeniz'deki selle ilgili açıklama: Kimse, Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak
bir mahcubiyet yaşamadık, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soyludan-bati-karadenizdeki-selle-ilgiliaciklama-kimse-nerede-bu-devlet-demedi-1860573, Erişim Tarihi: 24.08.2021
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lira ödenecek’ dendi. O evin sadece tadilatı 35 binden fazla. Aradan geçen sürede
ödediğimiz kiralar ne olacak?” diye sordu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eylül ayında yapmış olduğu açıklamada sel
bölgesinde şu ana kadar 720 milyon lira nakdi yardımın yapıldığı ifade etti. Bakan
Soylu, toplam maliyetin de 5.8 milyar lira olduğunu söyleyerek şunları aktardı:
“Yaklaşık şu ana kadar 100 üzerinde bina yıkıldı. 587 bin bağımsız bölüm ağır
hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak. Yani binin üzerinde konut yapılacak. Bu da
maliyetin içerisinde oluyor. Toplam şu anda hesap ettiğimiz maliyet 5.8 milyar
liradır. Bu rakam içerisinde bazı bakanlıklarımızın yatırımları yok, Gençlik ve
Spor Bakanlığımızın hasar tespitleri bulunmuyor. Bunlar yapılmaya başlandıktan
sonra nasıl maliyetler önünüze çıkacak bu da bir muamma. Şu ana kadar sel
bölgesinde toplam 3 bin 468 araç zarar gördü.” 355
CHP sel felaketlerinin ardından da bir rapor hazırladı. CHP heyeti tarafından
yerinde incelemeler yapılarak hazırlanan raporda, ilçelerle ilgili tespitlere tek tek
yer verildi. Selden etkilenen bölgelerde dere yataklarındaki yapılaşmanın
değişimlerine yer verilirken hidroelektrik santrallerinin doğa tahribatına ilişkin
uydu görüntüleri de paylaşıldı ve şu önerilerde bulunuldu:
“Afet riskleri azaltılmış dirençli kentler birinci önceliğimizdir. Afet riskini azaltma
politikası kapsamında Mekânsal Acil Durum Planları yapılmalı, afet ve iklim
değişikliği kaynaklı aşırı doğa olaylarının fiziki, doğal, tarihi, kültürel ve ekonomik
zararlarının azaltılmasına ilişkin önleyici tedbirler güçlendirilmeli, kentlerde fay
hatları ile depreme ve aşırı doğa olaylarına karşı hassas ve dirençsiz bölgelerdeki
yapılaşmalardan öncelikli olarak kaçınılmalıdır. Kentler, doğal ve/veya insandan
kaynaklı tehlikeler karşısında dirençli hale getirilmeli, iklim değişikliği yaratan
olay ve olguları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütülmelidir.”
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İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar sel bölgesinde maliyetimiz 5.8 milyar lira,
https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakani-soylu-su-ana-kadar-sel-bolgesinde-maliyetimiz-5-8-milyarlira-358425, Erişim Tarihi: 15.09.2021
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D. HAPİSHANELERİN DURUMU

356

●

28 Haziran’da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından pandemi
sürecinde ceza infaz kurumlarının durumuna ilişkin bir açıklama
paylaşıldı. Bu kapsamda, 2021 yılı Haziran ayında hükümlü ve tutuklulara
her defasında 2 yakını ile 2 kez ziyaret yaptırılması kararının alındığı ifade
edilirken pandemi öncesi 10 dakika olan telefonla görüşme süresinin de 20
dakika olarak uygulandığı belirtilmiştir. Bu kapsamda mevcut durumda
369 ceza infaz kurumundan 59’unda pozitif vaka bulunduğu; ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan toplam kovid-19 vaka
sayısının 372 olduğu; bu hükümlü ve tutuklulardan 46’sının Sağlık
Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak
tedavilerine devam ettirildiği; yoğun bakımda ve entübe durumda olan
hükümlü/tutuklunun bulunmadığı paylaşılmıştır.356

●

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine
göre Temmuz 2021 sonu itibariyle Türkiye’de; 259 kapalı, 82 açık, 10
kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere
toplam 368 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi
251 bin 88 kişi. Son 16 yılda 283 ilçe cezaevini kapatan AKP iktidarı,
2016 yılından bu yana yeni ve büyük cezaevlerinin yapımını hız verdi.
2006 – 2021 yıllara arasında 227 yeni cezaevi açılırken bunların 126’sı
2016 yılından sonra inşa edildi.

●

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümlü ve tutuklu
sayısında yaşanan artış nedeniyle hız verilen cezaevi inşaatlarına son 6
yılda 20 milyar liradan fazla harcama yapıldığı belirtiliyor. Türkiye’deki
cezaevlerinin toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi ama şu Temmuz 2021 sonu
itibariyle cezaevlerinde 287 bin 716 kişi bulunuyor. Adalet Bakanlığı
verilerine göre, bu kişilerin 251 bin 180’i hükümlü, 36 bin 536’sı tutuklu.
Cezaevi nüfusunun 274 bini 816’sı erkeklerden, 11 bin 720’si kadınlardan,

Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları - IV, https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/kovid19-pandemi-surecinde-ceza-infaz-kurumlari-iv28062021073737, Erişim tarihi: 09.08.2021
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bin 630’su ise çocuklardan oluşuyor.357 Bu kapsamda Türkiye’de her 100
bin kişinin 357’si cezaevinde.
Tüm bunlara rağmen cezaevi projelerine bir yenisi daha Ağustos ayında
ekledi. Aydın’ın Çine ilçesine açılacak cezaevi 296.6 milyon liraya ihale
edildi. Bu kapsamda 2021'de yeni cezaevleri için imzalanan sözleşme tutarı
1.5 milyar liraya yaklaştı. 17 Ağustos’ta imzalanan sözleşmeye göre 26
Ağustos’ta başlayan inşaat 850 gün sürecek ve 24 Aralık 2023’te
tamamlanacak.358 Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi
Süleyman Bülbül, Çine cezaevinin ilçenin merkezine yapıldığını belirterek,
“Cezaevinin yapılacağı yer Karakollar ve Yolboyu Mahalleleri arasındaki
250 dekarlık mera alanı. Bir şehir merkezine, insanların yaşam alanlarının
tam ortasına cezaevi olur mu? O bölgenin ve cezaevinin güvenliği nasıl
sağlanacak? Cezaevlerinin şehre uzak olması hem içerde bulunanlar hem
de civarda yaşamını sürdürenlerin güvenliği içindir. Cezaevini Çine'nin
merkezine yaparsanız sadece hükümlüleri ya da tutukluları değil orada
yaşayanları da cezalandırırsınız” dedi.
●

Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği (CTEMDER) Başkanı ve infaz
koruma memuru olan Mustafa Balık, salgın sürecinde zor koşullarda
çalışan cezaevi memurlarının sıkıntılarını 8 Aralık 2020’de Cumhuriyet
gazetesine anlatmıştı. Balık, çalışanların karantina kapsamında cezaevinde
kaldıklarını ve evlerine dönemediklerini belirterek, “1 Nisan’dan bu yana
izole çalışıyoruz. Ailemizden ayrı olmak zorunda kaldık. Cezaevine virüs
yayılmasın diye bu tedbiri alıyorlar ama personeli cezaevine
hapsetmelerini anlayamıyoruz. Bunun karşılığında bize ne ücret ödeneceği
söylendi ne de hak ettiğimiz izinlerle ilgili bir şey denildi” demişti.
Mustafa Balık hakkında “yetkili olmadığı halde basına bilgi ve demeç
vermek” suçunu işlediği iddiasıyla disiplin soruşturması açıldı. Balık’a
disiplin soruşturması kapsamında kınama cezası verildi.Antalya E Tipi
Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Amirliği tarafından açılan
disiplin soruşturması kapsamında savunması alınan Balık, “Yüzlerce
cezaevi çalışanı arayarak 2021 yılına devretmeyecek olan ve yanacak
izinlerini yazılı veya sözlü olarak kurumlardan talep ettiklerini ancak

357

Türkiye’de 16 yılda 227, son 6 yılda 126 yeni cezaevi açıldı, https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/16yilda-227-son-6-yilda-126-yeni-yeni-cezaevi-acildi-6592618/, Erişim Tarihi: 19.08.2021
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personel yetersizliği gerekçeleri ile reddedildiğini söylediler. Çözüm için
destek ve yardım istediler. Haber içeriğinin tamamı ‘çalışma ve dinlenme
hakkı, düşünce ve kanaat hürriyeti, dilekçe hakkı, toplantı ve dernek kurma
hakkı kapsamında kalan konulara ilişkindir. Disiplin soruşturmasına konu
edilecek bir fiil ve eylem bulunmamaktadır” dedi. Balık’a disiplin
soruşturması kapsamında kınama cezası verildi.

359

●

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), cezaevlerinden
kendilerine gelen koronavirüs (Kovid-19) şikayetlerini düzenli olarak
raporlaştırıyor. 18 ayı geride bırakan pandemide, yaşanan sorunların
başında kapasite fazlalığı, hijyen, beslenme ve sağlık hakkına erişememe
noktasında yaşanan ihlaller geldi. CİSST Savunuculuk Koordinatörü
Berivan Korkut, pandemiyle birlikte cezaevlerinde ciddi bir kriz
yaşandığını vurguladı. Korkut, cezaevlerinde en temel iki sorundan ilkinin
önlem düzeyini aşıp tecrit düzeyine gelen bütün sosyal alanların
kapatılması, ikinci önemli sorunun de sağlığa erişim olduğunu ifade etti.
Tedbir adı altındaki önlemlerin tecride vardığını belirten Korkut, "17 ay
geçti. Bütün dünyada açılmalar yaşandı, yasaklar kaldırıldı. Ancak
hapishanelere ilişkin herhangi bir adım atılmadı. Bundan dolayı artık
bunun bir önlem olmadığını, mahpusların psikolojilerini etkileyen bir
tecride dönüştüğünü vurgulama ihtiyacı duyuyoruz” dedi.359

●

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapıldı. Açıklamada, ağır hasta
mahpus Ekim Polat’ın serbest bırakılması için çağrı yapıldı. Açıklamayı
Hapishane Komisyonundan Mehmet Acettin okudu. Acettin, “Ailesinden
alınan bilgiye göre; Kalp ritim bozukluğu, Koah, Kemik Erimesi ve Hipofiz
hormon dengesizliği hastası olan Ekim Polat, 2016 yılında İstanbul’da
tutuklanmasının ardından 3 ayrı hapishaneye sürgün sevk ile gönderildi.
Sevkler sırasında kötü muameleye maruz kaldı ve kullanması zorunlu
ilaçları dahi düzenli olarak verilmedi. Son olarak gönderildiği Denizli T
Tipi Hapishanesi savcısına, kendisine yapılan işkenceleri anlattığı için,
hücrede gardiyanların bir kez daha saldırısına uğradı. Düzenli kullanması
gereken ilaçlarının verilmesi, hastaneye sevkinin yapılması, kitap ve temiz
su verilmesi yönündeki talepleri kabul edilmediği için, 90 gün süreyle açlık
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grevi yapmak zorunda kaldı. Hapishane idaresi, taleplerinin yerine
getirileceği sözünü verince eylemine son verdi. Ekim Polat’ın temel
ihtiyaçlarının karşılanmaması, tedavi hakkı ve sağlığa erişiminin
engellenmesi, yaşam hakkına ağır tehdit oluşturmaktadır. İnsan hakları
savunucuları olarak; Hapishanede tedavi imkanı bulunmadığı için
hastalıkları her geçen gün daha da ağırlaşan Ekim Polat ve Ekim Polat
nezdinde tüm hasta mahpusların; tedavi imkanlarından yararlanabilmeleri
için serbest bırakılmalarının sağlanması noktasında kamuoyunu
duyarlılığa, yetkilileri göreve çağırıyoruz.” dedi.360

GERGERLİOĞLU SÜRECİ
Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından tutuklanan HDP’li Ömer Faruk
Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru Temmuz ayının
başında sonuçlandı.361 AYM, Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. 8
Temmuz günlü Resmi Gazetede yayımlanan gerekçeli kararda, Gergerlioğlu'nun
paylaştığı haberin halen yayında olduğu hatırlatıldı. Kararda "Bu habere ilişkin
olarak herhangi bir soruşturma başlatıldığı veya tedbire başvurulduğu da tespit
edilememiştir" denilerek, Gergerlioğlu'nun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin
demokratik toplum düzenine uygun olmadığı da vurgulandı.362
5 Temmuz’da Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasının AYM kararına
rağmen 4 gündür tahliye edilmediğini dile getirerek, “Avukatlarımıza henüz karar
metni bile verilmedi. Yüksek Mahkeme’nin kararı uygulanmayarak çok açık bir
şekilde ‘hürriyeti tahdit’ suçu işleniyor. Babam, sadece bir haber paylaştığı
gerekçesiyle 94 gündür hukuksuzca hapsediliyor. Her geçen gün hukuksuzluğa
hukuksuzluk katıyorlar. Umarım bu durumu daha fazla sürdürmezler. Yarın sabah
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494. F Oturması: “Ağır hasta mahpus Ekim Polat serbest bırakılsın”, https://sendika.org/2021/09/494-foturmasi-agir-hasta-mahpus-ekim-polat-serbest-birakilsin-630976/, Erişim Tarihi:02.10.2021
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saat 11’de HDP’li yöneticiler ve milletvekilleriyle birlikte Sincan Cezaevi önünde
olacağız. Adalet Nöbeti devam ediyor. Bu hukuksuz düzene karşı mücadeleyi asla
bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.363
Bu arada Gergerlioğlu, KHK'li Alev Şahin'in gönderdiği örgü ipinden yapılmış
çiçek motifinin kendisine verilmediğini duyurdu. Gergerlioğlu'nun Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, "KHK’lı Alev Şahin’in bana gönderdiği örgü
ipinden yapılmış çiçek motifi bana verilmedi. Haramilikle özgürlüğümüzü
kısıtladıkları yetmiyor, dostluk ve kardeşliğimizi de engellemeye çalışıyorlar"
denildi.364
Gergerlioğlu’nun 6 Temmuz’da tahliye edilmesiyle birlikte TBMM Başkanlığı
Tezkeresinin Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu
yeniden
365
milletvekili sıfatı kazandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gergerlioğlu’na milletvekilliğinin iade
edilmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bahçeli, "Tüm yargı kurumlarının
görevi hakkı ve hukuku her makam ve mevkii karşısında korumak, hiçbir dayatma
ve telkine aldırmadan millet nam ve hesabına güvence altında tutmaktır.
Bölücünün hakkı olmaz, teröristin hakkı olmaz, ihanetin hakkı olamaz. Lafım
Anayasa Mahkemesi’nedir. Hak, çok geniş cepheli bir değerdir. Bu değerin
yalnızca bir tarafını görmek hiçbir şeyi görmemektir. Anayasa Mahkemesi’nin,
HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına
riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir" ifadelerini kullandı.366

363

AYM kararına karşın HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hâlâ serbest bırakılmadı,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aym-kararina-karsin-hdp-milletvekili-omer-faruk-gergerlioglu-halaserbest-birakilmadi-1849783, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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Ömer Faruk Gergerlioğlu'na çiçek motifi verilmedi, https://www.evrensel.net/haber/435979/omer-farukgergerliogluna-cicek-motifi-verilmedi?a=866, Erişim Tarihi: 06.08.2021
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Bahçeli, AYM'yi ve Gergerlioğlu'nu hedef aldı: Karar terörizme örtülü destektir,
https://www.evrensel.net/haber/438141/bahceli-aymyi-ve-gergerlioglunu-hedef-aldi-karar-terorizme-ortuludestektir, Erişim tarihi: 09.08.2021
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E. KADIN HAKLARI
●

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre Haziran Eylül döneminde erkekler tarafından 95 kadın öldürüldü, 72 kadın şüpheli
şekilde ölü bulundu.

●

Haziran ayında Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde, Türkiye'nin İstanbul
Sözleşmesi'nden çıkma kararına karşı yapılan eylemde gözaltına alınan ve
haklarında dava açılan kadınlara destek olmak için bir araya gelen
kadınlara polis müdahale etti. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal
medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre müdahale sırasında az 20
kadın gözaltına alındı. 367

●

Kadına karşı şiddetin nedenlerinin araştırılması için kurulan TBMM
Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine görüşlerini aktaran Üsküdar
Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, kadın ve erkeğin eşit olmadığını,
İstanbul Sözleşmesi’nin “ensest ilişki”nin önünü açtığını savundu. Tarhan,
“Kadın ve erkek biyolojik olarak eşit değil; çünkü birinde testosteron
hormonu, birinde östrojen hormonu var. Yani matematiğe karşı
çıkıyorsanız çıkabilirsiniz ama biyolojik olarak kadın beyni erkek
beyninden farklı. Sözleşmede cinsiyetle ilgili tanım net değil. Rol
kavramını belirsiz bırakmış, belirsiz bıraktığı için herkes kendisine göre
anlıyor, muz gibi, insan ne yerse ona benzetiyor. Böyle bir cinsiyet rolü.
(...) Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun,
isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda
kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben
bunu demek istiyorum” dedi.368
Sonraki haftalarda CHP, TBMM’de kurulan TBMM Kadına Karşı Şiddetin
Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekilme kararı aldı. Çekilme
kararına ilişkin hazırladıkları metinde komisyonda yaşananları özetleyen

367

Ankara'da kadınların İstanbul Sözleşmesi protestosuna polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı,
https://t24.com.tr/video/ankara-da-kadinlarin-istanbul-sozlesmesi-protestosuna-polis-mudahalesi-coksayida-gozalti,39465, Erişim Tarihi: 02.08.2021
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Rektör sözleşmeyi enseste bağladı,
348620, Erişim Tarihi: 06.08.2021

https://www.birgun.net/haber/rektor-sozlesmeyi-enseste-bagladi-

148 | Adalet Raporu (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2021)

CHP’li üyeler, “Cumhur İttifakının bizleri figüran haline getirme çabası
içine girerek, kendi gündemlerini tatbik etmek ve sonuç olarak Komisyon
raporunda da Sözleşmeden çıkmayı meşrulaştırmaya dönük bir girişim
içerisinde olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.369
●

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile feshedilen İstanbul
Sözleşmesi’ne ilişkin davaların ardından Danıştay’a savunma gönderen
Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanının, devletin başı sıfatıyla yaptığı ve
devletin yüksek menfaatini ilgilendiren işlemlerine karşı yargı yolunun
kapalı olduğunu” savunarak “Dava konusu işlem de yürütme organının
uluslararası ilişkiler çerçevesinde yaptığı bir işlem olup yargı denetimine
tabi değildir” dedi. Savunmada, uluslararası anlaşmaların feshedilmesi için
Meclis’in bir işlemine ihtiyaç duyulmadığı iddia edildi.370

●

Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Eğitim ve Destek
Koordinatörlüğü’nde çalışan Cemre Baytok, Melih Bulu'nun yardımcısı
tarafından 'radikal feminist' olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.371

●

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, bir süredir birlikte olduğu erkek
arkadaşı oyuncu Can Topçu tarafından tayt giydiği için dövüldü. Eniştesini
arayarak dayaktan kurtulan Başak Ermiş, “Ölmek istemiyorum, kurtarın
beni” diye yardım istedi.372

●

Antalya’da, birlikte yaşadığı kişiden şiddet gördüğü için terk ettiği Dilek
Göktaş, kişi tarafından yeni adresinde bulununca balkona çıkıp, yardım
istedi. Göktaş, "Çalışamıyorum, birinin yanına gidemiyorum. Ensemde
ölüm kokusu alıyorum. Etrafıma bakmadan yaşamak istiyorum. Lütfen
sesime ses olun" dedi.373
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https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhurbaskanligindan-istanbul-sozlesmesi-savunmasi-yargi-yolukapali-1848137, Erişim Tarihi: 09.08.2021
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'Radikal feminist' olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan Cemre Baytok: İşe iade davası açacağım,
https://www.gazeteduvar.com.tr/radikal-feminist-oldugu-gerekcesiyle-isten-cikarilan-cemre-baytok-iseiade-davasi-acacagim-haber-1532619, Erişim Tarihi: 23.08.2021
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Tayt giydiği için bu hale getirdiler, https://odatv4.com/tayt-giydigi-icin-bu-hale-getirdiler-07062111.html,
Erişim tarihi: 02.08.2021

373

'Ensemde ölüm kokusu alıyorum, lütfen sesime ses olun', https://www.milliyet.com.tr/gundem/ensemdeolum-kokusu-aliyorum-lutfen-sesime-ses-olun-6526970?utm_source=Facebook&utm_medium=post,
Erişim Tarihi: 03.08.2021
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●

Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017 günü yaşanan tartışmada
iddiaya göre güvenlik görevlisi Savaş İlter, Çağla Köse'ye, "Böyle
giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı'
diyorsunuz" demişti. Tartışmanın ardından taraflar birbirinden şikayetçi
oldu. Savaş İlter hakkında "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse
hakkında da "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak
üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkeme, Savaş İlter hakkında
beraat, Çağla Köse hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına karar
verdi.374

●

İstanbul Maltepe’de Başıbüyük Barajı’nın yanındaki yeşillik alanda boğazı
kesilmiş bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin kayıp ilanı
verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş’a olduğunu tespit edildi.375

●

Kırıkkale'de Sezer Başkaya adlı erkek, evli olduğu kadını bıçaklayarak
öldürdü.376

●

İstanbul Esenyurt'ta polis tarafından dövülen Gökçe Yaşar, darp edildikten
sonra götürüldüğü hastanede doktorun kendisini muayene etmediğini
söyledi.Yaşananlarını anlatan Gökçe Yaşar "Yaşadığım site içerisinde,
arkadaşımın evinden çıktım kendi evime giderken benim arkamdan polis
girdi siteye ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu, kaba bir
üslupla. Evime gittiğimi söyledim. Daha sonra araçtan indi ve benden
kimlik sordu. Tabii bu arada bana küfürler ediyor. Kimliğimin yanımda
olmadığımı ve üzerimde şort olduğunu, eve gidersek kimliğimi
alabileceğimi ve şortumu değiştirip karakola gidebileceğimizi söyledim.
Bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Benim göğüs kafesime oturup beni
etkisiz hale getirdi. Dakikalarca beni darp etti. Zaten belli bir süre sonra
bilincim kapandı benim. Daha sonra beni ters kelepçe yaparak ekip
otosuna bindirdi. Ekip otosunda da beni gidene kadar darp etti"
ifadelerini kullandı. Yaşar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü

374

Maçka Parkı'ndaki 'Açık Giyindin' Davasında Beraat Kararı, https://onedio.com/haber/macka-parki-ndakiacik-giyindin-davasinda-beraat-karari-986720, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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Maltepe’de kadın cinayeti: Kayıp ilanı verilen Şahigül Buluş’un cansız bedeni bulundu,
https://tele1.com.tr/maltepede-kadin-cinayeti-kayip-ilani-verilen-sahigul-bulusun-cansiz-bedeni-bulundu407694/, Erişim tarihi: 03.08.2021
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ancak kendisini muayene bile etmeden darp raporu verilmediğini söyledi.
377

●

Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kumalık
talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki
Emine Karakaş, 138 gündür tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. 378

●

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde önceki gün düzenlenen mezuniyet
töreninde ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ yazılı maske taktıkları gerekçesiyle
darp edilen Kampus Cadıları üyesi “Edebiyat Fakültesi’nin 2 akademisyeni
bizleri sahneye çıkarken hedef gösterdi. Akademisyenler, özel güvenlik
görevlilerine ‘bu maskeleri taktırtmayacaksınız, çıkarttırın o maskeleri.
Burada İstanbul Sözleşmesi Yaşatır yazmayacak’ diye emir verdi. Kayyum
rektör ve özel güvenlik tarafından tehdit ediliyoruz. ‘İstanbul Sözleşmesi
yaşatır’ yazılı maske takmak suç değildir. Ancak akademisyenler ve
öğrenciler bizlerin güvenlik tarafından darp edilişimizi izledi. Müdahale
etmediler” dedi. 379

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE DAVA SÜREÇLERİ
●

Nişantaşı'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak
yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest
bırakılan Eray Çakın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama
ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkeme
çıkarıldı. Çakın, mahkeme tarafından tutuklandı.380

●

29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker, Kadıköy'de kaldığı otelin 3.
Katından düşerek hayatını kaybetti. Birlikte kaldığı erkek arkadaşı 2'nci
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Esenyurt'ta polis şiddetine maruz kalan kadına darp raporu verilmedi, https://siyasihaber6.org/esenyurttapolis-siddetine-maruz-kalan-kadina-darp-raporu-verilmedi, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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defa gözaltına alınarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 381 Köker’in
şüpheli ölümü araştırılırken ailesi, kızlarının ölümünün intihar ya da kaza
olmadığına, kadın cinayetine kurban gittiğine inandıklarını ifade etti.
Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, ''Bana saat 18.00 ile 19.00 arası
telefonun denize düştüğünü söylüyorlar. İfadesinde bunu söylemiş. Fakat
23.00'e kadar kızım bu telefondan görüşme yapmış. Arkadaşlarıyla
fotoğraf paylaşmış, mesajlaşmış. Hepsinin kanıtı var'' dedi.382
●

AKP Milletvekili Ünal’ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nadira
Kadirova soruşturmasında birçok soru hâlâ yanıtsız. Ailenin avukatı
Doğan, AYM’ye taşınan davada birçok noktanın aydınlatılmadığını
belirtti. Avukat Prof. Dr. İlyas Doğan ise Adalet Bakanlığı’nın görüşüne
ilişkin AYM Genel Sekreterliği’ne “Adalet Bakanlığı’nın Beyanlarına
Karşı Açıklamalarımız” başlığıyla bir açıklama gönderdi. Doğan’ın
AYM’ye gönderdiği açıklamada, “İhmal ve özensizliklerle soruşturmanın
eksik bırakıldığının” altı çizilerek kapatılan soruşturmada ve Adalet
Bakanlığı’nın görüşünde Kadirova’nın ölümüne ilişkin birçok noktanın
aydınlatılmadığı ifade edildi. Avukat Doğan, AYM’ye gönderdiği
açıklamada Kadirova soruşturmasına yönelik şunları sıraladı:
“Kadirova’nın çalıştığı ev sahibinin dört adet resmi silahının olması,
bunların herkesin erişebileceği rastgele bir şekilde muhafaza edilmesini
olağan hale getirmez. Dava dosyasındaki beyanlara göre silahın nerede
olduğu sorusunun ortaya atılması ile ölüm olayının gerçekleşmesi arasında
4-5 saat bile zaman farkı olmayışı akla ciddi sorular getirmektedir. Ev
sahibi tecrübeli bir emekli asker olarak silahları muhafaza konusunda
gereken özeni göstermemiştir. Belli ki silahlar birer gazete veya dergi gibi
ortalık yerde durmaktaydı manasında bir argümana inanmamız
beklenmektedir. Ayrıca genç yaşta bir kadının profesyonellerin kullandığı
bir tabancaya tek mermi sürmesi ve silah üzerinde hiçbir iz bırakmadan
tek atışta canına kıyması hayatın olağan akışına uygun görünmemektedir.
Savcılıkça yürütülen soruşturma işlemleri özensiz ve birçok delil
görmezden gelinerek yürütülmüştür. Evinde intihar gerçekleşen ailenin
üyelerinin telefon görüşmelerine dair hiçbir araştırma yapılmamıştır.
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Hemşirenin şüpheli ölümü, https://www.cnnturk.com/video/turkiye/hemsirenin-supheli-olumu, Erişim
Tarihi: 03.08.2021
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Dosyada iddia edildiği gibi 112 Acil Servisi’nin aranıp aranmadığı
konusunda bir bilgi mevcut değildir. Ölen kişiye acil müdahalede bulunan
sağlık görevlilerinin kim olduğu, bu kişilerin olayın geçtiği odaya ilk
girdiklerinde nasıl bir tablo ile karşılaştıkları hakkında en ufak bir bilgiye
ya da ifadeye yer verilmemiştir. Hayati bir bölgesine ateş eden bir
kimsenin nasıl olup da bir odada beş ayrı yerde kan izi bıraktığı
açıklanamamıştır.”383
●

Şuan 17 yaşında olan kızını 8 yaşından beri sistematik cinsel istismara
maruz bırakan Yücel Koç, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna rağmen beraat
etti. İstanbul’da yaşayan 17 yaşındaki genç kadın, babası Yücel Koç’un,
kendisini 8-9 yaşından beri cinsel istismara maruz bıraktığını ve annesine
şiddet uyguladığını söyledi. İlk dönemlerde bunun istismar olduğunu
anlamadığını belirten kadın, okuldaki seminerlerde öğrendiği bilgiler
sonucu cinsel istismara maruz bırakıldığını anladı. Yaşadıklarını Twitter
üzerinden duyuran genç kadın, 2014 yılında Koç’a bunun istismar
olduğunu söylediğini belirtti. Kadın, bunun üzerine Koç’un, “Eğer
anlatırsan anneni öldürürüm” dediğini aktardı. 2018 yılında cinsel istismarı
annesine anlattığını bunun üzerine, Koç’un ikisini de eve hapsettiğini ifade
etti. Kadın 2019 yılında annesi ile birlikte evden kaçtı ve Koç hakkında
şikayette bulundu. Kadının annesi de boşanma davası açtı. Koç hakkında
İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde de cinsel istismar suçundan
dava açıldı. Koç bu süreçte sürekli olarak kızına ve evli olduğuna kadına
tehdit mesajları gönderdi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan istenen
raporda, genç kadının beyanlarının doğru olduğu, olay nedeniyle ruh
sağlığının bozulduğuna oybirliğiyle karar verildi. Ancak mahkeme delil
yetersizliği gerekçesiyle Koç’un beraatine karar verdi.384

●

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite
öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 5 gün sonra Antalya Kepez'de bir
ormanlık alanda ölü bulundu. Gözaltına alınan 48 yaşındaki inşaat
mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan, Haytaoğlu'nu cinsel saldırı
sonrası öldürdüğünü itiraf etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, yaptıkları basın açıklamasında

383

Nadira dosyasında sorular yanıtsız, https://www.birgun.net/haber/nadira-dosyasinda-sorular-yanitsiz347581, Erişim Tarihi: 03.08.2021
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şunları söyledi: "Son zamanlarda kayıp haberlerini çokça duyar olduk. Bu
demektir ki, etkin bir soruşturma süreçlerinin gerektiği gibi bir kayıp
ihbarı geldiği zaman karakola herhangi bir yetkilinin makamına,
seferberlik işte o zaman yapılmalıdır. Kadınlar öldürüldükten sonra
seferber
olunması
önemli
değildir.
Kadınlar
hayattayken,
kaybolduklarında, şiddete uğradıkları ifade edildiğinde; o an yapılması
gerekenler harfiyen uygulanmak zorundadır. Süreç etkin bir şekilde
uygulanmak zorundadır."385
●

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan
Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uygun,
'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından
bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı
özendirme’ suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye
edilmişti.386Dersim'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinden ayrıldıktan
sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk
Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolması ile
ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada yeni bir
gelişme yaşandı. Başsavcılık, 81 il cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet
müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarına talimat yazısı göndererek,
illerinde 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kimliği tespit edilemeyen buluntu
kadın cesetlerinin araştırılmasını ve bununla birlikte bir müracaat ya da
soruşturma kaydının olup olmadığı bilgisinin ivedilikle paylaşılmasını
talep etti.387
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Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti: 'Öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz edilen kadınların sesi
olabilmek için gazeteci olmak istiyordu', https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58054566, Erişim
Tarihi: 19.08.2021
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