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Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir
Mahatma Gandhi
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GİRİŞ

2021 yılının son üç ayında (Ekim, Kasım ve Aralık) ülkemizde yaşanan hak ihlalleri
ve adalet arayışlarını derlediğimiz beşinci “Adalet Raporu”, derinleşen ekonomik
krizin ve Tek Adam rejiminin yarattığı kaos ortamının tablosu oldu.
Bir yandan Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez
maddeleri üzerinde tartışmalar yaşanırken, diğer yandan Meclis’te 2020 Yılı
Merkezi Yönetim ve Kesin Hesap Kanunu ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’da dahil olmak üzere 29 kanun teklifi görüşüldü ve toplam 590 madde
yasalaştı. 27 kanun teklifinin 4’ü normal kanun teklifi olurken geri kalan 19’u ise,
“Anayasa’ya aykırı” olduğu defaatle dile getirilen torba kanun düzenlemeleri oldu.
Yapılan kanun değişiklikleri yurttaşlar hemen hemen her alanda adalet taleplerini
çare olmadı. Aksine AKP iktidarı, adaletsiz düzenini biraz daha derinleştirdi. Adalet
kavramı algısı toplum tarafından sadece adliye koridorlarıyla sınırlı olmaktan çıktı,
her alanda adalet talepleri yükseldi.
İktidarın ihalelerdeki usulsüzlükleri, kadrolaşma girişimleri, para ve rant aktarımları,
doğrudan belirlenen isimlerden ve şirketlerden mal ve hizmet alımları, kamu
kurumlarının kaybolan araçları, cemaat ve vakıflara verilen destekleri, çift maaşlı
bürokratlar ortaya çıkarken, yurttaş hemen hemen her ihtiyaç kalemine gelen
zamlarla boğuşmaya, geçinmeye çalışmakta. Bu derin uçurumu Sayıştay raporu da
gözler önüne serdi. Kamu İşletmeleri Genel Raporu’na göre 2017’de zarar eden
kamu işletmelerinin sayısı 16 iken 3 yılın sonunda 28’e çıktı. Kısaca bütçe yurttaşın
sırtında kambur olurken AKP yandaşlarının cebini doldurdu.
Tüm bunlarla birlikte geçtiğimiz son üç ayda en az;
- 254 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi.
- Çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda 567 kişi gözaltına alındı.
- En az 72 kadın kendi hayatlarıyla ilgili karar vermek istedikleri için evli oldukları
erkek, sevgili, akraba ya da birinci derece yakınları tarafından öldürüldü. 49 kadın
ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
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- En az 35 haber konusuna erişim engeli getirildi. 220 haber sitesinde ilgili haberlere
ulaşılamadı. 17 basın mensubu haber takibi sırasında gözaltına alındı.
- Cezaevlerinde en az 659 kişi hak ihlaline uğradı.
- 183 bin 934 öğrenci yurtsuz kaldı
Tüm yıla baktığımızda ise;
- 505 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi.
- 10 bin 151 kişi çeşitli soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı
- 256 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. 186 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
- 2 bin 17 işçi çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.
- Cezaevlerinde 4 bin 318 kişi hak ihlaline uğradı.
Bu sayılar yalnızca basına yansıyan olayların derlemesidir. Bunların yanı sıra birçok
bilgisine erişemediğimiz olay ve durum yaşanmaktadır. O nedenle “en az” dediğimiz
bu tablo, ülkedeki sosyal, ekonomik, hukuki kısaca Anayasa ile tanınan tüm hakların
ihlali, adaletsiz düzenin tablosudur.

*2021 yılında yayınlanan tüm raporlara
www.siyasalparadigmalar.org sitesinden erişebilirsiniz.
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A.ADALET VE ADALETE ERİŞİM
●

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önceki son yasama yılı olan
2017’de 37 kanun teklifini görüşen geçiren TBMM’nin yeni sistemin
üçüncü yılında kanun yapma oranı yüzde 27 azaldı. 2021 yılında TBMM’de
27 kanun teklifi görüştü ve toplam 590 madde yasalaştı. Ayrıca 59
Uluslararası Sözleşme görüşüldü. Ayrıca 2020 Yılı Merkezi Yönetim ve
Kesin Hesap Kanunu ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda bu
kanunların dışında görüşülen kanunlar oldu.
27 kanun teklifinin 4’ü normal kanun teklifi olurken geri kalan 19’u ise
muhalefetin, “Anayasa’ya aykırı” dediği torba kanun düzenlemeleri oldu.
Muhalefetin kanun tekliflerinin hiçbiri, komisyon ve Genel Kurul
gündemine alınmadı.

●

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), bireysel başvuru istatistiklerini içeren
raporu yayınladı Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den 30
Eylül 2021’e kadar, hak ihlali iddiasıyla 335 bin 324 başvuru yapıldı. Dokuz
yılda yapılan hak ihlali başvurularından yüzde 82,4’ü yani 276 bin 307’si
sonuçlandırıldı. 59 bin 17 başvuru ise derdest durumda.
En fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016’da yapıldı. Yüksek mahkemece
sonuçlandırılan başvuruların 246 bin 752’si başka deyişle yüzde 89,3’ü
kabul edilemez bulundu, Yüzde 5,4’üne denk gelen 14 bin 911 müracaatta
en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi. 12 bin 459’u için idari ret kararı
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alınırken ‘diğer’ başlığı altında sonuçlandırılan başvuru sayısı 1375. 810
başvuruda ise hak ihlali yapılmadığına hükmedildi.1

1

2

3

4

●

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan
‘Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile
tartışmalı ‘çıplak arama’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı, yerine ‘detaylı
arama’ ibaresi getirildi. 2 Kavramlar değişse de insan onuruna aykırı olan
uygulamanın cezaevlerinde devam ettiği belirtiliyor.

●

Türkiye, 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) 139
ülke arasında 117'inci sırada yer aldı. Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda
bulunan 13 ülke arasında ise Rusya'nın da gerisinde kalarak sonuncu sırada
yer aldı. Türkiye yolsuzlukla mücadele konusunda ise 134 ülke arasında
69’uncu sırada yer aldı. Gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına
bakıldığında ise orta üst gelir grubundaki 40 ülke arasında 38’inci sırada yer
aldı.3 Geçen yıl hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye, 128 ülke arasından
107’inci sırada yer almıştı.

●

5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde CHP Aydın Milletvekili
Süleyman Bülbül, kanun teklifi hakkında eleştirilerde bulundu. Teklifte
gözetilen menfaatin, çocuğun üstün yararı yerine anne ve babanın tatmini
olduğunu söyleyerek, “Teklifte, çocuk haklarından eser yoktur. Getirilecek
bu düzenleme ile kervan yolda düzülecek, olan yine çocuklara olacak.
Adalet Bakanlığı bünyesindeki adli destek ve mağdur hizmetleri
müdürlüklerinin işlevi konusunda sıkıntılar var. Çocukların teslimi ile ilgili
sorumluluk verilmeli mi tartışılması gerekir” dedi.4

●

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel
Kongresi'nde yaptığı konuşmasında mahkeme kararlarını tanımadığını ifade

AYM’ye dokuz yılda 335 bin 324 hak ihlali başvurusu yapıldı https://www.diken.com.tr/aymye-dokuzyilda-335-bin-324-hak-ihlali-basvurusu-yapildi/ Erişim Tarihi: 26.10.2021
‘Çıplak arama’ gitti, ‘detaylı arama’ geldi
https://www.diken.com.tr/ciplak-arama-gitti-detayli-arama-geldi/ Erişim Tarihi: 16.11.2021
2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 139 ülke arasında 117'inci sırada yer aldı
https://tr.euronews.com/2021/10/14/hukukun-ustunlugu-endeksi-turkiye-139-ulke-aras-nda-117-inci-s-rada- yerald Erişim Tarihi: 6.11.2021
Muhalefetten 5. Yargı Paketi'ne tepki
https://www.muhalif.com.tr/haber/muhalefetten-5-yargi-paketine-tepki-31843 Erişim Tarihi: 05.11.2021
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eden sözler sarf etti. Muhtarların “Metruk bina var ama mahkeme kararı var
yıkamıyoruz” dediğini söyleyen Soylu "Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme
kararı bizim arkamızdan gelsin" ifadelerini kullandı.5

5

6

7

8

●

Brezilya'da Türkiye merkezli ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton
kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına
alındıktan sonra serbest bırakılan şirket yetkilisi Şeyhmus Özkan hakkında
yakalama kararı çıkartılarak tutuklandı. Özkan’ın İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.6

●

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 10 kişi, 2 şirket ve 1 vakfa ait mal
varlıkları, "terör örgütlerine finansman sağladıkları" iddiasıyla donduruldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
imzasıyla Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararda mal varlığı
dondurulanların, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ’a finans sağladığı
öne sürüldü. Kararda şu ifadeler yer aldı: “6415 sayılı Kanun’un 7’nci
maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü
maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul
sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş ve
organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması
kararlaştırılmıştır.”

●

Anayasa’nın ilk dört maddesine itirazı olmadığını söyleyen eski Meclis
Başkanı AKP’li İsmail Kahraman, bir kez daha laikliğe karşı çıktı.
Kahraman, “Laiklik kelimesi çok değişik. Her parti kendini laik görüyor.
Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek partiler kapatılıyor, laiklik ileri
sürülerek hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki laiklik olmasın” dedi.7

●

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV)
verilerine8 göre 2021 yılının ilk 11 ayında yaşanan hak ihlallerini raporladı.
Buna göre: dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle veya rastgele ateş açması

Soylu muhtarlara böyle seslendi: Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararını boşver
https://www.odatv4.com/guncel/soylu-muhtarlara-boyle-seslendi-ya-arkadas-sen-gece-yik-mahkemekararini-bosver-220084 Erişim Tarihi: 26.10.2021
Brezilya’da uyuşturucu ele geçirilen özel jet soruşturmasında Şeyhmus Özkan tutuklandı,
https://www.gercekgundem.com/guncel/319881/soylu-ile-fotograflari-ortaya-cikmisti-1-ton-304-kilokokainle-yakalanan-ucagin-sahibi-once-serbest-birakildi-sonra-tutuklandi, Erişim Tarihi: 31.12.2021
AKP’li Kahraman: Ben diyorum ki laiklik olmasın, https://www.birgun.net/haber/akp-li-kahraman-bendiyorum-ki-laiklik-olmasin-361002, Erişim Tarihi: 10.10.2021
Bir Dünya İnsan Hakları Günü’nde daha ihlal tablosu ağır
https://medyaport.net/2021/12/10/bir-dunya-insan-haklari-gununde-daha-ihlal-tablosuagir/?doing_wp_cron=1640593814.3459930419921875000000 Erişim Tarihi: 10.12.2021
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sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Silahlı çatışmalar
sonucunda 119 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerine
ve veya resmi kurumlara ait araçların çarpması sonucu en az 4’ü çocuk 6
kişi yaşamını yitirdi, 6’sı çocuk 15 kişi ise yaralandı. Mayın ve sahipsiz
bomba patlaması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 1’i çocuk 5 kişi
de yaralandı. Irkçı ve nefret içerikli saldırılar sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
10’u mülteci/yabancı olmak üzere 29 kişi yaralandı. Hapishanelerde
hastalık, intihar, şiddet, ihmal vb. çeşitli gerekçelerle en az 22 kişi yaşamını
yitirdi. İşkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla toplam
915 kişi başvuruda bulundu. İşkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı
iddiasıyla toplam 915 kişi başvuru yaptı. Resmi gözaltı yerlerinde en az 415
kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldı. 371 mahpus işkence ve
kötü muamele gördüğüne dair şikayette bulundu. Valilikler ve
kaymakamlıklar tarafından 24 ilde ve 6 ilçede en kısası 5, en uzunu 30 gün
olmak üzere 101 kez tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı. En az 291 barışçıl
toplantı ve gösteriye kolluk güçleri tarafından müdahale edildi, 88 etkinlik
ise engellendi. Bu müdahaleler sonucunda 28’i çocuk olmak üzere 3540 kişi
işkence ve kötü muamele niteliğindeki uygulamalar ile gözaltına alındı, en
az 45 kişi yaralandı. Öğrenciler tarafından yapılan 57 barışçıl toplantı ve
gösteriye müdahale edildi, 6 toplantı engellendi. 1088 kişi gözaltına alındı,
13 kişi tutuklandı. En az 15 kişi yaralandı. 93 kişi adli kontrol, 19 kişi ev
hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Ekonomik krizle ilgili 17 toplantı ve
gösteriye müdahale edildi, 131 kişi gözaltına alındı. 22 barışçıl toplantı ve
gösteriye kolluk güçleri tarafından müdahale edildi, 8 toplantı ve etkinlik
engellendi. Müdahaleler sonucunda en az 191 kişi gözaltına alındı, 4 kişi
yaralandı. En az 2 kişi çıplak aramaya, 1 kişi tecavüz tehdidine, 1 kişi tacize
maruz kaldı. İşkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla
toplam 62 çocuk başvuruda bulundu. 16 zorla kaçırılmak olmak üzere 17
kişi kaçırıldı. Hapishanelerde hastalık, intihar, şiddet, ihmal vb. çeşitli
gerekçelerle en az 22 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi ise yaralandı. 10 Haziran
2020 tarihi itibariyle 604’ü ağır olmak üzere toplam 1605 hasta mahpus
bulunuyor. En az 9 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. En az 45
gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tutuklandı. 2 gazeteci adli kontrol, 1
gazeteci ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı, yabancı uyruklu 1 gazeteci
sınır dışı edildi. 5 gazeteci tehdit edildi, 1 gazeteci alıkonuldu, 4 gazetecinin
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evlerine ve çalışma ofislerine baskın düzenlendi. 1 gazeteci şüpheli bir
biçimde ölü bulundu. RTÜK tarafından 19 basın-yayın kuruluşuna 46 kez
idari yaptırım, 3 kez program durdurma cezaları verildi. 2 gazeteye toplam
17 gün ilan kesme ve 20 bin 953 TL para cezası verildi. En az 945 internet
haberine, 133 içeriğe, 7 ayrı basın-yayın kuruluşuna ait 53 internet sitesine,
en az 41 sosyal medya paylaşımına ve 5 sosyal medya hesabına erişim
mahkeme kararlarıyla engellendi. Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla
gözaltına alınan 1’i çocuk 14 kişiden 7’si tutuklandı, 1 kişi adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre, Türkiye'de gelir
seviyesi adaletsizliği giderek arttı. Rapora göre, Türkiye'nin en zengin yüzde
10'unu milli servetin yüzde 67'sini toplam gelirin ise yüzde 54'ünü alıyor.9

9

10

11

●

Metropoll Araştırma’nın yayımladığı son anket çalışmasında, daha önce
AKP’ye oy vermiş ‘dindar seçmenlerin’ farklı arayışlarda olduğu görüldü.
2018’de AKP’ye oy veren bu seçmen grubu içinde, Ekim-Aralık’ta bu pazar
seçim olsa oyunu AKP’den yana kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde
63’te kaldı. Tüm dindar seçmenler içinde de kararsızlık eğiliminin artış
göstermesi dikkat çekti.10

●

Hafıza Merkezi 1990’lı yıllardaki ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlık
sorununu araştıran yeni bir rapor yayımladı. Raporda 12 ceza davası
incelenmiş. Buna göre sanıklar tutuksuz yargılanıyor, kamu görevlerine
devam ediyor ve mahkemelerde devlet adına yaptıkları eylemlerin suç
olmadığını vurguluyorlar.11

●

Kanada merkezli düşünce kuruluşu Fraser Institute tarafından hazırlanan
“Global Özgürlükler Raporu”nun 2021 sonuçlarına göre Türkiye,
ekonomisinin ve vatandaşlarının özgürlükleri bakımından 165 ülke arasında
139'a geriledi. Sadece son bir yılda 6 sıra birden gerileyen Ekonomik
özgürlükler bakımından da 6.54'lük notuyla 165 ülke arasında 114'üncü
sırada yer aldı. Ekonomik özgürlük notunun da son 10 yılda sürekli azaldığı

Uçurum derinleşiyor: Türkiye'de en zengin yüzde 10, ulusal servetin yüzde 67'sini alıyor
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/316698/ucurum-derinlesiyor-turkiyede-en-zengin-yuzde-10ulusal-servetin-yuzde-67sini-aliyor Erişim Tarihi: 8.12.2021
Metropoll'den son veriler: ‘Dindar seçmen’ de AKP’den, uzaklaşıyorhttps://www.birgun.net/haber/metropollden-son-veriler-dindar-secmen-de-akp-den-uzaklasiyor-371400, Erişim Tarihi: 31.12.2021
Devlete çalışanlar yargılanmıyor
https://www.birgun.net/haber/devlete-calisanlar-yargilanmiyor-365826 Erişim Tarihi: 16.11.2021

12 | Adalet Raporu (Ekim-Kasım-Aralık 2021)
dikkat çekilen Türkiye’nin, 2008 yılında hazırlanan ilk endekste ekonomik
özgürlük notu 6.99 idi.12

12

13

14

15

●

İsveç merkezli hükümetler arası kurum Uluslararası Demokrasi ve Seçim
Desteği Enstitüsü, kapsamlı bir analiz yaparken ülkelerin demokratikleşme
ve otoriterleşme seviyelerini kıyasladı. Raporda, Türkiye ile ilgili “20102020 yılları arasında en büyük gerilemeyi yaşadı" yorumu yapıldı.13

●

İzmir'de HDP il binasına yönelik saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur
Gencer'in saldırıdan önce HTS kayıtlarına takılan emniyet aramaların
içerikleri belli oldu. Gencer’in, filasyon ekibi olarak görev yaparken Hatay
Polis Karakolu’nu, yivsiz tüfek ve tabanca ruhsatı için ise Gaziemir İlçe
Emniyet Müdürlüğü’nü aradığı ortaya çıktı. Deniz Poyraz'ın katili Onur
Gencer'in HTS kayıtlarında; tabanca ruhsatı için 25 kez arama yaptığı ortaya
çıktı.14 Gençer’in mahkemedeki rahat tutumları, mağdurlar tarafından tepki
topladı.

●

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi,
bir partili bıçakla yaralandı. Saldırganın ilçe binasına, "Üye olmak
istiyorum" diyerek girdiği ve daha sonra "Sizi öldürmeye geldim" diyerek
saldırıyı düzenlediği belirtildi. HDP İstanbul İl Eşbaşkanı İlknur Birol
yaptığı açıklamada, "Katliam amacıyla geldiği aşikâr” dedi. Öte yandan
İstanbul Valiliği konuya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. 15
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya ise gizlilik kararı getirildi.

●

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail
Korkmaz anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Hatay
Valiliği'ne yaptığı yardım toplama izni başvurusu henüz sonuçlanmadığı
için İstanbul Maratonu'nda yardım kampanyası açamadığını duyurdu. Vakıf,
"Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin
Kanun" ve bu kapsamda "Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama

165 ülke için Global Özgürlükler Raporu: Türkiye bir yılda 6 sıra geriledi
https://www.krttv.com.tr/gundem/165-ulke-icin-global-ozgurlukler-raporu-turkiye-bir-yilda-6-sirah104593.html Erişim Tarihi: 22.12.2021
Endişe veren rapor: 'Türkiye' ayrıntısı dikkat çekti
https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/endise-veren-rapor-turkiye-ayrintisi-dikkat-cekti-1886663
Tarihi: 22.11.2021
Onur Gencer'in HTS kayıtlarının içeriği ortaya çıktı: Silah ruhsatı için emniyeti 25 kez aramış!
https://www.gercekgundem.com/guncel/309113/onur-gencerin-hts-kayitlarinin-icerigi-ortaya-cikti-silahruhsati-icin-emniyeti-25-kez-aramis Erişim Tarihi: 27.10.2021
İstanbul’da HDP Bahçelievler ilçe binasına silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralandı
https://www.birgun.net/haber/istanbul-da-hdp-bahcelievler-ilce-binasina-silahli-ve-bicakli-saldiri-1-kisiyaralandi-371013 Erişim Tarihi: 28.12.2021

Erişim
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Kanunu"nda yapılan değişikliklerin ardından sivil toplum örgütleri için
yardım kampanyası düzenlemenin giderek zorlaştığını belirtti. Ali İsmail
Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, son yıllarda öğrencilere burs fonu
sağlamak için İstanbul Maratonu'nda koşarak katılım sağlıyordu.16

16

17

18

●

Erzincan’da Gezi direnişi dönemindeki eylemlere katılmaktan
yargılananlara 15 sanığa açılan dava 8 yıl sonra sonuçlandı. Biber gazından
korunmak için taktıkları maske ve fularlar haklarında delil sayılan sanıklara
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ve görevini
yaptırmamak için direnme suçlarından 6 yıl 8 ay ile 2 yıl 6 ay arası hapis
cezaları verildi. Cezaların çoğunda ertelemeye gidilmedi. Sanıklara toplam
93 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş oldu.17

●

Adalet Platformu'nun çağrısıyla kayıplarına dair gerçek suçluların bulunup
hak ettikleri cezaları almalarını isteyen aileler, İstanbul'da Çağlayan
Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Eyleme katılan ailelerden staj
yaptığı Rixos otelde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Burak Oğraş’ın
babası Murat Oğraş, ''Oğlumun katilleri belli olduğu halde, AKP Genel
Başkanı'nın ülkenin en azılı FETÖ'cüsü ile ilişkisi olduğu için, istenen
müebbette rağmen serbest bırakıldı" dedi. Çorlu Tren katliamında hayatını
kaybeden Oğuz Arda Sel'in dedesi Necmettin Sel ise, "Yeri geldiğinde
koskoca Türkiye Cumhuriyetiyiz ama bu çocukların hesabını soracak bir
tane Cumhuriyet savcısı bile yok'' dedi.18

Ali İsmail Korkmaz’ın adına kurulan ve öğrencilere burs veren ALİKEV, Hatay Valiliği yardım toplama
başvurusuna henüz yanıt vermediği için İstanbul Maratonu'nda kampanya düzenlemiyor
https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye59172717?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6184abbe1b17f
0262dc3debc%26Ali+%C4%B0smail+Korkmaz%E2%80%99%C4%B1n+ad%C4%B1na+kurulan+ve+%C
3%B6%C4%9Frencilere+burs+veren+AL%C4%B0KEV%2C+%C4%B0stanbul+Valili%C4%9Fi+izin+ver
medi%C4%9Fi+i%C3%A7in+%C4%B0stanbul+Maratonu%27nda+kampanya+d%C3%BCzenleyemiyor%
262021-11-05T03%3A57%3A51.878Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn%3Aasset%3A1c6b8d5c69a2-4319-b4962869094da964&pinned_post_asset_id=6184abbe1b17f0262dc3debc&pinned_post_type=share&at_custom1
=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC+Turkce&at_campaign=64&at_medium=cust
om7&at_custom4=1EA0375A-3DED-11EC-9384-F8A996E8478F Erişim Tarihi: 6.11.2021
Erzincan'daki Gezi protestolarından 15 kişiye 93 yıl 10 ay hapis https://bianet.org/bianet/insanhaklari/252442-gezi-eylemlerinden-16-kisiye-94-yil-2-ay-hapis Erişim Tarihi: 27.10.2021
Kayıpları için adalet arayan aileler Çağlayan Adliyesi'nde: 'Hesabını sormayacak mıyız?'
https://www.gercekgundem.com/guncel/312042/kayiplari-icin-adalet-arayan-aileler-caglayan-adliyesindehesabini-sormayacak-miyiz Erişim Tarihi: 11.11.2021
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●

15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra “tanık” olarak ifade veren ve
o dönem cumhuriyet savcısı adayı olan Mehmet Apaydın’ın FETÖ ile
ilişkisi konusunda itiraflarına karşın savcı olduğu ortaya çıktı.19

●

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB)
çalışan bazı personellerin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu
yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatılması üzerine
açıklamalarda bulundu.20 Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruşturma açılması gerektiğini
belirterek, "Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem
başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet
ediyorum" dedi.21 İmamoğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:
“İçişleri Bakanlığı'nda oturan zat, 12 Aralık'ta TBMM'de açıklama yaptı.
İBB'de 557 terörist olduğunu iddia etti. Her verisi yanlış olan bakana şunu
hatırlatmak isterim; tam 2 hafta üstünden geçti. Bu 15 boyunca İçişleri
Bakanlığı ne yaptı? Hiçbir şey duymadık yaptıklarıyla ilgili. İBB olarak,
belediye başkanı olarak bir kısım işlemler başlattık. Devlet adabına uygun
bir biçimde bu beyanı ciddiye alarak, 15 Aralık'ta teftiş kurulunda bir
araştırma ve gerekiyorsa da soruşturmaya izin verdim. Aynı tarihte ise
İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdık. Bilgi istedik. Dedik ki Bakanlığa, 'Bize bu
konuda bilgi verin, kimdir bunlar, listeyi yolların, biz de gereğini yapalım.'
Bir teröristle ilgili bir tespitiniz varsa bunu ciddiye alalım değil mi?
Bakanlık buna hiçbir yanıt vermedi. Uyuyan bakanlık dün saat 20:00
itibarıyla bu uykudan uyanıp tweet attı. Tweet atarak hakkımızda bir
soruşturma izni verdiğini duyduk. Twitter'dan soruşturma izni verildiğine
ilk kez şahit oluyorum. Uygulama böyle olmaz.”



19

20

21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na (İBB) yönelik başlatılan “terör teftişi” yapılmasının “gündemi
değiştirme çabası olduğu”nu söyledi. “Hazmedemedikleri için
saldırıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu “Başkanlar için özel masalar kurdular,

FETÖ evlerinde kaldığını darbeden sonra itiraf etti, savcılığa atandı, hâlâ görevde
https://t24.com.tr/haber/feto-evlerinde-kaldigini-darbeden-sonra-itiraf-etti-savciliga-atandi-halagorevde,986674 Erişim Tarihi: 16.11.2021
Süleyman Soylu'dan 'İBB'ye teftiş' açıklaması
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--suleyman-soyludan-ibbye-teftis-aciklamasi-1895728
Erişim Tarihi: 27.12.2021
İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--imamoglundan-soyluya-sert-sozler-1895750
Erişim
Tarihi: 27.12.2021
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●

alınan bütün elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. İktidarda kalmak için
söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok” dedi.22
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı İBB çalışanlarını terör örgütleriyle
ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan DİAYDER
iddianamesini kabul eden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı
Akın Gürlek'e tepki gösterdi. Bülbül, sosyal medya paylaşımında şu
ifadeleri kullandı; “İktidarın yeni Zekeriya Öz'ü olan, Sözcü, Canan
Kaftancıoğlu, Demirtaş, ÇHD, Enis Berberoğlu davalarına bakan, AYM
kararını tanımayan hakim Akın Gürlek şimdi İBB'ye yönelik Kumpas davası
olan DİAYDER iddianamesini kabul etti. Yargıyı siyasallaştırıp, iktidarın
sopası yaptınız!”23
Gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması
çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "ciddiye almadığını" söyledi.
Daha önce telefonların dinlendiği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, bu kez
de özel masaların kurulduğunu söyleyerek, "Özel masalar dediğimde Soylu
bunu gayet iyi anlar. Neyin ne olduğunu biliyoruz" dedi.24
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı İBB çalışanlarını terör örgütleriyle
ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan DİAYDER
iddianamesini kabul eden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı
Akın Gürlek'e tepki gösterdi. Bülbül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
“İktidarın yeni Zekeriya Öz'ü olan, Sözcü, Canan Kaftancıoğlu, Demirtaş,
ÇHD, Enis Berberoğlu davalarına bakan, AYM kararını tanımayan hakim
Akın Gürlek şimdi İBB'ye yönelik Kumpas davası olan DİAYDER
iddianamesini kabul etti. Yargıyı siyasallaştırıp, iktidarın sopası yaptınız!”25

22

23

24

25

Kemal
Kılıçdaroğlu,
CHP'li
belediye
başkanlarının
dinlendiğini
belirtti,
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kemal-kilicdaroglu-chpli-belediye-baskanlarinin-dinlendiginibelirtti-1895894, Erişim Tarihi: 28.12.2021
CHP’li
Bülbül’den
‘Akın
Gürlek
açıklaması’:
İktidarın
yeni
Zekeriya
Öz’ü…,
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-bulbulden-akin-gurlek-aciklamasi-iktidarin-yeni-zekeriyaozu-6858773/, Erişim Tarihi: 30.12.2021
Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelere gönderdiğimiz polis baskınında yapılacaklarla ilgili talimatımızı
güncelliyoruz
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-chpli-belediyelere-gonderdigimiz-polis-baskinindayapilacaklarla-ilgili-talimatimizi-guncelliyoruz-1896585 Erişim Tarihi: 30.12.2021
CHP’li Bülbül’den ‘Akın Gürlek açıklaması’: İktidarın yeni Zekeriya Öz’ü
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●

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin temin ettiği gri pasaportla Almanya’ya
insan kaçakçılığı organizasyonuna ilişkin bir skandal daha ortaya çıktı.
Türkiye’nin Hannover Muavin Konsolosu Güler Fidan’ın, Almanya’ya
kaçan 45 kişiden şüphelenip Başkonsolosu uyardığı ancak Başkonsolos’un
belediyenin AKP’li olduğunu öğrenince olayın üzerine gitmediği iddia
edildi. Fidan’ın savcılığa yaptığı ihbar ve suç duyurusu dilekçesiyle ortaya
çıkan skandal karşısında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur
Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı 4 Kasım’da “Soruşturma yapılmasına
yer olmadığı” kararı verdi. Kararda, ‘iddiaların somut bilgi ve delile
dayanmadığı’ ileri sürüldü.26

●

Uzmanların altyapısının uygun olmadığına yönelik tüm uyarılarına rağmen
o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan
ve 2004 yılında da Sakarya’nın Pamukova ilçesi yakınlarında raydan
çıkarak, 41 yurttaşın ölümüne, 89 yurttaşın da yaralanmasına yol açan
Pamukova Yüksek Hızlı Tren faciasının davasında, yargı süreci devam
ediyor. Anayasa Mahkemesi, yerel mahkeme ile Yargıtay arasında 7 kez
gidip gelen ve sonunda zamanaşımından düşen Pamukova tren kazası
davasında hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, davanın sürüncemede
bırakıldığını vurguladı.27

●

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekim ve Kasım aylarında hak
ihlalleri raporu yayımladı.
Ekim ayı hak ihlalleri raporuna göre;' Yaşam Hakkı İhlalleri' kapsamında
ekim ayında 1’i çocuk 3 kişi yaralanırken, 42 kişi öldü. İşkence ile
Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele' ile ilgili olarak 339 hak ihlali
yaşandı. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında ise sosyal medya
paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılanların sayısı 51 olurken,
düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali sayısı toplam 508 oldu. Ayrıca bir ayda 8
gazeteci gözaltına alınırken, 4 gazeteci tutuklandı. 15 gazeteci ise hapis ya
da para cezasına mahkum edildi. Ekim ayı içerisinde en az 58 etkinlik ve
basın açıklamasına müdahale edilirken 8 etkinlik, gösteri ve tiyatro

26

27

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-bulbulden-akin-gurlek-aciklamasi-iktidarin-yeni-zekeriya- ozu6858773/ Erişim Tarihi: 30.12.2021
Gri pasaportta yeni bir skandal daha: Yok saymışlar! https://www.birgun.net/haber/gri-pasaporttayeni-bir-skandal-daha-yok-saymislar-366604 Erişim Tarihi: 22.11.2021
https://www.dw.com/tr/aymden-pamukova-davas%C4%B1nda-hak-ihlali-karar%C4%B1/a-59915640
Erişim Tarihi: 26.11.2021
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yasaklandı. Etkinlik ve eylemlerde gözaltına alınanların sayısı ise 194 kişi
oldu. Toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda 18 kişi hakkında
mahkumiyet kararı verildi. Ekim ayında Yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele
ateş açma olaylarında 2, silahlı çatışmalarda 12, cezaevlerinde 4, sivil
çatışmalar nefret suçlarında 1’i çocuk 2, kadına yönelik şiddet sonucu 21
olmak üzere toplamda 42 kişi öldü.28 Kasım ayı raporunda ise 202 yaşam
hakkı ihlali tespiti yapıldı, cezaevlerinde 56 işkence ve kötü muamele olayı
yaşandı. Rapora göre; 2 kişinin yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma
olaylarında, 1 kişinin cezaevinde, 1 mülteci, 34 kadının ve 164 işçinin yaşam
hakkının ihlal edildi. 7’i çocuk -en az- 23 kişi gözaltında ya da gözaltı
merkezleri dışında işkenceye maruz kaldığını basına açıkladı, suç
duyurusunda bulundu ve/veya insan hakları örgütlerine başvurdu. Çok
sayıda eylem ve gösteride de en az 111 kişi polisin/jandarmanın fiziksel
şiddetine maruz kaldı. Cezaevlerinde, hastane ve adliyelerde en az 56
mahkum, fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldı, isteği dışında başka
cezaevine gönderildi, sağlık hakkı engellendi, beslenme, yatak, sıcak su,
iletişim gibi temel haklarından mahrum bırakıldı. En az 5 gazeteci gözaltına
alındı, en az 3 gazetecinin de evi polis tarafından basıldı. En az 2 gazeteci
hapis/para cezasına mahkum edildi. 7 gazeteci ise beraat etti.

28

29

●

Gençlerin Politik Tercihleri Araştırma Raporu’na göre, 30 yaş altı nüfus son
birkaç yıl içinde giderek daha fazla memnuniyetsizlik hissetti, refahı ve
geleceği için sosyal ve ekonomik fırsatların olmamasından dolayı ‘hüsrana
uğradı. ’Gençlerin yüzde 70’i, kadınların parti liderlerinden daha az destek
gördüğünü belirtmektedir. “Cinsel taciz, kadınların siyasette başarılı
olmasını engelliyor mu? sorusuna, gençlerin yüzde 41,9’luk bir oranda
“Kesinlikle katılıyorum” cevabı verdi. Gençlere en önem verdikleri seçim
vaatleri sorulduğunda yüzde 48,3’lük bir oranla, “İş bulma, istihdam
yaratma” cevabı yer aldı.29

●

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 Ekonomik Güven Endeksi
verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici

Ekim ayı hak ihlalleri raporu: 21 kadın öldürüldü
https://www.gazeteduvar.com.tr/chp-ve-hdpnin-talebi-izmirdeki-cezaevleri-incelensin-haber-1503731
Erişim Tarihi: 06.11.2021
Gençlerin oyu eğitim ile iş sorununu çözene: AKP'ye oy yok
https://www.birgun.net/haber/genclerin-oyu-egitim-ile-is-sorununu-cozene-akp-ye-oy-yok-369303 Erişim
Tarihi: 14.12.2021
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güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azaldı;
Kasım ayında 71,1 olan endeks, Aralık ayında 68,9 oldu.30

30

31

32

33

●

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, 2021'in nasıl bir yıl olduğunu ve 2022
beklentilerini 33 ülkede 22 bin kişi ile görüşerek ortaya koyan bir araştırma
yaptı. İpsos araştırmasına göre "2022'nin, 2021'den daha iyi bir yıl
olacağına inanıyorum” diyen Türk vatandaşlarının oranı yüzde 59. Türkiye
bu oranla yeni yıldan en umutsuz insanların yaşadığı 3'üncü ülke. Global
ortalama ise yüzde 77.31

●

Diyarbakır Barosu’nun, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında
Rawest Araştırma Merkezi'yle ortak yaptığı ‘Diyarbakır'ın İnsan Hakları
Algısı Araştırması’ başlıklı saha araştırması açıklandı. Katılımcıların yüzde
61,9’u ise en çok insan hakları ihlali yapanın ‘devlet’ olduğunu düşünüyor.
Katılımcıların yüzde 38’i, ‘90’lı yıllarda ve bu dönemde Türkiye'nin insan
haklarına ne kadar önem verdiğini puanlayabilir misiniz?’ sorusunu ‘1’
şeklinde puanladı. Bu puanlamanın ‘1’ kısmı 90’lar için yüzde 42,1 olurken,
‘10’ kısmı 14,5 oldu.32

●

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roboski katliamında yakınlarını
kaybeden ailelerle telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, "İnşallah bütün
yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum,
evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım"
dedi.33

●

400 bin kişiye ait milyonlarca dolar kripto parayla kaçan Thodex'in kurucusu
Faruk Fatih Özer'in izi sürülemiyor. Yaklaşık 8 aydır Özer’in nerede
olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamazken kırmızı bültenle aranan
Özer’in nerede olduğuna ilişkin soruşturmanın yapıldığı İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyaya giren son bilgi Arnavutluk’ta

Tüketici güveni tarihinin en düşük seviyesinde https://www.gazeteduvar.com.tr/tuketici-guveni-tarihinin-endusuk-seviyesinde-haber-1546266 Erişim Tarihi: 21.12.2021
Türkiye, yeni yıla en umutsuz giren insanların yaşadığı üçüncü ülke
https://t24.com.tr/haber/turkiye-yeni-yila-en-umutsuz-giren-insanlarin-yasadigi-ucuncu-ulke,1001907
Erişim Tarihi: 19.12.2021
Adalete güven neredeyse yok
https://www.birgun.net/haber/adalete-guven-neredeyse-yok-369816 Erişim Tarihi: 18.12.2021
Kılıçdaroğlu, Roboskili ailelerle görüştü: Helalleşmemiz lazım
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/kilicdaroglu-roboskili-ailelerle-gorustu-helallesmemiz-lazim-1896024
Erişim Tarihi: 28.12.2021
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olduğu yönünde. Ancak resmi olarak çıkış tarihi olan 20 Nisan’dan bugüne
Özer’in nerede olduğuna ilişkin başka bir tespit yapılamadığı belirtildi.34

34

35

36
37

38

●

Avukat Gönül Gören’in henüz öğrenci olduğu 2013 ve 2014 yıllarında
katıldığı 1 Mayıs, Soma'daki maden faciasına yönelik protestolar ve diğer
demokratik taleplerin yer aldığı eylemler nedeniyle hakkında "terör örgütü
propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla açılan
davalar nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından avukatlık ruhsatı iptal edildi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve hakkında hüküm
bulunmayan Gören'in ruhsatı iptal edilince işten çıkarıldı.35

●

İzmir’in Buca ilçesinde arabasını evinin önüne park etmek isteyen yurttaş,
iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya bastı. Korna
sesine sinirlenen polisler, yurttaşı sokak ortasında darp etti.36

●

Aydın'da polisin bir gence sokak ortasında şiddet uyguladığını gösteren
görüntüler ortaya çıktı. Aydın Efeler Orta Mahallede polis ve bekçinin, bir
gence şiddet uyguladığı görüntülerde, oradan ayrılan polisin bir süre sonra
geri gelerek 'Seni öldürürüm' dediği duyuluyor.37

●

Metin Lokumcu'nun biber gaz sonucu hayatını kaybettiği 31 Mayıs 2011'den
yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sivil giyimli kişi "Sakin olun,
birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde durun," diyor. Aynı kişi,
gaz fişeğinin nasıl atılacağını göstererek "Hedef al" komutunu veriyor.38

●

Polis ve Ümraniye Belediyesi’nin zabıta ekipleri, Ekim ayının başında atık
kâğıt toplayıcılarının depolarını baskın düzenledi. Çevik kuvvetin de
katıldığı operasyonda kâğıt toplayıcılarına gaz bombalarıyla müdahale
edildi, 10’dan fazla işçi gözaltına alındı. İşçilerden 3'ü, tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edildi ve ardından cezaevine gönderildi. Geri Dönüşüm
İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, "Hepimizi alsınlar, hepimiz

Emniyet, Thodex’in patronu Fatih Özer'in izini kaybetti https://www.birgun.net/haber/emniyet-thodex-inpatronu-fatih-ozer-in-izini-kaybetti-369565 Erişim Tarihi: 16.12.2021
Yargılandığı davada hüküm yok ancak avukatlık ruhsatı elinden alındı!
https://www.hukukihaber.net/ozel-hukuk/yargilandigi-davada-hukum-yok-ancak-avukatlik-ruhsati-elindenh443676.html Erişim Tarihi: 22.11.2021
https://twitter.com/cantv_tv/status/1464524307305054215?s=24 Erişim Tarihi: 27.11.2021
Polisten yurttaşa tokat üstüne tokat: 'Seni öldürürüm!' https://haber.sol.org.tr/haber/polisten-yurttasa-tokatustune-tokat-seni-oldururum-320098
Erişim Tarihi: 7.12.2021
Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler
https://www.birgun.net/haber/metin-lokumcu-nun-olduruldugu-gunden-yeni-goruntuler-368448
Erişim
Tarihi: 7.12.2021
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içeride kalalım. Zaten dışarısı da cezaevinden farksız" dedi.39 Geri dönüşüm
depolarına yapılan baskında tutuklanan 3 işçi hakkındaki iddianame
tamamlandı ve kabul edildi. Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılanacak işçiler hakkında 17'şer yıla kadar hapis istendi.40
●

Ankara’nın Batıkent ilçesinde 15 Temmuz 2020 tarihinde bisiklet sporcusu
Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken Çağdaş Şenyüz
yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın
ardından gözaltına alınan Çağdaş Şenyüz’ün 1.53 promil alkollü olduğu
belirlenmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çağdaş Şenyüz 4 ay sonra
tahliye edilmişti. Çağdaş Ş. hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’
suçundan dava açılmış, Gündüz ailesi yaşanan hukuki durumun adaletsiz
olduğunu, Çağdaş Şenyüz’ün ‘kasten adam öldürmek’ suçundan
cezalandırılmasının gerektiğini belirterek Adalet Bakanlığı önünde eyleme
başlamıştı. Yapılan eyleme CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’de
destek verdi. Bülbül, yaptığı açıklamada, Gündüz ailesini desteklediğini
belirterek; “Ailenin adalet çığlıkları dikkate alınmalıdır. Yaşanan bu tür
bisikletli ölümlerin son bulması için elimizden geleni yapacağız. Konuyu
meclis gündemine taşıyacağız. Mahkemeyi de yakından takip edeceğiz”
diye konuştu. 41
Umut Gündüz’ün davası Yunanistan’da da yankı buldu. Davadan önce
Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) Avrupa Parlamentosu milletvekili
Kostas Papadakis, verdiği soru önergesiyle Umut Gündüz davasında adalet
talebini hatırlattı. Avrupa Komisyonu'nun olay hakkında şu alanlarda
tutumunu bildirmesini istedi:
“Umut Gündüz davasında adalet talebine ve çoğu durumda ölüme neden
olan sarhoş ve dikkatsiz sürücüleri cezasız bırakan bu tür olaylar için AB ve
üçüncü ülkelerde halen yürürlükte olan cezaların yasal çerçevesinin
güçlendirilmesi ihtiyacı. Hem AB'de hem de üçüncü ülkelerde halkın
cebinden “yeşil yatırımlar” adına inşaat gruplarına milyarlar harcanırken,

39

40

41

Ümraniye'de gözaltına alınan 3 geri dönüşüm işçisi tutuklandı, https://www.gazeteduvar.com.tr/umraniyedegozaltina-alinan-3-geri-donusum-iscisi-tutuklandi-haber-1537500, Erişim Tarihi: 10.10.2021
Geri dönüşüm işçilerine 17'şer yıl hapis talebi
https://www.gazeteduvar.com.tr/geri-donusum-iscilerine-17ser-yil-hapis-talebi-haber-1544144
Erişim
Tarihi: 03.12.2021
Gündüz ailesi, iki haftadır Adalet Bakanlığı önünde eylemde!
https://www.pirha.net/gunduz-ailesi-iki-haftadir-adalet-bakanligi-onunde-eylemde-video270546.html/26/05/2021/ Erişim Tarihi: 25.12.2021

Adalet Raporu (Ekim-Kasım-Aralık 2021) | 21
geniş bir bisiklet yolu ağı ile birlikte güvenli, modern ve yeterince
aydınlatılmış bir yol ağının halen oluşturulmamış olması hususu.”42
Sanık Çağdaş Şenyüz’ün yargılandığı davada karar verildi. Ankara 57.
Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasında Şenyüz’e 4 yıl
5 ay 10 gün hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanan Şenyüz için
tutuklama kararı da çıkarmadı. Şenyüz hakkındaki adli kontrol kararı
kaldırıldı, bir yıl süreyle ehliyetine el konuldu.43

42

43

44

45

●

Urfa’nın Viranşehir ilçesi PTT Caddesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu
araç altında kalan 5 yaşındaki N.D. ağır yaralandı. Öğlen saatlerinden
yaşandığı öğrenilen çapmada yaralanan N.D., Viranşehir Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. Çapmanın yaşandığı yere yakın güvenlik kamera
görüntülerine göre, zırhlı aracın altında kalan N.D.'nin ayaklarının ezildiği
görülüyor.44

●

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, İzmir’in
Güzelbahçe ilçesinde 3 Suriyeli işçi, bir saldırgan tarafından gece uyku
halindeyken üzerlerine benzin dökülerek yakıldı ve 3’ü de yaşamını yitirdi.
16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayda, saldırganla Suriyeli gençler
arasında herhangi husumet bulunmadığı, olayın ırkçı bir saldırı olduğu ifade
edildi. Gözlemevi olayla ilgili araştırmasının sonucunu henüz
yayınlamazken, hayatını kaybeden 3 gencin fotoğrafları ve kimlik bilgileri
sosyal medyada paylaşıldı.Suriyeli gençlerin 23 yaşındaki Mamoun alNabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish
olduğu öğrenildi.45

●

Adana’da Ali El Hemdan’ın öldürülmesi davasında mahkeme heyeti sanık
polis memuru Fatih Karaca hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet
hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti geçmişteki hali ve olaydan sonraki
davranışları ve verilen cezanın geleceği üstündeki olumsuz etkileri nedeni

Katledilen bisikletli Umut için Avrupa Parlamentosu'nda soru önergesi
https://haber.sol.org.tr/haber/katledilen-bisikletli-umut-icin-avrupa-parlamentosunda-soru-onergesi-321653
Erişim Tarihi: 25.12.2021
Umut Gündüz’ün ölümüne neden olan Çağdaş Şenyüz'e 4 yıl 5 ay hapis cezası: Cezaevine girmeyecek
https://www.birgun.net/haber/umut-gunduz-un-olumune-neden-olan-cagdas-senyuz-e-4-yil-5-ay-hapiscezasi-cezaevine-girmeyecek-370876 Erişim Tarihi: 27.12.2021
Zırhlı aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/149992
Erişim Tarihi: 21.10.2021
İzmir'de Suriyeli 3 genç yakılarak katledildi
https://siyasihaber6.org/i%CC%87zmirde-suriyeli-3-genc-yakilarak-katledildi Erişim Tarihi: 21.12.2021
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ile indirim yaparak 25 yıl hapis cezası verildi. Kararla, “Dur ihtarına
uymadığı” iddiası ile polisin öldürme eylemini gerçekleştirdiği bir davada
ilk kez bir polis memuru kasten öldürme suçundan ceza almış oldu.46

KHK’LILARIN HAK MÜCADELESİ

46

47

48

●

Türkiye’de 2015-2016 yılları arasında yaşanan çatışmalar ve sokağa çıkma
yasaklarının sürdüğü sırada yayınladıkları 'Bu suça ortak olmayacağız'
başlıklı bildirinin ardından Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK)
üniversitelerden ihraç edilen Barış Akademisyenleri’nin göreve iade
başvuruları, Ağır Ceza Mahkemelerinde beraat ettikleri halde, OHAL
Komisyonu tarafından reddedilmeye devam ediyor. KHK ile ihraç edilen ve
komisyon tarafından ‘ret’ kararı verilen akademisyenlerden biri de Kocaeli
Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Hakan
Koçak oldu.47

●

Barış akademisyenlerinden Muzaffer Kaya 10 Mart 2016’da bildiriye dair
düzenlenen basın açıklamasında konuştuğu için 14 Mart 2016’da hakkında
yakalama kararı çıkarılmış ve 15 Mart’ta çıkarıldıkları mahkemede “terör
örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanmıştı. 22 Nisan 2016’da
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tahliye edilen
ardında Eylül 2019’da da davadan beraat eden akademisyen Ceza
Muhakemeleri Kanunu 141. maddesi uyarınca manevi tazminat için
mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, 38 gün tutuklu
olarak cezaevinde kalan Muzaffer Kaya için 1.700 TL tazminat ödenmesine
hükmetti.48

●

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Atilla Yalçıntaş, 2017
yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden

Kaza kurşunundan kasten öldürmeye: Ali El Hemdan davasında polise 25 yıl verildi
https://www.evrensel.net/haber/450806/kaza-kursunundan-kasten-oldurmeye-ali-el-hemdan-davasindapolise-25-yil-verildi Erişim Tarihi: 21.12.2021
Barış Akademisyenleri’nin başvuruları AYM kararına rağmen reddediliyor: Ne üretmekten ne dövüşmekten
vazgeçtik
https://www.gercekgundem.com/guncel/312246/baris-akademisyenlerinin-basvurulari-aym-kararinaragmen-reddediliyor-ne-uretmekten-ne-dovusmekten-vazgectik Erişim Tarihi: 16.11.2021
Barış akademisyenine,
tutuklu
kaldığı her
gün
için
45
TL tazminat
ödenecek,
https://www.gercekgundem.com/guncel/320409/baris-akademisyenine-tutuklu-kaldigi-her-gun-icin-45-tltazminat-odenece, Erişim Tarihi: 05.01.2022
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uzaklaştırıldı. Yaşadığı stresli günlerin etkisiyle kansere yakalanan
Yalçıntaş, 2021 Mayıs’ında hayatını kaybetti. 23 Kasım günü aranan aileye,
"Başınız sağ olsun, eşiniz göreve iade edildi" denildi.49

49

50

51

52

●

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup
Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, üniversitedeki görevine geri
dönmek için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yaptığı başvuru
reddedildi. Kaboğlu, ret kararı vermesine ilişkin, “Anayasa dışı bir kurum
olan ve kararlarıyla Anayasa suçu işleyen OHALİİK ve arkasındaki
güçlerle, hukuk ve siyaset yoluyla mücadelemi sürdüreceğim” dedi.50
Kaboğlu, Barış Akademisyenleri bildirisini imzaladığı gerekçesiyle 2017
yılında 686 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç
edilmişti.

●

Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde çalışırken KHK'yle görevinden ihraç edilen
sağlık çalışanı Fatma Demirel, intihar ederek hayatına son verdi.51

●

KHK ile görevine son verilen sağlık emekçisi Mahmut Konuk’a yaptığı
eylemler sırasında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

●

Sağlık emekçisi Mahmut Konuk 22 Kasım 2016 tarihli KHK ile işine son
verildikten sonra yaptığı eylemler nedeniyle sık sık gözaltına alınmış ve
tutuklanmıştı. Konuk daha önce yine eylemler sırasında ifadeleri nedeniyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis,
Devlet Bahçeli’ye hakaret iddiasıyla da 7 bin 80 lira para cezasına mahkum
edilmişti.52

●

OHAL İnceleme Komisyonu, akademisyen Cenk Yiğiter'in ihraç kararının
kaldırılması talebini reddederken, bildiriye imza atmayı AYM’nin 'delil

KHK'li öğretmen yaşamını yitirdikten sonra göreve iade edildi
https://www.birgun.net/haber/khk-li-ogretmen-yasamini-yitirdikten-sonra-goreve-iade-edildi-367131
Erişim Tarihi: 26.11.2021
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, CHP’li Kaboğlu’nun başvurusunu reddetti
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ohal-islemleri-inceleme-komisyonu-chpli-kaboglunun-basvurusunureddetti-1891488 Erişim Tarihi: 11.12.2021
KHK ile ihraç edilen sağlık emekçisi intihar etti
https://amp.artigercek.com/haberler/khk-ile-ihrac-edilen-saglik-emekcisi-intihar-etti
Erişim
Tarihi:
11.12.2021
KHK’li Mahmut Konuk’a cumhurbaşkanına hakaret davası https://www.evrensel.net/haber/450023/khklimahmut-konuka-cumhurbaskanina-hakaret-davasi?a=Feks Erişim Tarihi: 12.12.2021
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değil' kararına rağmen "terör örgütü ile irtibatın göstergesi" olarak
değerlendirdi.53

53

54

55

56

●

KHK ile görevinden ihraç edilen polis memuru Yurdal Gökçe 29 Kasım
tarihinde çalıştığı işyerinde çatıdan düşerek hayatını kaybetti. OHAL
Komisyonu Gökçe’nin hayatını kaybetmesinin bir ay sonra görevine iade
kararı verdi.54

●

Anayasa Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen ve karara ilişkin yargı süreci
devam ederken KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası il yönetimine seçilen Hüseyin Ercan'ın “kamu görevinden atıldığı
için sendika yönetimine seçilemeyeceği” gerekçesiyle para cezası kesilmesi
üzerine yaptığı başvuruda “sendika hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.55

●

OHAL KHK’sı ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen Semih Özakça ve
Nuriye Gülmen, oturma eylemi yapmış, görevlerine iade edilmelerini talep
etmişti. Özakça ve Gülmen, 22 Haziran 2017 tarihinde, Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Gülmen ve Özakça, “devam
eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen,
başka bir soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınmaları ve
haklarında tutuklama kararı verilmesi” nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının” ihlal edildiğini iddia etti. Gülmen ve Özakça ayrıca, “hayati
tehlike riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu halde ceza infaz kurumunda
tutulmaları” nedeniyle “kötü muamele yasağının” ihlal edildiğini ileri sürdü.
Başvuruda, “savunma hakkının kısıtlanması ve masumiyet karinesinin
gözetilmemesi” nedeniyle “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin”
belirlenmesi talep edildi. Anayasa Mahkemesi, Gülmen ve Özakça’nın tüm
iddialarını reddetti.56

AYM 'delil yok' dedi, OHAL Komisyonu kararı tanımadı!
https://www.gercekgundem.com/guncel/315883/aym-delil-yok-dedi-ohal-komisyonu-karari-tanimadi Erişim
Tarihi: 2.12.2021
İş kazasında hayatını kaybeden KHK’lı polis memuru Yurdal Gökçe görevine iade edildi
https://kronos34.news/tr/is-kazasinda-hayatini-kaybeden-khkli-polis-memuru-yurdal-gokce-gorevine-iadeedildi/ Erişim Tarihi: 29.12.2021
AYM’den sendika üyesi KHK'lılar için emsal karar
https://www.gercekgundem.com/guncel/319802/aymden-sendika-uyesi-khklilar-icin-emsal-karar
Erişim
Tarihi: 31.12.2021
AYM'den, Gülmen ve Özakça kararı
https://www.gazetekritik.com/gunun-haberleri/aym-den-gulmen-ve-ozakca-karari-h153934.html
Erişim
Tarihi: 4.11.2021
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BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI

5 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
rektör atamalarına karşı “özerk” ve “demokratik üniversite” talebiyle başlattıkları
eylem 52. haftasını geride bıraktı.
Akademisyen ve öğrencilerin eylemleri devam ederken rektörlüğün tüm sindirme
politikaları ve müdahaleleri ile başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidarın
hedef gösteren söylemleri de devam etti.

57

58

●

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray’daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde
düzenlenen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Törenindeki
konuşmasında bir kez daha Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef aldı.
“Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine
sızmış teröristlerdir” dedi. Erdoğan’ın hedef gösteren açıklamalarını
protesto eden öğrenciler, basın açıklaması yapmak için Boğaziçi
Üniversitesi’nin Güney Kampüsüne yürürken polis müdahalesiyle karşılaştı.
Kampüsün adeta dört bir yanını kuşatan polis, dört öğrenciyi gözaltına aldı.57

●

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, protesto eylemlerine
devam eden öğrencileri Emniyet’e şikâyet etmiş, bu dilekçe sonunda
gözaltına alınan 14 öğrenciden Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen
tutuklanmıştı. Öncesinde de özel güvenlik tarafından öğrencilerin açtığı
çadır kaldırılmış, polis okula girerek 45 öğrenciyi gözaltına almıştı. İnci, 14
öğrenci hakkında 6284 sayılı yasaya dayanarak tedbir kararı aldırdı. 58 Bu
yasada, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların,
çocukların, aile bireylerinin korunması amaçlanır ve şiddetin önlenmesi
amacıyla alınacak tedbirler sıralanır. Yasanın amacı fiziksel, cinsel,
ekonomik, psikolojik şiddeti önleyecek tedbirlerin alınmasıdır.

●

Boğaziçi Üniversitesi’nin, eski mezunlardan Kadir Has Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Alp
Erinç Yeldan’ın kampüse girişi yasaklandı. Yeldan konuyla ilgili sosyal
medya hesabından “1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi

Erdoğan “Terörist” dedi, polis gözaltına aldı, https://www.birgun.net/haber/erdogan-terorist-dedi-polisgozaltina-aldi-361070, Erişim Tarihi: 10.10.2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci 14 öğrenci hakkında tedbir kararı aldırdı
https://t24.com.tr/haber/bogazici-universitesi-nin-atanmis-rektoru-naci-inci-icin-koruma-karariverildi,988596 Erişim Tarihi: 26.10.2021
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Üniversitesine 3 Aralık itibarıyla girişimin Genel Sekreterlik emriyle
yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri
tarafından engellenmekte. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da
Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğü’ne yakışır olduğunu söyleyebilirim.
Ülkem adına utanıyorum.” ifadelerini paylaştı. Daha önce de derslerine
kayyum Rektör İnci tarafından son verilen Boğaziçi akademisyenleri Can
Candan ve Feyzi Erçin'in de üniversiteye girmeleri engellenmişti.59

YANDAŞA PEŞKEŞ- KAMUDA YOLSUZLUK

59

60

●

Torpil listesi ve kamuda kadrolaşma iddialar ile gündeme gelen
TÜGVA’nın yönetiminde THY’den Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına,
Maarif Vakfı’ndan belediyelere kadar kamu kurumlarında çalışan çok
sayıda ismin yer aldığı öğrenildi. Kuruluş yılı 2013 itibarıyla etkisini giderek
arttıran ve kamu kaynaklarından aldığı sınırsız pay ile Türkiye’nin 81 ilinde
örgütlenen, vakfa bağlı görev yapan 12 kentin temsilcisinin, kamuda üst
düzey görevlerde yer aldığı tespit edildi. "TÜGVA’nın devlet içinde
kadrolaşmaya gittiğinin" iddia edildiği bir haber, TUGVA belgelerinde ismi
geçen hakimin kişilik hakları ihlali gerekçesiyle talebi üzerine, Osmaniye 1.
Sulh Ceza Hakimliği‘nin 15 Ekim 2021 tarihli kararıyla erişime
engellendi.60

●

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde zabıta memuru olarak çalışan Ahmet
Yardımcı, AKP’li belediyenin yolsuzluklarını tespit ettiğini iddia ederek
savcılığa şikayette bulunca işten çıkarıldı. Yardımcı’nın savcılığa giderek
verdiği dilekçede, AKP ilçe Kadın Kolları Başkanı Elif Kalamış’a sekiz ay
boyunca belediyede çalışıyormuş gibi maaş ödendiği, Belediye Başkanı
Bilal Eker yeğeni Mehmet Acar’ın sözleşmeli olarak makam şoförü
yapıldığı ve usulsüz bir şekilde yol harcırahı ödendiği, Yazı İşleri Müdür
vekili Geylani Kaplan ve İmar İşleri Müdür Vekili Dursun Taşdemir’ın
fiilen zabıta memuru olmadıkları halde yedi yıl mesai ücreti aldığı,
belediyeye 12 bin liraya 12 adet tablet alındığı yazıldığı ancak tablet değil

Öğrenciler ve akademisyenler engellemeleri protesto etti: Boğaziçi’nde yine zorbalık
https://www.birgun.net/haber/ogrenciler-ve-akademisyenler-engellemeleri-protesto-etti-bogazici-nde-yinezorbalik-368035 Erişim Tarihi: 4.12.2021
TÜGVA kamuda da temsil edilmiş
https://www.birgun.net/haber/tugva-kamuda-da-temsil-edilmis-362455 Erişim Tarihi: 18.10.2021
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bir şahıs adına cep telefonu alındığı, Belediyenin işlettiği düğün salonun
etrafını örmek için panel çit alımında Kaplan Yapı’nın 48 bin 899 lira,
Sevinç Ticaret’in 52 bin 575 lira, Ataksan Hırdavat’ın 54 bin 835 bin lira
fiyat vermesine rağmen işi Emin Demir isimli bir kişiden 139 bin 900 liraya
alındığı belirtildi.
Altı buçuk yıldır belediyede çalışan Yardımcı’nın iş akdine ise şu ifadelerle
son verildi: “…Şartları taşımadığınız halde 21/05/2015 tarihinde Ekinözü
Belediyesi’ne uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 92. Maddesi hükmünden yararlandırılarak sehven
açıktan atamanız yapılmıştır.” Ancak Yardımcı’nın 2017 yılında müfettiş
incelemesi geçirdiği ve o tarihte herhangi bir eksiklik bulunmadığının tespit
edilmediği belirtildi.61

61

62

63

●

Adana’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırdıkları ve
devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle aralarında Adana İl
Milli Eğitim Müdür ve yardımcılarının da olduğu 200'e yakın kişi gözaltına
alındı.

●

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu baldızı Nihal Tan
Kaçar'ı üniversitede kadro açarak işe aldı. Tabakoğlu, baldızını işe almasıyla
ilgili gelen eleştiri ve sorulara “Aile ve Sosyal politikalar bakanlığında
kadrolu bilgi işlem memuru idi. Aday memurluğu bitince muhafakat istedi
kurumu verdi. Bizimde bilgi işlemde ciddi ihtiyaç vardı kabul ettik. 3 yıldır
çalışıyor. Evli çocuklu bir hanım. Allah' tan korkmayanlar için yaşasın
cehennem" diye yanıt verdi” şeklinde ilginç bir yanıt verdi.62

●

AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in 11 yakını ve iki akrabasını İl
Sağlık Müdürlüğünden Köy Hizmetlerine kadar pek çok kamu kurumunda
ya müdür ya da müdür yardımcısı olarak işe aldırdığı ortaya çıktı.63

●

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer
“kişiye özel ilan” açtırıp, çocuklarının basketbol antrenörünü ve eşine ait

AKP’li yöneticiyi “bankamatik memuru” diye şikayet edince işten atılan zabıta
https://www.diken.com.tr/akpli-yoneticiyi-bankamatik-memuru-diye-sikayet-edince-isten-cikarilan-zabitababam-da-olsa-aynisini-yaparim/, Erişim Tarihi: 1.11.2021
Rektör baldızını işe aldı, sebebini soranlara beddua etti!
https://www.gercekgundem.com/egitim/309947/rektor-baldizini-ise-aldi-sebebini-soranlara-beddua-etti
Erişim Tarihi: 2.11.2021
AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 11 akrabasını kamu kurumlarına müdür yapmış
https://yolhaber.net/2021/11/01/akp-sirnak-milletvekili-rizgin-birlik-11-yakini-ve-iki-akrabasini-kamukurumlarina-yerlestirmis/ Erişim Tarihi: 2.11.2021
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özel okulda çalışan bir eğitimciyi akademisyen kadrosuna yerleştirdi. Aynı
üniversitenin Aliağa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayati
Türkmen de eşi için 3 yıl arayla aynı ilan şartları ve anahtar kelimelerle farklı
bölümlere “özel ilan” açtırdı. 1 Ekim 2021 tarihli Mühendislik Fakültesi
Deri Mühendisliği için açılan öğretim görevlisi ilanında “Atık Suda
Hidrokarbon tayini, yeşil kimyada katalizör/fotokatalizör, organik
boyarmaddelerin sentezi ve uygulamalarda kullanımları alanlarında
çalışmaları olmak” şartı arandı.64

64

65

●

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 Yılı Sürekli işçi Alımı Sözlü Sınavı
sonuçlarının açıklanmasının ardından Kırşehir, Sinop, Ankara, Dersim ve
Bingöl başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde torpil iddiaları gündeme
geldi. Yarısı yedek olmak üzere toplamda 297 adayın belirlendiği Bingöl’de
“Evrak eksikliği” gerekçesiyle 60’a yakın kişinin ismi asil listeden çıkarıldı.
İsmi listeden çıkarılan başvuruculardan biri “Başvuru için aranan şartları
taşımama rağmen mülakat öncesi elendik. Ben başvuru yaparken özel
güvenlik kartım ve sertifikam vardı ve bunların geçerlilik süresinin de
dolmasına 2-3 yıl var. Silahsız kimlik kartımı, silahlı özel güvenlik kartına
çevirmek için Emniyet Müdürlüğüne başvuru yapmıştım ve yeni kimlik
kartım bana teslim edilinceye kadar, ‘aslının yerine geçerli’ belgesi
düzenlendi. Biz başvuru yaparken silahsız kimlik kartımız zaten vardı, daha
sonra evrak sunarken emniyetin bize verdiği belgeyi sunduk. Zaten mülakata
kadar yeni kimlik kartımız da elimize ulaşmıştı. Birçok arkadaşım da benim
gibi bu şekilde elendi. Bizi kasıtlı bir şekilde eleyerek yedek listedeki
referanslı kişilere yer açtıklarını düşünüyorum’’ dedi.65

●

Milyarlarca liralık kamu ihalelerini yandaşlara dağıtan iktidarın, ambulansı
bile ‘beşli çete’ üyesi Kolin İnşaat’tan aldığı ortaya çıktı. Kamu İhale
Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 19 Ekim 2018’de 1200 adet ambulans alımı
için ihaleye çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan ambulansların 800
adetlik bölümünü ise AC Arge Endüstriyel Üretim Şirketi ile Kolin

Ege Üniversitesi’nde yüksekokul müdürü, eşine özel ilan açtırdı
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ege-universitesinde-yuksekokul-muduru-esine-ozel-ilan-actirdi1886620 Erişim Tarihi: 22.11.2021
İşçi alımında 'torpil' iddiası: 'Belgeniz yok' dediler elediler
https://www.gazeteduvar.com.tr/isci-aliminda-torpil-iddiasi-belgeniz-yok-dediler-elediler-haber-1543268
Erişim Tarihi: 26.11.2021
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İnşaat’tan alındı. Bakanlık kasasından Kolin ve AC Arge Endüstriyel Üretim
Şirketi’ne 110 milyon 695 bin TL ödendi.66

66

67

68

●

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz’daki iki arsayı AKP Ankara
Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait Pasifik İnşaat’a
sattı. Arsalar toplam 1 milyar 774 milyon liraya satıldı. Eyüpsultan Belediye
Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ali Haydar İşkar, daha önce ilçe meclisinde
konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “29 Eylül 2021 tarihli ilk satış ihalesinde
belediye, iki parsel için 756 milyon 44 bin 160 TL muhammen bedel
belirlemişti. İlk ihalede arsaları satamayan belediye ikinci kez ihale açtı. 15
Aralık 2021 tarihinde ikinci kez düzenleyeceği satış için muhammen bedeli
yüzde 35,08 arttırarak 1 milyar 21 milyon TL'ye çıkardı. İlk ihalede istediği
fiyat üzerinden arsaları satamayan belediyenin, ikinci kez düzenlediği
ihalede fiyatı artırması bir çelişki oluşturuyor. Ancak son zamanlarda döviz
kurunda yaşanan aşırı artış hesaba katıldığında belediye, zam değil indirim
yapmış oldu. İki ay önceki ihalede belirlediği 756 milyon 44 bin 160 TL'nin
döviz cinsinden karşılığı 88 milyon 946 bin 370 dolardı. İkinci ihale için
belirlenen 1 milyar 21 milyon TL'nin bugünkü kurdan döviz karşılığı 74
milyon 116 bin 934 dolar. Yani arsaların muhammen bedeli, döviz cinsinden
14 milyon 829 bin 437 dolar indirilmiş oldu” demişti.67

●

AKP Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay’ın bir kamu hastanesinde
hemşirelik yapan eşi, İl Sağlık Müdürlüğüne müdür yardımcısı olarak
atandı. Satın alma, tedarik ve lojistik gibi kritik alanlarda faaliyet gösteren
ve kamu hastanelerinin mali konularda yönetimini üstlenen birimin başına
getirilen Muçay’ın eşinin, yalnızca bir yıl önce uzman kadrosunda
sözleşmeli olarak göreve başladığı öğrenildi. 68

●

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü
projesinde, işletmeci şirket Otoyol Yatırım AŞ’ye (Nurol, Makyol, Astaldi,
Yüksel ve Özaltın firmaları ortaklığı) yapılacak garanti ödemelere ilişkin
Sayıştay raporunun sansürlendiğini duyurdu. CHP’li Yavuzyılmaz

Ambulans bile 5’li çeteden
https://www.birgun.net/haber/ambulans-bile-5-li-ceteden-367682 Erişim Tarihi: 1.12.2021
Kemerburgaz’daki araziler AKP’li vekilin eşinin firmasına gitti
https://www.birgun.net/haber/kemerburgaz-daki-araziler-akp-li-vekilin-esinin-firmasina-gitti-369450
Erişim Tarihi: 15.12.2021
AKP'li Serdar Muçay’ın eşi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-serdar-mucayin-esi-izmir-il-saglik-mudurlugune-muduryardimcisi-olarak-atandi-1894012 Erişim Tarihi: 20.12.2021
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Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Osmangazi Köprüsü projesinde dolar bazlı
garanti ödemelerinin gecikmesi halinde, şirkete kur farkına ilave olarak faiz
de ödeneceğini tespit ettiklerini söyledi. Sayıştay'ın Karayolları Genel
Müdürlüğü 2020 Denetim Raporu taslağından aldığı bilgileri paylaşan
Yavuzyılmaz, şunları yazdı: "Osmangazi Köprüsü projesinde, dolar bazlı
garanti ödemelerinin gecikmesi halinde, şirkete kur farkına ilave olarak faiz
de ödeneceğini tespit ettik. AK Parti’nin favori üçlüsü bir arada Dolar bazlı
garanti Kur farkı ödemesi Faiz ödemesi Kaynak: Sayıştay KGM Taslak
Raporu”69

69

70

●

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB başkanlığı yaptığı dönemden
bu yana kamudan aldığı ihalelerle zenginleşen Albayrak ailesi, yine AKP’li
bir belediyeden ihale kaptı. Bu sefer de Saffet Albayrak’ın şirketine
milyonlarca lira ödenecek. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre,
İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, 1 Aralık 2021’de, “59 adet
araç ile 33 ay boyunca kent temizliği işlerinin yürütülmesi için araç kiralama
(şoförsüz) hizmeti” adı altında bir ihaleye çıktı. 17 Aralık’ta açıklanan sonuç
ilanına göre, ihale 41 milyon 221 bin TL’ye Şafak Temizlik İnşaat Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. ihaleyi alan Şafak Temizlik İnşaat Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Saffet Albayrak. AKP’li Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila Aydıner’in sosyal medya hesabında Saffet
Albayrak’la kızının düğününe gittiği fotoğrafları “Kadim dostum sayın
Saffet Albayrak” diye paylaştığı fotoğraflar bulunuyor.70

●

Ensar Vakfı’na bağlı Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 2014-2019 yılları
arasında aldığı kamu ihalelerinin listesi, iktidara yakınlığıyla bilinen vakfa
sağlanan ayrıcalıkları ortaya koydu. Vakıf, 31 Mart 2019’daki yerel
seçimlerin öncesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) üç yılda
aldığı toplam dört ihale ile kasasına 4 milyon 16 bin TL koydu. Vakfın,
Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi adı altında aldığı ilk ihale kayıtlara, “Sinema
ve Din Sempozyumu Etkinliği Hizmet Alım İşi” olarak geçti. 16 Nisan 2015
tarihinde sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında vakfa İBB bütçesinden
535 bin 835 TL aktarıldı. Vakıf, Kasım 2017’de ise İstanbul Kültür ve Sanat

Osmangazi Köprüsü'nde dolar bazlı garanti ödeme gecikirse kur farkının yanı sıra faiz de ödenecek'
https://www.gazeteduvar.com.tr/osmangazi-koprusunde-dolar-bazli-garanti-odeme-gecikirse-kur-farkininyani-sira-faiz-de-odenecek-haber-1546872 Erişim Tarihi: 26.12.2021
Erdoğan'ın dostu Albayrak ailesine AKP'den bir ihale daha
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdoganin-dostu-albayrak-ailesine-akpden-bir-ihale-daha-1894058
Erişim Tarihi: 20.12.2021
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Ürünleri Ticaret A.Ş’nin, “Yüksek Din Öğretimi Kongresi Hizmet Alım İşi”
ihalesini aldı. Üç günlük organizasyonu düzenlemesi için vakfa, 585 bin 400
TL verildi. Ensar Vakfı’nın ticari işletmesine verilen işlerin tamamının,
“istisna” yoluyla karşılanması dikkat çekti. 31 Mart 2019’daki yerel
seçimlerin ardından İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.’den hiç
ihale almayan vakfın 2015, 2017 ve 2018 yıllarında aldığı dört ihalenin
toplam bedeli, 4 milyon 16 bin TL olarak kaydedildi.71
●

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Varlık Fonu’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atadığı Fuat Tosyalı’ya ait şirketlerin kamu kurumlarından 10 yılda tam 1,1
milyar TL değerinde boru ihalesi aldığı ortaya çıktı. Fuat Tosyalı’nın
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tosyalı Holding’e bağlı birçok şirket
bulunuyor. Holding'e bağlı şirketler kamu kurumları ile belediyelerden 2012
ile 2021 yıllarını kapsayan son 10 yıllık dönemde tam 1 milyar 170 milyon
TL değerinde 43 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin çok büyük kısmını ise kamu
kurumlarının açtığı "boru alım" ihaleleri oluşturuyor.72

SARAYIN BÜTÇESİ

Kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayan 2022 yılının Bakanlık
bütçeleri görüşmeleri Genel Kurul görüşmeleri ile birlikte yaklaşık iki ay sürdü.
Görüşmelerin sonucunda muhalefet partilerinin tüm itirazlarına rağmen Saray’ın
hazırladığı bütçeler kabul edildi.
Buna göre; Adalet Bakanlığı’nın 33.323.466.000 TL, Milli Savunma Bakanlığı’nın
80.439.536.000 TL, İçişleri Bakanlığı’nın 14.734.260.000 TL, Dışişleri
Bakanlığı’nın 7.487.450.000 TL, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın 774.973.121.000
TL, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 189.010.851.000 TL, Sağlık Bakanlığı’nın
116.037.461.000 TL, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı’nın 62.531.437.000 TL, Aile
Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 66.131.543.000 TL, Enerji Ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın 5.325.227.000 TL, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın 7.109.129.000
TL, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı’nın 14.821.344.000 TL, Çevre Ve Şehircilik
71

72

Ensar’a ‘dört dörtlük’ ihale,
https://www.birgun.net/haber/ensar-a-dort-dortluk-ihale-360960, Erişim Tarihi: 10.10.2021
Varlık Fonu üyesi Fuat Tosyalı'nın şirketleri kamudan 1.1 milyar liralık boru ihalesi aldı
https://t24.com.tr/haber/varlik-fonu-uyesi-fuat-tosyali-nin-sirketleri-kamudan-1-1-milyar-liralik-boruihalesi-aldi,991021 Erişim Tarihi: 6.11.2021
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Bakanlığı’nın 4.873.653.000 TL, Ticaret Bakanlığı’nın 8.451.926.000 TL, Gençlik
Ve Spor Bakanlığı’nın 27.782.948.000 TL, Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın
64.653.886.000 TL, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18.620.802.000 TL bütçeleri oldu.
Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında her bakanlığın ve bakanlığa bağlı
kurumların bütçeleri ve 2020 yılı Sayıştay raporları hakkında da sık sık eleştiriler
gündeme geldi.
Meclis Genel Kurulunda Cumhuriyet Halk Partisi adı ilk konuşmayı yapan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. AKP hükümetini sert sözlerle eleştiren
Kılıçdaroğlu, "Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek
kişidir, gelip burada sunmalı, bütçesinin arkasında durmalı, hangi gerekçeyle
yaptığını bilmeli, biz de bilmeliyiz artı bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar
vermeli" dedi. Hükümetin faizi düşük tutma politikasını da eleştiren Kılıçdaroğlu,
"Hangi faiz, çiftçinin faizinin sıfırladınız mı siz?" dedi. "Bu bütçe, milletin alın terini
sömüren bir bütçedir. Bu bütçe, fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe
Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye
Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir" diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin
2022 bütçesine hayır diyeceğini açıkladı.73
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında AKP'li vekil Ahmet
Hamdi Çamlı, Meclis tutanaklarına yansıyan kayıtlara göre, Kılıçdaroğlu’nun
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek kullandığı cümlelere, "Ona kimse
inanmıyor ki" ifadeleri dikkat çekti.74
●

73

74

75

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Plan Bütçe Komisyonu’nda dikkat çeken
bir çıkış yaptı. Soylu “Sezgin Baran Korkmaz ile görüştünüz mü?” sorusuna,
“Daha ötesini söyleyeyim, bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla
beraber… Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken, devletin bütün
kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin içerisine öyle
bir daldık ki Amerika’yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa
düşürdük” şeklinde yanıt verdi.75

Kemal
Kılıçdaroğlu:
Bu
bütçe
Türkiye'ye
yapılan
bir
kumpas
bütçesidir,
https://www.gazeteduvar.com.tr/kemal-kilicdaroglu-bu-butce-turkiyeye-yapilan-bir-kumpasbutcesidir-haber-1544465, Erişim Tarihi: 06.12.2021
Kılıçdaroğlu’na sataşan AKP’li Çamlı’dan Erdoğan gafı: Ona kimse inanmıyor ki,
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-na-satasan-akp-li-camli-dan-erdogan-gafi-ona-kimse-inanmiyorki-368385 Erişim Tarihi: 07.12.2021
Soylu’nun itirafı: Yukarıdan aşağıya bir karar aldık, https://tele1.com.tr/soylunun-itirafi-yukaridan-asagiyabir-karar-aldik-513139/, Erişim Tarihi: 24.11.2021
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Tartışmalı geçen İçişleri Bakanlığı bütçesinin ardından CHP Grup
Başkanvekili Engin Özkoç, yaptığı basın toplantısında, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu hakkında 'Bu adam muhakkak görevinden alınmalıdır ve
Yüce Divan'da yargılanmalıdır' dedi. Özkoç, “İçişleri Bakanlığı bütçesi
vardı ancak sağlıklı görüşme yapılamadı. İçişleri Bakanı bizzat Genel
Kurul’u provoke etti, milletvekillerine hakaret etti. Bu İçişleri Bakanı artık
suç işleyen bir kişidir. Suçluyu koruyan ve kollayan kişidir. Uyuşturucu
baronlarının arkasında duran kişidir. Adı Süleyman Soylu’dur. İçişleri
Bakanı, 4,9 ton Türkiye’ye getirilen kokainin bağlantısını, aradan bir buçuk
yıl geçmesine rağmen tek bir işlem yapmamıştır.” açıklamasında bulundu.76

76

77

78

●

Sayıştay’ın her yıl yaptığı büyük usulsüzlük ve yolsuzluk tespitlerine karşın
yargılaması yapılarak sorumlularından tahsiline hükmedilen 20 yıllık
zararın toplamı, 85 milyon TL, 176 bin euro ve 524 bin dolar oldu.
Milyarlarca liralık bulgu konusu yapılan işleme karşılık “Sorumlulardan geri
alınmalı” denilen bu tutarın da bugüne kadar 30 milyon 413 bin TL’si tahsil
edilemedi. 2020’de bin 729 bulgu içeren 500 rapordan sadece 4’ü
savcılıklara gönderildi.77

●

Hükümet kamudaki araç saltanatını yavaşlatmak için açıklamalar yapmasına
rağmen önümüzdeki yıl çeşitli kamu kurumlarına 2 bin 962 yeni araç alımı
için bütçeye yetki koydu. Gelecek yıl 25’i binek otomobil olmak üzere 29
araç daha alacak olan Cumhurbaşkanlığında hali hazırda 415 taşıt
bulunuyor.78

●

Bakanlıklardan bölge müdürlüklerine kadar idarecilerin lüks araç
harcamaları bu yıl da Sayıştay denetimlerine takıldı. 2020 yılının denetim
raporlarına göre birçok kurumda lüks araç tahsislerinden vazgeçilmedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapım işi ve mal alımı sözleşmelerinde
yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ek maddeler konularak ihaleyle alakası
olmayan lüks otomobiller aldırıldı. Bakanlık geçtiğimiz yıl bu şekilde

CHP'li Özkoç'tan Soylu'ya Çok Ağır Suçlamalar: 'Bu Adam Yüce Divan'da Yargılanmalıdır',
https://onedio.com/haber/chp-li-ozkoc-tan-soylu-ya-cok-agir-suclamalar-bu-adam-yuce-divan-dayargilanmalidir-1024216, Erişim Tarihi: 09.12.2021
Binlerce bulgu var ama yargılama yok
https://www.birgun.net/haber/binlerce-bulgu-var-ama-yargilama-yok-361769 Erişim Tarihi: 12.10.2021
Saray’ın filosu artırılıyor, https://yolhaber.net/2021/10/20/sarayin-filosu-artiriliyor-415-araci-bulunancumhurbaskanligina-29-arac-daha-alinacak/, Erişim Tarihi: 1.11.2021
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yüklenicilere 10’u lüks toplam 70 otomobil ve 8 minibüs, 220 bilgisayar,
150 laptop, 160 tablet, 230 cep telefonu, 44 televizyon aldırdı.79

79

80

81

82

83

●

Sayıştay’ın tespitine göre; İçişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kanunu’na aykırı
şekilde 8 adet sürücülü araç kiraladı. Sayıştay denetçileri, “2020 yılı için
yapılması gereken araç kiralama hizmet alımı işinin, bir önceki ihalenin
sözleşme dönemi sona ermeden planlama yapılması suretiyle ihale usulüyle
temin edilmesi gerekirdi” uyarısında bulundu.80

●

Sayıştay raporuna göre ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına mevzuatta
öngörülen atanma şartlarını taşımayan kişilerin asaleten atandığı görüldü.
Yapılan incelemelerde, 2020 yılı içerisinde 49 personelin asaleten
atanabilme için en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartını
taşımadıkları hâlde ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına atandıkları tespit
edildi.81

●

Sayıştay Başkanlığı, 2021’in son gününde 2020 yılına ilişkin Kamu
İşletmeleri Genel Raporu’nu açıkladı. AKP iktidarlarının bilinçli politikaları
sonucu zarar ettirilen, varlıklarını yitiren, belli sermaye gruplarına peşkeş
çekilen kamu işletmelerinde yaşanan büyük çöküş raporlarda ortaya
konuldu. 2017’de zarar eden kamu işletmelerinin sayısı 16 iken 3 yılın
sonunda 28’e çıktı. AKP iktidarlarında bu işletmeler sürekli zarar ederek
bütçenin kamburuna dönüştürüldü.82

●

Milyarlarca liralık bütçesinin yetersiz olduğundan şikayet eden Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı harcamalarında, salon sporları için 21 bin 954
TL, sahne, dekor, kostüm ve aksesuar için yaptığı bir yıllık harcamaların
toplamı 960 bin 458 TL olarak kaydedildi. Diyanet’in, “Haram” olarak
tanımladığı alkollü içeceklere bin 80 TL harcadığı öğrenildi. 2019 yılında
da 2 bin 479 TL’lik alkollü içecek harcaması yaptığı öğrenilen idarenin iki
yıllık alkollü içecek gideri 3 bin 559 TL oldu.83 Öte yandan Diyanet İşleri

Bakanlıklardan müdürlüklere kadar "Saraylara layık" lüks harcamalar
https://www.evrensel.net/haber/443887/bakanliklardan-mudurluklere-kadar-saraylara-layik-luks-harcamalar
Erişim Tarihi: 29.09.2021
Sayıştay raporu, İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlüğü ortaya çıkardı
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sayistay-raporu-icisleri-bakanligindaki-usulsuzlugu-ortaya-cikardi1872648 Erişim Tarihi: 28.09.2021
Sayıştay raporundan yansıyanlar: MEB göz göre göre zarara uğratılmış https://haber.sol.org.tr/haber/sayistayraporundan-yansiyanlar-meb-goz-gore-gore-zarara-ugratilmis-314670 Erişim Tarihi: 28.09.2021
Bu kamu zararına akıl sır ermiyor
https://www.birgun.net/haber/bu-kamu-zararina-akil-sir-ermiyor-371434 Erişim Tarihi: 01.01.2021
Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
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Başkanlığı, başta lüks seccade olmak üzere ürün satışına başladı. Seccadeler,
Türkiye Diyanet Vakfı’nın internet sitesinde 3 bin 500 TL’den satılıyor.
Diyanet 2 bin 100 liraya kehribar tesbih, 2 bin 400 liraya Çeşm-i Bülbül
İbrik ve Sürahi ile bardak da satıyor. Beykoz Cami Ayasofya objesine de bin
200 lira fiyat konuldu.84

84

85

86

87

●

Sağlık Bakanlığı'nın 2020 Sayıştay raporunda, bakanlığın şehir hastaneleri
sözleşmelerinde müteahhitlere ayrıcalıklar tanıyan düzenlemeler yaptığı
ortaya çıktı. Rapora göre, şehir hastaneleri sözleşmelerinin, tarafların
tazminat hallerini düzenleyen maddesinde, birbirine benzer iki durumda
şirketin tazminat ödemesi için kesinleşmiş mahkeme kararı aranırken,
bakanlığın tazminat ödemesi için böyle bir şartın aranmadığı görüldü. Ancak
raporda, şehir hastanelerinin sözleşme taslaklarının da incelendiği ve
taslaklarda tazminat için hem bakanlığa hem de şirketlere kesinleşmiş bir
mahkeme kararı şartı getirilmediği tespit edildi. Böylece, daha önce
şirketlerle Sağlık Bakanlığı’nın tazminat şartları aynıyken, şartların şirketler
lehine özel olarak değiştirildiği aktarıldı.85

●

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Mustafa
Varank, sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 48 zammı
desteklediğini söyledi.86

●

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda bu sene sorulara yanıt veremeyen ilk bakan oldu. Böylece,
Yap-İşlet- Devret modeli ile geçiş garantisi verilerek inşa ettirilen yapılar ve
bakanlıktaki diğer usule aykırı işlemlere yönelik sorular, yanıtsız kaldı.87

●

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesinin ele alındığı TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, muhalefet milletvekillerinin "Sedat

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanetin-alkollu-icecek-gideri-ortaya-cikti-1880054
Erişim Tarihi: 27.10.2021
Diyanet
internet
üzerinden
satışa
başladı:
En
ucuz
ürün
1200
lira
https://yolhaber.net/2021/10/27/diyanet-internet-uzerinden-satisa-basladi-en-ucuz-urun-1200-lira/
Erişim Tarihi: 27.10.2021
Garantili ödemede 'müteahhitlere' sözleşme kıyağı, https://www.cumhuriyet.com.tr/saglik/garantili-odemedemuteahhitlere-sozlesme-kiyagi-1874799, Erişim Tarihi: 10.10.2021
Sanayi bakanından ‘doğalgaz’ çıkışı: Yüzde 48’lik zammı ben destekledim
https://www.diken.com.tr/sanayi-bakanindan-dogalgaz-cikisi-yuzde-48lik-zammi-ben-destekledim/ Erişim
Tarihi: 6.11.2021
Hiçbir soruya yanıt vermedi, TBMM’de bir ilke imza attı
https://www.birgun.net/haber/hicbir-soruya-yanit-vermedi-tbmm-de-bir-ilke-imza-atti-366445 Erişim Tarihi:
20.11.2021
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Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?" sorusuna karşın isim
açıklamadı.88

88

89

90

91

●

Sayıştay’ın denetim raporları AKP’li belediyelerde yapılan yolsuzluk ve
usulsüzlükleri bir kez daha ortaya koydu. Raporda; yandaşa bedelsiz
tashihten vakıflara desteğe, ihalede usulsüzlüklerden kaybolan araçlara
kadar birçok tespit yer aldı. İhalelerdeki usulsüzlükleri, kadrolaşma
girişimleri, para ve rant aktarımları, doğrudan belirlenen isimlerden ve
şirketlerden mal ve hizmet alımları gibi usulsüzlükler de ortaya çıktı. 89
Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin dernek ve vakıflara sağladığı ayrıcalık, Sayıştay’ın denetim
raporları ile ortaya konuldu. 2020 yılı denetimleri kapsamında AKP’li
belediyenin mali hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçileri, belediyeye ait
taşınmazların bazı derneklere bedelsiz olarak tahsis edildiğini belirledi.90

●

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada “AK Parti, Zafer Havalimanı'nda kendisine ait zarar
rekorunu yine kırdı.” dedi. Sayıştay raporlarına yansıyan veriyi açıklayan
Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanına garanti edilen yolcu sayısının 1 milyon
207 bin 921 olduğunu, 2021’in ilk 11 ayında gerçekleşen yolcu sayısının ise
9 bin 966 olduğunu belirtti. Garanti ödemesinin ise 6 milyon 359 bin 718
Avro olan havalimanındaki garanti yolcu sayısındaki hata payı %99 olarak
kayıtlara geçti.91

Soylu, '10 bin dolar alan siyasetçi kim' sorusuna yanıt vermedi: 'Devletin kayıtlarında vardır'
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59385626 Erişim Tarihi: 23.11.2021
İktidar belediyelerinin usulsüzlükleri Sayıştay Raporları'nda: Ar damarları olsa çatlar!
https://www.birgun.net/haber/iktidar-belediyelerinin-usulsuzlukleri-sayistay-raporlari-nda-ar-damarlari- olsacatlar-327280 Erişim Tarihi: 20.12.2021
Yolsuzluk ve rant gelenekleri oldu
https://www.birgun.net/haber/yolsuzluk-ve-rant-gelenekleri-oldu-368043 Erişim Tarihi: 4.12.2021
CHP
Zonguldak
Milletvekili
Deniz
Yavuzyılmaz’ın
sosyal
medya
paylaşımı
https://twitter.com/yavuzyilmazd/status/1476120780362690565?s=20 Erişim Tarihi: 29.12.2021
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DERİN YOKSULLUK

İktidarın kötü ekonomi yönetimi nedeniyle gıdadan enerjiye, giyimden konuta kadar
çok sayıda sektörde adeta zam yağmuru yaşandı. Ürünlere neredeyse yüzde 50’yi
aşkın zamlar geldi.
Bu süreçte;
1 ekmek: 2,5 - 3, 5 TL.
1 Litre Süt : 15,90 TL
1 kg tereyağı: 142,25 TL
5 litrelik Ayçiçek yağı: 134,98 TL
32’li tuvalet kağıdı: 131,50 TL
108’li paket bebek bezi: 405 TL
225 gramlık Bebek maması: 145 TL
Ankara’daki ortalama benzin litresi : 11,66 TL
Ankara’daki ortalama mazotun litresi: 11,48 TL’ye yükseldi.
Yurttaşlar mahalle marketlerinden su bardağı ile yağ alırken, pazarlardan aldıkları
gıdalar kilo yerine taneye düştü. Şehirlerde ekmek kuyrukları oluştu. İstanbul'da
ekmek fiyatının bazı marketlerde 3, bazı semt bakkallarında 3,5 liraya kadar
yükselmesinin ardından 1 lira 25 kuruştan satılan halk ekmek büfelerinde uzun
kuyruklar oluştu. Kuyrukta bekleyen yaşlı bir yurttaşın ağlayarak, "Bizi bu duruma
düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" demesi sosyal medyada gündem oldu.92
İktidar ise ekmek kuyruklarının “yalan” olduğunu iddia etti. MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, “Diyorlar ki, 'Ülkede bayat ekmek,
benzin kuyruğu var, sayıyla unu alıyoruz.' Diyorlar ki, 'Türkiye en zikzaklı ekonomi
yönetimini ve en büyük iktisadi istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde
yaşıyor.' Yalan bunlarda, aldatma bunlarda, saptırma bunlarda, inkar ve iradesizlik
bunlarda. Ve bunların alayı sahtekardır, alayı gerçeklere şaşı bakan, aydınlıktan
korkan, karanlıktan nemalanan müfteriler korosudur.” ifadelerini kullandı.93
92

93

Bağcılar'da metrelerce ekmek kuyruğu: 'Bizi bu durumlara düşürenlere hakkımı helal etmiyorum'
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bagcilarda-metrelerce-ekmek-kuyrugu-bizi-bu-durumlaradusurenlere-hakkimi-helal-etmiyorum-1892423 Erişim Haberi: 13.12.2021
Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a sert sözler
https://www.ensonhaber.com/politika/devlet-bahceliden-ali-babacana-sert-sozler Erişim Tarihi: 30.11.2021
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‘Yeliz’ lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir
televizyon programında ekmek kuyruğuna giren yurttaşları hedef aldı. “Halk ekmek
kuyrukları film çekmek için, fotoğraf çekmek için oluşturuluyor” dedi. 94
CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül ise Meclis’te
vatandaşların ucuz gıda kuyruklarına girdiği fotoğrafları göstererek, “Bunlar bereket
kuyrukları değil, bunlar varlık kuyrukları değil, bunlar vatandaşın ekmek kuyrukları
arkadaşlar” dedi.95
İktidar kanadı her ne kadar “açlık ve yoksulluğun” olmadığını dile getirse de, emekli
maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaşın isyanları sosyal medyanın gündemine oturdu.
FOX Ana Haber'de yayınlanan bir röportajda konuşan yurttaş İsmail Eroğlu, bin
1500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken yaşadığı zorlukları anlattı. Eroğlu,
iş başvurusu için gittiği fabrikada kapının önünde bulunan bayat ekmeği oradaki
yetkiliye söyleyerek nasıl aldığını şöyle anlattı: "Ekmeği tavuklara götüreceğim diye
yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik"96
Üst üste gelen zamların bir nedeni de döviz kurundaki önlenemez yükseliş oldu.
Dolar 18 TL’yi görürken Euro 20 TL’yi aştı. Yurttaş enflasyon altında ezildi. Başka
Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidar yurttaşın yastık altındaki dolar ve
altınlarına göz dikti. İktidar “Bozdurun” çağrısı yaparken yandaşa dolar üzerinden
cebini doldurmaya devam etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu süreçte “Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya
devam ediyoruz” demeye devam etti.97 20 Aralık akşamı ise "Kur Korumalı TL
Vadeli Mevduat" ürününü açıkladı.98 “Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını,
mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi
mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu
kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak” sözleriyle sistemi açıkladı. Bu
açıklamaların ardından akşam saatlerinde dolar kuru 18 TL’den 12 TL seviyelerine
94

95

96

97

98

AKP'li Çamlı'dan tepki çeken 'Halk Ekmek' kuyruğu sözleri: 'Fotoğraf çekmek için oluşturuluyor'
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-camlidan-tepki-ceken-halk-ekmek-kuyrugu-sozleri-fotografcekmek-icin-olusturuluyor-1895236 Erişim Tarihi: 24.12.2021
CHP’li Bülbül: “Bereket değil ekmek kuyruğu”
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/8302228/chpli-bulbul-bereket-degil-ekmek-kuyrugu Erişim Tarihi:
18.11.2021
Gözyaşları içinde anlattı: 'Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim'
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/gozyaslari-icinde-anlatti-ekmegi-tavuklara-goturecegim-diye-yalansoyledim-aldim-getirdim-1890416 Erişim Tarihi: 06.12.2021
Erdoğan: Biz ekonominin kitabını yazdık
https://www.bloomberght.com/erdogan-biz-ekonominin-kitabini-yazdik-2291992 Erişim Tarihi: 14.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkı vatandaşa ödeyeceğiz,
stopaj vergisi olmayacak
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59733249 Erişim Tarihi: 20.12.2021
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kadar düştü Bu düşüşün nedeninin Cumhurbaşkanı’nın sunduğu sistem olduğu
söylense de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter
hesabından yaptığı bir paylaşım ile Merkez Bankası’nın 7 milyar dolar sattığını ve
kurun böyle düştüğünü söyledi. CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi
Süleyman Bülbül ise “Gariban bankada doları olan zengini fonlayacak. Bankada
mevduat hesabı olanın faizini Hazineden verecekler. Hazine bizlerin vergileri
demek” dedi.
Merkez Bankası'nın arka arkaya faiz düşürme kararları sonrası, Türk Lirası'nın rekor
seviyede değer kaybetmesi üzerine iktidarın "yeni finansal alternatif" olarak 20
Aralık'ta "Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı" uygulamasına geçmesinin ardından,
döviz kurlarında dalgalanmada "kimlerin kâr, kimlerin zarar ettiği" siyasetin de
tartışma konusu oldu.
CHP yönetimi, iktidarın yeni finansal araç kararının açıklandığı 20 Aralık gecesi, bu
kararlardan daha önce "haberdar edilen bir kesimin" yüksek kurdan döviz
bozduranların "vurgun, servet transferi" yaptığı, yeni karara hazırlıksız yakalanan
küçük yatırımcının ise büyük zarar ettirildiğini ifade etti. CHP, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi" kararını açıkladığı 20 Aralık
gecesi, dövizini yüksekten bozduranlarla ilgili Meclis ve yargı denetim yollarına
başvurma ve dövizdeki düşüş nedeniyle zarar eden yurttaşlara da "hukuki destek
verme kararı aldı.99
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolar kurunun 18
liradan 11 liraya düştüğü 20-22 Aralık tarihleri arasında arka kapıdan döviz satışı
yapıldığını ifade etti. Kılıçdaroğlu banka adı vererek, "22 Aralık akşamına kadar
Vakıfbank 4.5 milyar dolar, Halkbank 3.6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6,5 milyar
dolar, Merkez Bankası arka kapısından da 4,5 milyar dolar, toplam 19,1 milyar dolar
satış yapıldı" sözlerine yer verdi.100
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Bir sene sonra devraldığımız hükümette
dolar 20 lira olacağına 12 lira olursa, bir doları 1 lira yapmak görevimizdir. CHP

99

100

CHP kurdan kâr edenleri gündemde tutacak, zarar görenlere hukuki destek verecek,
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59807994, Erişim Tarihi: 28.12.2021
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı,
https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-kilicdaroglu-ndan-aciklamalar-20-22-aralik-14630408/, Erişim
Tarihi: 28.12.2021
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doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir. Verin yetkiyi bu
kardeşinize bakın dolar nasıl düşürülür" dedi.101
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da "20 Aralık gecesi,
bu ülkede acımasız bir servet transferine, görülmemiş bir finansal kumpasa şahit
olduk. Bu kumpasın mağduru millettir" dedi.102
Ayrıca CHP, son dönemlerde dövizde yaşanan hızlı yükseliş ve düşüş süreçlerine
ilişkin mecliste komisyon kurulmasını ve yüklü miktarda alım-satım yapanların
incelenmesi, bunlar arasında bakanlar, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi ve
Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından
hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Ekonominin zaman
zaman günlük yüzde 10-15’lere varan oranlar arasında seyreden döviz kuru
dalgalanmalarıyla sarsıldığına dikkat çekilen önergede, “Tek adam rejiminin
yarattığı ekonomik krizin temelini oluşturduğu Türk Lirası’nın değerindeki bu
dalgalanmaları Cumhurbaşkanı ve etrafındakilerin açıklamaları, Cumhurbaşkanının
ve Merkez Bankası’nın çeşitli kararları tetiklemektedir” denildi.103
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin açıklanmasından 24 saat geçmeden
Halkbank'ın yayınladığı reklam filmi tartışmaları da beraberinde getirdi. Halkbank,
söz konusu reklamı, Twitter hesabından, "Paramızın gücüne güveniyoruz!
Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten
Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize!
Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor,
ülkemiz büyüyor!" notuyla paylaştı. Reklam için yazılan metin de Erdoğan'ın
açıkladığı ekonomi tedbirlerine gönderme olarak algılandı.104
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise artan kuru kontrol altına alabilmek için geçilen
kur korumalı mevduat sisteminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için
Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde TCMB’nin tebliğinin Anayasa’ya ve
CHP'li Özel: CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir; verin yetkiyi bu kardeşinize
bakın dolar nasıl düşürülür, https://t24.com.tr/haber/chp-li-ozel-chp-dolarin-dusmesini-degil-1-dolarin-1-liraolmasini-istemektedir-verin-yetkiyi-bu-kardesinize-bakin-dolar-nasil-dusurulur,1003493v, Erişim Tarihi:
25.12.2021
102
CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk, https://www.haberler.com/ankara-chp-li- oztrak20-aralik-gecesi-finansal-14628643-haberi/, Erişim Tarihi: 28.12.2021
103
CHP'den
dövizdeki
kur
dalgalanmalarında
alım-satım
araştırılmasına
ilişkin
önerge,
https://www.gunboyugazetesi.com.tr/son-dakika-chpden-dovizdeki-kur-dalgalanmalarinda-alim-satimarastirilmasina-iliskin-110567h.htm, Erişim Tarihi: 24.12.2021
104
Halkbank'ın tartışmalı reklam filmini çeken ajansın başkanı konuştu: 'Konjonktür uygun olduğu için
yayınladık',
https://www.gercekgundem.com/guncel/318655/halkbankin-tartismali-reklam-filmini-cekenajansin-baskani-konustu-konjonktur-uygun-oldugu-icin-yayinladik Erişim Tarihi: 22.12.2021
101

Adalet Raporu (Ekim-Kasım-Aralık 2021) | 41
Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılık teşkil ettiği ileri sürüldü. Konuya ilişkin
açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, "AKP’gillerin 84 milyon insanımızın
bir kez daha cebine el atması anlamına gelen, Kur Garantili TL Vadeli Mevduat
garabetinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açtık. Kur
Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açtıranların olası kur zararlarının vergi
gelirlerinden ödenmesine dayanan TCMB Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığının
Kur Farkı Zararlarının Hazineden karşılanacağını yani emekçi halkımızın sırtından
karşılanacağını duyuran açıklaması, Vergide adaleti yok edecektir. Verginin Kamu
Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesine ve Anayasa’nın ‘kanun önünde eşitlik
ilkesine’ açıkça aykırıdır” dedi. 105

105

106

107

●

Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, ‘Türkiye'nin
Nabzı Ekim 2021' kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Hayat
pahalılığı araştırmasında seçmene ‘Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne
durumda?' diye soruldu. Araştırmaya katılan seçmenin yüzde 37’si ülkedeki
hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığı kanaatinde. Yüzde 35’lik
bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını
belirtirken, yüzde 22’lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi
olmadığı görüşünde. Buna karşılık, yüzde 5'lik bir azınlık ülkede hayat
pahalılığının olmadığını söyledi. Araştırmaya katılan AKP'lilerin yüzde
85,4'ü, MHP'lilerin ise yüzde 81,3'ü hayat pahalılığı olduğunu söyledi. AKP
ve MHP'de çoğunluk, hayat pahalılığı karşısında "Zorlanıyoruz" dedi.106

●

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Cami Mahallesi’nde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ.
(DEDAŞ) tarafından borç gerekçesi ile elektriği kesilen ailenin 2 yaşındaki
bebeği Yunus Emre Bilen, soğuktan hayatını kaybetti. Astım hastası olan
Bilen’in cihaza bağlı yaşadığı, soğuğun tetiklemesi ile birlikte kalbinin
durduğu belirtildi.107

●

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ekonomik
kriz nedeniyle artan fiyatların ve işsizliğin sorumlularının birinin
“kebapçılar” olduğunu söyledi. Bahçeli, "Yumurta, et, süt, peynir

Kur korumalı mevduat sistemine dava açıldı
https://www.gercekgundem.com/siyaset/319303/kur-korumali-mevduat-sistemine-dava-acildi Erişim Tarihi:
27.12.2021
Her 100 AKP’li veya MHP’liden 80’i ‘hayat pahalı’ diyor
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/her-100-akpli-veya-mhpliden-80i-hayat-pahali-diyor-6745317/
DEDAŞ'ın elektriğini kestiği ailenin bebeği soğuktan hayatını kaybetti
https://amp.artigercek.com/haberler/dedas-in-elektrigini-kestigi-ailenin-bebegi-soguktan-hayatini-kaybetti
Erişim Tarihi: 20.12.2021
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fiyatlarının artışından; çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı
ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikâyet edenlere hak veriyor,
bu kardeşlerime bir şey demiyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe
çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini
hatırlatmak görevimizdir.(...) Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü
kebapçıların işsizlikte payı vardır” dedi. 108

108

109

110

111

●

Muhalefetin yurttaşın ekonomik krizle boğuştuğu ve ekmek akmakta bile
zorlandığı yönündeki sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her evde araba
var, kapıcısında araba var. İkinci elde araç yetişmiyor" sözleriyle karşılık
verdi. Erdoğan2ın bu sözlerine tepki gösteren kapıcılar ise “Bizi Saray’ın
kapıcıyla karıştırmayın!” cevabını verdi.109

●

Rekabet Kurumu (RK) Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulu tarafından
zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezanın fahiş fiyat
artışından değil, kartelleşme suçundan verildiğini belirtti. Küle incelemenin
2018'e dayandığını aktardı ve tedarikçiler için ayrı bir soruşturmanın
yürütüldüğünü ifade etti.110

●

2022 asgari ücretinin net 4250 lira olarak açıklanmasının ardından, CHP’nin
hazırladığı en düşük emekli maaşının net asgari ücret tutarında olması
istemiyle hazırladığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda AKP ve MHP
oylarıyla reddedildi. 111

●

CHP Toplumsal Felaket ve Mağduriyetler Komisyonu sahte içkiye bağlı
ölümlerle ilgili bir açıklama yaptı. Komisyon Başkanı Genel Başkan
Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Aydın Milletvekili
Süleyman Bülbül, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İstanbul Milletvekili
Ali Şeker ve Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’ın Meclis’te yaptıkları
açıklamada sahte içkiden ölümlerin önlenmesi için TBMM’yi göreve
çağırdılar. Son 15 günde sahte içkiden dolayı 65 kişinin hayatını kaybettiğini

Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır,
https://t24.com.tr/haber/bahceli-terore-yardim-ve-yataklik-yapan-bolucu-kebapcilarin-issizlikte-payivardir,983316, Erişim Tarihi: 10.10.2021
Erdoğan’a kapıcılardan yanıt: Bizi Saray’ın kapıcılarıyla karıştırmayın!
https://www.birgun.net/haber/erdogan-a-kapicilardan-yanit-bizi-saray-in-kapicilariyla-karistirmayin-363470
Erişim Tarihi: 26.10.2021
Rekabet Kurumu Başkan zincir marketlere kesilen cezanın nedenini açıkladı
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/son-dakika-haberi-rekabet-kurumu-baskan-zincir-marketlere-kesilencezanin-sebebini-acikladi,oB3YuEl-j0-LQL2j7FXNcQ Erişim Tarihi: 6.11.2021
Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması teklifi AK Parti oylarıyla reddedildi
https://tr.sputniknews.com/20211222/emekli-maaslarinin-asgari-ucret-seviyesine-cikartilmasi-teklifi-akparti-oylariyla-reddedildi-1052005289.html Erişim Tarihi: 22.12.2021
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belirten Ağbaba, alkollü içeceklerden alınan ÖTV ve KDV'nin sürekli
arttığını ifade ederek, fiyatların yüksek olması nedeniyle düşük gelirli
tüketicinin sahte içkiye yöneldiğini belirtti. Sahte içki nedeniyle devletin
vergi kaybına da uğradığını belirten Ağbaba, "Bu, her yıl yaklaşık 2,5-3
milyar lirayı buluyor." ifadesini kullandı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman
Bülbül ise cezalarda caydırıcılığın olmadığına işaret ederek, "Biz CHP
Toplumsal Felaket ve Mağduriyetler Komisyonu olarak TCK'nin 85.
maddesine eklenecek 3. fıkra ile yasa dışı yollar ve koşullar ile üretim izni
olmaksızın içki üreten ihraç veya ithal eden, pazarlayan veya satan gerçek
ve tüzel kişiler hakkında 'olası kastla adam öldürme' hükümlerinin
uygulanmasını talep ediyoruz." bilgisini paylaştı. Sahte içkinin önlenmesine
ilişkin diğer önerilerini de sıralayan Bülbül, "KDV ve ÖTV oranlarının
düşürülmesine ilişkin yasa teklifi hazırladık." açıklamasında bulundu.112

112

113

114

●

Dar ve orta gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için
kurulan TOKİ’nin 2003-2020 yılları arasında inşa ettiği 977 bin konutun
yalnızca yüzde 16’sının alt-yoksul gelir grubuna yönelik olduğu ortaya
çıktı.113

●

Söz konusu fiyat artışlarından Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) da nasibini
aldı ve kurumun yurtdışı gönderilerine yüzde 300’e varan oranlarda zam
yapıldı. PTT’nin fahiş zammı başta yayıncılık dünyası olmak üzere farklı
sektörleri de vurdu.114

●

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin
yönetmelikte değişiklikler yaptı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin
ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili
müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye
çıkarıldı. Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari
ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu oldu. Söz konusu
düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale
getirildi. Yönetmelikte değişiklik yapmasına tepki gösteren döviz büroları

CHP'li vekiller sahte içki ölümlerine karşı TBMM'yi göreve çağırdı
https://www.dunya.com/gundem/chpli-vekiller-sahte-icki-olumlerine-karsi-tbmmyi-goreve-cagirdi-haberi643804 Erişim Tarihi: 23.12.2021
Yoksulu unuttu, zengine çalıştı
https://www.birgun.net/haber/yoksulu-unuttu-zengine-calisti-370847 Erişim Tarihi: 27.12.2021
PTT’nin fahiş zammı yayıncılık dünyasını vurdu
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/310896/pttnin-fahis-zammi-yayincilik-dunyasini-vurdu-bu-yukukaldiramayiz Erişim Tarihi: 6.11.2021
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kepenk indirecek. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş
Çabuk, döviz bürolarının 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre
kepenk indireceklerini duyurdu. Yönetmelikte yapılan değişiklikler, yetkili
müesseselerin çoğunu ekonomik olarak zor duruma sürüklemiş; döviz alım
satım işlemi yapan vatandaşların veri kaydını toplaması ile de baskı ve
korku aracı yaratmıştır.115

115

Döviz büroları bakanlığın düzenlemesine karşı kepenk indirecek
https://www.evrensel.net/haber/446178/doviz-burolari-bakanligin-duzenlemesine-karsi-kepenkindirecek?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=2729&utm_campaign=26-10202117:11 Erişim Tarihi: 26.10.2021
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B. TEMEL HAKLAR
1. Bilgi Edinme Hakkı
●

2021 yılında Milletvekilleri tarafından Meclis’e 16 bin 488 yazılı soru
önergesi verildi. Bunların 2 bin 88’i yanıtlandı. Ekim ayından itibaren ise,
yani 2021 yılının son 3 ayında 3 bin 386 soru önergesi verildi ve bu
önergelerin yalnızca 219’u yanıt buldu.116 Genel yanıtların ise bir kısmı
sorulara açıklık getirmektense kanun maddeleri, TUİK sayfası ya da genel
geçer ifadelerle doluydu.

●

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın yanıtlaması istemiyle SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran
Korkmaz'ın yurt dışına çıkışı tartışmasıyla ilgili soru önergesi verdi.
Özel, Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz'ın yurt dışına çıkışında
"Cumhurbaşkanı’nın onayı söz konusu mudur" sorusunu yöneltti. Özel,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görüşülen İçişleri Bakanlığı bütçesinde “Daha ötesini söyleyeyim, biz bir
şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla beraber. Türkiye uluslararası bir
operasyona gelirken, devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir
karar aldık, meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika’yı da açığa
düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük” ifadesini kullandığını
anımsattı.Özel devamında, “İçişleri Bakanı ‘devlet kararı’ diyerek, Sezgin
Korkmaz’ın operasyondan bir gün önce yurt dışına çıkarıldığı iddialarını
doğrularken, tüm kamu kurumlarını da hakkında ciddi iddialar bulunan bir
kişinin kaçışıyla ilgili töhmet altında bırakmıştır” dedi.117

●

116
117

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini
açıklanmasının ardından konuyla ilgili bilgi almak isteyen CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TUİK’ten randevu istedi. Ancak TUİK
randevuya dönüş yapmayınca TUİK’e giden Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve
CHP’li Milletvekilleri içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu kurum kapısında yaptığı

https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergeleri-Sonuc Erişim Tarihi: 30.12.2021
Soylu 'devlet kararı' demişti: CHP'den Saray'a SBK sorusu, https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/soyludevlet-karari-demisti-chpden-saraya-sbk-sorusu-1890224, Erişim Tarihi: 05.01.2021
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açıklamada, "İşçinin, memurun, emeklinin hakkını korumak benim
görevimdir. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa bu memura, işçiye,
emekliye daha az vereceğim demektir… CHP’nin genel başkanı olarak
milyonlarca işçinin hakkını korumak, emeklinin hakkını korumak, memurun
hakkını korumak benim temel görevimdir. Benim siyaset yapma anlayışım
budur. TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline
dönüşmüştür. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar
hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları
ayrı saray memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi
yapın hakkıyla yapın. Şu binada oturanlar unutmasınlar oturduğunuz binalar
bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. Asla
unutmasınlar aldığınız aylıklar emeklinin işçinin ödediği ödedikleriyle
aldığınız aylıklardır" dedi. 118
TUİK’in internet sitesinde “Bilgiye Nasıl Erişilir” başlığı altında "Merkez
teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz" denilmekte. 119
2. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü
●

118

119
120

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV)
verilerine120 göre 2021 yılının ilk 11 ayında yaşanan hak ihlallerini raporladı.
Buna göre, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 24 ilde ve 6 ilçede en
kısası 5, en uzunu 30 gün olmak üzere 101 kez tüm eylem ve etkinlikler
yasaklandı. En az 291 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçleri tarafından
müdahale edildi, 88 etkinlik ise engellendi. Bu müdahaleler sonucunda 28’i
çocuk olmak üzere 3540 kişi işkence ve kötü muamele niteliğindeki
uygulamalar ile gözaltına alındı, en az 45 kişi yaralandı. Öğrenciler
tarafından yapılan 57 barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale edildi, 6
toplantı engellendi. 1088 kişi gözaltına alındı, 13 kişi tutuklandı. En az 15
kişi yaralandı. 93 kişi adli kontrol, 19 kişi ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Ekonomik krizle ilgili 17 toplantı ve gösteriye müdahale edildi, 131 kişi
gözaltına alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı
https://www.gazeteduvar.com.tr/kemal-kilicdaroglu-tuike-alinmadi-haber-1544079
Erişim Tarihi: 03.12.2021
https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Bilgiye_Nasil_Erisilir Erişim Tarihi: 30.12.2021
Bir Dünya İnsan Hakları Günü’nde daha ihlal tablosu ağır
https://medyaport.net/2021/12/10/bir-dunya-insan-haklari-gununde-daha-ihlal-tablosuagir/?doing_wp_cron=1640593814.3459930419921875000000 Erişim Tarihi: 10.12.2021
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121

122

●

Son 3 ayda 254 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi.
Çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda 567 kişi gözaltına alındı.

●

İçişleri Bakanlığı ise, AB tarafından yapılan ankete göre Türkiye'de halkın,
kolluk personeline güveninin 2015 yılına göre yüzde 20 arttığını duyurdu.
AB tarafından finanse edildiği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) işbirliğiyle yürütüldüğü açıklanan “İç Güvenlik Sektörünün Sivil
Gözetiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, yerel ve ulusal ölçekte
“Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi”
gerçekleştirildiğini belirten Bakanlık, "kolluk kuvvetlerine desteğin yüzde
60,9’dan yüzde 73,2’ye yükseldiğini, kolluk kuvvetlerinin etkin olduğunu
düşünenlerin oranının 2015’e göre yüzde 19,9 artarak yüzde 78,8’e
çıktığını" belirtti.121

●

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 'Emek Bizim, Söz Bizim' çağrısıyla 23
Kasım 2021 tarihinde İstanbul'dan başlattıkları “Beyaz Yürüyüş” 27 Kasım
2021 tarihinde Ankara'da sonlandı. Temsili yürüyüş ekibi, yürüyüş boyunca
İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'deki tabip odaları ile basın
açıklamaları gerçekleştirdi. Pandeminin halk sağlığı önemsenerek
yönetilmediğini, yaşanan sağlık iflasıyla birlikte ertelenmiş sağlık
hizmetlerine bağlı pek çok hastalık sonucunda da çok sayıda vatandaşın
hayatını kaybettiğini belirten TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur
Fincancı, “Toplumu, yerel yönetimleri, emek-meslek örgütlerini, bilim
insanlarını, uzmanlık derneklerini, demokratik kitle örgütlerini salgınla
mücadele sürecine dahil etmeyerek pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne
geçmemiş iktidar, fazladan ölümlerin sorumlusudur. Haziran ayında
açıklanması gereken TÜİK 2020 Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri 5 aydır
açıklanmazken, tüm bu ölümlerin sorumlularından biri olan Sağlık Bakanı
ölümlerin, resmi sayıların 3 katı olduğunu söyleyerek salgını
yönet(e)memeyi, sosyal cinayeti itiraf etmiştir” dedi. TTB’nin Beyaz
Yürüyüş boyunca sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi
için vurguladığı talepler tekrar edildi.122

İçişleri Bakanlığı: Halkın kolluk kuvvetine güveni arttı, https://www.gazeteduvar.com.tr/icisleri-bakanligihalkin-kolluk-kuvvetine-guveni-artti-haber-1537952, Erişim Tarihi: 10.10.2021
TTB’nin Beyaz Yürüyüşü Ankara’da: Hekimler yürüyor, mücadele büyüyor
https://www.gazeteduvar.com.tr/ttbnin-beyaz-yuruyusu-ankarada-hekimler-yuruyor-mucadele-buyuyorhaber-1543380 Erişim Tarihi: 27.11.2021
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●

Türkiye’nin hemen hemen her ilinde kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Günü kapsamında etkinlikler düzenleyerek,
“Yaşamlarımızdan vazgeçmiyoruz” sloganıyla eylemler düzenledi. Ancak
İstanbul’da kadınların eylemlerine polis şiddeti damga vurdu. İstanbul’da
İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis biber gazı ile
müdahale etti. Eylem yapan kadınları darp ederek gözaltına aldı. İki kişi
polisin attığı gaz fişeğiyle başından yaralandı.

●

Maraş Katliamı’nın 43. yıldönümü dolayısıyla Alevi örgütlerinin kentte
yapmak istediği anma etkinlikler yasaklandı. Valiliğin yasak kararı
gerekçesinde, “Kahramanmaraş il sınırları içerisinde kamu düzeninin
bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi amacıyla siyasi partilerin yapacakları programlar
ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere il genelinde
yapılacak açık hava toplantıları 15.12.2021- 28.12.2021 saat 23:59’a kadar
14 gün süreyle yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.123

●

Anayasa Mahkemesi, Osman Baydemir’in “kanuna aykırı toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma suçundan”
yargılandığı dosya kapsamındaki başvurusunda Anayasa’nın 34.
maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkının ve Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul
sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Baydemir’e 30 bin
TL manevi tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, kararında
Anayasa’nın “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri
yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil,
şart ve usuller kanunda gösterilir.” maddesi hatırlatıldı.
Anayasa Mahkemesi içtihadına göre henüz mahkûm edilmemiş olsa bile
ertelenen kovuşturmanın gelecekte yeniden başlayabilme olasılığının
başvurucularda stres ve cezalandırma endişesini devam ettireceği kanaatine
varıldığına dikkat çekilen AYM önceki hararlarına atıfla, söz konusu

123

Maraş Katliamı anmasına yasak
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/maras-katliami-anmasina-yasak-1892720 Erişim Tarihi: 14.12.2021
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kararlarda başvurucuların ifade ve basın özgürlüklerine müdahalede
bulunulduğunun kabul edildiğini hatırlattı.124

124

125

126

127

●

HDP’nin Ağrı ve Van’da HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin
Demirtaş’ın ve Figen Yüksekdağ’ın ve diğer siyasetçilerin
tutuklanmalarının yıl dönümde yapmak istedikleri eyleme polis müdahale
etti. Açıklamaya katılmak isteyen yurttaşlar polisler tarafından
engellenirken, HDP’liler oturma eylemi başlattı. Ağrı’da 6 kişi darp edilerek
gözaltına alınırken Van’da da çok sayıda gözaltı oldu.125

●

“Özgürlüğümüz ve Geleceğimiz İçin 8 Kasım’da Cebeci’deyiz!” çağrısıyla
YÖK’ün kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünde Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüsünde bir araya gelerek açıklama yapmak isteyen üniversite
öğrencilerine polis izin vermedi. Polis basın açıklaması yapmak isteyen çok
sayıda öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.126

●

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde geçinememe krizine dair forum
yapacak üniversitelilerin oturma eylemine başlamasının ardından polis
tarafından darp ederek gözaltına alındı. Yaşanan olayın gençlerin anayasal
haklarının gasp edilmesi olduğunu belirten CHP Aydın Milletvekili ve
Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, yaşananlara tepki göstererek,
“Her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimiz anayasal haklarını
kullanarak demokratik hakkı olarak oturma eylemi yapıyor. Cebeci
Kampüsünde “geçinemiyoruz” diyen öğrencilerin Anayasal hakları gasp
ediliyor. Mülkiye Marşı söylemek suç kabul ediliyor. Eğitim ve öğretimi
gençleri gözaltına alarak siz engelliyorsunuz! Ülkede baskı imparatorluğu
kurmak isteyenler, gençleri de susturmak istiyor. Bizler, CHP olarak
gençlerimizin yanındayız ve haklarını aramalarına destek olacağız” dedi.127

Anayasa Mahkemesi’nden Osman Baydemir için ‘hak ihlali’ kararı
https://yolhaber.net/2021/10/20/anayasa-mahkemesinden-osman-baydemir-icin-hak-ihlali-karari/,
Erişim
Tarihi: 1.11.2021
Ağrı ve Van'da HDP'lilere polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
https://amp.artigercek.com/index.php/haberler/agri-ve-van-da-hdp-lilere-polis-mudahalesi-cok-sayida-kisigozaltina-alindi Erişim Tarihi: 04.11.2021
Ankara’daki YÖK eylemine polis saldırısı: Öğrenciler gözaltına alındı
https://www.gazeteduvar.com.tr/ankaradaki-yok-eylemine-polis-saldirisi-ogrenciler-gozaltina-alindi-haber1541138 Erişim Tarihi: 9.11.2021
Cebeci'de Gençlerin Anayasal Hakları Gasp Ediliyor
https://www.omedyam.com/cebecide-genclerin-anayasal-haklari-gasp-ediliyor-134052/
Erişim
Tarihi:
15.12.2021
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BARINAMIYORUZ EYLEMLERİ

Üniversitelerin akademik takvimi başladı fakat yurt başvurusu
karşılanmayan on binlerce öğrencinin barınma sorunu devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığının 4
Ekim 2021 tarihi itibariyle paylaştığı verilere göre; 2021-2022 öğretim
döneminde devlet yurtlarına Türkiye genelinde toplam 624 bin 237 başvuru
yapıldı. 16 Eylül 2021 tarihinde yapılan ilk yerleştirmede 352 bin 293
öğrenci barınma sorununu çözdü. 4 Ekim 2021 tarihi itibariyle yapılan
yerleştirmeler sonunda sayı 440 bin 303’e çıktı. Bu veriler dikkate
alındığında yurt başvurusu yapmış 183 bin 934 öğrencinin halen açıkta
olduğu görünüyor.128
Yüksek ev kiraları ve yurtlardaki kapasite sorunu nedeniyle kalacak yer
bulamadıkları gerekçesiyle ‘Barınamıyoruz' eylemi gerçekleştirmek isteyen
öğrenciler, İstanbul ve İzmir’den Ankara’ya yola çıktı. Ankara Ulus'ta
düzenlenmesi planlanan eyleme Ankara Valiliği izin vermedi. Öğrenciler
Ankara girişinde durduruldu ve darp edilerek gözaltına alındı.129 Haksız
gözaltılar konusunda CHP heyeti CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Mersin Milletvekili Alpay
Antmen, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal görevlendirildi. Heyet, Ankara'da
gözaltına alınan yaklaşık 51 öğrencinin Emniyette yanına giderek destek
oldu. CHP'li Bülbül ve Bankoğlu milletvekilleri yaptıkları açıklamada
"Anayasal hak ve özgürlükleri kullanmak isteyen gençlerimizi derhal
serbest bırakın!" ifadeleri kullanıldı.130 İfadelerinin ardından öğrenciler
serbest bırakıldı.

128

129

130

CİMER açıkladı: 183 bin 934 öğrenci yurtsuz
https://www.gazeteduvar.com.tr/cimer-acikladi-183-bin-934-ogrenci-yurtsuz-haber-1537524 Erişim Tarihi:
05.10.2021
Ankara'daki 'Barınamıyoruz' eylemi: 90'a yakın gözaltı var
https://tr.sputniknews.com/20211212/barinamiyoruz-eylemi-icin-ankaraya-giden-ogrencilere-gozalti1051685490.html Erişim Tarihi: 12.12.2021
CHP'li milletvekillerinden Ankara'da gözaltına alınan öğrencilere destek: Gençlerimizi derhal serbest bırakın!
https://www.haberankara.com/gundem/chp-li-milletvekillerinden-ankara-da-gozaltina-alinan-ogrencilereh183124.html Erişim Tarihi: 12.12.2021
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GEÇİNEMİYORUZ EYLEMLERİ

Yükselen enflasyon karşısında hayatlarını idame ettiremeyen yurttaşlar
Türkiye’nin pek çok ilinde “geçinemiyoruz” sloganlarıyla sokaklara çıktı.
Ankara’da “Geçinemiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis
izin vermedi. Kızılay’daki Çankaya Belediyesi önünde yapılmak istenen
eylem öncesinde, polis belediyenin önünü çevik kuvvet ve sivil ekiplerle
çevirdi. Belediyenin önüne gitmek isteyen küçük gruplara polis müdahale
etti. Polisin müdahalesi sonrasında 17 kişi gözaltına alındı. 131
Yine Ankara’nın farklı mahallelerinde akşam saatlerinde AKP iktidarının
ekonomi politikalarını pencere ve balkonlarından tencere tava çalarak
protesto etmeye başlayan yurttaşlar daha sonra sokaklara çıktı. "Hükümet
istifa" sloganları atan yurttaşlara polis bir süre sonra müdahale etti. 132
İstanbul Kadıköy’de dolar kurunun yükselmesini protesto etmek isteyen
gruba polis müdahale etti. Çok sayıda eylemci gözaltına alınırken, bölgeye
ek gözaltı minibüsleri getirildi.
Öte yandan İstanbul Kurtuluş, Avcılar, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde de bir
yürüyüş gerçekleştirilerek zamlar protesto edildi. Gözaltına alınan
eylemciler ise gece saatlerinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest
bırakıldı.133
Eskişehir'de yürüyüş düzenleyen yurttaşlara polis müdahale etti. Aralarında
TİP üyelerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.134
İzmir Buca'da da hükümeti protesto etmek üzere Şirinyer Metro girişinde
toplanmaya başlayan yurttaşlara polis müdahale etti. 135

131

132

133

134

135

Ankara'da 'geçinemiyoruz' eyleminde 17 gözaltı
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ankarada-gecinemiyoruz-eyleminde-17-gozalti-1888427
Erişim
Tarihi: 28.11.2012
Yurttaşlar zamlara ve rekor kıran döviz kurlarına isyan etti, sokağa döküldü!
https://www.evrensel.net/haber/448560/yurttaslar-zamlara-ve-rekor-kiran-doviz-kurlarina-isyan-etti-sokagadokuldu Erişim Tarihi: 24.12.2021
İstanbul'da dolar eylemine müdahale
https://odatv4.com/siyaset/istanbul-da-dolar-eylemine-mudahale-222304 Erişim Tarihi: 24.11.2021
Yurttaşlar zamlara ve rekor kıran döviz kurlarına isyan etti, sokağa döküldü!
https://www.evrensel.net/haber/448560/yurttaslar-zamlara-ve-rekor-kiran-doviz-kurlarina-isyan-etti-sokagadokuldu Erişim Tarihi: 23.11.2021
Yurttaşlar zamlara ve rekor kıran döviz kurlarına isyan etti, sokağa döküldü!
https://www.evrensel.net/haber/448560/yurttaslar-zamlara-ve-rekor-kiran-doviz-kurlarina-isyan-etti-sokagadokuldu Erişim Tarihi: 23.11.2021
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Sendika ve Odalar ile siyasi partilerin "Geçinemiyoruz" eylemleri daha
sonraki günlerde de devam etti. Eylemler Ankara, İstanbul ve İzmir gibi
illerin yanı sıra Antep, Manisa, Elazığ, Kocaeli, Kayseri, Erzincan gibi pek
çok kentte sürdürdü.136
3. Güvenli ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı
●

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, AKP'nin iktidara geldiği 3
Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar en az 28 bin 380 işçinin iş
cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamasında aradan geçen 19
yılda AKP’li kurmayların dilinden “ekonomik kalkınma”, “büyüme”, “İleri
Türkiye”, “yeni Türkiye” ve “yerli-milli” sözlerinin eksik olmadığını
hatırlatan İSİG Meclisi, "Ancak Türkiye işçi sınıfı ve halkımız açısından
değişen bir şey yok. Aksine her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan
yasalar, giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı
süreklileşen bir baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği
bir iş cinayetleri rejimi. İşte 19 yılın özeti bu" dedi.
Yıllara göre (2002-2011 dönemi verileri SGK, 2012-2021 dönemi verileri
İSİG Meclisi tespitidir) iş cinayetleri ise şöyle:
2002 yılının son iki ayında en az 146 işçi
2003 yılında en az 811 işçi
2004 yılında en az 843 işçi
2005 yılında en az 1096 işçi
2006 yılında en az 1601 işçi
2007 yılında en az 1044 işçi
2008 yılında en az 866 işçi
2009 yılında en az 1171 işçi
2010 yılında en az 1454 işçi
2011 yılında en az 1710 işçi
2012 yılında en az 878 işçi
2013 yılında en az 1235 işçi

136

"Geçinemiyoruz" eylemleri sürüyor: "Zamlar geri alınsın, halktan yana bütçe istiyoruz"
https://www.evrensel.net/haber/448889/gecinemiyoruz-eylemleri-suruyor-zamlar-geri-alinsin-halktan-yanabutce-istiyoruz Erişim Tarihi: 27.11.2021
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2014 yılında en az 1886 işçi
2015 yılında en az 1730 işçi
2016 yılında en az 1970 işçi
2017 yılında en az 2006 işçi
2018 yılında en az 1923 işçi
2019 yılında en az 1736 işçi
2020 yılında en az 2427 işçi
2021 yılının ilk on ayında en az 1847 işçi137
Ekim ayında en az 165, yılın ilk on ayında ise en az 1853 işçi, iş
cinayetlerinde yaşamını yitirdi.138 Kasım ayında ise en az 164 işçi hayatını
kaybetti. Yaşamını yitiren emekçilerin 149’u ücretli çalışan, 15’i çiftçi ve
esnaf oldu. 23’ü kadın işçi, 141’i erkek işçiydi. Kadın işçi cinayetleri tarım,
gıda, eğitim, ticaret, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında meydana
geldi. Göçmen/mülteci işçilerin ise 7’si hayatını iş cinayetinde kaybetti.139
●

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi dönemi
nedeniyle 2020 yılında iş kazalarında yüzde 9 azalış olmasına rağmen, sağlık
hizmetlerindeki iş kazalarının yüzde 37 arttığını bildirdi. İlgezdi’nin, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden hazırladığı ‘Pandeminin İlk Yılında
İnsan Sağlığı Hizmetlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Raporu’na
göre, Geçici İş Göremezlik Ödeneğine” neden olan hastalık olayı sayısı
2020’de 2019’a göre yüzde 157 arttı. İlgezdi verilerle ilgili şunları paylaştı:
“Pandemi koşulları nedeniyle iş kazaları azaldı, 18 bin 840 iş kazası
meydana geldi. 2015-2020 yılları arasında meydana gelen toplam 57 bin 439
iş kazasının yüzde 33’ü ise pandeminin ilk yılında kayıt altına alındı.
Pandeminin yıkıcı etkisine rağmen 2020’de insan sağlığı hizmetleri alanında
görev yapan yalnızca 119 sağlık çalışanı meslek hastalığına yakalanmış.

137

138

139

AKP iktidarında en az 28 bin 380 işçi hayatını kaybetti
https://www.evrensel.net/haber/446797/akp-iktidarinda-en-az-28-bin-380-isci-hayatinikaybetti?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=196&utm_campaign=03-11202111:53
Erişim Tarihi: 4.11.2021
Ekim ayında en az 165, 2021'in 10 ayında ise en az 1853 işçi hayatını kaybetti
https://www.evrensel.net/haber/447791/ekim-ayinda-en-az-165-2021in-10-ayinda-ise-en-az-1853-iscihayatini-kaybetti Erişim Tarihi: 15.11.2021
On bir ayda en az 2 bin 17 işçi hayatını kaybetti https://www.birgun.net/haber/on-bir-ayda-en-az-2-bin-17isci-hayatini-kaybetti-369811 Erişim Tarihi: 18.12.2021
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2020 yılında Türkiye genelindeki tüm iş kollarından toplam 151 sigortalının
meslek hastalığına yakalandığını göz önüne alırsak hastalananların yüzde
79’u insan sağlığı hizmetlerinde çalışıyordu. Meslek hastalığına yakalanarak
ölen herhangi bir sigortalı kaydı yok.”140

140

141

142

143

●

Atama bekleyen 23 yaşındaki öğretmen Fedai Altun, geçimini sağlamak
inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Fedai
Altun’un sosyal medya hesabından en son 8 Ekim günü inşaata çalışırken
paylaştığı gönderide “Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)” sözleri
yer aldı.141

●

Mersin'de eşarbının takıldığı narenciye paketleme makinesine kapılan 13
yaşındaki çocuk işçi Suriyeli Ula Kerem hayatını kaybetti.142

●

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim
Dalı‘nda öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Dr. Öykü Didem Aydın,
2017-2021 yılları arasında gördüğü mobbing nedeniyle üniversiteden
yaşamak için istifa ettiğini açıkladı. Aydın sosyal medya hesabından
paylaştığı mesajında, “Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kalan tek
anayasa hukuku öğretim üyesi olarak ‘yaşamak için’ istifa ettim. Bir politik
mobbing tarafından açık hedef haline getirilmiştim. 2017-2021 yılları
arasında bir iftirayı sahiplenip aleyhime bir dizi soruşturma açtılar” diye
yazdı.143

●

İstanbul Aile Hekimliği Platformu, aile hekimlerine yönelik uygulanan ceza
yönetmeliğiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, ceza
yönetmeliğindeki haksızlıklara dikkat çekilerek, “Herhangi bir sebeple açığa
alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve
bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor” ifadelerine yer
verildi. Platform, “Tüm dünyada, 2 yıla yakın süredir pandemi ile mücadele

CHP’li İlgezdi: İş kazaları sağlık hizmetlerinde yüzde 37 arttı
https://medyaport.net/2021/11/08/chpli-ilgezdi-is-kazalari-saglik-hizmetlerinde-yuzde-37-artti/
Erişim
Tarihi: 9.11.2021
Ataması yapılmayan öğretmen, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi!
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/atamasi-yapilmayan-ogretmen-insaatta-calisirken-elektrik-akiminakapilarak-yasamini-yitirdi-1884003 Erişim Tarihi: 12.11.2021
Paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti
https://tr.sputniknews.com/20211116/paketleme-makinesine-kapilan-13-yasindaki-suriyeli-cocuk-iscihayatini-kaybetti-1050867829.html Erişim Tarihi: 16.11.2021
Doç.Dr.Öykü Aydın istifa etti,
https://medyascope.tv/2021/10/07/doc-dr-oyku-didem-aydin-hakkimda-acilan-butun-sorusturmalardaaklandim-yillardir-suren-mobbing-sonucu-ise-hayati-tehlikem-oldugu-icin-hukuk-fakultesinden-istifaettim/, Erişim Tarihi: 1.11.2021
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eden sağlık çalışanları el üstünde tutulurken, alkışlanırken, maalesef
ülkemizde aile hekimliği çalışanları için alkışla başlayan bu süreç 30
Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme
Yönetmeliği ile cezalandırılarak devam etmektedir. (...) Aile hekimliğinin
11 yıllık sürecinde aile hekimliği çalışanları hem özlük hakları hem elde
edilen gelir konusunda maalesef hep geriye gitmiştir. Sürekli eklenen
görevlere rağmen ücret kayıpları giderek artmaktadır.” ifadelerine yer
vererek 7 Ekim 2021’de iş bırakacaklarını ve aynı gün saat 12.00’de
Yenikapı’da miting yapacaklarını duyurdu.144 7 Ekim 2021 günü Sağlık
Bakanlığı’nın, yürürlüğe koyduğu ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme
Yönetmeliği’ne karşı İstanbul Aile Hekimliği Platformu üyesi bir grup aile
hekimleri ve çalışanları Çemberlitaş’ta bulunan İl Sağlık Müdürlüğü önünde
basın açıklaması yaptı. İstanbul Aile Hekimliği Platformu üyeleri, sözleşme
geri çekilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu. Yenikapı’da
yapmak istedikleri mitinge valilik tarafından izin verilmediğini belirten
platform üyeleri, saat 12.00’de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde
taleplerini dile getirdi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Dr.
Yasemin Çelik, “Mart 2020’de sağlık çalışanları için alkışlarla başladığımız
bu pandemi döneminde biz aile hekimleri emeklerinin hiçe sayıldığı, iş
güvencelerinin ellerinden alındığı yönetmelik ile 1 Temmuz 2021 günü karşı
karşıya kaldık” dedi.145
●

Ankara Şehir Hastanesi'nde nöbet tuttuktan sonra evine dönerken kaza
yapan 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Berin Şen, hayatını kaybetti. Tıp
fakültesinden yeni mezun olan ve Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) kazanan
Şen'in Temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde
asistan doktor olarak göreve başladığı ve kazanın olduğu gece 36 saatlik
gece nöbetinden çıktığı öğrenildi. 146
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Rümeysa Berin Şen’in yitirmesi üzerine,
26 Ekim 2021 günü asistan hekimlerin çalışma koşulları ile ilgili Sağlık

144

145

146

Aile hekimleri, ceza yönetmeliğine karşı 7 Ekim'de iş bırakacak,
https://www.dokuz8haber.net/aile-hekimleri-ceza-yonetmeligine-karsi-7-ekimde-is-birakacak,
Erişim Tarihi: 10.10.2021
Aile hekimleri sokağa çıktı: Sözleşmeyi geri çekin
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aile-hekimleri-sokaga-cikti-sozlesmeyi-geri-cekin-6692699/
ErişimTarihi: 7 Ekim 2021
Nöbetten dönen asistan hekim trafik kazasında hayatını kaybetti
https://bianet.org/bianet/yasam/252265-nobetten-donen-asistan-hekim-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti
Erişim Tarihi : 24.10.2021
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Bakanlığına bir yazı yazdı. Uzun çalışma sürelerinin hem hekim hem de
sağlık hizmeti alanlar için olumsuz etkiler yaratacağının vurgulandığı
yazıda, “Bu vahim olayın ardından bir kez daha asistan hekimlerin çalışma
koşullarına yönelik bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda
tarafımıza bilgi verilmesini talep eder, bu konuda Türk Tabipleri Birliği’nin
görüşleri de alınmak suretiyle hızla düzenlemeler yapılarak hekimlerin
çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatırız"
denildi.147

147

148

149

150

●

Öte yandan zamlar karşısında geçinemez hale gelen sağlıkçılar, çeşitli
engellerle nöbete gidemeyen arkadaşların nöbetini satın alıyor. Bu sistemin
bir yanı yoksulluğa, bir yanı ağır iş yüküne dayanıyor.148

●

Eşrefpaşa Hastanesi'nin Acil Servis'ine bugün öğle saatlerinde iğne
yaptırmaya gelen N.D., işlemin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri
Caner İrat ile Uğur Kurt'a saldırdı. Saldırının ardından hastaneni başhekimi
Op. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, acil servis önünde basın
açıklaması yaptı. Başhekim Op. Dr. Demirel, “Her seferinde sağlık
çalışanlarına yapılan şiddete karşı direneceğiz. Biz hiç tanımadığımız
kişilere canımız pahasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kimsenin de bize, bu
kutsal görevi yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye
hakkı yok" dedi.149

●

Mardin'deki özel bir hastanede M.A., annesine yanlış ilaç verdiğini öne
sürdüğü Dr. Bayram Yıldız’ı, başına kolonya şişesiyle vurup, yaraladı. Dr.
Yıldız’ın şikayeti üzerine M.A. gözaltına alındı.150

●

Didim Devlet Hastanesi’nde de bir sağlık çalışanına şiddet olayı meydana
geldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün aşırı alkollü
olduğunu tespit etti. Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir
D. elleri kelepçelenerek hastanenin acil servisine getirildi. Bir süre sonra acil

TTB, Sağlık Bakanlığına asistan hekimlerin çalışma koşullarını sordu
https://bianet.org/bianet/saglik/252406-ttb-saglik-bakanligina-asistan-hekimlerin-calisma-kosullarini-sordu
Erişim Tarihi: 26.10.2021
Hastanelerde satılık nöbet dönemi!
https://www.evrensel.net/haber/449825/hastanelerde-satilik-nobet-donemi Erişim Tarihi: 11.11.2021
İğne yaptırmaya geldiği hastanede güvenlik görevlilerini darp etti
https://www.gercekgundem.com/guncel/308953/igne-yaptirmaya-geldigi-hastanede-guvenlik-gorevlilerinidarp-etti Erişim Tarihi: 26.10.2021
Mardin'de bir hasta yakını doktora saldırdı
https://www.evrensel.net/haber/450857/mardinde-bir-hasta-yakini-doktora-saldirdi?a=tIDj Erişim Tarihi:
22.12.2021
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serviste nöbetçi olan 26 yaşındaki Dr. Doğancan Kılıç, muayene için
getirilen Tahir D.’den kabine geçmesini istedi. Bu sırada zanlı, hekime
yaklaşarak polislerin gözü önünde kafa attı. Aldığı darbe sonucu Kılıç’ın sağ
kaşı yarıldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi, olaydan 11 saat sonra da serbest bırakıldı.151 Konuyla ilgili Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca tweet attıktan sonra, Kılıç tutuklandı.

151

152

154

●

Şanlıurfa'da bir yakınına ilaç yazılmadığı iddiasıyla aile hekimiyle diğer
çalışanlarla tartışıp, aile sağlığı merkezinin kapısıyla pencerelerini
yumruklayıp gözaltına alınan İsmail A. ile Abdulkadir A., adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.152

●

Devlet hastanesinde görevli doktor ve personele, “Şerefsizler, hayvan
herifler, size ne yapacağımı biliyorum” diyen eski milletvekili Kazım
Ataoğlu ve kardeşi 440 lira para cezasına mahkum edildi.153

●

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın, 28 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı
etkinliğe katılımla ilgili açıklamada bulundu. Öztunç, sosyal medya
hesabında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık personeline
gönderilen bir mesajı, "Vatandaş ilgi göstermeyince Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı personeli Erdoğan’ın perşembe günü Ankara’daki millet bahçesi
açılışına zorunlu olarak götürülüyor. Ama unuttukları, zorla güzelliğin
olmayacağı, taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği" notuyla paylaştı.154

●

PTT İstanbul Şişli Dağıtım Merkezi’nde çalışan üç işçi işten atıldı, bir işçi
de sürgün edildi. İşçiler haklarını istedikleri için işten atıldıklarını söylerken,
“Bizden özür dilesinler ve işimize iade etsinler” çağrısında bulundu. 9 yıl
boyunca dağıtım merkezinde çalışan işçilerden Mehmet Bozkurt ise Sirkeci
PTT Başmüdürlüğü önünde eylem başlattı. Bozkurt işten atılma sürecini
şöyle anlattı:

Sağlıkta şiddet yine cezasız kaldı
https://www.birgun.net/haber/saglikta-siddet-yine-cezasiz-kaldi-369971 Erişim Tarihi: 20.12.2021
Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezine saldıran kişiler serbest bırakıldı
https://www.medimagazin.com.tr/hekim/aile-hekimligi/tr-sanliurfada-aile-sagligi-merkezine-saldirankisiler-serbest-birakildi-2-21-97647.html, Erişim Tarihi: 1.11.2021
153
Doktoru tehdit eden eski milletvekiline 440 lira ceza
https://www.gazeteduvar.com.tr/doktoru-tehdit-eden-eski-milletvekiline-440-lira-ceza-haber-1540380
Erişim Tarihi: 2.11.2021
CHP’li vekil açıkladı: Erdoğan’ın açılışlarına onları götürüyorlar
https://www.odatv4.com/guncel/chp-li-vekil-acikladi-erdogan-in-acilislarina-onlari-goturuyorlar-220085
Erişim Tarihi: 26.10.2021
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“Beni kod 49’la işten attılar. Bu koda göre bana verilen görevi yapmamışım.
Ne bir savunma aldılar ne de bir imza. Bir ay önce işe gittiğimde ‘seni işten
attık’ diyerek kapı dışına attılar. Ben işimi nasıl yapmamışım bana bunu
anlatmaları gerekiyor? Zaten yaptığımız işleri günlük olarak
kaydediyorduk. Eğer yaptığımız işlere bakarlarsa yalan söylediklerini
anlayacaklar. Ben hakkımı aradığım için işten atıldım.”155

155

156

157

158

●

Uğur Tekstil fabrikasında işçiler DİSK Tesktil sendikasında örgütlenerek
Ekim ayında Çalışma Bakanlığından yetki belgesi aldı. Sendikanın yetkiyi
almasının ardından, Ekim ayı sonunda fabrika yönetimi işlerin yetersizliğini
gerekçe göstererek kapandıklarını belirtti. 300 işçi işsiz kaldı ve direnişe
başladı. Direnişin ardından fabrika tekrar açılarak toplu sözleşme kararı
alındı. Ancak sözleşme süreci başlamak üzereyken DİSK Tesktil, direniş
boyunca süreci yürüten bölge temsilcisi Mehmet Türkmen’i ‘sendika
yönetimiyle uyumsuzluk’ gerekçesiyle 11 Kasım’da işten çıkardı.156

●

Cumhuriyet Gazetesinden, sendikalı olmaları nedeniyle bazı çalışanların
işten atıldığı iddia edildi. Türk Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamada157
“Cumhuriyet gazetesinde sekiz gazetecinin işten atılması sendikal
örgütlülüğümüze yönelik bir hamledir. İşten atılan sekiz meslektaşımızın
tamamı Sendikamız üyesidir. Toplu pazarlık masasına oturmadan önce
üyelerimizi istifaya zorlayan anlayış, imzalanan sözleşmeye rağmen devam
etmektedir. Bu tutum Cumhuriyet’e yakışmamaktadır.” dedi.

●

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin, 4 Aralık Dünya Madenciler
Günü kapsamında hazırladığı rapora göre AKP döneminde en az bin 890
madenci iş cinayetinde yaşamını yitirdi. İSİG Meclisi raporda “12 Eylül
1980’le başlayan neoliberal politikalar, AKP iktidarı döneminde
derinleştirildi. AKP’li yıllarda da madenci katliamları artarak devam etti”
ifadelerine yer verildi.158

Üç PTT işçisi işten atıldı: Derdimiz para değil, bizden özür dileyin
https://www.gazeteduvar.com.tr/uc-ptt-iscisi-isten-atildi-derdimiz-para-degil-bizden-ozur-dileyin-haber1542219 Erişim Tarihi: 18.11.2021
100 işçi işten atıldı, direniş kapıya dayandı
https://www.birgun.net/haber/100-isci-isten-atildi-direnis-kapiya-dayandi-366505 Erişim Tarihi: 22.11.2021
Cumhuriyet yönetimini işten atılan arkadaşlarımızı geri almaya çağırıyoruz
https://tgs.org.tr/cumhuriyet-yonetimini-isten-atilan-arkadaslarimizi-geri-almaya-cagiriyoruz/
Erişim Tarihi: 29.11.2021
AKP’nin neoliberal politikaları 1890 madenciyi ölüme götürdü
https://www.birgun.net/haber/akp-nin-neoliberal-politikalari-1890-madenciyi-olume-goturdu-368032 Erişim
Tarihi: 4.12.2021
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159

160

161

●

Balıkesir'de saat 10'dan sonra alkol satışı yaptığı ihbarı üzerine polis
tarafından hakkında tutanak tutulan ve bu tutanağa dayanılarak mahkeme
tarafından 42 bin 76 lira idari para cezasına çarptırılan tekel bayii sahibi
Gurbet Çoban'ın başvurusunda Anayasa Mahkemesi (AYM), silahların
eşitliği ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
AYM, verdiği kararda Çoban'ın itirazının kamu görevlilerince düzenlenen
tutanakların içeriğinin gerçeklik karinesine dayalı olarak reddedilmesi
nedeniyle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğini belirtti ve adil yargılama
kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlal edilmesinin sonuçlarının
ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar
bulunduğunu ifade etti.159

●

Teksif sendikasının uzun yıllar örgütlü olduğu İpek İş Mensucat Türk
tekstilde çalışan işçiler 2018 yılında imzalanan üç yıllık sözleşmeye tepki
göstererek yaklaşan yeni sözleşme öncesi sendika değişikliği istedi. Bunun
üzerine 7 işçi işten atıldı. Bu kapsamda, sendika değiştirme haklarının
tanınmasını isteyen işçiler fabrika önünde eylemlerine devam ederken,
mesai arkadaşları işten atılan işçilerle dayanışmak için eylem yaptı.160

●

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde
KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük
puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya geldi.161 Gelişmenin
ardından harekete geçen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gece yaptığı
açıklamada, konuyu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i
ziyaret edeceğini duyurdu ancak MEB Bakanı Özer, Kılıçdaroğlu’nun
randevu talebini reddetti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet MEB’e gitti.
Ancak ziyareti öncesi bakanlığın kapısının zincirlenerek kilitlendiği
görüldü. Bakanlığın kapısında açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Bütün anne
babalara sesleniyorum, onlar adına konuşuyorum. Haksızlık var,
hukuksuzluk bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa
uğrayanlar Danıştay'a gitti, Danıştay bunları tescilledi. Öğretmene haksızlık

AYM, polis tutanağıyla ceza alan tekel sahibinin başvurusunda hak ihlali kararı verdi
https://www.gazeteduvar.com.tr/ihd-hapishaneler-insan-haklari-ihlal-merkezlerine-donustu-haber-1545427
Erişim Tarihi: 15.12.2021
İpek İş Tekstilde sendika değiştirdiği için işten atılan işçilere arkadaşlarından destek,
https://www.evrensel.net/haber/444407/ipek-is-tekstilde-sendika-degistirdigi-icin-isten-atilan-iscilerearkadaslarindan-destek?a=449, Erişim Tarihi: 10.09.2021
Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmadı
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kemal-kilicdaroglu-milli-egitim-bakanligina-alinmadi-6858253/
Erişim Tarihi: 30.12.2021
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yapamazsınız, böyle bir tabloya izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğradığını
söyleyen herkese hukuki desteği vereceğiz" diye konuştu.162
●

Milli Piyango'yu da elinde bulunduran Demirören Medya; bünyesinde
bulunan Hürriyet, Milliyet, Kanal D, CNN Türk ve Posta gibi kuruluşlarda
çalışan gazeteciler için yılbaşında çekiliş düzenleme kararı aldı. Çekilişi de
çalışanlara mail atarak duyurdu. Gönderilen mailde, "Demirören Medya
ailesinde çalışan 11 kişiyi çekilişle 400 TL'lik A101 hediye çeki bekliyor"
denildi. Hediye çeki verilecek olan kişi sayısının 11 olması, çalışanlar
tarafından tepki topladı. Kurumda binlerce çalışanın olduğu ve bu sayının
yetersiz olduğu belirtildi.163

4. Sağlık Hakkı

162

163

164

165

●

SGK, 8 Eylül 2021’den itibaren boğaz spreyleri, kas gevşetici kremler gibi
52 ilacı ödeme listesinden çıkardı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel
Başkanı Ecz. Nurten Saydan, "Vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve
cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak" dedi.164

●

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve BAĞ-KUR prim borcu olan milyonlarca
yurttaş eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak’tan itibaren kamu sağlık
hizmetinden yararlanamayacak. GSS kapsamında olup prim borcunu
zamanında ödeyemeyen işsizlerin, okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin,
işyerini kapatmak zorunda kalan esnafın, çiftçinin ve ev hizmetlerinde
çalışan kadınların yeni yılda Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve devlet
üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmaları
mümkün olmayacak.165

●

CHP, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının TBMM’de araştırılmasını
talep etti. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından hazırlanan
Meclis Araştırma Önergesinin gerekçesinde, Türkiye'de hekimlere 100
hasta randevusu dayatıldığı ve sağlık çalışanlarının 36 saat nöbete zorlandığı

Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
https://www.sondakika.com/politika/haber-son-dakika-kilicdaroglu-meb-e-giremedi-14634390/
Erişim
Tarihi: 30.12.2021
Demirören Medya'da yılbaşı çekilişi: 400 TL'lik A101 hediye çeki https://www.gazeteduvar.com.tr/demirorenmedyada-yilbasi-cekilisi-odul-400-tllik-a101-hediye-ceki-haber- 1546700 Erişim Tarihi: 24.12.2021
Yarından itibaren 52 ilacın ücreti yurttaşın cebinden çıkacak,
https://www.birgun.net/amp/haber/yarindan-itibaren-52-ilacin-ucreti-yurttasin-cebinden-cikacak362046? twitter_impression=true, Erişim Tarihi: 1.11.2021
Milyonların sağlık hakkı tehlikede!
https://www.birgun.net/haber/milyonlarin-saglik-hakki-tehlikede-370826 Erişim Tarihi: 27.12.2021
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belirtildi. Önergenin gerekçesinde, şu değerlendirmeler yapıldı:
“Türkiye'nin artan nüfusu ve sağlık hizmetlerine olan, katlanarak artan
ihtiyacın karşılanamaması ve yanlış politikalar nedeniyle sağlık
emekçilerinin çalışma koşulları da insan hakları ile bağdaşmayacak bir
noktaya erişmiştir. Türkiye dünyadaki 47 ülke içinde hastane yatağı
kapasitesinde 38'inci sırada bulunmaktadır. Türkiye'de 100 bin kişiye 281
yatak düşerken bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama 504'tür.
Kişi başına düşen doktor sayısında ise Türkiye 42 ülke içinde 41'inci sırada
bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki sağlık
personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635, bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin
969'u da hemşiredir. OECD ülkelerinde bir hemşire başına düşen hasta
sayısı ortalama 102 iken Türkiye'de bu oran 431'dir.166

166

167

168

●

Koronavirüs salgınıyla mücadele edemeyen ve salgının seyrine dair birçok
veriyi gizleyerek tepkilere neden olan Sağlık Bakanlığı’nın, Covid-19’dan
sonraki en ölümcül bulaşıcı hastalıkların başında gelen veremle (tüberküloz)
de mücadele edemediği ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı verem teşhisinde
kullanılan PPD Tüberkülin solüsyonunu satın alamadı. Depolardaki son
kullanma tarihi geçen PPD Tüberkülin solüsyonlarının kullanılması için de
resmi yazı yayınlayarak bir skandala imza attı.167

●

Türkiye'de, 2021 yılında 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek,
1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas,
2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi
organ nakli bekliyor.168

●

Türk Eczacıları Birliği (TEB) "Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden,
meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler, piyasada pek çok ilacın
bulunmadığını gösteriyor. Şu anki tabloda 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor,
eczacılarımız ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşıyor"

Kişi başına düşen doktor sayısında sondan birinciyiz
https://www.gercekgundem.com/siyaset/308925/kisi-basina-dusen-doktor-sayisinda-sondan-birinciyizsaglik-emekcilerinin-calisma-kosullari-meclis-gundeminde Erişim Tarihi: 26.10.2021
Bir skandal da verem teşhisinde https://www.birgun.net/haber/bir-skandal-da-verem-teshisinde364012 Erişim Tarihi: 2.11.2021
Türkiye'de 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor
https://www.birgun.net/haber/turkiye-de-26-bin-894-kisi-organ-nakli-bekliyor-364687
Erişim
6.11.2021

Tarihi:
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açıklamasında bulundu. TEB'den piyasada bulunamayan bazı ilaçlarla ilgili
yazılı açıklama yapıldı.169

169

170

171

●

Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül,
döviz kurlarındaki artışın diş tedavisinde kullanılan ürünlerin fiyatlarını
artırdığına dikkat çekerek ürünlerin son bir yılda neredeyse yüzde 100
oranında zamlandığının altını çizdi. “Yüzde 100 oranda zamlanan ürünleri
şu anda fahiş fiyatlarla bile temin edemediklerine” işaret eden Gül, diş
hekimlerinin tedavileri için gereken en temel ilaçlardan biri olan anestezik
solüsyonun bile tedarik edilemediğini vurguladı. MHRS’de randevu
alamayan yurttaşların doğrudan ağız ve diş sağlığı merkezlerine giderek
sağlık hizmeti almaya çalıştığını belirten Gül, “Diş hekimleri MHRS’den
randevu alan hastalar dışında ayaktan gelen hastalara yetişemiyor. Ayrıca
2020 Mart ayından beri filyasyon, diş hekimleri üzerinden yürütülüyor. Son
aylarda azalsa da birçok meslektaşımız hâlâ bu temaslı takibi uygulamasında
ve asıl görevlerine dönmüş değil” bilgisini paylaştı. Gül, “Eskiye nazaran
çok daha fazla önlem alınması gerekiyor, muayene ve tedavi
prosedürlerindeki değişiklikler nedeniyle süreler uzuyor. Randevu almadan
gelen hastalar, randevu alan hastalardan fazla ve düzensiz. Bu artan hasta
sayısı ve tedavi ihtiyacına yanıt vermenin imkânsızlığı da her zaman dile
getirdiğimiz diğer etkenlerle birlikte şiddet vakalarını artırıyor” dedi.170

●

İşçilere uygulanan mobbing ile anılan A101 mağazalarında son kullanma
tarihi yaklaşmış ya da geçmiş ürünlerin kasada zorla kasiyerlere sattırılması
iddiaları daha önce gündeme gelmişti. Ancak Artvin'de yer alan şubesinden
yayınlanan görüntüler tüketicileri dehşete düşürdü. Videoda çalışanların
asetonla ürünlerin son kullanma tarihini sildiği görüldü.171

●

Tıbbi cihaz sektöründe yaşanan sorunların döviz kurundaki artışla krize
dönüştüğünü belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sektör
temsilcilerinin bakanlıklara, alacaklarının ödenmemesi takdirde pazartesi
gününden itibaren ürün tedarikini durdurmak zorunda kalacaklarına yönelik

Türk Eczacıları Birliği: 645 kalem ilaç piyasada yok
https://www.birgun.net/haber/turk-eczacilari-birligi-645-kalem-ilac-piyasada-yok-364827 Erişim Tarihi:
6.11.2021
Dövizdeki artış nedeniyle tıbbi malzemeye en az yüzde 100 zam geldi
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dovizdeki-artis-nedeniyle-tibbi-malzemeye-en-az-yuzde-100-zamgeldi-1894282 Erişim Tarihi: 21.12.2021
A101 hakkında skandal iddia: Tarihlerin asetonla sildirildiği görüntüler ortaya çıktı
https://www.gercekgundem.com/guncel/310767/a101-hakkinda-skandal-iddia-tarihlerin-asetonlasildirildigi-goruntuler-ortaya-cikti Erişim Tarihi: 6.11.2021
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bir yazı yazdıklarını açıkladı. Emir, “Acil travma ameliyatları bile durabilir,
bakanlıklar krizi yalnızca seyrediyor” dedi. Kamu ve üniversite
hastanelerinin 36 aylık vadeleri bulan borçlarının ödenmemesi nedeniyle
tıbbi cihaz sektörünün bir buçuk yıldır ciddi bir kriz içerisine itildiğini
belirten CHP’li Emir, hastanelerin artık ürün tedarik edememe tehlikesiyle
karşı karşıya kaldığını söyledi.172
●

Sağlık Bakanlığı'nın da borcunu ödemediği medikal sektöründe ameliyatlar
yapılamaz hale geldi. Bu durumun son mağduru da kolu kırılan 15 yaşındaki
Uygar oldu. 3 hastane gezen Uygar'ın ameliyatı, 13 gündür gerekli malzeme
bulunamadığı için yapılamıyor.173

5. İfade ve Basın Özgürlüğü

172

173

174

175

176

177

●

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Türkiye’de en az 59 gazeteci ve medya
çalışanı tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor.174

●

Çağdaş Gazeteciler Derneğinin Ekim ayı Medya İzleme Raporuna göre 30
gazetecinin 20 dava kapsamında hâkim karşısına çıktığını, bir gazeteciye 11
ay 20 gün hapis cezası verildi.7 yayın organında yayınlanan 19 haber
konusuna erişim engeli konulduğunu belirtti.175 Kasım ayında ise 6 haber
içeriğine, yayınlandığı 127 haber sitesi üzerinden erişim engeli konuldu. 93
kişinin yargılanmasına devam edildi. 2 basın mensubu gözaltına alındı; 3’ü
tehdit edildi, hedef gösterildi; 1’i saldırıya uğradı. 19 basın emekçisi işten
çıkarıldı. 176

●

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplan 35 haber konusuna erişim engelli
getirildi. 177 220 haber sitesinde ilgili haberlere ulaşılamadı.

●

17 gazeteci haber takibi sırasında gözaltına alındı.

CHP'li Emir'den tıbbi cihaz krizi açıklaması: Acil travma ameliyatları bile durabilir,
https://t24.com.tr/haber/chp-li-emir-den-tibbi-cihaz-krizi-aciklamasi-acil-travma-ameliyatlari-biledurabilir,998326, Erişim Tarihi: 04.12.2021
Kolu
kırılan
Uygar,
'malzeme'
olmadığı
için
13
gündür
ameliyat
olamıyor,
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kolu-kirilan-uygur-malzeme-olmadigi-icin-13-gundurameliyat-olamiyor-1892354, Erişim tarihi: 13.12.2021
34 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde
https://tgs.org.tr/cezaevindeki-gazeteciler/ Erişim Tarihi: 31.12.2021
ÇGD raporu: Ekim ayında 30 gazeteci hakim karşısına çıktı
https://www.gazeteduvar.com.tr/cgd-raporu-ekim-ayinda-30-gazeteci-hakim-karsisina-cikti-haber-1541591
Erişim Tarihi :12.11.2021
ÇGD kasım ayı medya raporu: 93 yargılama, 3 tehdit, 1 saldırı, 127 engel, 19 işten çıkarma
https://www.evrensel.net/haber/450086/cgd-kasim-ayi-medya-raporu-93-yargilama-3-tehdit-1-saldiri-127engel-19-isten-cikarma Erişim Tarihi: 13.12.2021
Kategori: Engelliweb – Erişime Engellenen Websiteleri, Haber Ve Sosyal Medya Hesap Ve İçerikleri,
https://ifade.org.tr/engelliweb/ Erişim Tarihi: 03.01.2021
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178

179

180

181

●

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 2020-2021 raporuna göre, 57 gazeteci
toplamda 144 gün gözaltında kaldı. 6 gazeteci gözaltındayken darp edildi.
101 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. 128 davada 274 gazeteci
yargılandı. Gazeteciler toplam 226 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına mahkûm
edildi. 62 haber sitesine ve 1411 haber içeriğine erişimin engellenmesine, 13
haberin içerikten çıkarılmasına karar verildi. RTÜK marifetiyle toplam
7.488.851,00 TL idari para cezası ve 41 defa yayın durdurma cezası verildi.
2019’da 892, 2020’de 322 basın kartı iptal edildi. BİK gazetelere toplam
212 gün ilân kesme cezası verdi. Cumhuriyet’e 90, Evrensel’e 63, BirGün’e
39; Sözcü ve Korkusuz’a ise toplamda 20 gün ilân kesme cezası verildi.178

●

Basın Konseyi, 2021 yılı "Basın Özgürlüğü" raporunu göre 2021 Dünya
Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 153’üncü sırada yer
aldı.179

●

18 Eylül 2019’da Evrensel gazetesine ilan durdurma cezası veren Basın İlan
Kurumu (BİK), belirtilen tarihten itibaren gazeteye bir tek ilan bile
vermediği gibi, 2019’dan bugüne toplamda 103 gün ilan kesme cezası verdi.
Gazetenin çalışanlarına basın kartı verilmiyor, sarı basın kartı olanların kartı
ise yenilenmiyor.180

●

T24, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat 2020'de partisinin grup
toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmaları üzerinden 20 soru ve 20
yanıt sıralayarak, "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip
Erdoğan’dır" ifadelerini kullanmasını haberleştirdi. Habere yaklaşık 2 yıl
sonra Erdoğan'ın talebinin ardından İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza
Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi. Kararda, "Talepte bulunan
vekili Av. Ahmet Özel'in 02.12.2021 tarihli dilekçesi ile bazı yayınlarda
kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia ve yayınlara erişimin engellenmesini
ve içeriğin yayından çıkarılmasını talep etmiştir" bilgisi verilirken, aynı gün
talebin kabul edildiği görüldü. 181

TGS Basın Özgürlüğü Raporu (2020-2021)
https://tgs.org.tr/tgs-basin-ozgurlugu-raporu-2020-2021/ Erişim Tarihi: 03.05.2021
Türkiye'nin basın özgürlüğü raporu: Medyada kanalizasyon patladı
https://www.indyturk.com/node/455286/haber/t%C3%BCrkiyenin-bas%C4%B1n%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-raporu-medyada-kanalizasyon-patlad%C4%B1
Erişim Tarihi: 3.01.2022
Evrensel 2022’ye böyle giriyor: İlan yok, kart yok, ceza çok
https://www.mlsaturkey.com/tr/evrensel-2022ye-boyle-giriyor-ilan-yok-kart-yok-ceza-cok/ Erişim Tarihi:
30.12.2021
Erdoğan talep etti: Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı haberine erişim engeli getirildi
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●

Geçen sene Çoklu Baro Yasasını protesto eden Baro Başkanlarının Meclis
bahçesindeki eylemini takip etmesinin engellenmesine itiraz eden Gazeteci
Sibel Hürtaş hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hürtaş’ın,
kendisine işkence ve kötü muamele eden polisler hakkında yaptığı suç
duyurusu ise takipsizlikle sonuçlandı.182

●

Türkiye’de 27 Nisan’da yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğünün
genelgesiyle kamusal alandaki eylemlerde görüntü kaydı alınması
yasaklanmıştı. Uygulamaya karşı açılan davada Danıştay, “yürütmeyi
durdurma kararı” aldı. Daire, EGM’nin genelgeyle basın özgürlüğünü
kısıtlayıcı yönde yasa koyucu (TBMM) yerine kural ve sınırlamalar
getirmeye çalıştığını, Anayasa’nın 7. ve 13. maddelerine aykırı olduğunu
söyledi. Kararda, “Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel
hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik
kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının
tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil emniyet genel
müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve
hürriyetlere
sınırlama
getirilmesinde
Anayasa’ya
uyarlılık
183
bulunmamaktadır” denildi. Karara İçişleri Bakanlığı itiraz etti.
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül,
genelgesinin Danıştay kararının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasındaki çekişmeye dikkat çekti.
Bülbül, Danıştay'ın kararı hakkında, "Genelge ne kadar antidemokratik,
ifade ve haber alma/verme özgürlüğü gibi hak ve özgürlükleri gasp ediyorsa
Danıştay’ın verdiği bu karar da o kadar demokratik, hak ve özgürlük yanlısı,
doğru bir karardır" şeklinde konuştu.184

●

182

183

184

Van’da beş yıldır devam eden ve her türlü siyasi etkinliğin yapılmasını da
engelleyen yasaklar kentte mesleğini yapan gazetecileri de hedef alıyor.
Gazeteciler, yasaklar gerekçe gösterilerek engelleniyor, darp ediliyor veya

https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/erdogan-talep-etti-kilicdaroglunun-grup-toplantisi-haberine-erisimengeli-ge-h192190.html Erişim Tarihi: 06.12.2021
Polisin engellediği Gazeteci Sibel Hürtaş’a dava, polislere takipsizlik
https://medyaport.net/2021/11/07/polisin-engelledigi-gazeteci-sibel-hurtasa-dava-polisleretakipsizlik/?doing_wp_cron=1636277949.1644289493560791015625 Erişim Tarihi: 9.11.2021
Danıştay Emniyet’in Görüntü Genelgesini Durdurdu
https://www.amerikaninsesi.com/a/danistay-emniyetin-goruntu-genelgesini-durdurdu/6309062.html Erişim
Tarihi: 11.11.2021
Danıştay'ın
Emniyet
genelgesi
kararında
'Soylu-Gül'
çekişmesine
dikkat
çekildi,
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/danistayin-emniyet-genelgesi-kararinda-soylu-gul-yorumu-1884004,
Erişim Tarihi: 11.11.2021
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gözaltına alınıyor. Bir çok STK temsilcisi ve gazeteci, bu yasakları ihlal
ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılanan arasında
gazeteci Ruşen Takva da vardı. Takva hakkında, Van’da 8 Ocak 2021
tarihinde düzenlenmek istenen bir basın açıklamasını ve yürüyüşü takip
ettiği için dava açıldı. İddianamede Takva’nın “yürüyüşü düzenleyen ve
yöneten konumunda olduğu” ve “uyarılara rağmen yasal olmayan gösteri ve
yürüyüşe devam ettiği” iddia edildi ve dokuz yıldan 18 yıla kadar hapis ile
cezalandırılması talep edildi. Takva, davanın 12 Ekim’de görülen ikinci
duruşmasında yeterli delilin oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.185

185

186

187

●

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Vedat Şorli’ye Facebook’tan
paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle 2017’de Cumhurbaşkanına
hakaretten (TCK 299) 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ‘ifade
özgürlüğü ihlali’ dedi.

●

Cumhurbaşkanına hakareti düzenleyen TCK 299'un ne Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'yle ne de ifade özgürlüğüyle bağdaşamayacağını
belirten AİHM "Devlet, Cumhurbaşkanı'nın itibarını savunmayı
amaçladığında ona özel bir koruma ayrıcalığı geliştiremez" dedi. TCK
299'un, kamu yararı olan meseleleri gündeme getirmede birey üzerinde
caydırıcı etki yapabileceğine vurgu yaptı. Karar ilk ve emsal olması
açısından önem taşıyor.186

●

Emniyet Genel Müdürlüğü, "#ölmüş" etiketi altında AKP’li Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a yönelik "hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici"
paylaşımlar gerekçesiyle 30 kişi hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını
duyurdu.187

●

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, gazetecilerin turkuaz basın kartı
almasını düzenleyen Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı.
Yönetmelik değişikliğiyle “sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına

Van’da bitmek bilmeyen yasaklar gazetecileri de hedef alıyor
https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-bitmek-bilmeyen-yasaklar-gazetecileri-de-hedef-aliyor/
Erişim
Tarihi: 19.10.2021
AİHM’in ilk 'Cumhurbaşkanına hakaret' kararından 'ihlal' çıktı
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/252037-aihm-in-ilk-cumhurbaskanina-hakaret-kararindan-ihlalcikti Erişim Tarihi: 19.10.2021
Erdoğan'a yönelik "#ölmüş" etiketiyle paylaşım yapan 30 kişi hakkında işlem başlatıldı
https://www.birgun.net/haber/erdogan-a-yonelik-olmus-etiketiyle-paylasim-yapan-30-kisi-hakkinda-islembaslatildi-364405 Erişim Tarihi: 4.11.2021
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uygun olarak yatırılmış olması” ibaresinin yerine “mücbir sebepler dışında
bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması” ibaresinin yanında
“suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek”,
“hedef gösterme, teşvik etme, meşru gösterme, övme”, “Taşıdığı sıfatın
saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle
basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması” gibi
ifadeler eklenmişti. Danıştay 10. Daire, basın meslek örgütlerinden üçünün
gazetecilerin turkuaz basın kartı almasını zorlaştıran hükümlerin iptali için
açtığı davada, Basın Kartı Yönetmeliği’nin yürütmesini oy çokluğuyla
aldığı kararla durdurdu.188

188

189

190

●

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kur hareketlerindeki
olumlu seyri, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları
üzerinden manipüle eden 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını
sosyal medya üzerinden duyurdu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan 26
kişinin yer aldığı listeyi paylaşan BDDK, “Sosyal medya ve yayın organları
üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları
dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz,
Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda
bulunmuştur” ifadelerini kullandı. BDDK’nın suç duyurusunda bulunduğu
isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu, İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz,
ekonomist Güldem Atabay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut,
gazeteci Emin Çapa ve yayıncı Selçuk Geçer de bulunuyor.189

●

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük
Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada Hükümetin, sosyal medyaya yönelik
düzenleme çalışmaları sürerken internet içerikleriyle ilgili de düzenleme
olacağına dair sinyal verdi. Erdoğan, "Dünyada internet içeriğini kimlerin
yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale
gelmiştir" dedi.190

Danıştay'dan karar: 'İletişim Başkanlığı'nın basın kartının kimlere verileceğini düzenleme yetkisi yok'
https://www.gercekgundem.com/medya/318060/danistaydan-karar-iletisim-baskanliginin-basin-kartininkimlere-verilecegini-duzenleme-yetkisi-yok Erişim Tarihi: 17.12.2021
BDDK listeyi genişletti: Tam 26 kişi hakkında suç duyurusu
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/bddk-listeyi-genisletti-tam-26-kisi-hakkinda-suc-duyurusu1895869 Erişim Tarihi: 27.12.2021
Erdoğan sinyali verdi: Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği…
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdogan-sinyali-verdi-dunyada-internet-icerigini-kimlerin-yonettigi1894449 Erişim Tarihi: 21.12.2021

68 | Adalet Raporu (Ekim-Kasım-Aralık 2021)

191

192

193

●

Demirören Medya, geçtiğimiz yıllarda medya, şans oyunları ve enerji gibi
sektörlerdeki alımlarını finanse edebilmek için Ziraat Bankasından çektiği
kredileri haberleştiren gazetecilere dava açtı. Yıldırım Demirören’in
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding’e ait şirket ilk olarak,
28 Ekim’de Cumhuriyet’te “En şanslı golfçü… Ziraat Bankası, kredi
karşılığı aldığı araziyi yine Demirören’e kiraladı” başlığıyla yayınlanan
haber için Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.191

●

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu 11 yönetim
kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, 24 Nisan 2020
tarihinde Ankara’daki Hacı Bayram Camisi'nde verdiği hutbenin içeriğiyle
ilgili yaptıkları basın açıklamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladıktan sonra, avukatların
yargılama usulüne göre iddianame hazırlayarak Ankara Batı 3. Ağır Ceza
Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme iddianameyi kabul
ederek Baro Başkanı Erinç Sağkan ve 11 Yönetim Kurulu üyesi hakkında,
'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle
görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açtı. Ankara 16'ncı Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlayan yargılamada, Baro Başkanı ve yöneticileri
hakkında TCK 125/1, 3 ve 5. fıkralarında düzenlenen suçlamalardan 1
yıldan 2 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Baro yönetimi ortak basın
açıklamasındaki ifadeler kapsamında başlatılan soruşturma için yine ortak
bir savunma metni verdi. Savunma metninde suçlamanın kabul edilmediği
belirtilerek, ifade özgürlüğü hakkını kullanıldığı bildirildi. Basın
açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz
olduğu ileri sürüldü.192 15 Kasım 2021 gününde davanın ilk duruşması
başladı. Duruşma öncesi açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman
Bülbül, “Türkiye’de hukuk tersine döndü, suç değil ifade özgürlüğü
yargılanıyor” dedi.193

Demirören, Ziraat Bankası’ndan çektiği kredileri haberleştiren gazetecilere dava açtı
https://yolhaber.net/2021/12/22/demiroren-ziraat-bankasindan-cektigi-kredileri-haberlestiren-gazetecileredava-acti/ Erişim Tarihi: 22.12.2021
Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "Ali Erbaş'a hakaret" davası
https://t24.com.tr/haber/ankara-barosu-baskani-ve-yonetim-kurulu-uyeleri-hakkinda-ali-erbas-a-hakaretdavasi,981558 Erişim Tarihi: 4.11.2021
Süleyman Bülbül: “Türkiye’de hukuk tersine döndü, suç değil ifade özgürlüğü yargılanıyor!”
https://www.akilligundem.com/suleyman-bulbul-turkiyede-hukuk-tersine-dondu-suc-degil-ifade-ozgurluguyargilaniyor/ Erişim Tarihi: 15.12.2021
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194

195

196

●

Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel dizisinden esinlenerek sosyal
medyada gördüğü “La Kasa Da Para Yok” görselini whatsapp durumunda
paylaşan Hakan Dağlı'nın iş akdi “Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve
yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu”
gerekçesiyle feshedildi.194

●

2014 yılında yaşanan Soma Katliamı’nın ertesi günü yapılan eyleme katılan
34 kişi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik "hakaret” ve “görevi
yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla yargılanmalarına başlandı. 6 yıl
sonra açılan davada 6,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanıkların
avukatı Yağız Timoçin, “Soma katliamına sebep olan kişiler, Yargıtay'dan
dönen karar ile serbest ve cezasız iken Soma Maden katliamının
gerçekleşmesinden bir gün sonrasında yapılan protestolara katılanlardan 34
kişi haksız ve hukuksuz şekilde yargılanmakta" dedi. Davanın ikinci
duruşması 2022 yılının Şubat ayında görülecek.195

●

CHP’nin hazırladığı; paravan şirketlerle karapara akladığı, nitelikli
dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen
Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa
Holding’ isimli kitapçığı dağıtan beş parti üyesi gözaltına alındı. CHP
Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turğut, parti genel merkezinin
yayını olan kitapçığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)
önünde dağıtan beş partili arkadaşının gözaltına alındığını kaydetti.196

●

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Merkezi
tarafından hazırlanan ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu partililer tarafından dağıtılan “SaBıKa Holding
Broşürü” dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında
verdiği ifadenin ardından Kaftancıoğlu, “Anılan kişiler hakkında sadece
Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun raporları

‘La Kasa Da Para Yok’ paylaşımı yapan 26 yıllık bankacı işten çıkarıldı
https://www.gercekgundem.com/guncel/312304/la-kasa-da-para-yok-paylasimi-yapan-26-yillik-bankaciisten-cikarildi Erişim Tarihi: 16.11.2021
Soma'da Erdoğan'ı protesto edenlere, maden faciasından 6 yıl sonra dava; "İşçinin canını hiçe sayanlar değil,
mağdurlara dava açılıyor”
https://t24.com.tr/haber/soma-da-erdogan-i-protesto-edenlere-maden-faciasindan-6-yil-sonra-dava-iscinincanini-hice-sayanlar-degil-magdurlara-dava-aciliyor,1000762 Erişim Tarihi: 14.12.2021
CHP’nin ‘SaBıKa Holding’ kitapçığına 5 gözaltı
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpnin-sabika-holding-kitapcigina-5-gozalti-1876735 Erişim Tarihi:
14.10.2021
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incelendiğinde dahi, işlenen çok sayıdaki suçun arz ettiği vahamet kolaylıkla
anlaşılabilir. Diğer yandan, süreçte ortaya çıkan ve kamuoyuna yansıyan
resmî belge niteliğindeki kanıtlar, suça iştirak etmiş kimi siyasetçi ve
bürokratların itirafları, söz konusu suçların devlet, siyaset ve yargıda görev
yapan bir kısım kişilerin iştiraki ya da yardımları ile gerçekleştiği yönünde
çok güçlü kuşkuların doğmasına sebebiyet vermiştir” dedi.197
●

Sosyal medya hesabında "Hoçça ğalın gidiyom ben" yazısıyla uçak biletini
paylaşan üniversite öğrencisi Elif Yerlikaya hakkında "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ile "Halkı kin
ve düşmanlığa sevk etme" suçlamalarıyla soruşturma açıldı. İzmir'de
yaşayan Yerlikaya, "Binali Yıldırım'ın gittiği bir okulda tahtaya yazamaması
gündem olmuştu. Bununla ilgili birçok tweet atılmıştı. Benim de aklıma
geldi ve bunu yazdım. Bu ne bir devlet yetkilisine hakarettir ne de halkı kin
ve düşmanlığı sevk eder" dedi.198

●

ODTÜ öğrencisi Tunahan Gözlügöl'ün kampüsün Kavaklık olan bölgesine
asfalt dökülmesini eleştirdiği sosyal medya paylaşımı, ODTÜ kayyum
Rektörü Verşan Kök’e hakaret sayıldı. Kök’ü eleştiren tweeti gerekçe
gösterilerek Gözlügöl'e 8 ay 22 gün hapis cezası verildi.199

●

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi
Haluk Bayraktar, Birgün’ün ‘TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor’ başlıklı
haberine tazminat davası açtı. Açılan davada toplam 250 bin liralık manevi
tazminat talep edildi. Haber, Kamu İhale Bülteninde yer alan belgelere
dayandırılarak yapılan TÜBİTAK’ın, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı
tarafından düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
için 7,6 milyon TL harcamasına ilişkin belgelere dayanıyordu. İstanbul
23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada “yayımlanan haberin
gerçeğe aykırı ve kişilik haklarını zedeleyici olduğu” iddia edildi.
TEKNOFEST’te 73 paydaşın yer aldığı aktarılan dilekçede, tüm kurum ve
kuruluşların ortak hedefinin ‘Türkiye’nin gelişmesi ve her alanda
bağımsızlığını güçlendirmesi’ olduğu belirtildi. Öte yandan TÜBİTAK ise

197

198

199

Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi!, https://tele1.com.tr/canan-kaftancioglu-savciliga-ifadeverdi-535763/, Erişim Tarihi:30.12.2021
Üniversite öğrencisine "Hoçça ğalın gidiyom ben" soruşturması
https://www.birgun.net/haber/universite-ogrencisine-hocca-galin-gidiyom-ben-sorusturmasi-369851 Erişim
Tarihi: 18.12.2021
Rektörü eleştirdi, hapis cezası aldı
https://www.birgun.net/haber/rektoru-elestirdi-hapis-cezasi-aldi-370741Erişim Tarihi: 26.12.2021
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‘TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor’ başlıklı aynı haber nedeniyle 2
Eylül’de BirGün’e dava açmıştı. TÜBİTAK’ın 100 bin liralık tazminat
talebiyle açılan davanın dilekçesinde haberin haksız ve mesnetsiz olduğu
iddia edilmişti. Ancak haber, Kamu İhale Bülteninde yer alan bilgilere
dayandırılmıştı.200

200

201

202

203

204

205

206

●

RTÜK, cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin
Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yayına almasının ardından Fox Tv
hakkında inceleme başlattı.201

●

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep’te Y.G.'nin şiddet uyguladığı üç
aylık bebeğin görüntüsünün yer aldığı sitelere erişim engeli getirdi.202

●

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
sosyal medyada “hakaret ettiği” suçlamasıyla verilen 56 bin lira manevi
tazminat cezasını 290 bin liraya çıkardı.203

●

Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi, "Tayyip kendisini Müslüman gösteren
bir Yahudi'dir" şeklinde sosyal medyada paylaşım yapan Yüksel Üstün adlı
bir kişiye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 bin TL adli para cezası
verdi.204

●

Birleşik Kamu-İş Samsun Temsilcisi Onur Gündüz ile Atatürkçü Düşünce
Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli hakkında
“Darağacında üç fidan” paylaşımları nedeniyle “Silahlı terör örgütü
propagandası” suçlamasıyla dava açıldı. Gündüz, 30 Kasım’da, Özkefeli ise
2 Aralık’ta Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.205
Gündüz’ün 30 Kasım’da görülen davasında, Samsun 2. Ağır Ceza
Mahkemesi Heyeti, oy birliği ile beraat kararı verdi.206 2 Aralık günü hakim

Damat Bayraktar BirGün’e dava açtı, https://www.birgun.net/haber/damat-bayraktar-birgun-e-dava-acti360686, Erişim Tarihi: 10.10.2021
RTÜK, Fox TV hakkında inceleme başlattı, https://www.birgun.net/haber/rtuk-fox-tv-hakkinda-incelemebaslatti-361181, Erişim Tarihi: 10.10.2021
3 aylık bebeğe şiddet görüntülerine erişim engeli kararı
https://www.gazeteduvar.com.tr/3-aylik-bebege-siddet-goruntulerine-erisim-engeli-karari-haber-1545448
Erişim Tarihi: 14.12.2021
İstinaf mahkemesi Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezayı az buldu
https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-340/ Erişim Tarihi: 12.12.2021
Erdoğan'a 'Yahudi' demek hakaret sayıldı
https://www.birgun.net/haber/erdogan-a-yahudi-demek-hakaret-sayildi-364757 Erişim Tarihi: 6.11.2021
‘Darağacında üç fidan’ paylaşımı suç sayıldı
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/daragacinda-uc-fidan-paylasimi-suc-sayildi-1886619 Erişim Tarihi:
22.11.2021
Birleşik Kamu İş Temsilcisi Onur Gündüz'e Deniz Gezmiş davasında beraat
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karşısına çıkan Özkefeli'ye, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Deniz
Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş ile çeşitli illerden gelen çok sayıda ADD
temsilcisi destek verdi. Duruşmada sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımlarda terör örgütü adının veya sembolünün bulunmadığını söyleyen
Özkefeli, “Atatürkçü düşünce ile terör örgütleri aynı kefeye konulamaz”
diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Özkefeli'nin Deniz Gezmiş
paylaşımlarında suç ve suç unsuru bulunmadığını belirterek beraatine karar
verdi.207
●

Cumhuriyet tarihinin ilk sanayi kuruluşu SEKA’nın özelleştirilmesi, fabrika
ve arsalarının satılıp yerlerine AVM’ler dikilmesi sonrası, kağıtta tamamen
dışa bağımlı hale geldik. 9 SEKA fabrikası kapanınca ithal kağıda son 15
yılda yüzde 462, son bir yılda ise yüzde 120 zam geldi.
800 yerel gazete kapandı. Şimdi de kitap sektörü krize girdi, yayınevleri
kapanmaya başladı. Yılbaşından bu yana gazete kâğıdı fiyatlarına yüzde 60,
matbaa giderlerine yüzde 40, kitap kağıdına yüzde 60, birinci hamur kâğıda
da yüzde 120 zam geldi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere
ve 20 milletvekili, kağıt sektöründeki sorunlar için Meclis Araştırması
açılmasını istedi.208
Van’da yayın yapan Kanal 65’in sahibi Orhan Olgun, TÜRKSAT’a dolar
üzerinden ödeme yapan yerel televizyon kanallarının aylık ödemelerinin iki
katını çıktığını belirterek, 39 yerel kanalın 1 Ocak itibariyle kapanma ile yüz
yüze olduğunu belirtti. Olgun, "Ya dolar kuru sabitlensin ya da TÜRKSAT
ödemeleri TL’ye çevrilsin" çağrısı yaptı.209
Gazete maliyetlerini oluşturan kâğıt, kalıp ve mürekkep başta olmak üzere
tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatlarının artması, ilan gelirlerinin
azlığı ve asgari ücrette yaşanan artış yerel basını zora soktu. Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu tarafından yapılan değerlendirmede,
“Sektörümüzde artık bıçak kemiğe dayandı. Gerekli destekler sağlanmaz ve

207

208

209

https://mektepligazete.com/haber/detay/birlesik_kamu_is_temsilcisi_onur_gunduze_deniz_gezmis_davasind
a_beraat Erişim Tarihi: 30.11.2021
Deniz Gezmiş paylaşımı nedeniyle yargılanan ADD Samsun Şube Başkanı Özkefeli beraat etti
https://t24.com.tr/haber/deniz-gezmis-paylasimi-nedeniyle-yargilanan-add-samsun-sube-baskani-ozkefeliberaat-etti,997830 Erişim Tarihi: 02.12.2021
SEKA satıldı, kağıda yüzde 462 zam geldi
https://tele1.com.tr/seka-satildi-kagida-yuzde-462-zam-geldi-533865/ Erişim Tarihi: 28.12.2021
Dolarda artış yerel TV’leri de vurdu | Çözüm üretilmezse 39 yerel kanal 1 Ocak'ta kapanacak
https://www.evrensel.net/haber/450684/dolarda-artis-yerel-tvleri-de-vurdu-cozum-uretilmezse-39-yerelkanal-1-ocakta-kapanacak Erişim Tarihi: 20.12.2021
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BİK ilan bedelleri bir an önce artırılmazsa, 2022 yılında geçerli olacak asgari
ücretteki artışın da etkisiyle yüzlerce yerel medya kuruluşu kapanacak,
binlerce medya çalışanı işsiz kalacaktır” uyarısı yapıldı.210
6. Adil Yargılanma Hakkı
●

CHP, 1 Temmuz 2016 tarihli ve 6723 sayılı Danıştay Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Anayasa'ya aykırı
olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. İptal isteminde,
Danıştay ve Yargıtay üyelerinin 12 yıl için seçilmelerini ve bir kimsenin iki
defa bu kurumlara üye seçilemeyeceğini öngören kuralların mahkemelerin
bağımsızlığına, hakimlik ve savcılık teminatı ile hakimlik ve savcılık
mesleğine ilişkin ilkelere açıkça aykırı olduğu ileri sürüldü. Yargının diğer
erkler karşısında güçsüzleştirilerek hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiği
belirtilen istemde, özel bir statü olan yüksek yargı üyeliğinin görev
sürelerinin kanunla sınırlandırılmasının belirlilik ilkesine, hukuki güvenlik
ilkesine ve Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edildi. Anayasa, ilgili kanun
hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine
karar verdi. Yüksek Mahkemenin kararında, Danıştay ve Yargıtay
üyelerinin görev süresine ilişkin Anayasa'da açık bir hüküm
bulunmadığından bu sürenin belirlenmesine dair düzenlemelerin
Anayasa'da yer almasının zorunlu olmadığı ifade edildi. Söz konusu
kuralların Danıştay ve Yargıtay üyelerinin Anayasa'ya, kanuna ve hukuka
uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vermelerine engel olmadığı
belirtilen kararda, yasama ve yürütme organları başta olmak üzere hiçbir
organ, makam, merci veya kişinin hakimlere etkide bulunması sonucuna yol
açacak nitelikte de olmadığı vurgulandı.211
5 Ekim’de yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Hakimler ve
Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisak ve irtibatı
nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi.212

210

211

212

Yerel basın zor durumda: Binlerce çalışan işsiz kalabilir
https://www.gazeteduvar.com.tr/yerel-basin-zor-durumda-binlerce-calisan-issiz-kalabilir-haber-1546433
Erişim Tarihi: 23.12.2021
AYM,
yüksek
yargı
üyelerinin
görev
süreleri
hakkında
son
kararı
verdi,
https://www.memurlar.net/haber/993595/aym-yuksek-yargi-uyelerinin-gorev-sureleri-hakkinda-son-karariverdi.html, Erişim Tarihi:10.10.2021
Yargıda FETÖ çatlağı: 13 hakim ve savcı ihraç edildi, https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yargida-fetocatlagi-13-hakim-ve-savci-ihrac-edildi-1874303, Erişim Tarihi: 10.10.2021
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213

214

215

●

Eski MİT yöneticisi Eymür’ün geçmişe ilişkin yaptığı “işkence
yapmışımdır” sözlerinin ardından, dönemin mağdurları sessizliğe isyan etti.
Mağdurlar hukuki bir yaptırımın olmamasına tepki göstererek insanlık suçu
olan “işkence”nin yargılanması talebini yinelediler.213

●

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, Fahrettin Altun'un evinin
önündeki alanın fotoğraflarını çektiği iddiasıyla Anadolu 17. Asliye Ceza
Mahkemesi'ndeki 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa
açıklandı. Mütalaada, Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 tarihinde müşteki
Fahrettin Altun’a ait bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep
telefonu ile fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği
sabit olduğu gerekçesiyle “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan
5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.214

●

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Umut Kitabevine yönelik 9 Kasım 2005’te
yapılan bombalı saldırı sonrası suçüstü yakalanan sanık Astsubaylar Ali
Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş, yeniden yargılandıkları
davadan beraat etti. Van Baro Başkanı Zülküf Uçar da bu davanın FETÖ ile
hesaplaşma davası olmadığını kaydederek, “Bu dava 3 kişinin ölmesine
teşebbüs edilen bir olaydır. Burada sanki suçlu onlar değil de Seferi
Yılmaz’mış gibi bir yargılama yapılıyor. Bu dava, bu coğrafyada uzun
zamandır yapılan işkenceler, asit kuyularına atılmalar ve faili meçhul
olaylardan bağımsız bir dava değildir. Patlamada kullanılan bombalar ile
araçta bulunan bombaların aynı olduğu ortaya çıktı. Ama bu rapor mütalaada
yer almıyor. Burada tanık beyanlarının ifadeleri var. Bu kişilerin ifadelerinin
bir değeri yok mu? Bu dava sadece FETÖ hakim ve savcılarla hesaplaşmak
için mi görülüyor? Bu dosyanın cezasızlıkla sonuçlandırılması için büyük
bir çaba verilmiştir. Sanıklara suçüstü yapılmasına rağmen bunun üzeri
kapatılmak istenmiştir” dedi.215

Mehmet Eymür’ün "işkence yaptım" açıklamasına sert tepki
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eymurun-iskence-yaptim-aciklamasina-sert-tepki-1884302 Erişim
Tarihi: 16.11.2021
CHP Üsküdar İlçe Başkanı için 5 yıla kadar hapis istendi https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpuskudar-ilce-baskani-icin-5-yila-kadar-hapis-istendi-6831361/ Erişim Tarihi: 16.11.2021
Umut Kitap Evi davasında şuçüstü yakalanan 'iyi çocuklar' beraat etti
https://www.evrensel.net/haber/450700/umut-kitap-evi-davasinda-sucustu-yakalanan-iyi-cocuklar-beraat- etti
Erişim Tarihi: 20.12.2021
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216

217

218

219

●

"Odunpazarı’nda HDP'li istemiyoruz" diyerek bürosu kurşunlanan Avukat
Heval Yıldız Karasu'nun davasında, sanıklara en alt sınırdan ceza verildi,
avukatlar cezasızlık politikasına tepki gösterdi.216

●

31 Mayıs 2011'de Artvin Hopa'da, dönemin başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan'a protestolar sırasında polisin attığı biber gazı nedeniyle kalp krizi
geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne
ilişkin davanın Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması
20.12.2021 tarihinde başladı. Davada dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü
ve Hopa İlçe Emniyet Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 13 polis
yargılanıyor. Türkiye Barolar Birliği ile birçok baro ve hukuk derneklerinin
davaya katılım talepleri mahkeme tarafından reddedildi.217

●

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 17 yaşındaki yeğenine, Temmuz 2020’de
cinsel istismarda bulunan Osman Çur hakkında “Nitelikli cinsel istismar”
suçundan açılan davanın dördüncü duruşması Mardin 5’inci Ağır Ceza
Mahkemesi yapıldı. 17 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu
DNA raporuyla kanıtlanmasına rağmen tahliye edilen ve cezaevi önünde
davul zurna ile karşılanan Osman Çur hakkında beraat kararı verildi.218

●

Ankara’da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt’u Ankara Adliyesi’nin
yanında darp ederek çenesini kıran ve ters kelepçe takarak karakola götüren
dört polis hakkında "işkence" suçundan iddianame düzenlendi.219

●

İstanbul'da 8 Mart 2020’de yapılan ‘Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına
alınarak haklarında ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak
ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, görevi yaptırmamak için direnme,
kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla dava açılan 35 kişinin
yargılanmasına devam edildi. Hakim, savunma yapan sanığa, "Erkekler de

Eskişehir’de Avukat Karasu'nun bürosunu kurşunlayanlara en alt sınırdan ceza verildi
https://www.evrensel.net/haber/450707/eskisehirde-avukat-karasunun-burosunu-kursunlayanlara-en-altsinirdan-ceza-verildi Erişim Tarihi: 20.12.2021
İlk kez ağır cezada görülen Metin Lokumcu davası 6 Ocak'a ertelendi
https://haber.sol.org.tr/haber/ilk-kez-agir-cezada-gorulen-metin-lokumcu-davasi-6-ocaka-ertelendi-321197
Erişim Tarihi: 20.12.2021
17 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan Osman Çur beraat etti!
https://www.birgun.net/haber/17-yasindaki-yegenine-cinsel-istismarda-bulunan-osman-cur-beraat-etti370330 Erişim Tarihi: 22.12.2021
Ankara’da dört polise "işkence" suçundan dava açıldı
https://www.dw.com/tr/ankarada-d%C3%B6rt-polise-i%C5%9Fkence-su%C3%A7undan-davaa%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1/a-60265801 Erişim Tarihi: 28.12.2021
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öldürülüyor. '10 kadın öldürülüyorsa 20 erkek öldürülüyor’ diyenler de var.
Biz de mi toplanalım" dedi.220
●

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Direnişi sırasında Ankara’da Nâzım
Hikmet Kültür Merkezi’ni camlarını kırarak gaz bombalarıyla basan polisin
darp ettiği iki kişinin hak ihlaline uğradığına karar verdi.221

●

10 ülkenin büyükelçisi, bin 570 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala
hakkında verilen yargı kararının uygulanmasını ve derhal serbest
bırakılmasını talep etti. Bunun üzerine, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca,
Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden 10 ülkenin
büyükelçisiyle ilgili konuşarak, “Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan
bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde
bildiri yayınlamış olmaları Türkiye’de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı
mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı
mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür.” dedi.222
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yaptırım süreci başlatan Avrupa Birliği
Bakanlar Komitesi'nin tutuklu Kavala ve Demirtaş için verdiği kararları
tanımadıklarını söyledi.223
Yıl sonundaki Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine hazırlık toplantısında
Türkiye ile ilerleme sağlanamayan tam üyelik müzakerelerinin dondurulmuş
olarak kalmasına karar verildi. AB Genel İşler Konseyi'nde alınan kararda,
"AB Konseyi, Türkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaştığını üzülerek
not ediyor" ifadelerine yer verildi. Kararda, müzakerelerde yeni bir fasıl
açılması ya da mevcut bir faslın kapatılmasının da söz konusu olmadığı
belirtildi.224
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Hakimden Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılanlara: "Erkekler de öldürülüyor, biz de mi toplanalım"
https://www.birgun.net/haber/hakimden-feminist-gece-yuruyusu-ne-katilanlara-erkekler-de-olduruluyor-biz- demi-toplanalim-371255 Erişim Tarihi: 30.12.2021
Gezi Direnişi’nde darp edilenler için hak ihlali kararı
https://www.birgun.net/haber/gezi-direnisi-nde-darp-edilenler-icin-hak-ihlali-karari-371321 Erişim Tarihi:
31.12.2021
Yargıtay Başkanı Akarca: 10 büyükelçinin örgütlü şekilde bir araya gelerek, bildiri yayımlamış olmaları
yargıyı üzmüştür
https://yolhaber.net/2021/10/25/yargitay-baskani-akarca-10-buyukelcinin-orgutlu-sekilde-bir-araya-gelerekbildiri-yayimlamis-olmalari-yargiyi-uzmustur/ Erişim Tarihi: 26.10.2021
Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz
https://www.gercekgundem.com/siyaset/316732/erdogan-avrupa-birliginin-kavala-ve-demirtas-kararlarinitanimiyoruz Erişim Tarihi: 8.12.2021
Türkiye ile müzakereler donmuş olarak kalacak
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-ile-m%C3%BCzakereler-donmu%C5%9F-olarak-kalacak/a60124535 Erişim Tarihi: 15.12.2021
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7. Eğitim Hakkı
●

Eskişehir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara ekim ayında
yerleşen 100’e yakın öğrenci, eylül ayı ücretlerini ödemedikleri gerekçesiyle
yurtlardan atıldı. Öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti TBMM Genel
Kurulu’nda gündeme getiren Utku Çakırözer, şöyle konuştu:
“Eskişehir’den üniversite öğrencileri aradılar, Doğan Aslan Bey ve
Gündüzalp yurtlarındaki 100’ün üzerinde öğrencinin bugün Kredi Yurtlar
Kurumu tarafından yurtlardan çıkarıldığını ve geceyi dışarıda geçirmek
zorunda kalacaklarını anlattılar. Sordum, Amasya’dan, Malatya’dan,
Yalova’dan, İstanbul’dan gelmişler. Başka şehirlerdeki KYK yurtlarında
kalan belki binlerce öğrenci de şu anda aynı durumda. Gerekçe, eylül ayı
yurt bedellerini yatırmamış olmaları. 3 Ekim’de yurda gelmişler, şimdi
kalmadıkları eylül ayının parası isteniyor. Bu konuda öğrencilere, ailelerine
bilgilendirme yapılmamış. Bu sabah kahvaltı için yemekhaneye indiklerinde
yurttan atıldıklarını öğrenmişler. Bugün saatlerce bekledikten sonra
Eskişehir Valisi ile görüştüler ama dertlerine çare bulabilmiş değiller,
kendilerine sağlık raporu alın tavsiyesinde bulunmuşlar. Buradan Gençlik
ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu’na çağrıda bulunuyorum; sadece
Eskişehir’imizde değil, Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerimiz böyle
ayıplı bir durumla karşı karşıya. Derhâl bu hatadan, bu vicdansızlıktan
dönülmeli. ‘Ülkemizin geleceği’ dediğimiz bu evlatlarımız, bu gençlerimiz
yağmurda, soğukta yersiz yurtsuz bırakılmamalıdır.”225

●

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi ‘Hem işim var
hem okulum’ isimli bir proje başlattı. Projede öğrencilerin 1 gün okulda 4
gün işyerinde olacağı açıklandı. Okullara afişleri asan projenin sloganı ise
“Üsküdar’da diplomasız, belgesiz ve işsiz genç kalmasın” oldu. Öğrencileri
eğitimin dışına çıkmaya teşvik eden afişte şu sorular kullanıldı: “Lise
müfredatı size ağır mı geliyor? İşiniz var, belgeniz mi yok? Devamsızlık
sorunu mu yaşıyorsunuz? Her gün okula gitmek size zor mu geliyor?”
Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube bu duruma tepki gösterdi. Sendikadan
yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Üsküdar İlçe Milli Eğitim

225

Eskişehir’de KYK yurdundaki yaklaşık 100 öğrenci, kalmadıkları eylül ayı ücretini ödemedikleri gerekçesiyle
yurttan atıldı,
https://yolhaber.net/2021/10/14/eskisehirde-kyk-yurdundaki-yaklasik-100-ogrenci-kalmadiklari-eylul-ayiucretini-odemedikleri-gerekcesiyle-yurttan-atildi/amp/? twitter_impression=true, Erişim Tarihi: 1.11.2021
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Müdürlüğü, öğrencileri örgün eğitimin dışına çıkarmak için okullarda
propaganda yapıyor! Öğrencilerin okul ve iş hayatını birlikte sürdürecekleri
üzerinden yapılan propaganda zorunlu eğitimden, örgün eğitimden
vazgeçildiği anlamına gelmektedir. Devlet zorunlu eğitim kapsamındaki
çocukları işverene ucuz işgücü olarak sunamaz. Neoliberal eğitim modelinin
geldiği nokta çocuk haklarına, çocukların eğitim hakkına yapılan saldırıyı
gözler önüne sermekte. Çocuk işçiliğinin devlet eliyle meşrulaştırılması
anlamı taşıyan bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.”226

226

227

228

229

230

●

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hukuk fakültelerine veteriner dekan
atanması sizi rahatsız etmiyor mu?” sorusuna “Çok rahatsız ediyor. Bu
konuyu YÖK'le de görüşüyoruz. Teknik bir takım zorunluklar. Geçici
olduğu ya da fakültenin açıldığı ama öğrenci olmadığı gibi hususlar geliyor”
yanıtı verdi.227

●

Trabzon'da Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Osman
Bayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li olduğunu öne
sürdüğü öğrencilerini hedef aldı. Bayrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan için yaptığı destek paylaşımında CHP'li öğrencilerini hedef
alarak, "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" dedi ve
'#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullandı.228

●

Erzurum’da bir Kur’an kursunda 10-11 yaşların 7 çocuğun cinsel istismara
uğradığı, failin de kaçtığı iddia edildi. Haberi yazan gazeteci, haberinde
müftüye ulaştığını fakat bir sonuç alamadığını belirtti. Yazıda ayrıca,
Erzurum Valisi’ne ulaşan gazetecinin iddiayı doğruladığı ifade edildi.229

●

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklulara online eğitim imkanı
tanınmamasının ‘eğitim hakkı ihlali’ olmadığına hükmetti. AYM kararında,
devletin bu konuda herhangi bir pozitif yükümlülüğünün bulunmadığı
belirtildi.230

MEB eliyle çocuklar işçiliğe özendiriliyor
https://www.birgun.net/haber/meb-eliyle-cocuklar-iscilige-ozendiriliyor-371088 Erişim Tarihi: 29.12.2021
Adalet Bakanı Gül: Hukuk fakültelerine veteriner dekan atanması beni çok rahatsız ediyor
https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-gul-hukuk-fakultelerine-veteriner-dekan-atanmasi-beni-cokrahatsiz-ediyor-363546 Erişim Tarihi: 27.10.2021
AKP'li
öğretmen
CHP'li
öğrencilerini
hedef
aldı:
'Notlarını
kırdım'https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-ogretmen-chpli-ogrencilerini-hedef-aldi-notlarinikirdim-1887896 Erişim Tarihi: 26.11.2021
Erzurum'da Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar skandalı
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erzurumda-kuran-kursunda-7-cocuga-cinsel-istismar-iddiasi1891403 Erişim Tarihi: 9.12.2021
AYM, tutukluya online eğitim hakkı tanınmamasının eğitim hakkı ihlali olmadığına karar verdi
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233

234

●

Anayasa Mahkemesi (AYM), eğitim gördüğü üniversiteye ilişkin eleştirel
bir haberi sosyal medya hesabından paylaşan ve bu nedenle uzaklaştırma
alan öğrencinin başvurusu sonucunda eğitim hakkının ihlal edildiğine
oybirliğiyle karar verdi.231

●

Antalya'da İlim ve Kültür Derneği'nin Erenköy tarikatına kiraladığı kaçak
öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney'in 18 yaşındaki Mehmet
Sami Tuğrul'u kafasını keserek öldürdü. Bu olay maddi zorluklarla
okumayan çalışan öğrencilerin yurt yetersizliği nedeniyle tarikat yurtlarına
mahkum olmaları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Ayrıca Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın yurtları denetlemediği bununla birlikte yurt
denetimlerinin yapılmadığı gerçeğini bir kere daha ortaya koydu.232 Ayrıca
katliamın yaşandığı yurt binasının halen Antalya'da görev yapan birinci sınıf
emniyet müdürü unvanlı polis müfettişine ait olduğunu iddia edildi.

●

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, 23
Kasım’da yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin komisyon
görüşmeleri sırasında Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na öğrencilerin
yurt ve kredi sorunlarını dile getirip konuya ilişkin bazı sorular sormuştu.
Bakan Kasapoğlu’nun 14 Aralık’ta verdiği yanıtlarla bir skandal ortaya
çıktı. Bülbül’ün "Hangi vakıfların kaçar tane yurdu var” sorusuna Bakan
Kasapoğlu, “25 Kasım 2021 tarihi itibariyle 49 vakfa ait 349 yurt
bulunmaktadır” diye yanıtladı. Ancak Kasapoğlu, hangi vakfın kaç yurdu
olduğunu açıklamadı.233

●

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nde D.U. adlı öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla
tutuklanan müdür yardımcısı Bilal S., 12 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırıldı.234

https://medyaport.net/2021/12/14/aym-tutukluya-online-egitim-hakki-taninmamasinin-egitim-hakki-ihlaliolmadigina-karar-verdi/?doing_wp_cron=1640594948.0526509284973144531250 Erişim Tarihi: 14.12.2021
AYM'den sosyal medya paylaşımı nedeniyle uzaklaştırma alan öğrenci için karar
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-uzaklastirma-alanogrenci-icin-karar-1887536 Erişim Tarihi: 25.11.2021
Tarikat yurdunda vahşet: Kafasını kesip, göğsünün üzerine koydu; 'Deccal'i öldürdüm' diye bağırdı
https://www.gercekgundem.com/guncel/316633/tarikat-yurdunda-vahset-kafasini-kesip-gogsunun-uzerinekoydu-deccali-oldurdum-diye-bagirdi Erişim Tarihi: 07.12.2021
CHP'li vekil sordu; bakan, hangi vakfın kaç yurdu olduğunu cevaplayamadı
https://gazetememleket.com/haber/8936263/chpli-vekil-sordu-bakan-hangi-vakfin-kac-yurdu-oldugunucevaplayamadi Erişim Traihi: 21.12.2021
Kocaeli'de müdür yardımcısına öğrencisine cinsel istismardan hapis cezası
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kocaelide-mudur-yardimcisina-ogrencisine-cinsel-istismardan-hapiscezasi-1894447 Erişim Tarihi: 21.12.2021
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●

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde, 14 Aralık günü, Ali Rıza Y., ders sırasında 5.
sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumrukla darp
edip, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım
öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak gidip darp edilen öğrenciyi Ali Rıza Y.'nin
elinden kurtardı. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K.
da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da
Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç
duyurusunda bulundu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza
Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve
çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını
duyurdu.235

●

İstanbul Kadıköy’deki Şener Birsöz İlköğretim Okulunda müdürün iki
öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Öğrencilerden birinin
kulağını çeken müdür, diğer öğrencinin boğazını sıktı. Görüntünün sosyal
medyada paylaşılması üzerine veliler müdürden şikayetçi oldu. Gözaltına
alınan okul müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin
Kadıköy Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada müdür A.K. hakkında
idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.236

●

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yurt sorunu hakkında bazı
veriler açıkladı. Adıgüzel, “Bakanlığın son verilerine göre, bu yıl 100 bini
aşkın öğrenci herhangi bir yurda yerleşemediği için açıkta kaldı. İktidarın ve
bakanlığın yurt sorunu yok iddiaları da bu son verilerle birlikte bir kez daha
çürütülmüş oldu” dedi.237

●

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde Coğrafya öğretmeni Engin Ulus hakkında
öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle
soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturmaya dair öğretmen Engin Ulus,

Sınıftan çıkardığı öğrencisini tekme ve yumruklarla dövdü: Adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
https://tr.sputniknews.com/20211222/siniftan-cikardigi-ogrencisini-tekme-ve-yumruklarla-dovdu-adlikontrol-karariyla-serbest-birakildi-1052027877.html Erişim Tarihi: 22.12.2021
İlkokul müdüründen iki öğrenciye şiddet
https://www.ntv.com.tr/video/turkiye/ilkokul-mudurunden-iki-ogrenciye-siddet,7WenzQ43nk-OedP5Pa2RQ Erişim Tarihi: 27.12.2021
100 bini aşkın öğrenci herhangi bir yurda yerleşemediği için açıkta kaldı
https://yolhaber.net/2021/12/23/100-bini-askin-ogrenci-herhangi-bir-yurda-yerlesemedigi-icin-acikta-kaldi/
Erişim Tarihi: 23.12.2021
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sosyal medya hesabı üzerinden orman yürüyüşündeki fotoğrafı da
paylaşarak şu açıklamayı yaptı:
"23 Ekim’de Belgrad Bentler Tabiat parkında organize ettiğim orman
yürüyüşüne halihazırda öğrencilerimiz ve üniversite okuyan mezunlarımız
katıldı. Bu kalabalığın yarısı öğrenci, yarısı mezun neredeyse ve o mezun
öğrenciler içinde sadece bir erkek öğrencimiz var. O kadar öğrenci
arasında bir erkek öğrenciyi görüp 17 yaşındaki kız çocuklarını erkeklerle
buluşturma suçlaması işte bu fotoğrafın gerçekleştiği etkinlikten çıkmıştır.
Okulun mezunları ile öğrencileri arasında bir bağ olmasını, mezunların
abilik, ablalık yapmasını, üniversite okuyan mezunlarımızın halihazırdaki
öğrencilerimize feyz vermesini, mezunlar ile öğrenciler arasındaki
ilişkilerin daha da yaygınlaşmasını, aynı lise sıralarını paylaşan gençlerin
ortak anılara sahip olmasını bir idare neden istemez?”238
8. Çevre Hakkı

238

239

240

●

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde sadece
iki proje çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumsuz kararı, 3 bin 421 adet
projeye ise ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Öte yandan Bakanlık 10 bin
92 ÇED verisi içerisinde; 382 projeye ‘ÇED olumlu’, 78 projeye ise ‘ÇED
gerekli’ kararı aldı. 2021’de en çok başvuru ise maden projeleri için oldu.
Bir yılda maden, petrol ve doğalgaz projesi için 4 bin 488 başvuru yapıldı.
Bu projelerin bin 525 tanesine ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Sadece
iki projeye ‘ÇED olumsuz’ yanıtıyla sonuçlandı.239

●

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 2019 yılında aldığı
kararla, İstanbul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü
"İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz veriliyordu. Sayıştay Başkanlığı'nın,
2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının
mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği belirtmesi
üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu'nun yeni bir düzenleme yapılana kadar
uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi.
Uygulamayla su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu.240

Kızlı-erkekli yürüyüş gerekçesiyle lise öğretmenine soruşturma
https://www.gercekgundem.com/guncel/319206/kizlierkekli-yuruyus-gerekcesiyle-lise-ogretmeninesorusturma Erişim Tarihi: 26.12.2021
ÇED artık ufak bir prosedür, https://www.birgun.net/haber/ced-artik-ufak-bir-prosedur-371502 Erişim Tarihi:
02.01.2022
İBB'nin 'İnsani Su Hakkı' uygulamasına Sayıştay'dan engel
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●

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), nüfus artışı ve azalan su kaynakları
nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının
beklendiği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, iklim değişikliği
nedeniyle sel ve kuraklık gibi suyla ilgili tehlikelerin arttığını vurgulanarak,
"Artan sıcaklıklar, küresel ve bölgesel yağış değişiklikleriyle sonuçlanıyor.
Bu durum da yağış biçimlerinde ve tarım mevsimlerinde kaymalara yol
açarak gıda güvenliği, insan sağlığı ve refahı üzerinde büyük bir etki
oluşturuyor" denildi. Dünyadaki su kaynaklarının yönetimi ve iklim
politikalarının geliştirilmesi için acil eylem planına ihtiyaç duyulduğu
vurgulandı. Geçen yıl su kaynaklı felaketlerin devam ettiği anımsatılarak
"Asya genelinde aşırı yağışlar, Japonya, Çin, Endonezya, Nepal, Pakistan
ve Hindistan'da büyük sellere neden oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi
ve yüzlerce kişi öldü" denildi.241

●

Orman yangınlarıyla müdahalede kullanılmamasıyla gündeme gelen Türk
Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçakları, turizme açılıyor. THK
Kayyumu H. Abdullah Kaya, varlıklı yaşlı turistlerin koyları ve tarihi yerleri
havadan gezmek istediğini, bu amaçla uçaklarıyla tur düzenleyeceklerini
söyledi.242

●

Görevden ayrılmak için aylar önce dilekçe veren Türk Hava Kurumu'nun
Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi. Ankara 9.Sulh
Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap
Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. AKP’li
eski Bakan Cenap Aşçı’yı kayyum olarak atayan 9. Sulh Hukuk Mahkemesi
istifayı ikinci dilekçeden yaklaşık 3 ay sonra kabul etmiş oldu. Mahkeme
Aşçı’nın yerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel’i
atadı.243

●

İstanbul’da Kiptaş ve Zeytinburnu Belediyesi ortaklığıyla inşa edilen
Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi ve Zeytinburnu Anadolu Teknik ve Ticaret

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-ibbnin-insani-su-hakki-uygulamasina-sayistaydan-engel1879883 Erişim Tarihi: 2.10.2021
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden "Yaklaşan su krizi" uyarısı, https://t24.com.tr/haber/dunya-meteorolojiorgutu-nden-yaklasan-su-krizi-uyarisi,983388, Erişim Tarihi: 10.10.2021
THK uçakları turist gezdirecek
https://kisadalga.net/haber/detay/thk-ucaklari-turist-gezdirecek_20831#.YcK9ZTi9P50.twitter Erişim Tarihi:
22.12.2021
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası aylar sonra kabul edildi,
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika--thk-kayyum-heyeti-baskani-cenap-ascininistifasi-aylar-sonra-kabul-edildi-1892950, Erişim Tarihi: 15.12.2021
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Meslek Lisesi’nde yer alan tek yeşil ortak alana AKP’li belediye tarafından
cami yapılmak isteniyor. İstanbul’un deprem toplanma yerleri mevcut
durumda bile yetersizken, büyük binalar ve sanayi sitesinde öğrencilerin tek
toplanma alanına cami yapılacak. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi
mezunlarından Efe, Yol TV’ye konuşarak “AFAD’ın 5 sene önce afet alanı
ilan edilen, normal zamanlarda da öğrencilerin nefes alabileceği tek alana
cami yapılmak isteniyor.” dedi. AFAD tarafından deprem toplanma alanı
olarak bildirilen yeşil alan, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencileri için
de Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı içerisinde yer alıyor.244

244

245

246

●

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de
yayımlanan karara göre Marmara Denizi ve Adalar, “Özel Çevre Koruma
Bölgesi” ilan edildi. Karara göre, İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları)
ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her
ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK
hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi
bir uygulama yapılamayacak. Bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin
alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı'na ait olacak. Karara İBB İmar ve Şehircilik Daire
Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akgün söz
konusu kararın "çok kritik bir sonucu olduğuna" dikkat çekerek “Adalar'da
imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa
geçmiştir” dedi.245

●

İskoçya'nın Glasgow kentinde süren İklim Zirvesi çerçevesinde, aralarında
Türkiye'nin de bulunduğu 60 ülke ve bütün olarak AB'nin iklim karnesi
açıklandı. Çevre kuruluşları Germanwatch ve NewClimate Enstitüsünün
yayımladığı 2022 yılı klima endeksinde genel sıralamada Türkiye 42'nci
sırada yer aldı.246

●

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kirliliği verileri açıklandı. Verilere
göre; Manisa hava kirliliğinin 7 buçuk kat fazla olduğu belirtilerek sağlıksız

Liselerin tek yeşil alanına cami yapacaklar https://yolhaber.net/2021/10/20/liselerin-tek-yesil-alaninacami-yapacaklar/, Erişim Tarihi: 1.11.2021
Adalar’da plan yapma yetkisi İBB'den alındı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi
https://tr.sputniknews.com/20211106/adalarda-plan-yapma-yetkisi-ibbden-alindi-cevre-ve-sehircilikbakanligina-verildi-1050539685.html Erişim Tarihi: 6.11.2021
İklim karnesi: Türkiye iklim performansında 60 ülke arasında 42'nci sırada
https://www.gazeteduvar.com.tr/iklim-karnesi-turkiye-iklim-performansinda-60-ulke-arasinda-42nci-siradahaber-1541280 Erişim Tarihi: 9.11.2021
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ve hassas değerlerinde olduğu belirtildi. Öte yandan Dünya Sağlık
Örgütü’nün hava kirliliği standartlarına göreyse 10 kat daha fazla olması
dikkat çekti. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Tuğrul Şahbaz, hava kirliliğin kalp
damar hastalıkları, kanser ve astım gibi hastalıkların artmasına neden
olabileceğini belirterek, “Kent sanayi bölgesi. Aynı zamanda ilçelerde farklı
faaliyetler gösteriyor. Bunlar hepsi dolaylı yoldan etki ediyor. Bu çalışma
alanlarının denetlenmesi gerekiyor. Şehre girişinden başlayarak kontrol
gereklidir yani. Bence en önemli sorunlar tedarik zincirinden başlıyor.
Sonrasında işi bilen kişilerce yakılması önemli. Bağış kömürler oluyor
bilirsiniz. Linyit çok iyi bir kömür türü değil fakat Soma’da o çıkıyor. Atık
madde açısından da iyi değil. Bu noktalarda bir şeyler yapmamız lazım.
Denetim şart ve iyi yakılması da gerek. Valilikler belli saatler yakılsın ve
dışarı çıkılmasın gibi çeşitli uyarılar yapıyor. Bunlara uyulması gerek.
Sonuçta yasalarımız ve yönetmeliklerimiz var fakat bunları uygulayacak
olan bir irade lazım. Orada eksiğimiz var daha çok” diye konuştu.247

247

248

●

Aydın ve ülkenin dört bir yanından ekoloji örgütü temsilcileri Çine'ye bağlı
Topçam köyünde bir araya geldi. Yaşam savunucuları ile birlikte dağları,
suları, fıstık çamları maden şirketleri tarafından yağmalanan köylüler,
kendilerine karşı çıkanlara silahla saldıracak kadar pervasız olan madenci
şirketi ve ona bu cesareti verenleri Çine'nin Topçam köyünde protesto etti.
Evinin yakınında eşi ile birlikte Eysim maden şirketi çalışanının silahlı
saldırısına uğradığı iddia edilen Ali-Cennet Coşkun çiftinin evinin önünde
yapılan protesto eylemine Ege illeri başta olmak üzere ülkenin dört bir
yanından yaşam savunucuları katıldı.248

●

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi’nde HES havuzlarında su
biriktirmek için can suyu kesildi, susuz kalan balıklar ölmeye başladı. HES
çalışmalarının bölge için tehdit olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi
Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Durmuş, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, "Önce öldürmeye balıklardan başladılar.
Yarın sıra bize gelecek buna izin vermeyeceğiz. Felaket geliyorum diyordu
ve gelmeye başladı. Karadere'nin suyunu kestiler, derede yaşayan hiçbir

Manisa zehir soluyor
https://www.birgun.net/haber/manisa-zehir-soluyor-365551 Erişim Tarihi: 18.11.2021
Madencilerin Topçam köylülerine yönelik silahlı saldırısı köyde protesto edildi
https://www.evrensel.net/haber/450699/madencilerin-topcam-koylulerine-yonelik-silahli-saldirisi-koydeprotesto-edildi Erişim Tarihi: 20.12.2021
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canlıyı düşünmediler. Sucul böcekler, balıklar öldü. Belki su samurları da
zarar görmüştür. Hani balık geçişi ve yeterli su bırakılacaktı. Bu insanların
söylediklerine inanmak, kendini uçurumdan aşağı atmak gibi bir şeydir.
Yarın Değirmencik Köyü’nün altına tünel yaparlarsa köyümüz de dereye
inecektir. Buradan söylüyorum. Bu nedenle bu insanların canlılara,
balıklara ve o vadide yaşayan biz Araklı halkına saygıları yoktur. Tek
dertleri rant rant rant" dedi.249

249

250

251

●

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın can ve mal kaybına yol açan sel felaketinden
dolayı şikayetçi olduğu AKP’li Düzce Belediyesi, MHP’li Akçakoca
Belediyesi ve Cumayeri Belediyesi yetkilileri için “şikayetin işleme
konulmaması” kararı veren İçişleri Bakanlığı, Danıştay’ın engeline takıldı.
CHP’li vekil Tanal’ın “şikayetin işleme konulmaması kararına” karşı itirazı
üzerine Danıştay Birinci Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu kararını
kaldırdı. Tanal’ın itirazını kabul eden Danıştay Birinci Dairesi’nin
kararında, “dosyada bulunan bilgi ve belgelerden şikayetin, 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un
4’üncü maddesi kapsamında ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek
nitelikte olduğu” vurgulandı.250

●

İyidere Lojistik Merkezi'ne dolgu malzemesi almak için açılmak istenen taş
ocağına karşı direnen 16 köylü hakkında; Jandarma Genel Komutanlığı’nın
şikayeti ile 27 Nisan 2021 tarihinde, Jandarma’ya taş attıkları iddiası ve
“görevi yaptırmamak” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Açılan
soruşturmada takipsizlik kararı verildi.251

●

Aydın Çine’deki Madran Dağı’nın maden işletmeleri tarafından talanı tüm
hızıyla sürüyor. Yöre halkı maden işletmelerinin cevher arama adı altında
dağdaki tarihi yapıları ve kaya mezarlarını da tahrip edip, soyduklarını iddia
ediyor. Bölgede gece gündüz üretimini devam ettiren büyük maden
şirketlerinin yanı sıra çoğu kaçak olarak işletilmiş ve sonrasında terk edilmiş
irili ufaklı onlarca maden ocağı var. Yeniköy ve Tatarmemişler

Trabzon'da can suyunu kesen HES nedeniyle balıklar ölüyor
https://www.gazeteduvar.com.tr/trabzonda-can-suyunu-kesen-hes-nedeniyle-baliklar-oluyor-haber-1546296
Erişim Tarihi: 21.12.2021
Mahmut Tanal yargıya taşımıştı: Süleyman Soylu'ya Danıştay şoku
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mahmut-tanal-yargiya-tasimisti-suleyman-soyluya-danistay-soku1896312 Erişim Tarihi: 29.12.2021
İkizdereli köylüler hakkında takipsizlik kararı verildi, https://www.gazeteduvar.com.tr/ikizdereli-koylulerhakkinda-takipsizlik-karari-verildi-haber-1537505, Erişim Tarihi: 10.10.2021
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Mahallelerinin üst taraflarında yer alan terk edilmiş maden işletmeleri
arkalarında bir doğa yıkımı bırakarak çekip gitmişler. Tatarmemişler köyüne
birkaç yüz metre uzaklıktaki terk edilmiş kuvars maden alanının pasaları
gelişi güzel yığılmış. Maden işletmesi sırasında üzeri sıyrılıp açık ocak
haline getirdiği dağın yamacı ormanların içinde kel ve çorak bir alan olarak
kalmış. Tahtacı Alevi köyü olan Yeniköy’den Sertaç Acıoluk, bu maden
işletmelerinin bazen rezerv yetersizliği, bazen ürün kalitesi ya da cevherin
tükenmesi sonrası bulundukları alanı olduğu gibi terk edip gittiğini anlattı.
Acıoluk, “Bu madenler dağı bir ur gibi kemiriyor. Dağda çok büyük maden
işletmeleri gece, gündüz çalışıyor şu an. Fıstık çamlarının, kızılçamların
arasında maden işletmelerinden çıkan tozlar nedeniyle ağaçlar bembeyaz
görünüyor. Bu maden işletmelerinin dinamit patlatmaları ya da kayaları
yerinden almaları sonrası su kaynaklarımız da artık kurudu” dedi.252
●

252

253

Giresun Tirebolu'da maden ruhsatı alan bir şirketin düzenlediği ÇED
toplantısında, köylüler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile
ocağa destek veren köylüler ve şirket yetkilileri arasında tartışma yaşandı.
Çevre örgütleri, projenin Harşıt deresini besleyen dereler ve su
kaynaklarının, yöreye özgü fındık ve çaylıkların tehdit altında olduğu
gerekçesiyle şirket yetkililerine tepki gösterdi. Projeye karşı çıkan CHP’li
Tirebolu İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci yaptığı konuşmada, yörede
Harşıt çayını besleyen dereler ve su kaynakları olduğuna dikkat çekti. Sert
tartışmalarla ve maden ocağı yanlıların engellemeleriyle konuşmasını
sürdürmeye çalışan Cebeci, bölgedeki diğer maden ocaklarının yarattığı
çevre tahribatlarından örnekler vererek, benzer durumun burada da
yaşanacağını ifade etti. Risklerin halka anlatılmasını isteyen CHP’li Cebeci,
“ Bu ruhsat alanında 7 su kaynağı var. Dereler var. Bunlara maden
depolanması zarar verecek mi, sızma olacak mı” diye sordu.253

Madran Dağı’nın hem taşını hem tarihini yağmalıyorlar, https://www.evrensel.net/haber/444251/madrandaginin-hem-tasini-hem-tarihini-yagmaliyorlar, Erişim Tarihi: 10.10.2021
GİRESUN'DA ÇED TOPLANTISINDA MADEN OCAĞINA TEPKİ
https://ankahaber.net/haber/detay/giresunda_ced_toplantisinda_maden_ocagina_tepki_61086#.YYPvEjA9r
Ao.twitter Erişim Tarihi: 6.11.2021
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9. Hayvan Hakları

254

255

256

257

●

İstanbul’u toplu taşıma araçlarıyla gezerek ünlenen Boji’nin tramvaya
tuvaletini yaptığı iddiası sosyal medyayı birbirine kattı. İddialar üzerine
Boji’nin gün boyu eğitim merkezinde olduğu bildirilirken, dışkının koltuğa
bir yolcu tarafından koyulduğu ortaya çıktı. Bu olay “köpeğe bile kumpas
kuruluyor” yorumlarına neden oldu.254

●

Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) Genel Başkanı Mehmet Yakuter,
Kayseri’deki hayvanat bahçesinde; 16 tane kurdun bir ayı ile bahis için
dövüştürüldüğünü iddia etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ise iddiaların “hayal ürünü” olduğunu
söyledi.255

●

AKP'li Elazığ Belediyesi’ne ait Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde
hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası mahkemelik oldu. Elazığ
Valiliği’nin sorumlu kamu görevlileri hakkında vermediği soruşturma izni,
Bölge İdare Mahkemesi tarafından verildi. Eski Veteriner İşleri Müdürü
Vesile Tutcugil ve Veteriner Hekim Fikret Gürocak’ın da aralarında
bulunduğu dört kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla Elazığ
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı. 21 Ekim’de görülecek olan
duruşma öncesi ortaya çıkan bilirkişi raporunda, bir kedi yavrusunun
açlıktan ölü bir kediyi yediği belirtildi.256

●

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil
barınaklar olduğunu unutmamalıyız" ve "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza
sahip çıkın" açıklamaları tartışmalara yol açtı.257

Boji’ye ahlaksız kumpas
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bojiye-ahlaksiz-kumpas-41943922 Erişim Tarihi: 21.11.2021
"Kayseri hayvanat bahçesinde 16 kurt bahis için ayının üzerine salındı" iddiası,
https://www.birgun.net/haber/kayseri-hayvanat-bahcesinde-16-kurt-bahis-icin-ayinin-uzerine-salindiiddiasi-362097, Erişim Tarihi: 1.11.2021
AKP'li belediyenin hayvan hastanesinde kediler açlıktan birbirini yedi!
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediyenin-hayvan-hastanesinde-kediler-acliktan-birbirini-yedi362757, Erişim Tarihi: 1.11.2021
Barınaklar sorunu büyütüyor
https://www.birgun.net/haber/barinaklar-sorunu-buyutuyor-371101 Erişim Tarihi: 29.12.2021
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C. HAPİSHANELERİN DURUMU
Türkiye’de, toplam 266 bin 575 kapasiteli 86’sı açık, toplam 384
hapishanede 295 bin 754 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Kapasite fazlası ise
%10,94. 87 bin 661 kişi açık, 208 bin 093 kişi kapalı hapishanelerde kalıyor.
Bu kişilerin mahpusların 255 bin 879 tanesi hükümlü, 39.879’u tutuklu. 200
tanesi LGBTİ, 10.002’si yabancı, 581‘i engelli, 1.453 tanesi ise
ağırlaştırılmış müebbet mahkumu. Hapishanelerdeki tutuklu ve
hükümlülerin 4 bin 999‘u 65 yaşın üstünde. Hapishanelerde öğrenimini
sürdürebilen kişi sayısı 39 bin 519 ve sigortalı olarak mesleki faaliyette
bulunmuş 60 bin 767 kişi var.
Hapishanelerde 60‘ı kız çocuğu olmak üzere 18 yaş altı bin 896 tane çocuk
bulunuyor. 11 bin 467 kadın tutuklu veya hükümlülerin yanında annesi ile
kalan çocuk sayısı ise 345. 258
●

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu, cezaevleri ve adliyelerdeki
pandemi önlemlerine dikkat çekmek ve buna dair önerilerini sunmak için
toplantısı düzenledi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, birçok
girişimlerine rağmen adliye ve cezaevlerinde gerekli tedbirlerin
alınmadığını ifade ederek, pandeminin iktidarın çıkarları doğrultusunda
kullanıldığını belirtti. Pandemi konusunda en tehlikeli yerlerin adliye ve
cezaevleri olduğunu belirten Durakoğlu, “Bu konuda gerekli önlemlerin
insan haklarına uygun olacak şekilde alınmasını istedik. Kovid-19
bahanesiyle mahkumlar haklarını kullanamıyor. Bu konuda bir ihlal söz
konusu. Olağanüstü hal durumu gibi yasalar ve kararlar alınıyor. İnsan
yaşamı ve hakkı esas alınmalıdır. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi
gerekiyor” dedi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise
cezaevlerindeki hak ihlallerinin tecride dönüştüğünü ifade etti.
Tutukluların avukatlarıyla dahi görüşlerinin engellendiğine işaret eden Saip,
“Cezaevlerinde yüz yüze görüşler mümkünken görüşlerin yapılmaması
tutuklulara bir kat daha ceza uygulamak demektir. Bu durum demokrasiyle

258

Hapishane istatistikleri
https://cisst.org.tr/ Erişim Tarihi: 31.12.2021
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bağdaşmamaktadır. Bugün bir sağlık sorunu için hastaneye gelmek zorunda
olan bir tutukluya 14 gün tek başına kalma uygulaması uygulanıyor. Bunun
yapılmaması gerekir” diye konuştu.259
●

18-20 Haziran 2021’de 68 il ve 383 ilçede gerçekleştirilen ‘Hapishaneler ve
Mahpuslar Algı Araştırması’nın sonuçları İHD Genel Merkezi’nde
düzenlenen toplantıda paylaşıldı. İnsan Hakları Derneği’nin talebiyle
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin 3 bin 285 kişiyle yaptığı
araştırmaya göre yurttaşların yüzde 69’u adalet sistemine güvenmiyor.
Katılımcıların yüzde 1,8’i gözaltına alınmış, yüzde 1,2’si tutuklanmış, yüzde
1,2’si hakkında ise denetimli serbestlik kararı verilmiş.
Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan bir bölümü şöyle sıralandı:
→ Kadınların yüzde 68’i, erkeklerin yüzde 70'i adalete güvenmiyor.
→ Türklerin yüzde 64'ü, Kürtlerin yüzde 85'i adalet sistemine güvenmiyor.

→ Katılımcıların yüzde 72'si insanların haksız yere hapishaneye
konulduğunu düşünüyor.
→ ‘Mahpuslar ailelerine yakın hapishanelere konulmalı’ diyenler 5
üzerinden ortalama 3,92.
→ Haberleri A Haber, ATV veya TRT’de takip eden her 10 kişiden 1’i siyasi
muhaliflerin haksızlığa uğramadığını düşünüyor.260

259

260

261

●

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut
Toğrul, bir eli ve bir bacağı olmayan yüzde 90 engelli Şaban Kaygusuz’un
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden Kayseri Bünyan 1 Nolu T Tipi
Kapalı Cezaevi’ne “güvenlik” gerekçesiyle sevk edildiği sırada çıplak arama
ve işkenceye maruz kaldığını bildirdi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan
Toğrul, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru
önergesi verdi.261

●

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı, “Türkiye’de
İnsan Hak İhlalleri Kasım 2021 Raporu’na” göre Kasım ayında 202 yaşam

'Cezaevlerinde pandemi önlemleri tecride dönüştü', https://www.gazeteduvar.com.tr/cezaevlerinde-pandemionlemleri-tecride-donustu-haber-1537506, Erişim Tarihi: 10.10.2021
En büyük haksızlık kadına, gazeteciye, https://www.birgun.net/haber/en-buyuk-haksizlik-kadina-gazeteciye361350, Erişim Tarihi: 10.10.2021
Cezaevindeki bir eli,
bacağı
olmayan
yüzde
90 engelliye çıplak arama Meclis
gündemindehttps://medyaport.net/2021/10/27/bir-eli-bacagi-olmayan-yuzde-90-engelliye-ciplak-aramameclis-gundeminde/ Erişim Tarihi: 27.10.2021
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hakkı ihlali tespit edildi, cezaevlerinde 56 işkence ve kötü muamele olayı
yaşandı.262

262

263

264

●

Sivil toplum kuruluşları 2016 yılından beri cezaevinde bulunan ve hafıza
kaybı yaşadığı belirtilen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel
Tuğluk'un tahliye edilmesi için çağrı yaptı. 68 imzacının yaptığı ortak
açıklamada, "Aralık 2016’dan bu yana Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde
mahpus bulunan Kürt siyasetçilerinden biri de Aysel Tuğluk. Tuğluk, Kürt
siyasi parti tarihinde eş genel başkanlık yapmış ilk kadındır ve eş genel
başkanı olduğu Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılmasıyla siyaset
yasağı getirilen, tek kadın milletvekilidir. Aynı zamanda hukukçudur, insan
hakları savunucusudur ve de tüm hayatını Kürtlerin onurlu bir barışla
sonlanacak özgürlük ve eşitlik mücadelesine adamış bir siyasetçidir. Verdiği
emekler, yürüttüğü mücadele, kendisini adadığı yaşamdaki duruşu, yakın
dönem siyasi tarihimizde derin izler bırakmıştır." denildi.263

●

Antalya S Tipi Cezaevi’nden BirGün’e mektup gönderen mahkûmlar,
haziran ayında çıplak aramaya maruz kaldıklarını öne sürdü. Cezaevi
girişinde kendilerine çıplak arama yapılmak istendiğini ancak bunu kabul
etmediklerinde darp edildiklerini iddia etti. Söz konusu olayı şikâyet
ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten mahkûmlar, bir tutukluya
‘hücre cezası’ verildiğini yazdı. Ayrıca cezaevi yönetiminin bazı gazetelere
ambargo uyguladığını ifade eden mahkûmlar, Yeni Yaşam ve Evrensel
gazetelerinin ‘yasaklı’ olduğunun söylendiğini aktardı. Tuvalet ve banyo
bölümünün ışıklarını kapatmalarının yasak olduğunu yazan mahkûmlar,
bölümün girişinin kamera ile izlendiğini ileri sürdü.

●

İzmir Kırklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki mahkûmlar ise yaşadıkları hak
ihlallerini raporlaştırdı. Raporda, çok sayıda mahkûm hakkında soruşturma
açıldığını ve disiplin cezası verildiğine dikkat çekildi. Dergi, fotokopi,
sohbet ve daha birçok hak için eylem yaptıklarını ifade eden mahkûmlar,
haklarında soruşturma açıldığını ve sözlü savunma yaptıkları sırada
yönetimin müdahale ettiğini belirtti. 264

CHP'li Tanrıkulu: Türkiye'de kasım ayında 202 yaşam hakkı ihlali ile 56 işkence ve kötü muamele tespit edildi
https://t24.com.tr/amp/haber/chp-li-tanrikulu-turkiye-de-kasim-ayinda-202-yasam-hakki-ihlali-ile-56iskence-ve-kotu-muamele-tespit-edildi,1004698 Erişim Tarihi: 30.12.2021
68 kadın örgütünden Aysel Tuğluk için çağrı: Tedavisi için bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekiyor
https://t24.com.tr/haber/sivil-toplum-kuruluslarindan-aysel-tugluk-icin-cagri-tedavisi-icin-bir-an-onceozgurlugune-kavusmasi-gerekiyor,1002337 Erişim Tarihi: 21.12.2021
Çıplak aramaya itiraza darp iddiası
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●

Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde infaz koruma memurlarının cinsel
saldırısına ve işkencesine uğradığını belirterek suç duyurusunda bulunan
Garibe Gezer’in intihar ettiği açıklandı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş
Genel Başkanı Eren Keskin’in duyurduğu haberde, “Müvekkilimiz Garibe
Gezer’in intihar ettiği bilgisini aldık. Kendisi işkence mağduruydu. Hücre
cezası vardı. Cezaevi müdürü ablasını aradı maalesef Garibe’mizi
kaybettik” denildi. Gezer’in bir süredir hücrede tutulduğunu aktaran Keskin,
“Garibe hücre cezası çekiyordu. Hücredeki bir insan kendini nasıl asabilir?
Yazıklar olsun size! Dargeçit’te yaşayan aileye çektirdiğiniz kaçıncı acı?”
diye sordu.265

●

Kanser hastası Halil Güneş, hapis yattığı Diyarbakır 2 Nolu Cezaevi’nde
yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Derneği’nin ‘hasta mahpuslar’ listesinde yer
alan ve 29 yıldır cezaevinde bulunan Güneş için Adli Tıp Kurumu, ‘hapiste
kalabilir’ şeklinde rapor hazırlamıştı.266

●

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer
Karaca, “Aradığınız Hakka Erişilemiyor-Cezaevlerinde Sağlığa Erişim”
başlıklı rapor hazırladı. Raporda, 8 Nisan 2021 tarihinde Lozan Üniversitesi
tarafından yayınlanan “Annual Penal Statistics on Prison Populations for
2020” raporu verilerine yer verildi. Bu rapora göre Türkiye’deki
cezaevlerinin kapasitesi 233 bin 194 olmasına rağmen cezaevinde 297 bin
19 tutuklu ve hükümlü tespit edildi. Cezaevlerindeki kapasite oranlarına
göre her 100 yer için 127 kişinin bulunduğu Türkiye’deki cezaevleri, bu
oranla birlikte Avrupa Konseyi üye ülkeleri arasında cezaevi yoğunluğu
bakımından ilk sırada yer aldı. Rapordaki diğer verilere göre, 2010 yılından
2020’ye kadar cezaevindeki kişilerin değişim oranında da Türkiye yine
birinci sırada yer aldı.
Raporda ayrıca TÜİK verilerine de yer verildi. Buna göre, 31 Aralık 2020
tarihinde cezaevindeki kişi sayısı 2019 yılının aynı tarihine göre yüzde 8,5
azalarak 266 bin 831 olarak kayıtlara geçti. 2011 yılında 172 iken bu sayı
2019 yılında 351, 2020 yılında ise 319 oldu. Raporda, 12 yaş üzeri kişilere

265

266

https://www.birgun.net/haber/ciplak-aramaya-itiraza-darp-iddiasi-369097 Erişim Tarihi: 13.12.2021
Hapishanede Cinsel Şiddete Uğrayan Garibe Gezer Yaşamına Son Verdi
http://esitlikadaletkadin.org/hapishanede-cinsel-siddete-ugrayan-garibe-gezer-yasamina-son-verdi/ Erişim
Tarihi: 13.12.2021
Kanser hastası Halil Güneş, cezaevinde hayatını kaybetti
https://www.birgun.net/haber/kanser-hastasi-halil-gunes-cezaevinde-hayatini-kaybetti-369446 Erişim Tarihi:
15.12.2021
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bakıldığında ise 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 390’ının
cezaevinde bulunduğu bilgisine yer verildi.
Raporda, cezaevlerinde yaşanan intiharlara ilişkin istatistikleri de paylaştı.
Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 1997 ile 2014 yılları arasında
Türkiye’deki cezaevlerinde toplam 544 tutuklu ve mahkûm intihar etti. Ceza
İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) verilerine göre ise
2014’den günümüze intihar eden kişi sayısı 97 olarak kayıtlara geçti. Buna
göre son 25 yılda Türkiye’deki cezaevlerinde intihar eden kişi sayısı toplam
641 oldu. Raporda son 25 yılda sağlık problemleri nedeniyle cezaevlerinde
hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayılarına da yer verildi. Yaşlılık
kaynaklı ölümlerin de yer aldığı Adalet Bakanlığı’ndan elde edilen verilere
göre 1997 ile 2014 yılları arasında cezaevlerinde 2 bin 545 tutuklu ve
mahkûm vefat etti. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin
(CİSST) verilerine göre ise 2014’den günümüze cezaevlerinde vefat eden
kişi sayısı 125 olarak kayıtlara geçti. Buna göre son 25 yılda cezaevlerinde
hayatını kaybeden tutuklu ve mahkûm sayısı 2 bin 670 oldu.267
●

267

İnsan Hakları Derneği’nin 1 Nisan 2021 tarihli açıklamasına göre
Türkiye’de bulunan tutuklu ve hükümlülerin 604’ü ağır olmak üzere bin
605’i çeşitli sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

CHP’den cezaevi raporu: Son 25 yılda 641 kişi ‘intihar etti’
https://medyaport.net/2021/12/28/chpden-cezaevi-raporu-son-25-yilda-641-kisi-intihar-etti/ Erişim Tarihi:
28.12.2021
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D. KADIN HAKLARI
●

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun açıkladığı verilere göre
2021 Ekim ayında erkekler tarafından 18 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli
şekilde ölü bulundu.268 Kasım ayında ise 25 kadın cinayeti işlendi. 21 kadın
şüpheli bir şekilde ölü bulundu.269 Aralık ayında ise 34 birinci derece
yakınları ya da eski sevgili/eş tarafından öldürüldü. 10 kadın ise şüpheli
şekilde ölü bulundu.

●

Türkiye, geçtiğimiz mart ayında Cumhurbaşkanı Kararı’yla; ilk imzacısı
olduğu “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi”nden çıktığını açıklamıştı. Muhalefet partileri, Barolar
ve STK’lar başta olmak üzere birçok kurum İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden
Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali için Danıştay’a dava açtı. Sivil toplum
kuruluşlarından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’nin kararın
iptali için açmış olduğu dava, Danıştay 10. Dairesi tarafından 2’ye karşı 3
oyla reddedildi.270

●

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, ölmemek için kendine şiddet uygulayan ve
seks işçiliğine zorlayan Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan’a verilen
15 yıl hapis cezasını onadı.
Adana’da yaşayan Çilem Doğan 8 Temmuz 2015’te kendisine şiddet
uygulayan ve seks işçiliği yapmaya zorlayan kocası Hasan Karabulut’u,
yatak odalarında kocasının silahıyla öldürdü. Ardından polise teslim oldu.
Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle
yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada “tahrik ve
iyi hal indirimi” ile 15 yıl hapis cezası verildi. Doğan'ın avukatı 10'uncu Ağır

268

269

270

Ekim ayında 18 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu
https://yolhaber.net/2021/11/02/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2021-ekim-ayi-raporunuyayimladi/ Erişim Tarihi: 02.11.2021
Kasım ayında 25 kadın cinayeti yaşandı, 21 kadın şüpheli şekilde öldü
https://www.evrensel.net/haber/449399/kasim-ayinda-25-kadin-cinayeti-yasandi-21-kadin-supheli-sekilde- oldu
Erişim Tarihi: 03.12.2021
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi için açılan davayı reddetti!
https://www.birgun.net/haber/danistay-istanbul-sozlesmesi-icin-acilan-davayi-reddetti-364849
Erişim
Tarihi: 6.11.2021
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Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle
tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20
Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti.
Doğan, 15 yıl hapis cezası nedeniyle tekrardan cezaevine girecek. Kararı
sosyal medya hesabından duyuran davanın avukatlarından Sevil Aracı, “Bu
karar ile Çilem Doğan, ölmediği için cezalandırılan kadınlardan biri oldu”
dedi.271

271

272

273

274

275

●

Kilis’te eşi tarafından tekme tokat dövülerek beyin kanaması geçiren ve
komalık olan 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer hastanede verdiği yaşam
mücadelesini kaybetti.272

●

Kendisinden ayrılan kadını pompalı tüfekle vurarak gözünü kaybetmesine
neden olan ve “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçuyla yargılanan Ömer
Ayvaz'ın yargılandığı dava Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya gazetecilerin ve yetkili avukatların alınmaması üzerine gerginlik
çıktı. 273

●

Menemen'de yaşayan Sevgi Yılmaz, 2010'nun Ağustos ayında S.A. ile
evlendirildi. Ancak Sevgi Yılmaz, 20 gün sonra takılarla birlikte ortadan
kayboldu. 18 Eylül 2010'de polise giden 25 yaşındaki minibüs şoförü M.S.
Sevgi Yılmaz'ı takıları vermediği için öldürdüğünü ve cesedini ortadan
kaldırdığını söyledi. Kızını 11 yıldır bulamayan baba isyan etti: 'En azından
cesedin yerini söylesin' dedi.274

●

Prof. Dr. H.B. ve yardımcısı S.D.’nin veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırıda
bulunmaktan yargılandığı davada Ç.B.’nin, karakolda ifadesini alan polisler
hakkında ‘görevi ihmal’ suçundan dava açıldı.275

Çilem Doğan ölmediği için cezalandırıldı
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/252834-avukat-araci-cilem-dogan-olmedigi-icin-cezalandirildi
Erişim Tarihi: 4.11.2021
Kilis’te kadın cinayeti
https://tr.sputniknews.com/20211020/kiliste-kadin-cinayeti-esinin-doverek-komalik-ettigi-20-gunluk-annehayatini-kaybetti-1050017100.html Erişim Tarihi: 1.11.2021
Kadına şiddet davasında avukatlar salona alınmadı
https://www.birgun.net/haber/kadina-siddet-davasinda-avukatlar-salona-alinmadi-367704
Erişim Tarihi: 1.12.2021
Kızını 11 yıldır bulamayan baba isyan etti: 'En azından cesedin yerini söylesin'
https://www.gercekgundem.com/guncel/310775/kizini-11-yildir-bulamayan-baba-isyan-etti-en-azindancesedin-yerini-soylesin Erişim Tarihi: 4.11.2021
Cinsel saldırı davasında polislere "görevi ihmal"den dava
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/253535-cinsel-saldiri-davasinda-polislere-gorevi-ihmal-dendava?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Erişim Tarihi: 18.11.2021
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276

277

278

●

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde 23 Eylül 2019
tarihinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Nadira
Kadirova ile ilgili yargı süreci ilerlemiyor. Kadirova’nın şüpheli ölümüne
yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma,
ölümünden yaklaşık 5 ay sonra, 2 Mart 2020’de takipsizlik kararı verilerek
kapatılmıştı. Savcılık kararında, Kadirova’nın olay öncesinde intihara karar
verdiği öne sürülmüştü. Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan da
savcılığın takipsizlik kararı verdiği soruşturma dosyasını 5 Haziran 2020’de
Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Ancak, AYM tam 18 aydır Kadirova
dosyasına ilişkin bir karar açıklamadı.276

●

Ankara'da sevgi evinde kalan Ş.B. (14) adlı kız çocuğa cinsel istismarda
bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan görevli M.Y.'ye (54),
istismarın 'sarkıntılık düzeyinde kaldığına' hükmedilerek 3 yıl 9 ay hapis
cezası verildi.277

●

Muğla’da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar
Gültekin cinayetinin 8’inci duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza
Mahkemesinde başladı. Mahkemeye ABD'den beklenen Android şifresi
geldi, iddia edilen görüntülerin hiçbirine rastlanmadı.278

●

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine defalarca
tecavüz edip hamile bıraktığını söylediği iki çocuk babası 35 yaşındaki
Nurettin Gider’i 29 Ağustos 2012’de önce silahla vuran Nevin Yıldırım
hakkında 2015’te ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası
verilmişti. Ancak savcı cezayı az, Yıldırım avukatları ise çok bularak
Yargıtay’a itiraz etmişti. Yargıtay’ın 14 Eylül 2017’de kararı usul yönünden
bozmasının ardından Yıldırım’a ikinci yargılamada da müebbet cezası
verilmişti. Dosya daha sonra tekrar Yargıtay’a gitmişti. Yargıtay savcılığı,
Yıldırım’ın cezasının onanması talep etmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu,

18 aylık suskunluk
https://www.birgun.net/haber/18-aylik-suskunluk-366593 Erişim Tarihi: 23.11.2021
Sevgi evinde 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan erkeğe 'sarkıntılık' indirimi
https://www.gazeteduvar.com.tr/sevgi-evinde-14-yasindaki-cocuga-cinsel-istismarda-bulunan-erkegesarkintilik-indirimi-haber-1543266 Erişim Tarihi: 26.11.2021
Pınar Gültekin cinayetinde ABD'den şifre geldi
https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-pinar-gultekin-cinayetinde-abdden-sifre-geldi-6665259
Erişim Tarihi: 21.12.2021
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Isparta’da kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü erkeği öldürüp başını
kesen Nevin Yıldırım’ın cezasını onadı.279

279

280

281

282

●

Uluslararası Af Örgütü “Türkiye, Sözleri Eyleme Geçir” başlıklı bir rapor
yayımlayarak Türkiye’de kadın haklarını inceledi. İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilme kararı sonrası mevcut yasal çerçeveleri, yasalardaki boşlukları ve
yetkililerin uymakla yükümlü olduğu yasa, sözleşme ve standartları
inceleyen örgüt, raporda vaatler ve uygulamalar arasındaki boşluklara dikkat
çekti, acil gerçekleştirilmesi gereken tavsiyelerini paylaştı. Raporda şu
tespite yer verildi: Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı
amaçlayan bir siyasi irade yok.280

●

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu ve grubun
tüm milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Genel Başkanlığına verilen
Siyasi Partiler Kanun teklifi, Genel Kurul gündemine taşındı. Siyasette eşit
temsiliyetin önerildiği teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Kanun
teklifinin reddedilmesinin ardından açıklamada bulunan CHP Bartın
Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Kanun teklifimiz AKP+MHP oyları ile
reddedildi! Kimler kadınlardan yanaymş gördük Siyasette ‘Eşit Temsiliyet'
için, %50 cinsiyet kotası + fermuar sistemi için mücadelemiz sürecek”
ifadelerini kullandı.281

●

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Programa göre; kadınların işgücüne katılım oranı, geçen yıl yüzde 3,5 azaldı.
Kadınlar 2019’da işgücüne yüzde 34,4 oranında katılırken 2020’de bu oran
yüzde 30,9’a düştü.282

●

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) yürüttüğü, “Türkiye’de
Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi
Projesi” yürütücülerinden Prof. Dr. Gülay Toksöz, “İstihdam üzerinden

Tecavüzcü dediği adamın başını kesen Nevin Yıldırım’ın cezası onandı
https://www.diken.com.tr/tecavuzcu-dedigi-adamin-basini-kesen-nevin-yildirimin-cezasi-onandi/
Erişim
Tarihi: 21.12.2021
Uluslararası Af Örgütü'nün 'Türkiye, Sözleri Eyleme Geçir' raporu yayınlandı
https://www.gazeteduvar.com.tr/uluslararasi-af-orgutunun-turkiye-sozleri-eyleme-gecir-raporu-yayinlandihaber-1546538 Erişim Tarihi: 23.12.2021
'Eşit temsiliyet' kanunu AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
https://tr.sputniknews.com/20211201/esit-temsiliyet-kanunu-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi1051317318.html Erişim Tarihi: 01.12.2021
Kadınların İşgücüne Katılım Oranı 2020'de Yüzde 3,5 Geriledi https://penceretv.com/guncel/kadinlarinisgucune-katilim-orani-2020de-yuzde-35-geriledi-138629h
Erişim Tarihi: 27.10.2021
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yoksulluk nedeniyle kadın ya bağımlı ya da tümden muhtaç duruma
düşüyor” dedi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
Bölümü öğretim üyesi proje yürütücülerinden Doç. Dr. Emel Memiş ise
“Pandemiyle birlikte sosyal hizmet alanının yükü arttı. Bunlardan
faydalananlar da, uzmanlar da ağırlıkla kadın. Bunlar pandeminin daha çok
görünmeyen yüzleri oldu” değerlendirmesinde bulundu. “Pandeminin
getirdiği iş kayıpları yoksullaşma riskini besleyen en önemli etken. Bunu
yoksullaşma oranlarında henüz görmüyoruz ama bizim raporda da referans
verdiğimiz araştırmalar gösteriyor ki; yoksul olarak kayıtlara geçmeyen
hanelerde bile, hane içi eşitsizlikler sebebiyle yoksulluktan kadınlar
etkileniyor.” dedi.283
●

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren
Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet'e verilen ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.284
Çankaya Üniversitesinde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak
2019'da yerleşkedeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı
öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak
öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde
yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten
öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak'
ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi. 285

283

284

285

Kadın Yoksulluğunun Ardı: İstihdam Yoksulluğu ve Aile İçi Eşitsizlik
http://esitlikadaletkadin.org/kadin-yoksullugunun-ardi-istihdam-yoksullugu-ve-aile-ici-esitsizlik/
Erişim
Tarihi: 13.12.2021
Yargıtay, Ceren Damar’ı öldüren sanığa verilen cezayı, onadı
https://www.evrensel.net/haber/451609/yargitay-ceren-damari-olduren-saniga-verilen-cezayi-onadi?a=TTjf,
Erişim Tarihi:
Yargıtay, Ceren Damar’ı öldüren sanığa verilen cezayı onadı,
https://www.evrensel.net/haber/451609/yargitay-ceren-damari-olduren-saniga-verilen-cezayi-onadi?a=TTjf,
Erişim Tarihi: 31.12.2022

