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GİRİŞ 

 

Mayıs – Eylül dönemine ait Adalet Raporu, Türkiye’nin en başta ekonomik 

adaletsizliğini ortaya koymaktadır. Yaşam koşullarının iyileştirilmesinin aksine, 

iktidarın hırslı ve bencilce uyguladığı yanlış ekonomi politikaları yüzünden hızla 

değişen ve yükselen enflasyon, yurttaşların “insan onuruna yaraşır bir yaşam” 

hakkını ellerinden almıştır. Ev kiralarındaki fahiş artış, temel gıda, eğitim ve sağlık 

alanlarındaki zamlar yurttaşların mağduriyetine sebep olmuştur.  

Sadece ekonomi değil, ülkede temel hak ve özgürlükler de gasp edildi. İfade ve basın 

özgürlüğü sansürlendi, yurttaşların sosyal alanlarına ve eğlence kültürüne müdahale 

edildi. Bu kapsamda, en az 269 toplantı ve gösteri yürüyüşüne polis tarafından 

müdahale edildi. Hem bu eylemlerde, hem de çeşitli soruşturmalar kapsamında en 

az 3 bin 268 kişi gözaltına alındı. Bazı illerde toplam 292 gün süreyle eylem ve 

etkinlikler yasaklandı. En az bin 341 internet sitene erişim engeli getirilirken, onlarca 

haber sitesinin en az 594 içeriğinin kaldırılmasına karar verildi. En az 27 konser, 

festival iptal edildi.  

Her raporda belirtiği gibi bu ihlaller sadece basına yansıyanların bir derlemesidir. 

Bunların yanı sıra bilgisine erişemediğimiz pek çok olay yaşanmaktadır.  O nedenle 

“en az” denilen bu tablo aslında ülkedeki adaletsizliğin sadece görünen yüzüdür.  

Gelinen süreçte hukukun üstünlüğünden ve sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmış 

keyfi uygulamalar ile ülke yönetilmektedir. Yargı, kutuplaşmayı sağlayan aparat 

olarak kullanılmıştır. Adaletin her türlü güç odağından önde tutulması gerekir. 

Vatandaşın bağımsız mahkemelerde yargılanamayacak olma endişesi had 

safhadadır. Gözaltıların gözdağına, tutuklamaların ise cezalandırmaya dönüştüğü bir 

yargı sistemi mevcuttur.  
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A. ADALET VE ADALETE ERİŞİM  

 

● Meclis’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında 27. dönemde geçen 

beş yasama döneminde yürürlüğe giren yasaların çoğu saray tarafından 

hazırlandı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun hazırladığı 

verilere göre, yürürlüğe giren 6 bin 530 maddenin 2 bin 692’si Saray 

tarafından hazırlandı. Seçilmiş 600 milletvekili ise 3 bin 285 maddeyi 

görüşerek 273 teklifi yasalaştırdı. Bunlardan 69’u torba yasa ile yasalaştı. 

Torba yasa ile 2 bin 138 madde yürürlüğe girdi. 160 yasayla yürürlüğe giren 

486 madde AYM’ye başvuru yapılamayan uluslararası antlaşmalar. Geri 

kalan 44 teklifle yürürlüğe giren 661 madde de diğer düzenlemelerden 

oluşuyor.1 

● 'İşkence Görenlerle Dayanışma Günü' dolayısıyla İHD ve TİHV tarafından 

yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye’nin de altına imza attığı BM 

İşkenceye Karşı sözleşmenin insanın sahip olduğu onur ve değeri korumak 

için işkenceyi mutlak olarak yasakladığını buna karşın işkencenin hâlen 

Türkiye’nin en başat insan hakları sorunu olduğu vurgulandı. Açıklamaya 

göre, 2021 yılında 984, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 380 kişi işkence ve kötü 

muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle TİHV’e başvurdu. İHD 

Dokümantasyon Birimi’nin tespitlerine göre, geçtiğimiz yıl resmi gözaltı 

yerlerinde 531 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldı. TİHV 

Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre 2021 yılında resmi gözaltı 

yerlerinde en az 142 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldı. Bu 

sayı 2022 yılının ilk beş ayında en az 215 kişi. 2021 yılında İHD 

Dokümantasyon Birimi’nin tespitlerine göre 2 kişi gözaltında şüpheli 

şekilde yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.2 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki linç girişimi 

davasında; Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e “basit 

yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri 

bırakıldı. Sarıgün, “suç işlemeye tahrikten” ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına 

çarptırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, karardan sonra 

yaptığı açıklamada, "Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani istinafa 

 
1
  CHP'li İbrahim Kaboğlu, ‘tek adam’ döneminin yasama karnesini çıkarttı 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-ibrahim-kaboglu-tek-adam-doneminin-yasama-karnesini-
cikartti-1957782 Erişim Tarihi: 14.07.2022 

2
  İHD ve TİHV'den açıklama: Türkiye'de işkence ve kötü muamele görülmemiş boyuta ulaştı! 

https://www.gercekgundem.com/gundem/346997/ihd-ve-tihvden-aciklama-turkiyede-iskence-ve-kotu-
muamele-gorulmemis-boyuta-ulasti Erişim Tarihi: 25.06.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-ibrahim-kaboglu-tek-adam-doneminin-yasama-karnesini-cikartti-1957782
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-ibrahim-kaboglu-tek-adam-doneminin-yasama-karnesini-cikartti-1957782
https://www.gercekgundem.com/gundem/346997/ihd-ve-tihvden-aciklama-turkiyede-iskence-ve-kotu-muamele-gorulmemis-boyuta-ulasti
https://www.gercekgundem.com/gundem/346997/ihd-ve-tihvden-aciklama-turkiyede-iskence-ve-kotu-muamele-gorulmemis-boyuta-ulasti
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gitmek mümkün değil" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç 

ise karara ilişkin, "Bu davanın arkasında duranlar İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu ve iktidardır. O insanları tahrik edenler, Kılıçdaroğlu'na linç girişimini 

yaptıranlar, Kılıçdaroğlu'nun bir evde saatlerce mahsur kalmasını 

sağlayanlar iktidar mensuplarıdır. Kılıçdaroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 

"Öldürün, vurun, yakın" diyenler bugün davaları aldıkları cüzi cezalarla, 

erteleme verilerek dışarıda elleri kolları serbestçe dolaşmaları sağlanmıştır” 

dedi.3 

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, 

SADAT hakkında suç duyurusu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

giderek suç duyurusunda bulundu. Adliyenin önünde açıklama yapan 

Tezcan, "Paramiliter bir suç örgütü olan SADAT hakkında suç duyurusunda 

bulunduk. Bunun için Ankara Adliyesi'ndeyiz. Daha önce sayın Genel 

Başkanımız yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktığı üzere SADAT, 

paramiliter bir yapıdır. Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenme 

suçtur. SADAT, paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti 

kanunları çerçevesinde suç işlemek için kurulmuş ve Saray'ın da desteğini 

arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür" ifadelerini kullandı. CHP 

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise burada yaptığı açıklamada, 

"Cumhuriyet savcılarına başvurumuzu yaptık. Cesur savcılara ihtiyacımız 

var. Tüm yargılamaların amacı hakikati ortaya çıkarmaktır. Gerçeğin üzerini 

hiçbir güç örtemez. SADAT ile ilgili başvurumuzu cumhuriyet savcıları 

ciddi bir şekilde incelerse, gerçeğin üzerine giderse, korkmazsa, siyasi 

iktidarın baskısı altında kendini hissetmezse zaten gerçek ortaya çıkacaktır" 

ifadelerini kullandı.4 

● CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, 

SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür’ün, “Bu vatanı Türkiye 

düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” ifadelerinin yer 

aldığı sosyal medya paylaşımı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bülbül 

suç duyurusunda, Ergün’ün açıkça Anayasa'nın temel ilkelerini ihlal ettiğini 

ve seçim güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.  

● Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 48 bin 69 kişi TCK’nin 299 ve 

 
3
  Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar: Osman Sarıgün'e “basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası 

verildi https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-na-linc-girisimi-davasinda-karar,1037577 Erişim Tarihi: 

31.05.2022 
4
  CHP'den SADAT hakkında suç duyurusu https://www.birgun.net/haber/chp-den-sadat-hakkinda-suc-

duyurusu-391698 Erişim Tarihi: 14.06.2022 

https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-na-linc-girisimi-davasinda-karar,1037577
https://www.birgun.net/haber/chp-den-sadat-hakkinda-suc-duyurusu-391698
https://www.birgun.net/haber/chp-den-sadat-hakkinda-suc-duyurusu-391698
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301’inci maddeleri uyarınca soruşturma geçirdi. 2021 yılında TCK’nin 299 

ve 301’inci maddelerine muhalefet suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan 

kişi sayısı da 12 bin 670 oldu. Bu kişilerin 134’ünü 12-15 yaş arası, 273’ünü 

ise 15-18 yaş arası çocuklardan oluşturdu. Yargılananlar içinde yabancı 

uyruklu olanların sayısının ise 224 olduğu bildirildi.5 

● Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne, “Aileyi ve 

toplumu parçalamayı amaçladığı” gerekçesiyle açılan  fesih davasının ilk 

duruşması İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde  görüldü. Mahkeme, 

36 baro ve 280 avukatın müdahillik taleplerini reddederek duruşmayı Ekim 

ayına erteledi. 6 

● TİHV’in hazırladığı Türkiye’de İnsan Hakları Savunucularının Karşılaştığı 

Baskı, Engel ve Zorluklara İlişkin Bilgi Notu, 1 Ocak 2022 - 30 Nisan 2022 

isimli çalışmaya göre,  insan hakları savunucuları, temelsiz ceza soruşturma 

ve kovuşturmalarıyla karşı karşıya kaldı. Hukuka aykırı ve keyfi gözaltı ve 

tutuklamalar, sivil toplum kurumlarına yönelik baskın ve aramalar yaşandı. 

Toplamda bin 374 kişi insan hakları alanındaki faaliyetleri sebebiyle 

yargısal tacize maruz kalırken bunlardan 998’i hakkında ceza kovuşturması 

yürütüldü. 23 kişi, değişen sürelerde hapis cezaları ile cezalandırıldı, 82 kişi 

hakkında ise beraat kararı verildi. Aynı dönemde 367 kişi hakkında insan 

hakları faaliyetleri gerekçe gösterilerek ceza soruşturması başlatılırken daha 

önce hakkında soruşturma yürütülen 9 kişiye yönelik mevcut soruşturmalar 

da devam etti. Dört kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair 

karar verildi. 305 kişi insan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle 

gözaltına alınırken, 16 kişi tutuklandı.7 

● Bisiklet sporcusu 19 yaşındaki Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan içkili 

sürücü Çağdaş Şenyüz’ün ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün 

hapis cezası verilmesine “Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. 

Yargılanacaksınız” sözleriyle tepki gösterdiği için ‘kamu görevlisine 

hakaret’ iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle yargılanan baba 

Menderes Gündüz, hâkim karşısına çıktı. Mahkemede savunmasını yapan 

Menderes Gündüz, suçlamaları reddederek, "Ben kimseyi tehdit ve hakaret 

 
5
  7’den 77’ye hakaret davası https://www.birgun.net/haber/7-den-77-ye-hakaret-davasi-391668 Erişim Tarihi: 

14.06.2022 
6
  Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na kapatma davası: 36 baro ve 280 avukatın müdahillik talepleri 

reddedildi, dava ertelendi https://www.birgun.net/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-na-
kapatma-davasi-36-baro-ve-280-avukatin-mudahillik-talepleri-reddedildi-dava-ertelendi-390146 Erişim 

Tarihi: 01.06.23022 
7
  İnsan hakkını savunmak da yasak https://www.birgun.net/haber/insan-hakkini-savunmak-da-yasak-390715 

Erişim Tarihi: 06.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/7-den-77-ye-hakaret-davasi-391668
https://www.birgun.net/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-na-kapatma-davasi-36-baro-ve-280-avukatin-mudahillik-talepleri-reddedildi-dava-ertelendi-390146
https://www.birgun.net/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-na-kapatma-davasi-36-baro-ve-280-avukatin-mudahillik-talepleri-reddedildi-dava-ertelendi-390146
https://www.birgun.net/haber/insan-hakkini-savunmak-da-yasak-390715
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etmedim. Sözlerim hâkim ve savcıya değil, adalet sistemineydi. Oğlumuzu 

kaybettikten sonra tek tutunduğumuz dal adaletti" dedi.8 

● Bursa'da HDP Gürsu İlçe Örgütü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler 

tarafından “JİTEM” ifadesinin de yer aldığı notlar bırakıldı. Polis "çocuktur, 

pek fazla üzerinde düşünülmesi gerekmiyor” dedi.9 

● Kamu istihdam politikasının kanayan yarası mülakat sistemine yönelik 

tartışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli personel alımı 

sınavı ile yeniden alevlendi. Bakanlığın 4 bin 175 personel alımı için 2 Mart-

12 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği mülakat sınavının sonuçları 

yüzlerce aday için hayal kırıklığı yarattı. Adaylar, KPSS puanına göre ilk 

40’ta yer alan çok sayıda kişiye mülakatta 50 ve altında puan, KPSS puanına 

göre 4 binlerde olan çok sayıda adaya ise yüksek mülakat puanı verildiğini 

aktardı.10 

● Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın Ocak ve Nisan 

aylarını kapsayan dört aylık dönemde tam 155 milyon 438 bin TL harcadı. 

Bu para da yaklaşık 36 bin 600 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk 

geliyor. Korumalar için yapılan günlük ve aylık harcamalar da adeta dudak 

uçuklatacak türden. Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan günlük harcama 

yaklaşık 1,3 milyon TL’yi bulurken, aylık harcama ise yaklaşık 39 milyon 

TL’yi buluyor.11 

● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), iki erkeğin konaklama 

talebini, ‘sınırlı sayıda bulunan erkek konaklama odalarının dolu olduğu’ 

gerekçesiyle reddeden otele 3 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verdi.12 

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İsmet İnönü’ye “darbeci” 

diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Tezcan, “Senin gibi 

20 Temmuz darbesi ürünü bakanların darbe karşıtı pozlar takınmasının 

 
8
  Adalet mücadelesine gözdağı 

https://www.birgun.net/haber/adalet-mucadelesine-gozdagi-387297 Erişim Tarihi: 11.05.2022 
9
  Bursa'da HDP binasına ‘JİTEM’ notu bırakıldı, polis ‘çocuktur’ dedi 

https://www.evrensel.net/haber/461167/bursada-hdp-binasina-jitem-notu-birakildi-polis-cocuktur-dedi Erişim 
Tarihi: 10.05.2022 

10
  Liyakat yerine mülakat ısrarı 

https://www.birgun.net/haber/liyakat-yerine-mulakat-israri-387296 Erişim Tarihi: 11.05.2022 
11

  Erdoğan’ın sayısı sır gibi saklanan koruma ordusunun günlük maliyeti 1.3 milyon TL 
https://yolhaber.net/2022/05/29/erdoganin-sayisi-sir-gibi-saklanan-koruma-ordusunun-gunluk-maliyeti-1-3-
milyon-tl/ Erişim Tarihi: 29.05.2022 

12
  ‘Erkek odalarımız dolu’ cezası: 3 bin TL 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erkek-odalarimiz-dolu-cezasi-3-bin-tl-42059943 Erişim Tarihi: 
11.05.2022 

https://www.birgun.net/haber/adalet-mucadelesine-gozdagi-387297
https://www.evrensel.net/haber/461167/bursada-hdp-binasina-jitem-notu-birakildi-polis-cocuktur-dedi
https://www.birgun.net/haber/liyakat-yerine-mulakat-israri-387296
https://yolhaber.net/2022/05/29/erdoganin-sayisi-sir-gibi-saklanan-koruma-ordusunun-gunluk-maliyeti-1-3-milyon-tl/
https://yolhaber.net/2022/05/29/erdoganin-sayisi-sir-gibi-saklanan-koruma-ordusunun-gunluk-maliyeti-1-3-milyon-tl/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erkek-odalarimiz-dolu-cezasi-3-bin-tl-42059943
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hiçbir inandırıcılığı yoktur. Senin derdini biliyoruz; bakanlık ömrünün 

kısaldığını görüp üretilmiş palavralarla siyasi ömrünü uzatma telaşındasın. 

Millet, sandıkta hepinizin dersini verecek” dedi.13 

● 10 Ekim Katliamı’nın firari sanıklar yönünden devam eden duruşmasında 

IŞİD'in “canlı bomba hücresi” olarak bilinen Adıyaman hücresinin 

yöneticisi Mustafa Dokumacı’nın eşi ve emniyetin “canlı bomba” listesinde 

yer alan Ulkar Mammadova tanık olarak dinlendi. Türk askerlerinin sınır 

geçişlerinde kendilerine yardım ettiğini söyleyen Mammadova’nın, 

yargılama sonucu beraat ettiği ortaya çıktı.14 

● Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve Türkiye’deki canlı bomba 

saldırılarının organizasyonunda yer alan IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı’nın 

25 Temmuz 2016 tarihinde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi 

gördüğü ortaya çıktı.15 

● Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, geçtiğimiz hafta sonu 

verdiği ilanla geçmişte meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar 

hakkındaki HSK kararlarını yayımladı. ÇYDD binasında bulunan 

bilgisayarlara emniyet mensuplarınca çocuk ve hayvan pornoları 

yükleyerek, soruşturma başlatılması sağlandığı belirtildi.16 

● AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 

grup toplantısında yaptığı konuşmada Gezi eylemlerini hedef aldı. Gezi 

eylemlerine katılanlarla ilgili "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle 

caminin içini pislemişti. Bunlar çürük bunlar sürtük” dedi.17Toplumun 

hemen hemen her kesiminden bu ifadeye karşı tepkiler yükseldi. CHP ve 

HKP, suç duyurusunda bulunurken SOL Partili hukukçular yurttaşların da 

bulunması için dilekçeyi kamuoyu ile paylaştı. 18 Meclis'te de tartışmalara 

 
13

  CHP’den İnönü’ye 'darbeci' diyen Soylu’ya yanıt: Derdini biliyoruz 
https://www.birgun.net/haber/chp-den-inonu-ye-darbeci-diyen-soylu-ya-yanit-derdini-biliyoruz-387408 
Erişim Tarihi: 12.05.2022 

14
  10 Ekim Davası | Canlı bomba listesinde yer alan Ulkar Mammadova'nın beraat ettiği ortaya çıktı  

https://www.evrensel.net/haber/461338/10-ekim-davasi-canli-bomba-listesinde-yer-alan-ulkar-
mammadovanin-beraat-ettigi-ortaya-cikti Erişim Tarihi: 12.05.2022 

15
  IŞİD yöneticisi, kırmızı bültenle aranırken Konya'da devlet hastanesinde tedavi olmuş! 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/isid-yoneticisi-kirmizi-bultenle-aranirken-konyada-devlet-
hastanesinde-tedavi-oldu-1935367 Erişim Tarihi: 12.05.2022 

16
  HSK kararlarında ortaya çıktı; ÇYDD ve ÇEV bilgisayarlarına çocuk ve hayvan pornoları yüklenmiş 

https://t24.com.tr/haber/hsk-kararlarinda-ortaya-cikti-cydd-ve-cev-bilgisayarlarina-cocuk-ve-hayvan-
pornolari-yuklenmis,1034483 Erişim Tarihi: 16.05.2022 

17
  Erdoğan, Gezi eylemcilerine 'sürtük' dedi! https://www.birgun.net/haber/erdogan-gezi-eylemcilerine-surtuk-

dedi-390112 Erişim Tarihi:01.06.2022  
18

  Erdoğan’a art arda suç duyuruları 
https://www.birgun.net/haber/gezi-eylemcilerine-surtuk-diyen-erdogan-a-art-arda-suc-duyurulari-390236 
Erişim Tarihi:02.06.2022  

https://www.birgun.net/haber/chp-den-inonu-ye-darbeci-diyen-soylu-ya-yanit-derdini-biliyoruz-387408
https://www.evrensel.net/haber/461338/10-ekim-davasi-canli-bomba-listesinde-yer-alan-ulkar-mammadovanin-beraat-ettigi-ortaya-cikti
https://www.evrensel.net/haber/461338/10-ekim-davasi-canli-bomba-listesinde-yer-alan-ulkar-mammadovanin-beraat-ettigi-ortaya-cikti
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/isid-yoneticisi-kirmizi-bultenle-aranirken-konyada-devlet-hastanesinde-tedavi-oldu-1935367?utm_medium=Slider%20Haber&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20Haber
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/isid-yoneticisi-kirmizi-bultenle-aranirken-konyada-devlet-hastanesinde-tedavi-oldu-1935367?utm_medium=Slider%20Haber&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20Haber
https://t24.com.tr/haber/hsk-kararlarinda-ortaya-cikti-cydd-ve-cev-bilgisayarlarina-cocuk-ve-hayvan-pornolari-yuklenmis,1034483
https://t24.com.tr/haber/hsk-kararlarinda-ortaya-cikti-cydd-ve-cev-bilgisayarlarina-cocuk-ve-hayvan-pornolari-yuklenmis,1034483
https://www.birgun.net/haber/erdogan-gezi-eylemcilerine-surtuk-dedi-390112
https://www.birgun.net/haber/erdogan-gezi-eylemcilerine-surtuk-dedi-390112
https://www.birgun.net/haber/gezi-eylemcilerine-surtuk-diyen-erdogan-a-art-arda-suc-duyurulari-390236
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neden oldu. Milyonlarca insanın yanı sıra kendisinin, eşinin ve çocuklarının 

da Gezi eylemlerine katıldığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet 

Bekaroğlu, “Bu lafı iade ediyorum Cumhurbaşkanı’na. Eşimle, çocuğumla 

gittim…” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili 

Cevdet Yılmaz ise "Cumhurbaşkanımız 85 milyonun cumhurbaşkanı. 

Hakaret etmeye hakkınız yok. Hakaret ediyorsunuz" diye cevap verdi.19 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 

"Erdoğan, milletimize seslenmişsin. "Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, 

çürükler, fukaralar" havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem 

olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan 

kaldırmandan iyidir.” ifadelerini kullandı.20  

Sürtük ifadesi üzerine gelen tepkilere cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 

“Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep 

milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz 

de öyle dedik. Onlara bu söz neye karşılık geliyor bilmiyoruz ama dediğimiz 

çok açık. Milletimiz Gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de  aynı sıfatları 

kullanıyoruz.’’ dedi.21 

● Türkiye’de beyin göçünü önlemedeki zafiyet Dışişleri Bakanlığı ve MEB’in 

açıklamaları ile gözler önüne serildi. CHP Adıyaman Milletvekili 

Abdurahman Tutdere’nin soru önergelerine verilen yanıtta, Dışişleri 

Bakanlığı, yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi 

gerekçelerle yurtdışında bulunduklarına yönelik verilerin ilgili ülkelerce 

paylaşmadığını ve bu nedenle “Sağlıklı veri derlenemediğini” itiraf ederken 

MEB, “Dil eğitimi amacıyla firmalar ile yurtdışına kaç öğrenci 

gönderilmiştir?” sorusunu yanıtsız bıraktı.22 

● CHP HP Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze 

Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle gece 01.00’den 

sonra getirilen müzik yasağına karşı Danıştay’da dava açtı. İlgezdi, “Tüm 

mekanlarda HES kodu uygulaması kalktı, yüz yüze eğitime geçildi, toplu 

 
19

  AK Partili Yılmaz'dan 'Sürtük lafını iade ediyorum' diyen CHP'li Bekaroğlu'na: Hakaret etmeyin 
https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-partili-yilmazdan-surtuk-lafini-iade-ediyorum-diyen-bekarogluna-hakaret-
ediyorsunuz-haber-1568404 Erişim Tarihi: 08.06.2022 

20
  Kılıçdaroğlu'ndan 'sürtük' tepkisi: Kadınlara küfreden ağzını kapalı tut 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglundan-surtuk-tepkisi-kadinlara-kufreden-agzini-kapali-tut-haber-
1567414 01.06.2022 

21
  Erdoğan, sürtük ifadesini savundu  

https://www.birgun.net/haber/erdogan-surtuk-ifadesini-boyle-savundu-biz-hep-milletimizin-diliyle-konustuk-

390528 Erişim Tarihi:04.06.2022  
22

  ‘Beyin göçü’nde veri yok itiraf var https://www.birgun.net/haber/beyin-gocu-nde-veri-yok-itiraf-var-390681 
Erişim Tarihi: 06.06.2022 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-partili-yilmazdan-surtuk-lafini-iade-ediyorum-diyen-bekarogluna-hakaret-ediyorsunuz-haber-1568404
https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-partili-yilmazdan-surtuk-lafini-iade-ediyorum-diyen-bekarogluna-hakaret-ediyorsunuz-haber-1568404
https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglundan-surtuk-tepkisi-kadinlara-kufreden-agzini-kapali-tut-haber-1567414
https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglundan-surtuk-tepkisi-kadinlara-kufreden-agzini-kapali-tut-haber-1567414
https://www.birgun.net/haber/erdogan-surtuk-ifadesini-boyle-savundu-biz-hep-milletimizin-diliyle-konustuk-390528
https://www.birgun.net/haber/erdogan-surtuk-ifadesini-boyle-savundu-biz-hep-milletimizin-diliyle-konustuk-390528
https://www.birgun.net/haber/beyin-gocu-nde-veri-yok-itiraf-var-390681
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taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla tüm koltuklar satışa 

sunuldu, açık alanların yanı sıra kapalı mekanlarda dahi maske uygulaması 

kalktı. Virüsle ilgili aklınıza gelen bütün kısıtlamalar kaldırıldı. Nasıl bir 

virüs ki müzikle, notayla yayılıyor? Virüsün yayılmasında nasıl bir 

değişiklik oldu da müzik yasağının saatleriyle oynanarak saat  22.00’den 

24.00’e şimdi ise 01.00’e çekildi? ‘Desibele karar vereceğiz, ses nasıl olacak 

teknik ekip bakıyor’ gibi sudan sebeplerle sanat dünyası oyalanıyor” dedi.23 

● Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri 

Gezi davası nedeniyle hapiste bulunan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun 

Kahraman ve Ali Hakan Altınay ile Avukat Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret etti. 

TBB Başkanı Sağkan, görüşmenin ardından “Gezi tutukluları, bu davanın 

siyasetin alet edildiği bir yargılama olduğunun son derece farkında olarak 

bedel ödediklerini biliyorlar. ‘Gezi’nin felsefesi olan eşitlik için özgürlük 

için bir bedel ödenmesi gerekiyordu ve bu bedeli bizlerin ödemesi 

gerekiyorsa bu bedeli ödemeye hazırız. Burada olup olmamanın hiçbir 

önemi yok. Yeter ki o felsefe bu ülkenin topraklarında hayata geçsin. Yeter 

ki Türkiye Cumhuriyeti eşit, özgür, demokrasinin  içselleştirildiği, insan 

haklarının korunduğu bir ülke haline gelsin. Biz bu bedeli ödemeye hazırız’. 

Bize verdikleri mesaj da bu.” dedi.24 

● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'ya, TCK'nin 312/1 

maddesince "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" 

suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin 

Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, 

Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in de 18'er yıl hapisle 

cezalandırılmasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda 

yazılan mektuplar, eyleme yapılan çağrılar, basın açıklamaları ve eylemciler 

hakkındaki, ‘hayat dolu gençler’ ifadesi suç sayıldı. Üye hakimin muhalefet 

şerhine de yer verilen gerekçeli kararda, dosya içeriğindeki dinleme 

kayıtlarından başka delil bulunmadığı bildirildi. İlk dinleme kararının 18 

Haziran 2013'te "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna ilişkin alındığı 

vurgulanan gerekçeli kararda, "hükümete karşı" suçlara dair alınan bir 

dinleme kararı olmadığı ve dinlemenin uzatılması talebinin ardından 

"Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı", "Hükümete karşı" 

 
23

  Müzik yasağı Danıştay’a taşındı https://www.birgun.net/haber/muzik-yasagi-danistay-a-tasindi-390685 

Erişim Tarihi: 06.06.2022 
24

  Gezi tutukluları: Eşitlik ve özgürlük için bu bedeli ödemeye hazırız https://www.gazeteduvar.com.tr/gezi-
tutuklulari-esitlik-ve-ozgurluk-icin-bu-bedeli-odemeye-haziriz-haber-1568047 Erişim Tarihi: 06.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/muzik-yasagi-danistay-a-tasindi-390685
https://www.gazeteduvar.com.tr/gezi-tutuklulari-esitlik-ve-ozgurluk-icin-bu-bedeli-odemeye-haziriz-haber-1568047
https://www.gazeteduvar.com.tr/gezi-tutuklulari-esitlik-ve-ozgurluk-icin-bu-bedeli-odemeye-haziriz-haber-1568047
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suçların 2 Aralık 2014'te eklendiği bildirildi. Muhalefet şerhinde, dava 

dosyasındaki dinleme kayıtlarının bu tarihten önce olduğu, bu haliyle 

dinleme kayıtlarının, kanuna ve hukuka aykırı delil niteliğinde bulunduğu 

kaydedilerek, dinleme kayıtlarının tek başına sanıkların üzerlerine atılı 

suçlardan mahkumiyetlerine yeter olmadığı ve bu nedenle sanıkların beraat 

ve tahliyesine karar verilmesi gerektiği aktarıldı.25 

● Ankara’nın bellek mekânlarından olan Cebeci İnönü Stadyumu alanına 

Millet Bahçesi yapılması için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ 

tarafından nazım imar planı ile uygulama imar planı değişikliği yapıldı. Plan 

değişikliğini yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı 

davada Ankara 17. İdare Mahkemesi, telafisi mümkün olmayan zararlar 

verileceğini belirterek, yürütmeyi durdurma kararı verdi.26 

● Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada tarihi Ankara Garı 

yerleşkesini özelleştiren planların iptaline karar verildi. Cumhuriyet’in 

simge kamusal alanlarından olan tarihi Ankara Garı yerleşkesi önce ikiyi 

bölünmüş, Ankara Medipol Üniversitesine tahsis edilmiş ve plan değişikliği 

ile alan “özel üniversite” alanı ilan edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin 

Koca’nın kurucu olduğu vakıf tarafından kurulan Ankara Medipol 

Üniversitesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar plan 

değişikliği ve  plan değişikliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya 

taşımış, Ankara 9. İdare Mahkemesi davayı reddetmişti. Mimarlar 

mahkemenin verdiği ret kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Mahkemesi'nin ret kararını kaldırdı 

ve  davayı esastan görüşerek planları iptal etti.27 

● CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO İkiz Kuleleri Davası’nda 

taraf olan Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

Başkanı Tezcan Karakuş hakkında “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç 

sağladığı” gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 

hakkında “memurluktan atılması” için soruşturma başlatılmıştı. İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön 

inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında  soruşturma açılmasına izin 

vermiş, bunun üzerine Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin 

 
25

  Gezi Davası’nın gerekçeli kararı açıklandı: ‘Hayat dolu gençler’ ifadesi suç sayıldı 
https://www.birgun.net/haber/gezi-davasi-nin-gerekceli-karari-aciklandi-hayat-dolu-gencler-ifadesi-suc-
sayildi-390880 Erişim Tarihi: 07.06.2022 

26
  Yargı, yıkılan Cebeci Stadyumu'nda yürütmeyi durdurma kararı verdi https://www.gazeteduvar.com.tr/yargi-

yikilan-cebeci-stadyumunda-yurutmeyi-durdurma-karari-verdi-haber-1568304 Erişim Tarihi: 08.06.2022 
27

  Tarihi Ankara Garı yerleşkesini özelleştiren planlar iptal edildi https://www.gazeteduvar.com.tr/tarihi-ankara-
gari-yerleskesini-ozellestiren-planlar-iptal-edildi-haber-1568137 Erişim Tarihi: 08.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/gezi-davasi-nin-gerekceli-karari-aciklandi-hayat-dolu-gencler-ifadesi-suc-sayildi-390880
https://www.birgun.net/haber/gezi-davasi-nin-gerekceli-karari-aciklandi-hayat-dolu-gencler-ifadesi-suc-sayildi-390880
https://www.gazeteduvar.com.tr/yargi-yikilan-cebeci-stadyumunda-yurutmeyi-durdurma-karari-verdi-haber-1568304
https://www.gazeteduvar.com.tr/yargi-yikilan-cebeci-stadyumunda-yurutmeyi-durdurma-karari-verdi-haber-1568304
https://www.gazeteduvar.com.tr/tarihi-ankara-gari-yerleskesini-ozellestiren-planlar-iptal-edildi-haber-1568137
https://www.gazeteduvar.com.tr/tarihi-ankara-gari-yerleskesini-ozellestiren-planlar-iptal-edildi-haber-1568137
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iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 18. Dairesi, Karakuş hakkında 

Çankaya Belediyesi’ndeki görevini aksattığı gerekçesiyle verilen 

soruşturma iznini iptal etmişti. Ancak soruşturma izni iptal edilmesine 

rağmen Danıştay kararını yok sayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin 

Kurulu, Karakuş’un “memurluktan çıkarılması” için 6 Eylül Salı günü 

toplandı. Karakuş hakkında memuriyetten çıkarılma cezası verildi.28 

● CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na getirilen siyaset yasağı 

kapsamında siyasi parti üyeliği de düşürüldü. Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin 

düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar 

resmen bitmiş olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi 

yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu 

İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti. 29 

● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanı 

Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürülmesinin ardında. 

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, Yargıtay'ın herhangi 

bir yaptırım uygulayamayacağını söyledi. Hamdi Yaver Aktan, "2820 sayılı 

Siyasi Partiler Kanunu kamu hizmetinden yasaklı olanlardan, bazı nitelikli 

suçlar dışında, beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile Türk 

Ceza Kanunu’ndaki bazı suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme 

suçundan mahkûm olanların siyasi partilere üye olamayacaklarını ve üye 

kaydedilmeyeceklerini öngörmektedir" diyerek, Yargıtay'ın kısıtlamalara 

aykırılık durumunda kanunda verilen yetkiler gereği yalnızca Anayasa 

Mahkemesi'ne gidebileceğini hatırlattı.30 

● Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un, CHP İstanbul İl 

Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verdiği destek nedeniyle rütbesinin 

sökülmesine karar verildi. Uzun hakkında verilen 'rütbeleri geri alma' 

kararında şu ifadeler kullanıldı: “Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 

26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 

35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü 

Sabri Uzun’un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına 

 
28

  Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş memuriyetten çıkarıldı 

https://www.gazeteduvar.com.tr/polis-muduru-hanifi-zengine-ikinci-sorusturma-haber-1580304 Erişim 
Tarihi:06.09.2022 

29
  Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü https://www.gazeteduvar.com.tr/chp-istanbul-il-baskani-

kaftancioglunun-parti-uyeligi-dusuruldu-haber-1569243 Erişim Tarihi: 14.06.2022 
30

  Yargıtay Onursal Daire Başkanı: Yargıtay Kaftancıoğlu’na yaptırım uygulayamaz 
https://haber.sol.org.tr/haber/yargitay-onursal-daire-baskani-yargitay-kaftanciogluna-yaptirim-uygulayamaz-
339284 Erişim Tarihi: 20.06.2022 

https://www.gazeteduvar.com.tr/polis-muduru-hanifi-zengine-ikinci-sorusturma-haber-1580304
https://www.gazeteduvar.com.tr/chp-istanbul-il-baskani-kaftancioglunun-parti-uyeligi-dusuruldu-haber-1569243
https://www.gazeteduvar.com.tr/chp-istanbul-il-baskani-kaftancioglunun-parti-uyeligi-dusuruldu-haber-1569243
https://haber.sol.org.tr/haber/yargitay-onursal-daire-baskani-yargitay-kaftanciogluna-yaptirim-uygulayamaz-339284
https://haber.sol.org.tr/haber/yargitay-onursal-daire-baskani-yargitay-kaftanciogluna-yaptirim-uygulayamaz-339284
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karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun’un Polis 

kimliği ve silahı da geri alınacak.” Canan Kaftancıoğlu ise karara “Herkes 

şuna emin olsun ki; CHP iktidarında fikrine katılmasak bile, bir kişi bile 

fikrini açıkladığı için mağdur edilmeyecek… İktidardaki kötülüğün mağdur 

ettiği sayısız kişinin ise mağduriyeti giderilecek!” diyerek tepki gösterdi. 31 

● A Haber yayınına katılan Barolar Birliği'nin eski başkanı Feyzioğlu, Canan 

Kaftancıoğlu hakkında verilen kararla ilgili "Avrupa'da herhangi bir 

mahkeme Canan Kaftancıoğlu kararına doğru der ve söylemleri suç sayılır. 

Kaftancıoğlu CHP'de değil HDP'de barınabilir. Sözde soykırımı gider 

anarsınız, ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı olamazsınız sonra, 

HDP'de olursunuz. Kime derseniz deyin kıta Avrupası’nda suçtur.” dedi.32 

● Elektrik Mühendisleri Odası Onur Kurulu, Gezi Direnişi sırasında öldürülen 

Ali İsmail Korkmaz’ın faillerinin yargılandığı davada, olayın gerçekleştiği 

sokağa ilişkin görüntü kayıtları konusunda gerçeğe aykırı bilirkişilik yaptığı 

için hapis cezası alan bilirkişi elektrik-elektronik mühendisi Serkan 

Uğurluoğlu’nun altı ay süreyle meslekten menedilmesine karar verdi. Onur 

Kurulu’nun kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylandı.33 

● Ankara'da göçmen mutfağının temsilcileri olan restoranlar yaklaşık bir yıldır 

polis baskısına maruz kalıyor. Bu restoranlardan biri Çankaya'da bulunan ve 

Arap ve Afrika yemekleri yapan "Saab" restoran. Polisin mayıs ayında 

tabelasını indirdiği restorana Ankara'daki demokratik kitle örgütlerinin de 

desteğiyle yeni bir tabela asıldı. Ancak çok geçmeden bu tabela da Afrika 

Devletler Birliği'nin bayrak renkleri olan sarı, kırmızı ve yeşil renkler yer 

aldığı için tabelanın ya kaldırılması ya da boyanması istendi. Tabela, 

restoranın ismi hariç beyaza boyanmak zorunda kalındı.34 

● Antalya Büyükşehir Belediyesi, önceki dönem irtifak hakkı bedelsiz olarak 

49 yıllığına TÜRGEV’e verilen Kepez Gülveren’deki kız öğrenci yurt binası 

ile yine aynı şekilde İlim Yayma Cemiyeti’ne verilen Muratpaşa Kışla 

 
31

  Canan Kaftancıoğlu kararına tepki gösteren Sabri Uzun’un rütbeleri geri alınacak 

https://www.birgun.net/haber/canan-kaftancioglu-kararina-tepki-gosteren-sabri-uzun-un-rutbeleri-geri-
alinacak-391394 Erişim Tarihi: 11.06.2022  

32
  Feyzioğlu A Haber'de: Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'nın her yerinde suç 

https://kisadalga.net/haber/detay/feyzioglu-a-haberde-kaftancioglunun-sozleri-avrupanin-her-yerinde-

suc_33951 Erişim Tarihi: 21.06.2022 
33

  Ali İsmail Korkmaz davasında gerçeğe aykırı rapor sunan bilirkişi meslekten men edildi 
https://www.birgun.net/haber/ali-ismail-korkmaz-davasinda-gercege-aykiri-rapor-sunan-bilirkisi-meslekten-
men-edildi-391609 Erişim Tarihi: 13.06.2022 

34
  Ankara’daki Afrika restoranına ırkçı baskı: “Tabelada örgüt renkleri var” 

https://bianet.org/bianet/toplum/263479-ankara-daki-afrika-restoranina-irkci-baski-tabelada-orgut-renkleri-
var?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Erişim Tarihi: 18.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/canan-kaftancioglu-kararina-tepki-gosteren-sabri-uzun-un-rutbeleri-geri-alinacak-391394
https://www.birgun.net/haber/canan-kaftancioglu-kararina-tepki-gosteren-sabri-uzun-un-rutbeleri-geri-alinacak-391394
https://kisadalga.net/haber/detay/feyzioglu-a-haberde-kaftancioglunun-sozleri-avrupanin-her-yerinde-suc_33951
https://kisadalga.net/haber/detay/feyzioglu-a-haberde-kaftancioglunun-sozleri-avrupanin-her-yerinde-suc_33951
https://www.birgun.net/haber/ali-ismail-korkmaz-davasinda-gercege-aykiri-rapor-sunan-bilirkisi-meslekten-men-edildi-391609
https://www.birgun.net/haber/ali-ismail-korkmaz-davasinda-gercege-aykiri-rapor-sunan-bilirkisi-meslekten-men-edildi-391609
https://bianet.org/bianet/toplum/263479-ankara-daki-afrika-restoranina-irkci-baski-tabelada-orgut-renkleri-var?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bianet.org/bianet/toplum/263479-ankara-daki-afrika-restoranina-irkci-baski-tabelada-orgut-renkleri-var?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu binalarıyla ilgili tüm işlemler iptal etti. 

Böylece yurt binaları yeniden Büyükşehir Belediyesinin kullanımına geçmiş 

oldu.35 

● İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu'nun İÜ İletişim Fakültesi önünde 

gerçekleştirmek istedikleri piknik, bir grup gerici tarafından hedef gösterildi. 

Fakülte önünde toplanan kalabalığın tekbir getirerek slogan atması üzerine  

Eşitlik Topluluğu pikniği iptal ettiklerini duyurdu. Topluluk, bazı 

arkadaşlarının polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı. 36 

● Gerici akademisyenin LGBT'leri hedef almak için söylediği "Cerrahpaşa'da 

4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız 

olmak için bekliyor" ifadelerine Cerrahpaşa'dan sonra Zeynep Kamil Kadın 

ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden de yanıt geldi. 

Yapılan açıklamada, basında yer alan cinsiyet değiştirme ameliyatı 

haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, "Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde 

yapılmamaktadır" ifadelerine yer verildi.37 

● Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya’da Alim-Der adlı kaçak öğrenci 

yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney tarafından öldürülen üniversite öğrencisi 

Mehmet Sami Tuğrul olayı ile ilgili, Alim-Der yöneticileri, İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile yurtlardan sorumlu Vali 

Yardımcısı hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, 

gizleme veya değiştirme” ve “anayasanın 2. ve 24. maddesine aykırılık” 

gerekçesiyle Halkın Kurtuluş Partisi’nin yaptığı suç  duyurusunu 6 ay sonra 

işleme konulmaması kararı verdi.38 

● CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 

atış poligonlarıyla ilgili bir Meclis Araştırma Önergesi verdi. Poligonların 

sayısındaki artışa dikkat çeken Antmen, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun, ‘paramiliter yapı’ şeklinde tanımladığı Uluslararası 

 
35

  Antalya Büyükşehir Belediyesi, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ne verilen yurtları geri aldı 

https://www.birgun.net/haber/antalya-buyuksehir-belediyesi-turgev-ve-ilim-yayma-cemiyeti-ne-verilen-
yurtlari-geri-aldi-392259 Erişim Tarihi: 17.06.2022 

36
  İÜ Eşitlik Topluluğu: Etkinliğimiz şeriatçı çetelerin linç tehditleri sebebiyle iptal edildi 

https://www.birgun.net/haber/iu-esitlik-toplulugu-etkinligimiz-seriatci-cetelerin-linc-tehditleri-sebebiyle-iptal-

edildi-392222 Erişim Tarihi: 17.06.2022 
37

  Zeynep Kamil Hastanesinden: Cinsiyet değiştirme ameliyatları hastanemizde yapılmıyor 
https://www.birgun.net/haber/zeynep-kamil-hastanesinden-cinsiyet-degistirme-ameliyatlari-hastanemizde-
yapilmiyor-392265 Erişim Tarihi: 17.06.2022 

38
  Başsavcılık, Antalya’da satırla öğrenci öldürülen kaçak tarikat yurduna yapılan suç duyurusun u işleme almadı 

https://yolhaber.net/2022/06/19/bassavcilik-antalyada-satirla-ogrenci-oldurulen-kacak-tarikat-yurduna-
yapilan-suc-duyurusunu-isleme-almadi/ Erişim Tarihi: 19.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/antalya-buyuksehir-belediyesi-turgev-ve-ilim-yayma-cemiyeti-ne-verilen-yurtlari-geri-aldi-392259
https://www.birgun.net/haber/antalya-buyuksehir-belediyesi-turgev-ve-ilim-yayma-cemiyeti-ne-verilen-yurtlari-geri-aldi-392259
https://www.birgun.net/haber/iu-esitlik-toplulugu-etkinligimiz-seriatci-cetelerin-linc-tehditleri-sebebiyle-iptal-edildi-392222
https://www.birgun.net/haber/iu-esitlik-toplulugu-etkinligimiz-seriatci-cetelerin-linc-tehditleri-sebebiyle-iptal-edildi-392222
https://www.birgun.net/haber/zeynep-kamil-hastanesinden-cinsiyet-degistirme-ameliyatlari-hastanemizde-yapilmiyor-392265
https://www.birgun.net/haber/zeynep-kamil-hastanesinden-cinsiyet-degistirme-ameliyatlari-hastanemizde-yapilmiyor-392265
https://yolhaber.net/2022/06/19/bassavcilik-antalyada-satirla-ogrenci-oldurulen-kacak-tarikat-yurduna-yapilan-suc-duyurusunu-isleme-almadi/
https://yolhaber.net/2022/06/19/bassavcilik-antalyada-satirla-ogrenci-oldurulen-kacak-tarikat-yurduna-yapilan-suc-duyurusunu-isleme-almadi/
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Savunma Danışmanlık A.Ş’nin de (SADAT) bazı poligonları kullandığını 

ifade etti. poligonlarla ilgili kendilerine çok vahim iddialar geldiğini belirten 

Antmen, "Bazı sığınmacı ve göçmenlere burada silah eğitimi verildiği 

söyleniyor. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birtakım 

gruplara da farklı amaçlarla atış ve silah eğitimleri verildiği bilgisi 

tarafımıza geliyor” dedi.39 

● Ankara’da 13 Aralık 2018’de meydana gelen 10 kişinin hayatını kaybettiği, 

107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren faciasında Ulaştırma Bakanlığı’nın 

sorumluların yargılanmasına izin vermediği için dosyanın düşürüldüğü 

ortaya çıktı. Ailelere gönderilen ‘işlemden kaldırılma kararı’ tebligatında 

‘Ulaştırma Bakanlığı’nın şüpheliler hakkında soruşturmaya izin vermediği 

için dosyanın düşürüldüğü’ belirtildi. Tebligatta şöyle denildi: “Soruşturma 

izni verilmemesine ilişkin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı’nın kararına 

yapılan itirazların reddine, dosyanın karar ekli olarak Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığına, kararın birer örneğinin itiraz edenlerin vekillerine 

gönderilmesine 14 Eylül 2021 tarihinde oy çokluğuyla kesin olarak karar 

verildiği, soruşturma izni verilmemesi, verilen kararın da Danıştay’ca kesin 

olarak reddedilmesi nedeniyle tahkikat yapma imkânının kalmadığı 

anlaşılmakla, şüpheliler hakkında bakanlıkça soruşturma izni verilmemesine 

ve itirazın da Danıştay 1’inci Dairesince kesin olarak reddedilmesine bağlı 

olarak evrakın işlemden kaldırılmasına karar verildi.” 40 

● AKP’li İstanbul Beykoz Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi için 

Tokatköy Mahallesi’nde yaşayan yurttaşların elektrik, su, doğalgazı kesmek 

için polisler ve yetkililer mahalleye geldi. Nöbete başlayan mahalleli adına 

açıklama yapan Ahmet Kanbur, “Belediyenin su, doğalgaz ve elektriği 

kolluk kuvveti kullanarak keseceği bilgisini aldık.  Hakkımızı aramak için 

mahkemeye başvurduk, burada yürütmeyi durdurma kararları var. Buna 

rağmen tekrardan kesintiyi yapacaklarını ilettiler” dedi. Birkaç saat sonra ise 

yurttaşlar elektrikleri kesilmeye başlandı. Evinin elektriği kesilen bir yurttaş, 

duruma tepki göstererek, "Bütün yiyeceklerimiz, erzaklarımız çürümeye 

başladı. Biz çıkmayacağız! Suyu dereden çekeceğim, denizden taşıyacağım 

 
39

  CHP'li Antmen: Poligonlarda bazı gruplara silah eğitimi veriliyor https://www.birgun.net/haber/chp-li-

antmen-poligonlarda-bazi-gruplara-silah-egitimi-veriliyor-392545 Erişim Tarihi: 20.06.2022 
40

  9 kişi öldü, yargılamaya izin yok https://www.birgun.net/haber/9-kisi-oldu-yargilamaya-izin-yok-392594 
Erişim Tarihi: 21.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/chp-li-antmen-poligonlarda-bazi-gruplara-silah-egitimi-veriliyor-392545
https://www.birgun.net/haber/chp-li-antmen-poligonlarda-bazi-gruplara-silah-egitimi-veriliyor-392545
https://www.birgun.net/haber/9-kisi-oldu-yargilamaya-izin-yok-392594
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evime... Hiçbir şekilde çıkmayacağım, gelip çıkartabilen varsa çıkarsın! 

Özellikle Murat Aydın duysun!" ifadelerini kullandı.41 

● Susurluk davasından aldığı 2 yıllık hapis cezası dolayısıyla 2012 yılında 

Aydın Yenipazar Cezaevine giren tutuklu Mehmet Ağar’ın ziyaretçileri için 

yapılan helikopter pisti ile ilgili bazı gerçekler 10 yıl sonra ortaya çıktı. 

Ağar, bir Azeri gazetecinin YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Aydın 

Yenipazar Cezaevi'nde yatarken, Mansimov’un cezaevinin tadilatını 

üstlendiğini ve yakınlarına yapılan helikopter pistini finanse ettiği iddiasının 

doğru olmadığını savundu ve “Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. 

Bir tanesine cevap vereyim. Cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti 

yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. 

Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok” 

dedi. Bunun üzerine elindeki Yalıkavak Marina’yı Ağarlara kaptırmasıyla 

gündeme gelen ve FETÖ davasından tutuklandıktan sonra ‘örgüte yardım 

ettiği’ iddiasıyla 5 yıl hapis alan Mansimov, Mehmet Ağar’ın bir YouTube 

kanalına yaptığı açıklamaları yalanladı. “Helikopter pisti için parayı 

Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’a verdiğini söyleyen ve cezaevinin tadilat 

masraflarını üstlendiğini belirten Mansimov, “Yazık, başka diyecek bir şey 

yok. O piste ve (Ağar'ın) oğluna para verdim” dedi.42 

Ağar, “Pisti ben değil, o dönemki Nazilli Belediye başkanı yaptırdı” dedi. 

MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, "Devletimiz istedi yaptık" dedi. Nazilli 

Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan ise, Nazilli Belediyesi’nin 

geriye dönük kayıtları incelendiğinde, Yenipazar ilçesine helikopter pisti 

yapılmasıyla ilgili bir işlemin bulunmadığını belirtti.43 

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül konuyu Meclis’e taşıdı. Adalet 

Bakanının yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bülbül, “Ağar’ın AKP 

milletvekili oğlu Tolga Ağar’a pist için 20 bin doların üzerinde para verdiği 

iddia edilmiştir. Her ne kadar zamanın Emniyet genel müdürü ve milletvekili 

olsa da Susurluk gibi ülkenin önemli bir olayından hüküm giymiş Ağar’ın 

cezaevi süresinde gördüğü çifte standart kabul edilemez olduğu gibi usulsüz 

ve hukuka aykırı olan bu sürece kimlerin dahil olduğu ortaya çıkarılmalıdır” 

 
41

  Elektrik kesintisi için polis ve yetkililer Tokatköy’de! https://www.birgun.net/haber/elektrik-kesintisi-icin-

polis-ve-yetkililer-tokatkoy-de-392758 Erişim Tarihi: 21.06.2022 
42

  Mansimov, Mehmet Ağar’ı yalanladı: Pistin parasını Tolga Ağar’a verdim 
https://www.birgun.net/haber/mansimov-mehmet-agar-i-yalanladi-pistin-parasini-tolga-agar-a-verdim-393421 
Erişim Tarihi: 27.06.2022 

43
  Ağar için cezaevine helikopter pistini kimin yaptırdığı ortaya çıktı 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/agarin-icin-cezaevine-helikopter-pistini-kimin-yaptirdigi-ortaya-
cikti-7212915/ Erişim Tarihi: 24.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/elektrik-kesintisi-icin-polis-ve-yetkililer-tokatkoy-de-392758
https://www.birgun.net/haber/elektrik-kesintisi-icin-polis-ve-yetkililer-tokatkoy-de-392758
https://www.birgun.net/haber/mansimov-mehmet-agar-i-yalanladi-pistin-parasini-tolga-agar-a-verdim-393421
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/agarin-icin-cezaevine-helikopter-pistini-kimin-yaptirdigi-ortaya-cikti-7212915/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/agarin-icin-cezaevine-helikopter-pistini-kimin-yaptirdigi-ortaya-cikti-7212915/


20  |  Adalet Raporu (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2022) 

 

dedi. CHP’li Bülbül, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şu soruları yöneltti: 

Açıklamalar ve iddialar araştırılmış mıdır? Cezaevine helikopter pistini kim 

yapmıştır, kimin talimatıyla yapılmıştır? Mehmet Ağar’ı kimler ziyaret 

etmiştir? Helikopter pistini hangi ziyaretçiler kullanmıştır? Dönemin Nazilli 

belediye başkanı Haluk Alıcık’ın ‘Devletimiz istedi yaptık’ demesine 

rağmen Nazilli Belediyesi kayıtlarında böyle bir yapım için ödenek olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Dönemin başkanı pisti yaptırdıysa eğer hangi bütçeyle 

yaptırmıştır ve talimatı kimden almıştır?44 

● TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen 2022 Yılı Bütçe Kanunu ve Bağlı 

Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 

görüşmelerinde Gelire endeksli devlet iç borçlanma senediyle (GES) ilgili 

süreçle ilgili ilginç diyaloglar yaşandı. 9 Haziran haftası AKP’li 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘iktidarın faizleri indirmeye devam 

edeceğini’ söylemesi sonrası dolar/TL kuru 17,2’nin üstüne kadar çıkmıştı. 

Hazine Bakanlığı da 9 Haziran’da akşam saatlerinde Twitter’da bir duyuru 

geçerek, o gece ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ çerçevesinde yeni önlemlerin 

açıklanacağını bildirmişti. Kur bir anda 17,2’den 16,7’ye kadar inmiş, 

gecikmeli de olsa yeni ‘önlemin’ gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi 

(GES) olduğu ortaya çıkmıştı. Bakanlığın açıklamasında GES’in getirisi, 

taban faizi ve vadesi hakkında bir bilgi yer almamıştı. Senetlerin 

endeksleneceği gelirler de belirtilmemişti. Aynı zamanda vade ve getiri 

oranıyla ilgili bilgi de yoktu. Ekonomistler açıklanan yeni üründeki 

belirsizliğe sert tepkiler yöneltirken dolar, yeniden yükselişe geçmişti. Bu 

konuyla ilgili komisyonda söz alan Bakan Nebati, “Fiyat ve finansal 

istikrarın sağlanması sürecinde iletişim önemlidir ve kullanılacak araçlardan 

biridir. 9 Haziran’da, bilerek -özellikle benimde ısrarımla- arkadaşlar bu 

şekilde açıklama yapıp tepkileri ölçüyoruz, bazen ihtiyacımız oluyor; 

bunları yapıyoruz yoksa bir manipülasyon – zaten öyle bir şey olamaz da – 

spekülasyon…” derken HDP’li Garo Paylan tarafından, “Hangi açıklamaları 

sayın bakanım?” sorusu yöneltildi. Bakan Nebati, “9 Haziran’da bizim işte 

‘Gece açıklamalar yapacağız’ şeklindeki şeylerimiz. Bu bir manipülasyon 

ya da spekülasyon amacıyla yapılmış bir şey değil. Beklentileri büyütmedik, 

gördük yani GES’le ilgili de. İletişim önemli, iletişim aracını kullanıyoruz 

şu anda görüldüğü üzere yani birbirimizin gözlerine bakarak da 

 
44

  Peker gündeme getirmişti: Belediye başkanı, ‘Ağar’a özel’ pisti kayıtta bulamadı 
https://www.diken.com.tr/peker-gundeme-getirmisti-belediye-baskani-agara-ozel-pisti-kayitlarda-bulamadi/ 
16.08.2022 

https://www.diken.com.tr/peker-gundeme-getirmisti-belediye-baskani-agara-ozel-pisti-kayitlarda-bulamadi/
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konuşuyoruz, pazardakilerle de konuşuyoruz, sizinle konuşuyoruz, hocamla 

da konuşuyoruz; sorun yok” şeklinde yanıt verdi.45 

● Stokçuluk faaliyetlerinden hakim ve savcı yardımcılığına kadar pek çok 

kanunda değişiklik yapan 6’ncı yargı paketi Adalet Komisyonundaki 

görüşmelerin ardında Meclis Genel Kurulunda da görüşülerek kabul edildi. 

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişikliklere göre, fiyatları 

etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele 

edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Türk Ceza 

Kanunu'nda bu suçlar için belirlenen cezalar arttı. Komisyon üyesi 

Süleyman Bülbül, Stokçuluk suçunun cezasının üst sınırının 3 seneye 

çıkarılmasının bir yaptırım unsuru olmadığını, çözümün ülke ekonomisini 

düzeltmek olduğunu belirtti. “Kimdir bu stokçu?” diye soran Bülbül, “Şimdi 

evine normalde 10 litre yağ alan ama yarın yağın fiyatının ne olacağını 

bilmediği için 50 litre yağ alan mı stokçu? Bugün 15 lira olan makarnayı 1 

lirayken 50 paket alana stokçu mu diyeceğiz? Fiyatların artacağı 

beklentisiyle malını satmayıp stoklayan kişi mi suçlu, yoksa malını sattığı 

fiyattan yenisini yerine koyamayacağını bildiği için malını satmak yerine 

elinde tutmayı tercih eden mi stokçu? Yani burada ülkenin parasını 

değersizleştiren, ekonomimizin üretimini bitiren, ülkeyi ithalata bağımlı 

hâle getiren iş bilmez yönetiminizin hiçbir suçu yok mu?” diye sordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Hükûmet olarak aşırı fiyat yükselterek ve 

stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar mücadele 

etmekte kararlıyız" sözlerini de eleştiren Bülbül, “Doların, Euronun 

durdurulamaz yükselişini bu stokçular mı yaptı? Bu stokçular yüzünden mi 

bugün 1 lira 93 kuruş mazot zammı geldi? Ya da samanı bile ithal ettiğimiz 

günlere hangi istifçiler yüzünden geldik? Ülkede her şeyin döviz kuruna 

göre hesaplanmasının bunun sorumlusu stokçular mı? Yani siz ülkeyi bu 

hâle getiren politikacıları değiştirmek yerine, cezaları arttırmayı yani 

sorumluluktan kaçmayı seçiyorsunuz. Halkta stokçuluk nedeniyle fiyatların 

yükseldiği algısını yaratmak istiyorsunuz ama millette bu konuda hiçbir 

şekilde algı oluşturamıyorsunuz. Zaten yaptığınız artırmaların kayda değer 

bir katkısı yok, neden katkısı yok? Altı aydan bir seneye çıkarıyorsunuz alt 

dilimi, üst dilimi de üç seneye çıkarıyorsunuz. Yani bu durumda İnfaz 

Yasası'na göre bunların yatarı bile yok. Stokçuluğun önüne böyle 

geçemezsiniz” dedi. 

 
45

  Nebati’den ‘gece önlemleri’ açıklaması: Bilerek yapıyoruz, tepki ölçüyoruz 
https://www.birgun.net/haber/nebati-den-gece-onlemleri-aciklamasi-bilerek-yapiyoruz-tepki-olcuyoruz-
393121 Erişim Tarihi: 24.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/nebati-den-gece-onlemleri-aciklamasi-bilerek-yapiyoruz-tepki-olcuyoruz-393121
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● Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de AKP Urfa Milletvekili İbrahim 

Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen 

Emine Şenyaşar ile katliamdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın, Urfa 

Adliyesi önünde 9 Mart 2021 tarihinde başlattığı Adalet Nöbeti 541’ncı 

gününde devam ediyor.46 

● TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi 

yapıldı. CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri; adayların belirlenmesinde 

görüşlerinin alınmadığı, aday kriterlerinin açıklanmadığı gerekçesiyle 

oylamaya katılmadı. Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 

belirlediği 10 aday arasından seçildi. Seçim; 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek 

mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer 

adaylar arasından yapıldı. Seçim sonucuna göre, Sayıştay meslek 

mensupları kontenjanından Erdoğan Durgut, Selim Erdem, Ramazan Selek, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut 

Kazan ve diğer adaylar kontenjanından ise İçişleri Bakan Yardımcısı 

Muhterem İnce seçildi. İnce’nin Sayıştay üyesi olarak seçildikten sonra 

Anayasa Mahkemesi üyesi olacağı kulislerde konuşuluyor. Anayasa 

Mahkemesi üyesi Hicabı Dursun Ekim’de emekli olacak. Dursun’un emekli 

olmasıyla Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir üye seçilecek. Hicabi Dursun’un 

Sayıştay kökenli olması nedeniyle Dursun’un yerine Sayıştay’dan bir isim 

AYM üyesi seçilecek. Muhterem İnce’nin de TBMM tarafından  yapılacak 

gizli oylamayla Sayıştay üyesi seçildikten sonra Ekim’de Hicabi 

Dursun’dan boşalacak AYM üyeliğine aday olacağı belirtiliyor.  Muhterem 

İnce AYM üyeliğine seçilmesi halinde yıl sonunda karar çıkması beklenen 

HDP’yi kapatma davasında oy kullanacak. 6 Ekim tarihinde yapılacak 

seçimlerde İnce’nin üyelik durumu netlik kazanacak.47 

● Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki Sümerpark’ta 

14 Nisan 2019 tarihinde arkadaşıyla birlikte oturan atık kâğıt toplayıcısı 

Recep Hantaş’ı ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla “bilinçli taksirle adam 

öldürme” suçundan yargılanan sanık polis Kazım Bozkurt hakkında  

 
46

  Şenyaşar ailesinin Adalet Nöbeti devam ediyor: "Her şey adaletli bir Türkiye için" 
https://www.birgun.net/haber/senyasar-ailesinin-adalet-nobeti-devam-ediyor-her-sey-adaletli-bir-turkiye-icin-
393441 Erişim Tarihi: 27.06.2022 

47
  Süleyman Soylu'nun yardımcısı adım adım Anayasa Mahkemesi'ne 

https://www.odatv4.com/siyaset/suleyman-soylu-nun-yardimcisi-adim-adim-anayasa-mahkemesi-ne--243157 
Erişim Tarihi: 29.06.2022 
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öldürme suçunun sanık tarafından işlediği sabit olmadığına karar vererek, 

beraat kararı verildi.48 

● İstanbul Balat’ta G.B ve A.B çifti, yanlarına gelen 10-15 kişilik sarıklı ve 

cübbeli kişiler tarafından önce, “Nikanız var mı? Evli misiniz?” sorularıyla 

rahatsız edildi. Gerici grup, çiftin tepki göstermesi üzerine A.B'ye, “Nikanız 

yoksa kızlı erkekli oturamazsınız” diyerek saldırdı. A.B., aldığı darp 

raporuyla beraber saldırganlardan şikayetçi oldu. Karakola götürülerek 

ifadeleri alınan saldırganlar, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.49 

● Emine Erdoğan’ın önsözünü kaleme aldığı ve tanıtımına katkı sağladığı 

Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının yeni baskısı için yapılan ihale 

sonuçlandı. İlk baskısı Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında 250 bin 

TL karşılığında basılan, tanıtımı için ise 700 bin TL harcanan kitabın 6 bin 

adet İngilizce, 6 bin adet de Türkçe olmak üzere toplam 12 bin adet yeni 

baskısının yaptırılacağı bildirildi. Milli Kütüphane Hizmet Binasında 18 

Mayıs’ta düzenlenen ihale kapsamında imzalanan sözleşmenin bedeli 1 

milyon 148 bin 760 TL oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihale için 

hazırlanan teknik şartnamede, yeni baskı sürecinin 60 gün içinde 

tamamlanacağı ifade edildi.50 

● SADAT, emniyet ve jandarmaya silah temininde aracılık ve cephane tedarik 

işi yaptığını açıkladı. SADAT’ın bu duyurusu, resmi sitesinin iç güvenlik 

alanında donatım hizmetleri ile ilgili bölümünde yer alırken, askeri alanda 

verdikleri donatım hizmetlerine ilişkin olarak da şu bilgiler 

aktarıldı:“SADAT Savunma; hizmet verilen ülkenin silahlı kuvvetleri ve 

polis teşkilatının ihtiyaç duyacağı her türlü silah, araç, gereç, yedek parça, 

patlayıcı madde ve malzemenin ihtiyaçlarının tespiti, depolanması, tedariki, 

dağıtımı, bakımı ve onarımı hizmetlerini yapar. SADAT Savunma; hizmet 

verilen ülkenin savunma ve güvenlik teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı eğitim, 

atış, spor tesisleri ile cephanelik, depo, karargâh binaları, sosyal tesisler, 

koğuşlar gibi bir kışlada ihtiyaç duyulabilecek her türlü yapıyı planlar, 

projelendirir ve inşa eder. SADAT Savunmanın donatım hizmetleri; silahlı 

kuvvetlerin kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı 

teşkilat ve malzeme kadrolarında mevcut; harp silahı, araç, gereç, teçhizat, 

 
48

  Recep Hantaş Davası İzleme Raporu https://www.failibelli.org/recep-hantas-davasi-izleme-raporu-karar-
durusmasi-21-haziran-2022/ Erişim Tarihi: 29.06.2022 

49
  Serbest bırakıldılar: Cübbeli-sarıklı gericiler, parkta oturan çifte saldırdı https://www.birgun.net/haber/serbest-

birakildilar-cubbeli-sarikli-gericiler-parkta-oturan-cifte-saldirdi-393857 Erişim Tarihi:30.06.2022 
50

  Yemek tarifi için 1,1 milyon TL harcama https://www.birgun.net/haber/yemek-tarifi-icin-1-1-milyon-tl-
harcama-394081 Erişim Tarihi:02.07.2022 
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yedek parça ve patlayıcı maddelerinin ihtiyaçlarının tespiti, tedariki, 

depolanması, dağıtımı, kayıtlarının tutulması, kullanıcı seviyesinden fabrika 

seviyesine kadar olan kademelerdeki bakım, onarım, yenileştirilmesi 

hususlarında ihtisaslaşmış sınıf ve branşlarında uzun süreler, subay veya 

astsubay olarak, fiili ve aktif olarak görev yaptıktan sonra silahlı 

kuvvetlerden emekli olmuş, teknik bilgi ve beceri sahibi yetenekli personel 

tarafından yapılmaktadır.”51 

● Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçilmeden önce Marksist 

Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi Yasemin Çiftçi’nin  13 Şubat 

2012’de Adana’da mezarı başında yapılan anmaya katılan Eski Halkların 

Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, 

milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının devam etmesi ve buradan 

çıkan mahkumiyet kararı nedeniyle vekilliğinin düşürülmesine dair hak 

ihlali olduğu hükmünü verdi. Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra 

yargılanmasının sürmesini yasama dokunulmazlığı ihlali olarak 

değerlendiren AYM, Yüksekdağı’ın seçilme ve siyasi faaliyetlerinin 

engellendiği hükmüne vardı. Yeniden yargılama talebini reddeden AYM, 

Yüksekdağ’ın düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı ile seçilme ve siyasi 

faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi. 

AYM, ihlaller nedeniyle Yüksekdağ’a 30 bin TL manevi tazminat 

ödenmesine, Yüksekdağ’ın maddi kaybına dair belge sunmaması nedeniyle 

maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.52 

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Osman Kavala 

davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46. Maddesinin 

birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Söz konusu madde, Sözleşme'ye 

taraf ülkelerin, taraf oldukları davalarda AİHM'in verdiği kesinleşmiş 

kararlara uymayı taahhüt etmelerini öngörüyor. AİHM, Kavala'ya 7 bin 500 

euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Karar bire karşı 16 oyla 

alındı.53  

 
51

  SADAT, emniyet ve jandarmaya silah temininde aracılık ve cephane tedarik işi yaptığını açıkladı 
https://t24.com.tr/haber/sadat-emniyet-ve-jandarmaya-silah-temininde-aracilik-ve-cephane-tedarik-isi-
yaptigini-acikladi,1046494 Erişim Tarihi: 15.07.2022 

52
  AYM, Figen Yüksekdağ’ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine hükmetti 

https://www.evrensel.net/haber/465939/aym-figen-yuksekdagin-secilme-ve-siyasi-faaliyette-bulunma-
hakkinin-ihlal-edildigine-hukmetti?a=954 eRİŞİM tARİHİ: 16.07.2022 

53
  Kavala: AİHM ihlal kararı aldı, Türkiye'ye yaptırım yolu açıldı https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-

62119624?at_campaign=64&at_custom4=6D68125A-0105-11ED-868D-
A17596E8478F&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom3=
BBC+Turkce Erişim Tarihi: 11.07.2022 
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Adalet Bakanlığı, “Türkiye, AİHM kararlarına uymayı taahhüt etmiş ve bu 

taahhüdünün gereğini daima yerine getirmiş bir ülkedir. Türkiye, AİHM 

kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biridir” dedi.  

İnsan hakları hukukçusu avukat Kerem Altıparmak, Adalet Bakanlığı'nın 

Osman Kavala hakkında verilen AİHM kararına ilişkin açıklamasının 

yanıltıcı olduğunu söyledi. Altıparmak, “AİHM Büyük Daire önündeki 22 

dosyanın sadece biri AİHM kararlarının uygulanmamasına ilişkin. O yüzden 

diğer davalardan farklı olarak tek bir hukuki sorun vardı ve tutuklu bir kişiye 

ilişkin olduğu için acildi. Elmalar ve armutlar karşılaştıramazsınız" 

ifadelerini kullandı.54 

AİHM’in ihlal kararının AK Parti’nin yargıyı siyasallaştırmasının cezası 

olarak yorumlayan CHP'li Milletvekili Süleyman Bülbül, “Türkiye, imzacısı 

olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamız gereği ve aynı 

zamanda Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında olduğu için AİHM 

kararlarına uymak zorundadır. Ancak Türkiye, AİHM’in Osman Kavala 

hakkında daha önce Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin 18’inci maddesi ve 

adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine, serbest bırakılması gerektiğine 

dair kararına uymadığı için şimdi yaptırım yolu açılmıştır. Kumpas 

davalarından vazgeçmeyen AKP, AİHM kararı ile Türkiye’yi uluslararası 

alanda mahkeme kararlarına uymayan bir ülke konumuna düşürmüştür. Bu 

karar sonrası süreçte Türkiye kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nden 

çıkartılabilir. Yani AKP’nin Hukuk Devleti ilkelerine aykırı olan kendi 

siyasi çıkarlarına yargıyı alet etmesinin sonucunu bu kararla tüm ülke 

ödeyebilir” şeklinde açıklama yaptı.55 

Konuyla ilgili açıklama yapan TBB, “AİHM kararının uygulanması, 

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan bir 

yükümlülüğü olduğu kadar hukuk devleti olmanın da gereğidir. Türkiye’nin 

AİHM yeni kararını uygulamamakta ısrar etmesi, Bakanlar Komitesi’nin 

Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden ihracına kadar uzanan yaptırımlar 

uygulamasına yol açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.56 

 
54

  Avukat Kerem Altıparmak: Adalet Bakanlığı AİHM'in Kavala kararı konusunda kamuoyunu yanıltıyor 
https://www.gercekgundem.com/gundem/349272/avukat-kerem-altiparmak-adalet-bakanligi-aihmin-kavala-
karari-konusunda-kamuoyunu-yaniltiyor Erişim Tarihi: 11.07.2022  

55
  CHP'li Bülbül'den AİHM kararı yorumu https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/11349350/chpli-bulbulden-

aihm-karari-yorumu Erişim Tarihi: 12.07.2022 
56

  TBB’den Osman Kavala açıklaması: AİHM kararı derhal uygulanmalıdır https://www.birgun.net/haber/tbb-
den-osman-kavala-aciklamasi-aihm-karari-derhal-uygulanmalidir-395167 Erişim Tarihi: 12.07.2022 

https://www.gercekgundem.com/gundem/349272/avukat-kerem-altiparmak-adalet-bakanligi-aihmin-kavala-karari-konusunda-kamuoyunu-yaniltiyor
https://www.gercekgundem.com/gundem/349272/avukat-kerem-altiparmak-adalet-bakanligi-aihmin-kavala-karari-konusunda-kamuoyunu-yaniltiyor
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/11349350/chpli-bulbulden-aihm-karari-yorumu
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/11349350/chpli-bulbulden-aihm-karari-yorumu
https://www.birgun.net/haber/tbb-den-osman-kavala-aciklamasi-aihm-karari-derhal-uygulanmalidir-395167
https://www.birgun.net/haber/tbb-den-osman-kavala-aciklamasi-aihm-karari-derhal-uygulanmalidir-395167
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● Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutukluların arkadaşlarıyla görüşmesine izin yok. 

Gezi davası kapsamında 18 yıl hapis cezası verilerek tutuklanıp Silivri 

Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Hakan 

Altınay’ın arkadaşlarıyla görüşmesi engelleniyor. Her tutuklunun birinci 

dereceden akrabaları hariç 3 kişiyle daha kapalı ve açık görüş hakkı 

bulunuyor. Ancak Kahraman, Atalay ve Altınay bu haktan 

faydalandırılmıyor, gerekçe “Emniyet soruşturması devam ediyor” olurken 

tutukluların yazdıkları dilekçelere ise cevap yok.57  

Son olarak Mücella Yapıcı’nın belirlediği üç ziyaretçiden ikisinin görüş 

hakkı düşürüldü. Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Gezi tutuklularının 

avukatlarından Deniz Özen, her tutuklunun birinci dereceden akrabaları 

hariç 3 kişiyle daha kapalı ve açık görüş hakkı bulunduğunu belirterek, 

“Tutuklu ve hükümlülerin açık – kapalı görüş haklarını düzenleyen 

mevzuata göre, tutuklu arkadaşlarımızın aile görüşüne ek olarak 

bildirecekleri üç kişi ile görüşme hakkı bulunuyor. Gezi davası kapsamında 

tutuklanan tüm arkadaşlarımız cezaevine girdikten sonra üçer kişilik 

ziyaretçi listelerini oluşturdular ve cezaevi idaresine teslim ettiler. Aradan 

geçen yaklaşık dört aylık süreye karşın, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın 

ziyaretçi listesi hala onaylanmadığı gibi, ne kendilerine ne de avukatlarına 

olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar tebliğ edilmiş değil. Dolayısıyla 

arkadaşlarımız, belirledikleri ziyaretçilerle görüşme haklarından, 

‘ziyaretçiler ile ilgili gerçekleştirilen güvenlik soruşturmasının 

tamamlanmaması” gerekçesi ile neredeyse dört aydır keyfi biçimde mahrum 

bırakılıyorlar’ ifadelerini kullandı.58 

● İzmir’de depremzedelere para ile konut yapan TOKİ’nin teslim ettiği proje 

alanlarındaki evlerde birçok kusur olduğu ortaya çıkmasının ardından 

şimdide su yalıtım sorunu yaşandığı öğrenildi.  İkinci proje alanındaki 

apartmanların birinde zemin kat döşemesi ve kirişlerinin betonunda ayrışma 

oluştuğu görülürken, apartmanlardaki diğer dairelerde ise çamaşır ve bulaşık 

makinaları giderlerinin olmadığı, borularda kaçak ve kapıların kırık olduğu 

hataları tespit edildi.59 

 
57

  Arkadaş görüşü Silivri’de yasak https://www.birgun.net/haber/arkadas-gorusu-silivri-de-yasak-394788 Erişim 
Tarihi: 08.07.2022   

58
  Ceza içinde ceza: Arkadaş da yasak https://www.birgun.net/haber/ceza-icinde-ceza-arkadas-da-yasak-398715 

Erişim Tarihi: 12.08.2022  
59

  İzmir'de depremzedelere yapılan konutlar kusurlu çıktı https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-
depremzedelere-yapilan-konutlar-kusurlu-cikti-haber-1572803Erişim Tarihi: 10.07.2022 

https://www.birgun.net/haber/arkadas-gorusu-silivri-de-yasak-394788
https://www.birgun.net/haber/ceza-icinde-ceza-arkadas-da-yasak-398715
https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-depremzedelere-yapilan-konutlar-kusurlu-cikti-haber-1572803
https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-depremzedelere-yapilan-konutlar-kusurlu-cikti-haber-1572803
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● Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, yıllardır ODTÜ’deki 

‘Devrim Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet töreninin “yasaklandığını” 

öğrencilere ve akademisyenlere gönderdiği mail ile duyurdu. Öğrencilerin 

toplumsal olaylarla ilgili dikkat çeken pankart ve dövizlerle her yıl Devrim 

Stadyumu'nda gerçekleştirdiği mezuniyet töreninin Kültür ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenmesi kararı alındığını belirten ODTÜ yönetimi 

mailinde, "Stadyumda düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara 

neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları 

doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış 

bulunuyoruz. Dolayısıyla, bu olumsuz gelişmeler tören hazırlıkları 

sürecimizde bizleri oldukça zorlayan, farklı çözüm arayışlarına yönlendiren 

bir durum halini almıştır" ifadelerine yer verdi.60 

● Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Faaliyet 

Raporları’ndan yapılan hesaplamaya göre, son 10 yılda iktidar, merkezi 

yönetim kapsamındaki kuruluşlar aracılığıyla vakıf ve derneklere toplam 7 

milyar 253 milyon lira para transferi gerçekleştirildi.61 

● Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), geçen ay profesör, öğretim 

üyesi ve doçent olmak üzere 127 akademik personel almak için ilana çıktı. 

İddiaya göre, ilanda İktisat Fakültesi Dekanı Mustafa Ali Sarılı’nın kendi eşi 

için özel şartnameler koyarak kadro açtı. Adrese teslim kadronun açılması 

üniversiteyi karıştırdı. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP Aydın Milletvekili ve 

Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Milli Eğitim Bakanı’na iddiaları 

sordu.62  

● Aydın E Tipi Cezaevi'nde Ocak ayında intihar ettiği ileri sürülen tutuklu 

Yılmaz Ekinci'nin, gardiyanlar tarafından yaka paça müşahede odasına 

götürüldüğüne ait ceza infaz kurumunun güvenlik kameralarına ait 

görüntüler ortaya çıktı. Ekinci'nin şiddet gördüğü soruşturma tutanaklarında 

yer aldı.63 CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman 

 
60

  ODTÜ Rektörlüğü’nden ‘Devrim’de mezuniyet töreni yasağı https://www.gazeteduvar.com.tr/odtu-
rektorlugunden-devrimde-mezuniyet-yasagi-haber-1572508 Erişim Tarihi: 07.07.2022  

61
  Devletin parası vakıf ve derneklerin oldu: AKP, 10 yılda 7 milyar lirayı hiç etti 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/349233/devletin-parasi-vakif-ve-derneklerin-oldu-akp-10-yilda-7-
milyar-lirayi-hic-etti Erişim Tarihi: 11.07.2022 

62
  Adrese teslim kadro: Tüm şartlar eşinde çıktı https://www.odatv4.com/guncel/adrese-teslim-kadro-tum-

sartlar-esinde-cikti-244444 Erişim Tarihi: 14.07.2022 
63

  AYDIN CEZAEVİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM: İNTİHAR MI, İŞKENCE Mİ? 
https://gazetememleket.com/haber/11363870/aydin-cezaevinde-supheli-olum-intihar-mi-iskence-mi Erişim 
Tarihi: 16.07.2022 

https://www.gazeteduvar.com.tr/odtu-rektorlugunden-devrimde-mezuniyet-yasagi-haber-1572508
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https://www.gercekgundem.com/siyaset/349233/devletin-parasi-vakif-ve-derneklerin-oldu-akp-10-yilda-7-milyar-lirayi-hic-etti
https://www.odatv4.com/guncel/adrese-teslim-kadro-tum-sartlar-esinde-cikti-244444
https://www.odatv4.com/guncel/adrese-teslim-kadro-tum-sartlar-esinde-cikti-244444
https://gazetememleket.com/haber/11363870/aydin-cezaevinde-supheli-olum-intihar-mi-iskence-mi
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Bülbül ise konuyu Meclis’e taşıdı. Bülbül olayın yaşam hakkı ihlali 

olduğunu belirterek araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.64 

● Aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel 

ve gerçek kişiler tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararının 

iptali için 220 dolayında dava açıldı. Bu davalarda, "çekilme kararının iptali 

ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi. İstanbul Sözleşmesi'nden 

çekilme kararına karşı açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, 

sözleşmenin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın 

iptali istemli incelemesini tamamladı. Daire, Cumhurbaşkanı Kararının iptal 

istemini 3'e karşı 2 oy olmak üzere oy çokluğuyla reddetti. Çekilme kararını 

Anayasa'ya uygun bulan 3 üyeden biri ise Lütfiye Gözütok Akbulut oldu. 

Akbulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP yönetiminde olduğu 

dönemde İBB'nin hukuk müşaviri olarak görev yapıyordu. Akbulut, 2018 

yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine 

atandı.65 

● 2017 Anayasa değişikliği halk oylamasındaki 'mühürsüz oylar'a  yönelik 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilmesine ilişkin AYM'ye yapılan 

başvurudan karar çıktı. İfade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmeden 

AYM kararında, “Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade 

özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi'' ifadeleri yer aldı.66 

● Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2020 

yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki birçok maddeye ilişkin 

itirazlarını değerlendirdi. AYM, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi (TBMM) tarafından edinilecek taşıtların cins ve fiyatının bu 

kurumların üst yöneticileri tarafından belirlenmesinin Anayasa’ya aykırı 

olduğuna hükmetti. Kararın gerekçesinde bu düzenlemeden 

Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığı dışında kalan 

Cumhurbaşkanlığı’nın tamamının yararlanmasının mümkün olmadığı, 

bunun Taşıt Kanunu'na aykırı olduğu vurgulandı.AYM, CHP’nin iptal 

 
64

  Bülbül'den Cezaevindeki Şüpheli Ölüm İçin Komisyon Talebi https://www.haberler.com/guncel/bulbul-den-

cezaevindeki-supheli-olum-icin-komisyon-15083177-haberi/ Erişim Tarihi: 18.07.2022  
65

  Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal istemini reddetti 
https://www.gercekgundem.com/gundem/350181/danistay-istanbul-sozlesmesinin-feshine-iliskin-
cumhurbaskani-kararinin-iptal-istemini-reddetti Erişim Tarihi: 19.07.2022 

66
  AYM: Kılıçdaroğlu’nun YSK eleştirisi ifade özgürlüğü 

https://www.gercekgundem.com/gundem/350419/aym-kilicdaroglunun-ysk-elestirisi-ifade-ozgurlugu Erişim 
Tarihi: 21.07.2022 

https://www.haberler.com/guncel/bulbul-den-cezaevindeki-supheli-olum-icin-komisyon-15083177-haberi/
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https://www.gercekgundem.com/gundem/350181/danistay-istanbul-sozlesmesinin-feshine-iliskin-cumhurbaskani-kararinin-iptal-istemini-reddetti
https://www.gercekgundem.com/gundem/350181/danistay-istanbul-sozlesmesinin-feshine-iliskin-cumhurbaskani-kararinin-iptal-istemini-reddetti
https://www.gercekgundem.com/gundem/350419/aym-kilicdaroglunun-ysk-elestirisi-ifade-ozgurlugu
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başvurusu üzerine, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki birçok 

maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.67 

● Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşesinde, ABD'de 

yargılanmasına başlanan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili "dudağım 

uçukladı" dediği bir dolandıcılık olayını yazdı. Terkoğlu yazısında, 

"Bizimkiler ise İçişleri Bakanı ve yargıdaki kimi isimler eliyle, elinde 

tuttuğu SBK’ye, adeta 'kaç' dedi. Kaçan kuş, ABD’nin eline düşünce de kara 

kara düşünür oldu. Yanlış anlamayın. Ya adalet yerini bulursa diye değil. Ya 

SBK, tıpkı Rıza Sarraf gibi, Türkiye’de kimlerden yardım aldığını açıklarsa 

diye" diyen Terkoğlu, "Yargı, görülmeyecek hızda SBK’nin mallarındaki 

tedbiri kaldırmış, yurtdışı yasağını sonlandırmıştı. Bu işi yapan yargı 

mensupları kısa sürede en yukarılara tırmanmıştı. Bu da neyin ne olduğunu  

özetliyordu" ifadelerini kullandı.68  

● TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü’nde Koruma ve 

Güvenlik Şefi İbrahim Dilaver, kişisel sosyal medya hesabından içkili masa 

fotoğrafı paylaştığı için kıdemi düşürüldü, görev yeri değiştirildi. TEİAŞ 

Genel Müdürü Orhan Kaldırım’ın “olur”u ile dönemin Personel Daire 

Başkanı Adem Bilgin tarafından yazılan yazıda, “Koruma ve Güvenlik 

Amirliği’nde sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Koruma Şefi olarak çalışan 

İbrahim Dilaver’in koruma ve güvenlik görevleriyle ilgili özel şartları 

değerlendirildiğinde, görev süresi boyunca vermiş olduğu hizmet 

performansının bu şartları karşılamadığının değerlendirildiği belirtilerek 

müdürlükler dışında bir iş yerine tayini teklif edilmektedir” ifadeleri 

kullanıldı. Aynı yazı ile Dilaver, güvenlik şefliğinden güvenlik görevliliğine 

getirildi.69 

● Gökçeada'nın meşhur Meryem Ana panayırı, CİMER'e gelen şikayetler 

üzerine iptal edildi. Gökçeada Eğitim ve Kültür Derneği açıklama yaparak 

"Gökçeada Kaymakamlığı'ndan izin alınarak tüm hazırlığını yaptığımız 

panayır organizasyonu hakkında çeşitli şikayetler yapıldığını üzülerek 

öğrenmiş bulunuyoruz. Yüzyıllardır imece olarak süregelen panayırımızın 

 
67

  AYM'den Cumhurbaşkanlığı ve TBMM araçları için karar: Yetki iptal edildi 

https://www.birgun.net/haber/aym-den-cumhurbaskanligi-ve-tbmm-araclari-icin-karar-yetki-iptal-edildi-
398251 Erişim Tarihi: 08.08.2022 

68
  Barış Terkoğlu: SBK, "nitelikli dolandırıcılık"tan hüküm giymiş, ben böyle dolandırıcılık görmedim! 

https://t24.com.tr/haber/baris-terkoglu-sezgin-baran-korkmaz-turk-mahkemelerinde-nitelikli-dolandiricilik-

tan-hukum-giymis-ben-boyle-dolandiricilik-gormedim,1047600 Erişim Tarihi: 21.07.2022 
69

  İçki masasında fotoğraf paylaşana sürgün cezası  https://www.birgun.net/haber/icki-masasinda-fotograf-
paylasana-surgun-cezasi-399347 Erişim Tarihi: 17.08.2022 

https://www.birgun.net/haber/aym-den-cumhurbaskanligi-ve-tbmm-araclari-icin-karar-yetki-iptal-edildi-398251
https://www.birgun.net/haber/aym-den-cumhurbaskanligi-ve-tbmm-araclari-icin-karar-yetki-iptal-edildi-398251
https://t24.com.tr/haber/baris-terkoglu-sezgin-baran-korkmaz-turk-mahkemelerinde-nitelikli-dolandiricilik-tan-hukum-giymis-ben-boyle-dolandiricilik-gormedim,1047600
https://t24.com.tr/haber/baris-terkoglu-sezgin-baran-korkmaz-turk-mahkemelerinde-nitelikli-dolandiricilik-tan-hukum-giymis-ben-boyle-dolandiricilik-gormedim,1047600
https://www.birgun.net/haber/icki-masasinda-fotograf-paylasana-surgun-cezasi-399347
https://www.birgun.net/haber/icki-masasinda-fotograf-paylasana-surgun-cezasi-399347
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ticari bir faaliyete dönüştürülmesine karşı olduğumuzu ifade etme ihtiyacı 

hissediyoruz" denildi." dedi.70 

● Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 70 sanatçı ve grubun sahne alacağı, 

biletleri çok önceden satışa sunulan Zeytinli Rock Festivali'ni, 'kamu 

güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' bahaneleriyle 

yasakladı. Festivali İlim Yayma Cemiyeti’nin festivali hedef alan “taciz”, 

“tecavüz” ve “fuhuş” gibi suçlarla özdeşleştirilmeye çalışılan ve “Milli ve 

Manevi değerlerimizi hiçe sayan ‘Zeytinli Rock Festivali’nin iptal 

edilmesini bütün yetkililerden istemekteyiz” ifadelerinin yer aldığı 

bildiriden 3 gün sonra yasaklandı. Festivalin yasaklanmasında imzası 

bulunan Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’in geçen yıl İlim Yayma 

Cemiyeti’nin şube ve kitap kafe açılışına katıldığı ortaya çıktı. AKP 

Burhaniye Sosyal Politikalar Başkanı ve Burhaniye İlim Yayma Cemiyeti 

Halkla İlişkiler Başkanı Raif Çokçetin’in 19 Ekim 2021 tarihli 

paylaşımında, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’e teşekkür ettiği 

görülüyor. Raif Çokçetin, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullanıyor: 

“Burhaniye ilim yayma cemiyeti Şubesi olarak GSB Kitap Kahve Açılışını 

gerçekleştirdik. Açılış töreninde bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımız 

İlyas Memiş Beye, İYC Genel Merkez Yöneticilerimiz Mücahid Günaydın 

ve Şükrü Yurdakök Beylere, İlçe Protokolüne teşekkür ederiz.” Memiş'in 

ayrıca, 2020 yılında göreve başladıktan kısa süre sonra, İlim Yayma 

Cemiyeti Burhaniye Şubesi Başkanı Sadrettin Küçükkaya ile beraberindeki 

heyeti makamında ağırlanmış. Bu ziyaretle ilgili Burhaniye 

Kaymakamlığı’nın Facebook hesabında “İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye 

Şubesi Başkanı Sadrettin Küçükkaya ve Cemiyet üyeleri ilçemizde göreve 

başlayan Kaymakam İlyas Memiş’i makamında ziyaret ederek görevinin 

hayırlı olması temennisinde bulundular. Kaymakam İlyas Memiş ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ifade ederek İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi 

Başkanı Sadrettin Küçükkaya ve Cemiyet üyelerine nazik ziyaretlerinden 

dolayı teşekkür etti.” ifadeleriyle duyurulmuştu.71 Öte yandan festival 

mahkemeye taşındı. Organizasyon firması Balıkesir İdare Mahkemesi'ne 

başvururken, kaymakamlığın savunma için ek süre talebinin kabul 

edilmesiyle festival tarihi geçmiş oldu. Festival 22-25 Eylül'e ertelenirken, 

 
70

  Gökçeada'da düzenlenecek Meryem Ana Panayırı şikayetler üzerine iptal edildi 
https://www.birgun.net/haber/gokceada-da-duzenlenecek-meryem-ana-panayiri-sikayetler-uzerine-iptal-
edildi-398688 Erişim Tarihi: 11.08.2022 

71
  Zeytinli Rock Festivali’ni yasaklayan kaymakam, İlim Yayma Cemiyeti’ne yakın çıktı 

https://www.birgun.net/haber/zeytinli-rock-festivali-ni-yasaklayan-kaymakam-ilim-yayma-cemiyeti-ne-yakin-
cikti-398663 Erişim Tarihi: 11.08.2022 

https://www.birgun.net/haber/gokceada-da-duzenlenecek-meryem-ana-panayiri-sikayetler-uzerine-iptal-edildi-398688
https://www.birgun.net/haber/gokceada-da-duzenlenecek-meryem-ana-panayiri-sikayetler-uzerine-iptal-edildi-398688
https://www.birgun.net/haber/zeytinli-rock-festivali-ni-yasaklayan-kaymakam-ilim-yayma-cemiyeti-ne-yakin-cikti-398663
https://www.birgun.net/haber/zeytinli-rock-festivali-ni-yasaklayan-kaymakam-ilim-yayma-cemiyeti-ne-yakin-cikti-398663
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organizasyon şirketi, katılımcılardan isteyenlerin biletlerini iade 

edebileceğini duyurdu. 72 Ancak festival yapılmadı.  

● Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Çorum'da 16 Eylül'de 

düzenlenmesi planlanan Pırlanta Pirinç Festivali'nde sahne alacak olan 

Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdi. "Toplumun ahlakıyla zıt hayat 

yaşayan, Lgbt savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol 

model gibi sunulmasına karşıyız" diyen Şanal, "Şehrin idarecilerini 

programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini 

kullandı.73 Sürecin sonunda Osmancık Belediyesi sosyal medya hesabından 

“Aleyna Tilki’nin sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle 

bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 

24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser iptal edilmiştir.”  

açıklamasını yaptı.74   

● Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1 -4 Eylül 

tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla 

Valiliği tarafından iptal edildi. Valiliğin kararına tepki gösteren Fethiye 

Belediye Başkanı Alim Karaca, “Alınan kararın gerekçesi yok. Kendilerine 

yakın insanların konserleri iptal edilmiyor” dedi.75 

● Başkent Kültür Yolu Festivali”nde 11 Haziran’da sahne alacak olan Ara 

Malikian’ın konseri yasaklandı. 

● Zonguldak'ta 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek 

olan “Kozlu Müzik Festivali” ilçe kaymakamlığı tarafından “alkollü içecek 

tüketimi” bahane edilerek iptal edildi.76 

● Adana’da Ceyhan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için 

düzenlediği İlkay Akkaya konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi.77 

 
72

  Zeytinli Rock Festivali mahkemeye taşındı. https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/zeytinli-rock-

festivali-mahkemeye-tasindi-1971142 Erişim Tarihi: 18.08.2022 
73

  Diyanet-Sen, Çorum'da sahne alacak Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Konserin iptali için gereği yapılsın. 
https://www.birgun.net/haber/diyanet-sen-corum-da-sahne-alacak-aleyna-tilki-yi-hedef-gosterdi-konserin-

iptali-icin-geregi-yapilsin-400567 Erişim Tarihi: 27.08.2022 
74

   Aleyna Tilki’nin konseri iptal oldu https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/aleyna-tilkinin-konseri-iptal-
oldu-42140158 Erişim Tarihi: 21.09.2022 

75
  Milyon Fest Fethiye, valilik kararıyla iptal edildi! https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-milyon-

fest-fethiye-valilik-karariyla-iptal-edildi-1972900 Erişim Tarihi: 23.08.2022 
76

  Dincilerin hedefindeydi: Kozlu Müzik Festivali 'alkol' gerekçesiyle iptal edildi 
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/dincilerin-hedefindeydi-kozlu-muzik-festivali-alkol-gerekcesiyle-
iptal-edildi-1961525 Erişim Tarihi: 24.07.2022 

77
  Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya konserini iptal etti. 

https://twitter.com/dikencomtr/status/1564367286357569536?s=24&t=g8_g11dGJWOe5JAyrENY7w Erişim 
Tarihi:29.08.2022 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/aleyna-tilki
https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/zeytinli-rock-festivali-mahkemeye-tasindi-1971142
https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/zeytinli-rock-festivali-mahkemeye-tasindi-1971142
https://www.birgun.net/haber/diyanet-sen-corum-da-sahne-alacak-aleyna-tilki-yi-hedef-gosterdi-konserin-iptali-icin-geregi-yapilsin-400567
https://www.birgun.net/haber/diyanet-sen-corum-da-sahne-alacak-aleyna-tilki-yi-hedef-gosterdi-konserin-iptali-icin-geregi-yapilsin-400567
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/aleyna-tilkinin-konseri-iptal-oldu-42140158
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/aleyna-tilkinin-konseri-iptal-oldu-42140158
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-milyon-fest-fethiye-valilik-karariyla-iptal-edildi-1972900
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-milyon-fest-fethiye-valilik-karariyla-iptal-edildi-1972900
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/dincilerin-hedefindeydi-kozlu-muzik-festivali-alkol-gerekcesiyle-iptal-edildi-1961525
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/dincilerin-hedefindeydi-kozlu-muzik-festivali-alkol-gerekcesiyle-iptal-edildi-1961525
https://twitter.com/dikencomtr/status/1564367286357569536?s=24&t=g8_g11dGJWOe5JAyrENY7w
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● Tunceli’de 21- 24 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 20’nci Munzur 

Kültür ve Doğa Festivali’nde sahne alacak Grup Yorum ve Grup İsyan 

Ateşi’nin konserlerine Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na uygun 

olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Ayrıca, konserlerin düzenleneceği 

stadyumun da o tarihlerde bakım ve onarım çalışması olacağı gerekçesiyle 

uygun olmadığı belirtildi.78 

● Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından bu yıl 

6’ncısı düzenlenecek olan Kazdağı Ekoloji Festivali’ne Balıkesir Valiliği 

'orman yangınları' gerekçesiyle izin vermedi.79 

● Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Başkent Kültür Yolu 

Festivalinde sahne alacak Güney Koreli müzisyen Mirae’nın konseri 

'eşcinselliği yaymayı misyon edinmiş' bir grup olduğu gerekçesiyle iptal 

edildi.80 

● Eskişehir Valiliği'nin kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinliklerin 

yasaklaması nedeniyle 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan şehrin 

en büyük festivali olan Anadolu Fest'in iptal edilmesi tepkilere neden oldu. 

Sosyal medyada da Eskişehir'deki yasak gündem olurken, siyasiler, 

sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar 

karara tepki gösterdi. Gelen tepkiler arasında iktidara eleştiriler yer alırken, 

söz konusu uygulamanın yaşam tarzına müdahale olduğu ve gençlerin 

eğlenmesinin önüne geçmek için özel olarak çıkarılan bir karar olduğu 

savunuldu.81 

● Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1 -4 Eylül 

tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla 

Valiliği tarafından iptal edildi. Valiliğin kararına tepki gösteren Fethiye 

Belediye Başkanı Alim Karaca, “Alınan kararın gerekçesi yok. Kendilerine 

yakın insanların konserleri iptal edilmiyor” dedi. 82 Fethiye Belediye 

 
78

  Tunceli’deki festival iptal edildi, protesto yürüyüşü yapıldı 
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/tuncelideki-festival-iptal-edildi-protesto-yuruyusu-yapildi-7262635/ 
Erişim Tarihi: 21.07.2022 

79
  Kazdağları’nda ‘Ekofest’e izin çıkmadı: Gerekçe orman yangınları 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kazdaglarinda-ekofeste-izin-cikmadi-haber-1572319 Erişim Tarihi: 
06.07.2022 

80
  Yasaklamak çaresizliktir https://bianet.org/bianet/siyaset/265838-yasaklamak-caresizliktir Erişim Tarihi: 

18.08.022 
81

  Anadolu Fest iptal edildi, Eskişehir Valiliği’nin 15 günlük yasağına tepki yağdı 
https://t24.com.tr/haber/anadolu-fest-iptal-edildi-eskisehir-valiligi-nin-15-gunluk-yasagina-tepki-
yagdi,1033127 Erişim Tarihi: 10.05.2022 

82
  Milyon Fest Fethiye, valilik kararıyla iptal edildi!  

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-milyon-fest-fethiye-valilik-karariyla-iptal-edildi-1972900 
Erişim Tarihi:23.08.2022 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/tuncelideki-festival-iptal-edildi-protesto-yuruyusu-yapildi-7262635/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kazdaglarinda-ekofeste-izin-cikmadi-haber-1572319
https://bianet.org/bianet/siyaset/265838-yasaklamak-caresizliktir
https://t24.com.tr/haber/anadolu-fest-iptal-edildi-eskisehir-valiligi-nin-15-gunluk-yasagina-tepki-yagdi,1033127
https://t24.com.tr/haber/anadolu-fest-iptal-edildi-eskisehir-valiligi-nin-15-gunluk-yasagina-tepki-yagdi,1033127
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-milyon-fest-fethiye-valilik-karariyla-iptal-edildi-1972900
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Başkanı Alim Karaca, Muğla Valiliği’nin Milyon Fest’i iptal kararı ile ilgili; 

“Gerekçesi yok. İdari mahkemeye başvuracağız" dedi. 83 

● AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi 

Cemevi’nde dün muharrem ayı iftarına katılarak Alevi ve Bektaşi 

derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Erdoğan’ın ziyaretinden 

önce cemevinin duvarına asılı bazı görsellerin değiştirilip yerlerine başka 

görsellerin asılması tepki çekmişti. Erdoğan’ın ziyaretinden duvara asılan 

görseller bugün kaldırıldı ve Hacı Bektaş-i Veli ile Hz. Ali’yi tasvir eden 

görseller eski yerlerine tekrar asıldı.84 

● Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.85  

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddialarının 

ardından soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında bazı kişiler 

gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken 2019 yılında ÖSYM içinden 

yazılan bir raporda sınav sorularının bir kez daha çalınabileceği belirtilirken 

bu raporu yazan kişilerin kurumdan uzaklaştırıldığını ortaya çıktı.86  

Öte yandan ÖSYM’nin görevden alınan Başkanı Halis Aygün’ün, CHP 

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın soru önergesine sekiz ay önce verdiği 

yanıtta; sınavları hazırlayan personeli en az 420 TIR’ın park edebileceği bir 

alanda 40 gün izole ettiklerini açıkladığı ortaya çıktı. Yanıtta şöyle denildi: 

Aday kitlesi en büyük sınav olan YKS, sınav evrakı, asgari 40 gün dış dünya 

ile tamamen izole edilmiş bir ortamda (Kapalı Dönem) basılıyor. Kapalı 

dönemde uzman personel, yüklenici teknik personeli, sağlık personeli ve 

yardımcı personel olmak üzere 200’ün üzerinde personel çalışıyor. Diğer 

sınavlarla birlikte kapalı dönem süreci, yılda yaklaşık 320 gün ve 1700 

görevli ile gerçekleşiyor. Sınav güvenliğini teminen baskı tesisinin en üst 

düzey güvenlik tedbirleri sağlanmış bir tesis olma zorunluluğu bulunmakla 

beraber aynı zamanda en az 420 TIR veya kamyonun yüklenmesine imkân 

sağlayacak park alanı olan, asgari 40 gün boyunca dış dünyadan izole olarak 

çalışan personelin konaklama ihtiyacını giderebilecek nitelikte bir tesis olma 

koşulunu da sağlaması gerekiyor. Sınavlara yönelik hizmet alım ihalesi, 

 
83

  https://twitter.com/ankahabera/status/1562072193177092096?s=24&t=vag2OVNO7zu6nCuvPxg7Zg Erişim 

Tarihi: 23.08.2022 
84

  Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaldırılan resimler, cemevine yeniden asıldı https://www.birgun.net/haber/erdogan-
in-ziyareti-oncesi-kaldirilan-resimler-cemevine-yeniden-asildi-398426 Erişim Tarihi: 09.08.2022 

85
   ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı https://www.birgun.net/haber/osym-baskani-halis-aygun-

gorevden-alindi-397557 Erişim Tarihi: 03.08.2 
86

  Soru hırsızlarına içeriden kapıyı açanlar https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/soru-
hirsizlarina-iceriden-kapiyi-acanlar-1968100 Erişim Tarihi: 11.08.2022 

https://twitter.com/ankahabera/status/1562072193177092096?s=24&t=vag2OVNO7zu6nCuvPxg7Zg
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-ziyareti-oncesi-kaldirilan-resimler-cemevine-yeniden-asildi-398426
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-ziyareti-oncesi-kaldirilan-resimler-cemevine-yeniden-asildi-398426
https://www.birgun.net/haber/osym-baskani-halis-aygun-gorevden-alindi-397557
https://www.birgun.net/haber/osym-baskani-halis-aygun-gorevden-alindi-397557
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/soru-hirsizlarina-iceriden-kapiyi-acanlar-1968100
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/soru-hirsizlarina-iceriden-kapiyi-acanlar-1968100
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rekabete imkân sağlayacak şekilde açık ihale usulü ile gerçekleştirilmekle 

birlikte, ihale duyuruları ÖSYM internet sitesinden yayımlanmak suretiyle 

bütün firmaların haberdar olması sağlanarak gerekli şeffaflık sağlanıyor.”87 

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "ÖSYM içerisindeki sorumlular bir 

an önce tespit edilmeli ve bu emek hırsızları şiddetli bir şekilde 

cezalandırılmalıdır. Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavlar 

yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır" 

açıklamasında bulundu.88 

● Gaziantep'te orman işletme şefi olarak görev yapan Ümran Pınar, AKP’li 

Islahiye Belediyesi’nin taşocağını kaçak yolla çalıştırdığını, limit aşımı 

yaparak ormanı katlettiğini tespit etti. Suç duyurusunda bulunan Pınar, 

görevinden alındı.89 

● Nesin Vakfı’nın İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Nesin Matematik 

Köyü'ndeki zeytinlik alan kundaklandı. Zeytin fidanlarıyla dolu 60 

dönümlük arazi, yoldan motosikletle geçen iki kişinin attığı torpilden çıkan 

yangın nedeniyle küle döndü. Yaşananlara tepki gösteren Nesin Matematik 

Köyü'nün kurucusu Ali Nesin, "Fidanlarımızı çok büyük emeklerle 

çekirdekten yetiştirip dikmiştik. 50-100 öğrenciyle günler boyunca gidip 

sulamıştık. Ne kötülük yapmışız da emek emek diktiğimiz fidanları 

kundaklamışlar. Nasıl böyle olabildi bu toplum" dedi.90 Gözaltına alınan iki 

kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nesin Vakfı’nın avukatı 

Cenk Söbe, “Şahıslar ifadelerinde, yangına neden olan maddeyi araziye 

değil yola attıklarını iddia etmiş. İfadelerinde ‘Zeytin ağaçlarının bulunduğu 

arazide yangın çıkartma amacımız yoktu. Torpili yola atacaktık. O araziyi 

yakma niyetimiz yoktu’ dediklerini öğrendik. Cezadan kaçmak için böyle 

bir ifade verdiler. Ne yazık ki köylüler ve mahalleli de bu şahısları koruyor. 

Bölgede arazinin Nesin Vakfı’na ait olduğu da biliniyor. Önce Nesin 

Vakfı’nın İstanbul Çatalca’daki arazisini yanında İsmailağa Cemaati’ne 

bağlı Rabıta Vakfı inşaata başladı, saldırıda bulundular. Sonra vakfımızın 

banka hesapları bloke edildi. Bu son saldırıda ise vakfımızın yaklaşık 40 

 
87

  GÖREVDEN ALINAN ÖSYM BAŞKANI AYGÜN, CHP’Lİ KARABAT’A GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ 
SEKİZ AY ÖNCE AÇIKLAMIŞ 
https://ankahaber.net/haber/detay/gorevden_alinan_osym_baskani_aygun_chpli_karabata_guvenlik_onlemleri
ni_sekiz_ay_once_aciklamis_98103#.Yu0VpsuYKKg.twitter Erişim Tarihi: 05.08.2022 

88
  CHP'li Engin Özkoç'tan 'KPSS skandalı'na ilişkin açıklama: 'Yakın zamanda yapılan tüm sınavlar 

araştırılmalı' https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-engin-ozkoctan-kpss-skandalina-iliskin-aciklama-
yakin-zamanda-yapilan-tum-sinavlar-arastirilmali-1965483 Erişim Tarihi:04.08.2022 

89
  Ormanın katledilmesine izin vermeyen işletme şefi görevden alındı https://kisadalga.net/haber/detay/ormanin-

katledilmesine-izin-vermeyen-isletme-sefi-gorevden-alindi_38293 Erişim Tarihi: 10.08.2022 
90

  Nesin Vakfı'na ait Matematik Köyü'ndeki zeytinlik alan kundaklandı https://www.birgun.net/haber/nesin-
vakfi-na-ait-matematik-koyu-ndeki-zeytinlik-alan-kundaklandi-398518 Erişim Tarihi: 10.08.2022  

https://ankahaber.net/haber/detay/gorevden_alinan_osym_baskani_aygun_chpli_karabata_guvenlik_onlemlerini_sekiz_ay_once_aciklamis_98103#.Yu0VpsuYKKg.twitter
https://ankahaber.net/haber/detay/gorevden_alinan_osym_baskani_aygun_chpli_karabata_guvenlik_onlemlerini_sekiz_ay_once_aciklamis_98103#.Yu0VpsuYKKg.twitter
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-engin-ozkoctan-kpss-skandalina-iliskin-aciklama-yakin-zamanda-yapilan-tum-sinavlar-arastirilmali-1965483
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-engin-ozkoctan-kpss-skandalina-iliskin-aciklama-yakin-zamanda-yapilan-tum-sinavlar-arastirilmali-1965483
https://kisadalga.net/haber/detay/ormanin-katledilmesine-izin-vermeyen-isletme-sefi-gorevden-alindi_38293
https://kisadalga.net/haber/detay/ormanin-katledilmesine-izin-vermeyen-isletme-sefi-gorevden-alindi_38293
https://www.birgun.net/haber/nesin-vakfi-na-ait-matematik-koyu-ndeki-zeytinlik-alan-kundaklandi-398518
https://www.birgun.net/haber/nesin-vakfi-na-ait-matematik-koyu-ndeki-zeytinlik-alan-kundaklandi-398518
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dönümlük arazisi yandı, ağaçlar küle döndü. Üst üste gelen bu saldılar 

tesadüf değilse çok daha vahim bir durum bu. Tüm saldırıların takipçisi 

olacağız” dedi.91  

● İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bulunan Yaşlı 

Bakımevi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangınla ilgili  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın'ın Yüksek Askeri Şura kararlarını açıkladığı basın 

toplantısındaki ifadeleri bugün sosyal medyada TT oldu. Çok sayıda 

kullanıcı Kalın'ın, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. 

Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar" ifadelerine 

tepki gösterdi. İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sebebi henüz tespit 

edilemeyen nedenden dolayı Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın 

meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. 

Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar. 80'e yakın 

hasta diğer hastanelere sevk ediliyorlar. Bakımları yapılmaya devam 

edilecek hastaların. Acil durum karşısında bakıma muhtaç hastalarımızın 

mağdur olmaması için tedbirler alındı. Hastanenin restorasyon çalışmaları 

ivedilikle yapılacaktır."92 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 11 Mayıs 2022’de 20 ilin valisi 

değiştirilmiş, 9 ilin valisi ise merkeze çekilmişti. Göreve getirilen valiler o 

illerin AKP’li milletvekilleri ve il-ilçe örgüt yöneticileriyle bakanları ziyaret 

turları yaptı. Uşak, Şanlıurfa, Niğde, Kırıkkale, Karabük bunlardan 

bazıları.93 

● Aysel Tuğluk hakkında, demans hastalığı nedeniyle Kobani davasında 

verilen tahliye kararına Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT itiraz etti. 94 

● Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında daha önce benzeri 

yaşanmamış bir olay gerçekleşti. Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli 

öğretmen alımında, daha önce yayınladığı duyuru göre sözlü sınavların 1 

Ağustos’ta başlayacağı ve 13 Ağustos’ta biteceğini açıkladı. Sonuçların ise 

 
91

  Ağaçları yakanlar serbest bırakılmış! https://www.birgun.net/haber/agaclari-yakanlar-serbest-birakilmis-
398859 Erişim Tarihi: 13.08.2022   

92
  İbrahim Kalın'ın Balıklı Rum Hastanesi açıklaması tepki topladı https://kisadalga.net/haber/detay/ibrahim-

kalinin-balikli-rum-hastanesi-aciklamasi-tepki-topladi_38007 Erişim Tarihi: 06.08.2022 
93

  Valiler, atandıkları illerin AKP'li yöneticileriyle birlikte bakanlıklar arasına mekik okudu. 
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/valiler-atandiklari-illerin-akpli-yoneticileriyle-birlikte-bakanliklar-
arasinda-mekik-dokudu-1969291 Erişim Tarihi: 14.08.2022 

94
  Aysel-Tuğluk'un tahliyesine savcıIık bakanlık emniyet jandarma ve mit itiraz etti.  

https://www.gercekgundem.com/gundem/353468/aysel-tuglukun-tahliyesine-savcilik-bakanlik-emniyet-
jandarma-ve-mit-itiraz-etti Erişim Tarihi: 16.08.2022 

https://www.birgun.net/haber/agaclari-yakanlar-serbest-birakilmis-398859
https://www.birgun.net/haber/agaclari-yakanlar-serbest-birakilmis-398859
https://kisadalga.net/haber/detay/ibrahim-kalinin-balikli-rum-hastanesi-aciklamasi-tepki-topladi_38007
https://kisadalga.net/haber/detay/ibrahim-kalinin-balikli-rum-hastanesi-aciklamasi-tepki-topladi_38007
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/valiler-atandiklari-illerin-akpli-yoneticileriyle-birlikte-bakanliklar-arasinda-mekik-dokudu-1969291
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/valiler-atandiklari-illerin-akpli-yoneticileriyle-birlikte-bakanliklar-arasinda-mekik-dokudu-1969291
https://www.gercekgundem.com/gundem/353468/aysel-tuglukun-tahliyesine-savcilik-bakanlik-emniyet-jandarma-ve-mit-itiraz-etti
https://www.gercekgundem.com/gundem/353468/aysel-tuglukun-tahliyesine-savcilik-bakanlik-emniyet-jandarma-ve-mit-itiraz-etti
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16 Ağustos’ta bakanlığın resmî sitesinden duyurulacağı ifade edildi. 

Mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar gece 

saatlerinde e-Devlet üzerinden açıklandı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla 

resmî site kilitlendi ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen 

puanlar ifşa oldu.95 

● KPSS skandalının ardından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi sınavlarıyla 

ilgili de tartışma yaratacak bir durum ortaya çıktı. Polislik sınavları için soru 

kitapçıkları hazırlayan ‘Kariyer Hocam’ adlı yayın, ‘Misyon Koruma 

Deneme’ kitapçığındaki soruların 26 Haziran’daki Polis Amirleri Eğitimi 

Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurdu. Yayına göre 

sınavdaki soruların 32’sinden 18'i aynı, 14'ü de benzer çıktı.96 

● İstanbul Okmeydanı’nda AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm 

adı altında yaptıkları çalışmalar devam ederken, evinden çıkarılan 

yurttaşlara verilen bin 950 TL’lik kira desteği İstanbul’daki ev fiyatları 

nedeniyle yetersiz kaldı. Pek çok aile evsiz kaldı. 97 

● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Boğaziçi 

Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun yerine yine cumhurbaşkanı kararıyla 

atanan rektör Naci İnci’nin kararları tartışılmaya ve akademisyenlerin 

durumu protesto etmesi devam ediliyor. Akademisyenler 590 gündür 

rektörlük binasına sırtlarını dönüyor. Öte yandan Keyfi atamalara ve 

hukuksuzluklara karşı çıkan akademisyenlerin ise tasfiyesi sürüyor. Geçen 

günlerde mahkeme kararına karşın üniversiteyle ilişiğini kestiği Can 

Candan’ın 15 yıllık ofisi boşaltılmıştı. Önceki gün de Ekonomi Bölümü 

Başkanı Ünal Zenginobuz görevinden uzaklaştırıldı. 98 

● Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı 

bulunan Sedat Peker'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı 

Serkan Taranoğlu’nun demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden 

sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik  

"Demir Yumruk" operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz’la 

 
95

  Mülakatlar bitmeden sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu. 
https://www.gercekgundem.com/egitim/352904/mulakatlar-bitmeden-sozlesmeli-ogretmenlik-mulakat-
sonuclari-ifsa-oldu Erişim Tarihi: 12.08.2022 

96
  Yeni skandal polislik sınavı mı? 18 soru aynısı çıkmış! https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yeni-skandal-

polislik-sinavi-mi-18-soru-aynisi-cikmis-1969046 Erişim Tarihi: 13.08.2022 
97

  Kentsel dönüşüm zorbalığa döndü: Fetihtepeliler ev bulamıyor. https://www.cumhuriyet.com.tr/cevre/kentsel-
donusum-zorbaliga-dondu-fetihtepeliler-ev-bulamiyor-1973024 Erişim Tarihi: 23.08.2022 

98
  Boğaziçi Üniversitesi'nde 16 akademisyen daha uzaklaştırıldı 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bogazici-universitesinde-16-akademisyen-daha-uzaklastirildi-1973094 
Erişim Tarihi:24.08.2022 

https://www.gercekgundem.com/egitim/352904/mulakatlar-bitmeden-sozlesmeli-ogretmenlik-mulakat-sonuclari-ifsa-oldu
https://www.gercekgundem.com/egitim/352904/mulakatlar-bitmeden-sozlesmeli-ogretmenlik-mulakat-sonuclari-ifsa-oldu
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yeni-skandal-polislik-sinavi-mi-18-soru-aynisi-cikmis-1969046
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yeni-skandal-polislik-sinavi-mi-18-soru-aynisi-cikmis-1969046
https://www.cumhuriyet.com.tr/cevre/kentsel-donusum-zorbaliga-dondu-fetihtepeliler-ev-bulamiyor-1973024
https://www.cumhuriyet.com.tr/cevre/kentsel-donusum-zorbaliga-dondu-fetihtepeliler-ev-bulamiyor-1973024
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bogazici-universitesinde-16-akademisyen-daha-uzaklastirildi-1973094
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Ankara’da bir AVM’de buluşup "devletten çaldıklarını bölüştüklerini" iddia 

etti. 99 Ayrıca eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat 

Tașkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih 

Orakcı'nın rüşvet aldığını iddia etti.  SPK Başkanı Ali Fuat 

Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım 

Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na 

yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way 

Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, 

burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira dan ışmanlık adı altında “rüşvet” 

istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi 

reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan 

Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık 

şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. 100 Marka Yatırım Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, Sedat Peker'in iddialarını doğrulayarak 

"Bu işi açmamı sağlayan SPK'ydı. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru 

olmayan ufak tefek şeyler var. Zehra Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet 

teklifinde bulunulduğunu CİMER'e ilettim" dedi. 101 Peker Ali Fuat 

Tașkesenlioğlu'nun rüşvet karşılığı aldığı 100'e yakın mal varlığı olduğunu, 

180 milyon dolarını ise villasında ve iki dairesinde sakladığını iddia etti. 

Tașkesenlioğlu'nun 3 gelir kapısı olduğunu anlatan Peker "Rüşvet 

tarifesinde en küçük rakam 500 bin dolar. Üst limit ise açık yani sınırsız… 

Mal varlığının çoğunluğu Nedim Özbek ve Diyarbakırlı olarak bilinen 

Emin’in üzerinde ancak başka yakınlarının üzerine de yapmış. Samimi 

ihbarımdır: Ali Fuat Taşkesenlioğlu 180 milyon dolarını Bahçelievler'deki 

villasında ve Halkalı'daki bir apartmanda olan karşılıklı iki dairesinde 

saklamaktadır. Bu evlerde 4 tane büyük kasa bulacaksınız" paylaşımında 

bulundu.102 Zehra Taşkesenoğlu’nun boşanma davası devam eden eşi Ünsan 

Ban ise Sedat Peker’in rüşvet iddialarının ardından tutuklandı. Ban'ın THK 

 
99

  Sedat Peker: Erdoğan’ın danışmanı Taranoğlu ve "Demir Yumruk" zanlısı çaldıklarını bölüşüyordu 
  https://www.evrensel.net/haber/468796/sedat-peker-erdoganin-danismani-taranoglu-ve-demir-yumruk-zanlisi-

caldiklarini-bolusuyordu Erişim Tarihi:25.08.2022 
100

  Sedat Peker'den Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun da içinde 
olduğu rüşvet ağı iddiası! https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-den-cumhurbaskani-danismani-serkan-
taranoglu-ve-akp-li-zehra-taskesenlioglu-nun-da-icinde-oldugunu-one-surdugu-rusvet-agi-iddiasi,1055501 

Erişim Tarihi:27.08.2022 
101

  Mine Tozlu Sineren, Peker'i doğruladı: Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet teklif edildi. 
https://www.birgun.net/haber/mine-tozlu-sineren-peker-i-dogruladi-taskesenlioglu-vasitasiyla-rusvet-teklif-
edildi-400568 Erişim Tarihi: 27.08.2022 

102
  Sedat Peker'den yeni iddialar: Tașkesenlioğlu'nun rüşvetle aldığı 100'e yakın mal varlığı var 

https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerden-yeni-iddialar-taskesenlioglunun-rusvetle-aldigi-100e-yakin-
mal-varligi-var-haber-1579084 Erişim Tarihi: 28.08.2022 

https://www.evrensel.net/haber/468796/sedat-peker-erdoganin-danismani-taranoglu-ve-demir-yumruk-zanlisi-caldiklarini-bolusuyordu
https://www.evrensel.net/haber/468796/sedat-peker-erdoganin-danismani-taranoglu-ve-demir-yumruk-zanlisi-caldiklarini-bolusuyordu
https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-den-cumhurbaskani-danismani-serkan-taranoglu-ve-akp-li-zehra-taskesenlioglu-nun-da-icinde-oldugunu-one-surdugu-rusvet-agi-iddiasi,1055501
https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-den-cumhurbaskani-danismani-serkan-taranoglu-ve-akp-li-zehra-taskesenlioglu-nun-da-icinde-oldugunu-one-surdugu-rusvet-agi-iddiasi,1055501
https://www.birgun.net/haber/mine-tozlu-sineren-peker-i-dogruladi-taskesenlioglu-vasitasiyla-rusvet-teklif-edildi-400568
https://www.birgun.net/haber/mine-tozlu-sineren-peker-i-dogruladi-taskesenlioglu-vasitasiyla-rusvet-teklif-edildi-400568
https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerden-yeni-iddialar-taskesenlioglunun-rusvetle-aldigi-100e-yakin-mal-varligi-var-haber-1579084
https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerden-yeni-iddialar-taskesenlioglunun-rusvetle-aldigi-100e-yakin-mal-varligi-var-haber-1579084
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Üniversitesi'nde rektörlük yaptığı dönemde yangın için kullanılamaz denilen 

uçakları özel işleri için kullandığı iddia edildi. 

● AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'in iddialarında adı 

geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığı öğrenildi. 103 

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP 

heyeti, Ankara Adliyesi'ne giderek Sedat Peker'in “rüşvet” iddialarına ilişkin 

suç duyurusunda bulundu. 104 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,  Sedat 

Peker’in rüşvet iddialarında adı geçen Marka Yatırım Holding şirketinin 

sahibi Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

(SPK) suç duyurusunun ardından soruşturma başlattığını duyurdu. 105 

● AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hakkındaki iddialar 

için suç duyurusunda bulunmak isteyen İYİ Partililer, bir saati aşkın süre 

savcılıkta bekletildikten sonra dilekçelerini veremeden geri döndü.106 

● İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz 

Belediyesi’nin yürüttüğü Tokatköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında 

evler tahliye edilip, yıkılıyor. Mahalleli, kentsel dönüşüm projesine karşı 

başlatılan hukuki süreçler devam etmesine ve mahkemelerin yürütmeyi 

durdurma kararlarına rağmen belediyenin evleri yıkmak istediğini belirtti. 

Polis bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girip, aileleri zorla 

dışarı çıkardı. Zorla yapılan tahliyeler sırasında kapısı polis tarafından 

koçbaşıyla kırılan Burçin Tuncer ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yıkıma 

karşı çıkan bazı mahalle sakinleri ise çatılara çıktı. Mahallelinin çatılardan 

inmesi için polis plastik mermi ve gaz kullandı.107 

● Yargıtay’da düzenlenen adli yıl açılış töreninde Yargıtay Başkanı Mehmet 

Akarca ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı 

yayınlanırken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın 

konuşması sansürlendi. Nedeniyse iktidardan 10 yılda 16 kamu ihalesi 

 
103

  Erdoğan, Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Serkan Taranoğlu’nu görevden aldı 
https://www.birgun.net/haber/erdogan-sedat-peker-in-iddialarinda-adi-gecen-serkan-taranoglu-nu-gorevden-

aldi-401175 Erişim Tarihi:01.09.2022 
104

  CHP'den Sedat Peker'in "rüşvet ağı" iddiasıyla ilgili suç duyurusu https://t24.com.tr/haber/chp-den-sedat-
peker-in-rusvet-agi-iddiasiyla-ilgili-suc-duyurusu,1055775 Erişim Tarihi:29.08.2022 

105
  Başsavcılık, Sedat Peker'in SPK iddialarının ardından soruşturma başlattı 

https://www.gazeteduvar.com.tr/bassavcilik-sedat-pekerin-spk-iddialarinin-ardindan-sorusturma-baslatti-
haber-1579486 Erişim Tarihi:31.08.2022 

106
  Taşkesenlioğlu hakkındaki suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek kabul edilmedi! 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/taskesenlioglu-hakkindaki-suc-duyurusu-savci-yok-denilerek-kabul-

edilmedi-7372391/ Erişim Tarihi: 19.09.2022 
107

  Gece Tokatköy'e gelen polis, yıkım için mahalleyi ablukaya aldı. https://www.gazeteduvar.com.tr/gece-
tokatkoye-gelen-polis-yikim-icin-mahalleyi-ablukaya-aldi-haber-1579528 Erişim Tarihi:01.09.2022 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-sedat-peker-in-iddialarinda-adi-gecen-serkan-taranoglu-nu-gorevden-aldi-401175
https://www.birgun.net/haber/erdogan-sedat-peker-in-iddialarinda-adi-gecen-serkan-taranoglu-nu-gorevden-aldi-401175
https://t24.com.tr/haber/chp-den-sedat-peker-in-rusvet-agi-iddiasiyla-ilgili-suc-duyurusu,1055775
https://t24.com.tr/haber/chp-den-sedat-peker-in-rusvet-agi-iddiasiyla-ilgili-suc-duyurusu,1055775
https://www.gazeteduvar.com.tr/bassavcilik-sedat-pekerin-spk-iddialarinin-ardindan-sorusturma-baslatti-haber-1579486
https://www.gazeteduvar.com.tr/bassavcilik-sedat-pekerin-spk-iddialarinin-ardindan-sorusturma-baslatti-haber-1579486
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/taskesenlioglu-hakkindaki-suc-duyurusu-savci-yok-denilerek-kabul-edilmedi-7372391/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/taskesenlioglu-hakkindaki-suc-duyurusu-savci-yok-denilerek-kabul-edilmedi-7372391/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gece-tokatkoye-gelen-polis-yikim-icin-mahalleyi-ablukaya-aldi-haber-1579528
https://www.gazeteduvar.com.tr/gece-tokatkoye-gelen-polis-yikim-icin-mahalleyi-ablukaya-aldi-haber-1579528
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alarak toplam 13,2 milyon TL kazanan Altus Organizasyon’un yayını 

vermemesi. Üstelik konuşma etkinliği canlı yayınlayan kanal ve ajanslara 

verilen frekanstan da aktarılmadı. Sağkan’ın konuşması ANKA Haber 

Ajansı’nın kendi imkanlarıyla düzenlediği çekimle kamuoyuna ulaştı.108 

● Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenmek istenen Milyon Fest’in ardından 

bugün düzenlenecek Çağdaş Fest iptal edildi. Çağdaş Fest, sosyal medya 

hesabından İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım Orman bakanlığı 4. Bölge 

Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alındığı organizasyonun iptal edildiğini 

duyurdu. Fethiye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Necla Yıldız, 

organizasyon firmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’ndan herhangi bir izin almadığını iddia etti. Yıldız, güvenlik ve 

çevre yönünden değerlendirilerek uygun görülmediğini söyledi. Yıldız, 

Jandarma’dan alınan izin belgesinin hatırlatılması üzerine, “Öyle bir izin 

belgesi verilmedi. Açıklama yapmak Kaymakam beyin takdirinde. Biz 

gerekli yazışmaları yaptık. Kendilerine tebliği yapıldı. Çevreye zarar 

verileceği için izin verilmedi” dedi.109 

● 1990'lı yıllarda işlenen ve faili meçhul bırakılan 18 cinayete ilişkin 

Ankara'da görülen davada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), süreci başa 

sarabilecek bir müdahale yaptı. Aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet 

Ağar'ın da bulunduğu 19 sanık hakkındaki dava karar aşamasındaydı. 20 

Eylül'de görülecek duruşma öncesi HSK 1. Daire'nin 12 Ağustos'ta 

yayımladığı müstemir yetki kararnamesiyle mahkeme heyeti değiştirildi. 110 

● AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından hastanede ve 

iş yerinde Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin linç edilmesine ilişkin dosyaya yeni 

savcı atandı. Böylece 4 yılda dosyada 10’uncu kes savcı değiştirilmiş oldu. 

Aile sosyal medya hesabından devam eden Adalet Nöbetlerine dair Adalet 

Bakanı Bekir Bozdağ’ı etiketleyerek, “Urfa Adliye Sarayı tarihe geçmeye 

devam ediyor. Devletin kurumunda kameraların önünde bir insanlık suçu 

 
108

  Adli yıl açılış töreninin yayıncılığını ‘kapan’ AKP’ye yakın şirket Sağkan’ı sansürledi. 
https://www.diken.com.tr/adli-yil-acilis-toreninin-yayinciligini-kapan-akpye-yakin-sirket-tbb-baskanini-

sansurledi/ Erişim Tarihi: 01.09.2022 
109

  Bir festival daha iptal edildi, kaymakamlık topu bakanlığa attı 
https://www.gercekgundem.com/guncel/356024/bir-festival-daha-iptal-edildi-kaymakamlik-topu-bakanliga-
atti Erişim Tarihi:07.09.2022   

110
  Faili meçhuller davasında 'karar duruşması' öncesi mahkeme heyeti değiştirildi. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/faili-mechuller-davasinda-karar-durusmasi-oncesi-mahkeme-heyeti-
degistirildi-haber-1580386 Erişim Tarihi:07.09.2022 

https://www.diken.com.tr/adli-yil-acilis-toreninin-yayinciligini-kapan-akpye-yakin-sirket-tbb-baskanini-sansurledi/
https://www.diken.com.tr/adli-yil-acilis-toreninin-yayinciligini-kapan-akpye-yakin-sirket-tbb-baskanini-sansurledi/
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https://www.gercekgundem.com/guncel/356024/bir-festival-daha-iptal-edildi-kaymakamlik-topu-bakanliga-atti
https://www.gazeteduvar.com.tr/faili-mechuller-davasinda-karar-durusmasi-oncesi-mahkeme-heyeti-degistirildi-haber-1580386
https://www.gazeteduvar.com.tr/faili-mechuller-davasinda-karar-durusmasi-oncesi-mahkeme-heyeti-degistirildi-haber-1580386
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işlenmiştir. Davaya bakan 9. dosya savcısı gitti. 10. savcı geldi. Dava 

üzerinde gizlilik kararı devam ediyor” dedi. 111 

● Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılına ilişkin adli istatistikleri, suç oranlarında 

yaşanan artışı gözler önüne serdi. Özellikle hırsızlık, dolandırıcılık ve 

yağma gibi suçları kapsayan malvarlığına karşı işlenen suçlar, Türkiye'de en 

fazla işlenen suç grubu oldu. Geçen yıl bu suçlardan 2 milyon 461 bin dosya 

açıldı. Tüm suç grupları içinde uyuşturucu suçunun oranı yüzde 5'e 

yükselirken, açılan dosya sayısı geçen yıl 422 bine çıktı. 2021'de 127 bine 

yükselen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda ilk sırayı 44 bin 

rakamıyla "çocukların cinsel istismarı" aldı.112 

● İzmir’in Karaburun ilçesinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 

boşanma davasında davacı Meryem K., boşanma aşamasında olduğu Sinan 

K.’nın mal varlığını başkasının adına kaydettirdiğini öne sürmüş, Sinan 

K.’ya yakın olduğu belirtilen Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen, 

adliyeye gelerek kadına, çocuklarına ve tanığa saldırmıştı. Olayın ardından 

MHP’li Erkan Özen tutuklandı. Haberde, Özen’i tutuklamaya sevk eden 

savcı ve tutuklama kararı veren hakimin de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 

tayin edildiği belirtildi. 113 

● İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç’a 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 

ile görüşmesinin ardından soruşturma açıldı. İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'ne çağrılan Kılıç’a bakanlığa bağlı iki müfettiş tarafından 

“Kılıçdaroğlu ile neden görüştünüz?, Neden Kemal Kılıçdaroğlu’nu Twitter 

hesabınızdan rt ettiniz, Neden Eğitim-İş Başkanını Twitter hesabınızdan rt 

ettiniz?, Diyanet Başkanlığı'nı itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz?, 

“Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz? gibi sorular 

soruldu’’114 

 
111

  Adalet talebi bitmedi: Linç edilen Şenyaşar ailesi dosyasına 4 yılda 10. savcı. 
https://www.gercekgundem.com/siyaset/356001/adalet-talebi-bitmedi-linc-edilen-senyasar-ailesi-dosyasina-4-
yilda-10-savci Erişim Tarihi:07.09.2022 

112
  Adalet Bakanlığı verileri: Türkiye'de suç oranları artıyor https://www.birgun.net/haber/adalet-bakanligi-

verileri-turkiye-de-suc-oranlari-artiyor-401723 Erişim Tarihi:06.09.2022 
113

  Adliyede olay çıkaran MHP’liyi tutuklatan hakim ve savcı ‘sürüldü’ https://www.diken.com.tr/adliyede-olay-
cikaran-mhpliyi-tutuklatan-hakim-ve-savci-suruldu/ Erişim Tarihi:07.09.2022 

114
  İlahiyatçı Cemil Kılıç’a soruşturma: Neden Kılıçdaroğlu ile görüştünüz? 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ilahiyatci-cemil-kilica-sorusturma-neden-kilicdaroglu-ile-gorustunuz-haber-
1580293 Erişim Tarihi:07.09.2022 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/356001/adalet-talebi-bitmedi-linc-edilen-senyasar-ailesi-dosyasina-4-yilda-10-savci
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● CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, partisinin 99. kuruluş yıl dönümü ile 

ilgili afişlerinin Rize Belediyesi tarafından şehirdeki panolara asılmasına 

izin verilmediğini duyurdu. 115 

● Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de 25 kişinin öldüğü, 328 

kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 4 yıldır beklenen iddianame sonunda 

hazırlandı. TCDD’nin kazada sorumluluğu bulunan üst yetkilileriyle ilgili 

soruşturma genişletilerek dava açıldı ancak yeni hazırlanan iddianame de 

oldukça eksik. Bilirkişi raporlarında TCDD Genel Merkezi’nin sorumluluğu 

işaret edilmesine rağmen Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı yalnızca 1’inci 

Bölge Müdürlüğünde görev yapan 9 kamu görevlisi hakkında iddianame 

düzenledi.Çorlu Tren Katliamı dava dosyasına giren bilirkişi raporunda 

kazada sorumluluğu bulunan TCDD’nin üst yetkililerine işaret ediliyordu 

ancak savcılık 4 yıl boyunca söz konusu yetkililerle ilgili soruşturma 

başlatmadı. 116 

● Hatay’daki Gezi protestoları sırasında polisin müdahalesi sonucu 23 yaşında 

hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. 23 

yaşındaki Ahmet Atakan, Gezi eylemleriyle başlayan sokak gösterilerinin 

en uzun süre devam ettiği kentlerden Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı 

Armutlu Mahallesi’nde, 2013 yılında 9 Eylül’ü 10 Eylül’e bağlayan gece 

gerçekleşen ODTÜ’ye destek eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği ile 

yaralanıp yaşamını yitirdi. Hatay Valiliği, önce ölümünün gaz fişeği ile ilgisi 

olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. Atakan ailesi ve avukatları 

Hatice Can’ın uğraşları sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, gaz 

fişeklerinin üzerinden çıkan kanın Atakan'a ait olduğu yüzde 99,9 oranında 

kanıtlandı. Bu yeni delil üzerine Hatice Can, ikinci defa soruşturma izni 

verilmesi için başvuru yaptı. Ancak Hatay Valiliği yeni delili yok saydı ve 

ikinci defa soruşturma izni vermedi. 117 

● İzmir Barosu, Türkiye genelindeki avukatlar arasında dayanışmayı 

sağlamak için “Avukat Spor Oyunları” adı altında 17-24 Eylül tarihleri 

arasında etkinlik düzenlemek için karar aldı. Baro yönetimi ağustos ayında 

İzmir Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne resmi olarak başvuru yaptı. 

1200 avukatın katılım için açık ve kapalı spor tesisleri ile sahaların kullanımı 

için yer tahsisi istedi. Federasyonlardan da hakem ve gözlemci için 

 
115

  AKP'li Rize Belediyesi, CHP’nin 99. yıl afişlerini asmasına izin vermedi https://t24.com.tr/haber/akp-li-rize-
belediyesi-chp-nin-99-yil-afislerini-asmasina-izin-vermedi,1058068 Erişim Tarihi: 08.09.2022 

 
116

  4 yıldır oyalıyorlar https://www.birgun.net/haber/4-yildir-oyaliyorlar-402176 Erişim Tarihi:10.09.2022 
117

  Ahmet Atakansız 9 yıl https://www.birgun.net/haber/ahmet-atakansiz-9-yil-402168 Erişim Tarihi:10.09.2022 

https://t24.com.tr/haber/akp-li-rize-belediyesi-chp-nin-99-yil-afislerini-asmasina-izin-vermedi,1058068
https://t24.com.tr/haber/akp-li-rize-belediyesi-chp-nin-99-yil-afislerini-asmasina-izin-vermedi,1058068
https://www.birgun.net/haber/4-yildir-oyaliyorlar-402176
https://www.birgun.net/haber/ahmet-atakansiz-9-yil-402168
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görevlendirme yapılmasını talep etti. Baronun etkinliklerinde söyleşi, 

konferans, konser gibi toplu bir program olmayacağı açık olarak belirtildi. 

Gençlik Spor İl Müdürlüğü yönetimi, baroya sözlü olarak valiliğin izin 

verdiğini ifade ederek organizasyon için salon ve sahaları tek tek 

planlayarak tahsis etti. Daha sonra baro yönetimini arayan müdürlük, 

organizasyonun valiliğin izin vermemesi nedeniyle yapılamayacağını 

duyurdu. Yer tahsisindeki görevlendirmeleri geri çekti. İptal gerekçesini 

açıklamayan kurum, muhatap olarak İzmir Valiliği’ni gösterdi. 118 

● 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı toplu ulaşım 

seferlerinin ücretsiz düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 30 

Ağustos’tan 15 gün sonra Resmi Gazete’de yayımlandı.119 

● Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı 

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu düzenlediği “Büyük Aile Buluşması” 

adı altında LGBTİ+ karşıtı yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş için hazırlanan 

tanıtım videosunda, “Dijital çağda LGBT propagandasının Türkiye’yi ve 

dünyayı saran bir virüs” olduğu ve “Cinsiyetsizleştirmek, insan neslini 

azaltmak, aile kurumunu yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere 

‘dur’ demek istiyorsan, ailemizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi 

korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl” ifadeleri yer aldı. 

Hazırlanan video, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet 

sitesinin “kamu spotları” bölümünde yer aldı. 120 

● Anayasa Mahkemesi, (AYM) İstanbul Kadıköy'de Süreyya Operası önünde 

kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde 

açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 

yapılan dayanışma eyleminde eyleminde 'polise mukavemet' gerekçesiyle 

gözaltına alınan ve kolu kırılan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın 

başvurusunu karara bağladı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Elvan'a 

yapılan müdahale ile Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan 

 
118

  Festival iptallerine bu kez futbol, voleybol ve basktebol da eklendi: İzmir’de spor oyunlarına yasak 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/festival-iptallerine-bu-kez-futbol-voleybol-ve-basktebol-da-eklendi-
izmirde-spor-oyunlarina-yasak-1980275 Erişim Tarihi:13.09.2022 

119
  Erdoğan, 15 gün önceki 30 Ağustos'ta ulaşımın ücretsiz olmasına karar verdi 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-15-gun-onceki-30-agustos-ta-ulasimin-ucretsiz-olmasina-karar-verdi-

402619 Erişim Tarihi:14.09.2022 
120

  İstanbul'da gericiler LGBTİ+ karşıtı miting yaptı https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/istanbulda-gericiler-
lgbti-karsiti-miting-yapti-1982514 Erişim Tarihi:19.09.2022 
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'kötü muamele yasağı' ihlal edildi. Elvan'a 20 bin lira tazminat ödenmesi de 

kararlaştırıldı.121 

● CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesine “doğru” cevap 

verdiği için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 

Abdullah Beyazıt Niyazoğlu görevden alındı. Yerine Bakan Fatih 

Dönmez'in danışmanı Mutlu Koç atandı. Koç aynı zamanda TPAO’ya 

yönetim kurulu üyesi de oldu. 122 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyareti öncesi 

partisinin 'Hoş geldin' yazdığı pankart zabıta ekipleri tarafından indirilerek 

Kılıçdaroğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 

söylediği iddia edilen sözlerin yer aldığı afişler asıldı. Kılıçdaroğlu'nu ve 

CHP'li hedef gösteren afişleri asanın ise AKP İl Başkanlığı olduğu ortaya 

çıktı.123 Kılıçdaroğlu ile CHP'li vekilleri hedef gösteren afişleri basan şirket 

açıklama yaptı. Açıklamada "Bilboard'larda yer alan afişlerin baskısı, 

Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle şirketimiz tarafından 

yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.124 

● Cumartesi Anneleri’nin 700. Hafta buluşmasına katıldıkları için, aralarında 

kayıp yakınları, hak savunucuları ve gazetecilerin de bulunduğu 46 kişinin 

yargılandığı davanın 5. duruşması görüldü. Duruşmayı izlemek üzere 

Çağlayan’a gidenlere polis müdahale etti. SOL Partili Alper Taş gözaltına 

alındı. Polis müdahalesinde Alper Taş’ın yanı sıra, DİSK Basın-İş Genel 

Başkanı Faruk Eren ve avukat Meriç Eyüpoğlu’nun yanı sıra çok sayıda 

yurttaş gözaltına alındı.125 

● Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kanunu'nun eylemlere katılan 

öğrencilere uzaklaştırma ve okuldan atma cezaları verilebilmesini öngören 

maddesini iptal etti. YÖK Kanunu’nun 54. Maddesinde ‘öğrencilik onur ve 

şerefine aykırı hakaret eden’, ‘boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere 

 
121

  AYM'den Gülsüm Elvan kararı: Kötü muamele yasağı ihlal edildi https://www.birgun.net/haber/aym-den-
gulsum-elvan-karari-kotu-muamele-yasagi-ihlal-edildi-403284 Erişim Tarihi:20.09.2022 

122
  Soru önergesine doğru verileri veren bürokrat görevden alındı; yerine Bakan Dönmez'in danışmanı atandı 

https://t24.com.tr/haber/soru-onergesine-dogru-verileri-veren-burokrat-gorevden-alindi-yerine-bakan-donmez-
in-danismani-atandi,1060270 Erişim Tarihi:19.09.2022 

123
  Çifte standartın kanıtı: Kılıçdaroğlu’na ‘Hoş geldin’ demek yasak, hedef göstermek serbest 

https://www.birgun.net/haber/cifte-standartin-kaniti-kilicdaroglu-na-hos-geldin-demek-yasak-hedef-

gostermek-serbest-403195 Erişim Tarihi:19.09.2022 
124

  Kılıçdaroğlu aleyhine afiş hazırlayan şirket: Cumhur İttifakı partilerinin isteğiyle bastık 
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-aleyhine-afis-hazirlayan-sirket-cumhur-ittifaki-partilerinin-
istegiyle-bastik-403450 Erişim Tarihi:21.09.2022 

125
  Cumartesi Anneleri duruşması öncesi polis müdahalesi! Alper Taş darp edilerek gözaltına alındı. 

https://tele1.com.tr/cumartesi-anneleri-durusmasi-oncesi-polis-mudahalesi-darbedilerek-gozaltina-alinan-
alper-tas-serbest-birakildi-703957/ Erişim Tarihi:21.09.2022 

https://tele1.com.tr/cumartesi-annelerine-polis-mudahalesi-14-gozalti-689506/
https://www.birgun.net/haber/aym-den-gulsum-elvan-karari-kotu-muamele-yasagi-ihlal-edildi-403284
https://www.birgun.net/haber/aym-den-gulsum-elvan-karari-kotu-muamele-yasagi-ihlal-edildi-403284
https://t24.com.tr/haber/soru-onergesine-dogru-verileri-veren-burokrat-gorevden-alindi-yerine-bakan-donmez-in-danismani-atandi,1060270
https://t24.com.tr/haber/soru-onergesine-dogru-verileri-veren-burokrat-gorevden-alindi-yerine-bakan-donmez-in-danismani-atandi,1060270
https://www.birgun.net/haber/cifte-standartin-kaniti-kilicdaroglu-na-hos-geldin-demek-yasak-hedef-gostermek-serbest-403195
https://www.birgun.net/haber/cifte-standartin-kaniti-kilicdaroglu-na-hos-geldin-demek-yasak-hedef-gostermek-serbest-403195
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-aleyhine-afis-hazirlayan-sirket-cumhur-ittifaki-partilerinin-istegiyle-bastik-403450
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-aleyhine-afis-hazirlayan-sirket-cumhur-ittifaki-partilerinin-istegiyle-bastik-403450
https://tele1.com.tr/cumartesi-anneleri-durusmasi-oncesi-polis-mudahalesi-darbedilerek-gozaltina-alinan-alper-tas-serbest-birakildi-703957/
https://tele1.com.tr/cumartesi-anneleri-durusmasi-oncesi-polis-mudahalesi-darbedilerek-gozaltina-alinan-alper-tas-serbest-birakildi-703957/
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katılan’, ‘anarşik, ideolojik olaylara katılan’ öğrencilere disiplin cezası 

verilebiliyordu. AYM’nin, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin 

başvurusu üzerine Yükseköğretim Kanunu’nun 54. Maddesine ilişkin 

verdiği karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. İdare Mahkemesi, AYM’ye 

yaptığı başvuru kararında özetle; itiraz konusu kuralda disiplin cezasını 

gerektiren eylemlerin soyut biçimde ifade edildiğini, hangi eyleme hangi 

disiplin cezasının uygulanacağının açık olmadığını, bunun Anayasa’ya 

aykırı olduğunu belirtti. Öğrencilerin disiplin suç ve cezalarına ilişkin 

hususların kanunla düzenlenmesi gerektiğine de değinildi.126 

● Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Antalya'da bir kişi, yükseköğrenim 

kredi borcunun birden fazla taksitinin ödenmemesi nedeniyle tüm taksitlerin 

tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle dava açtı. Davaya 

bakan Antalya 2. İdare Mahkemesi ise davada uygulanan kanun hükmü olan 

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 17'inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan bazı hükümlerin, Anayasa'ya aykırı 

olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruda, itiraz 

konusu kuralda, yararlanılan yükseköğrenim kredilerinin birden fazla 

taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda, alacağın tamamının peşin 

ödenmesinin öngörüldüğü, bunun da sosyal devlet ilkesini ve mülkiyet 

hakkını ihlal ettiği ileri sürüldü. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 

kanunun ilgili kısmının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar 

verdi.127 

● CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak Çubuk’ta yaşanan linç 

girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı. Yargı, Boğaziçili öğrencilerin 

geleceğini düşünmeyerek hapis yatmasına karar verirken Kılıçdaroğlu’na 

bağıran ve yumruk atan kişilerin ‘geleceğini’ düşündü. Mahkeme, Sevim 

Gölyeri ve Osman Sarıgün’ün “geleceklerini düşünerek” verilecek cezalarda 

altıda bir oranında indirim yaptı.128 

● Diyarbakır’da 20 Eylül 1992 tarihinde öldürülen Kürt yazar ve gazeteci 

Musa Anter’in ölümüne ilişkin açılan davanın 37’nci duruşması Ankara 

6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Savcılık ara karar için 

verdiği mütaalasında, Musa Anter’in öldürülmesiyle ilgili davada 30 yıllık 

 
126

  Disiplin cezaları susturma aracı https://www.birgun.net/haber/disiplin-cezalari-susturma-araci-403376 Erişim 
Tarihi:21.09.2022 

127
  AYM'den "öğrenim kredisi borcu" kararı https://www.birgun.net/haber/aym-den-ogrenim-kredisi-borcu-

karari-403409 Erişim Tarihi:21.09.2022 
128

  Kılıçdaroğlu’nun linç girişimi davasında gerekçeli karar yazıldı! Sanıkların geleceği düşünüldü 
https://tele1.com.tr/kilicdaroglunun-linc-girisimi-davasinda-gerekceli-karar-yazildi-saniklarin-gelecegi-
dusunuldu-703525/ Erişim Tarihi:20.09.2022 

https://www.birgun.net/haber/disiplin-cezalari-susturma-araci-403376
https://www.birgun.net/haber/aym-den-ogrenim-kredisi-borcu-karari-403409
https://www.birgun.net/haber/aym-den-ogrenim-kredisi-borcu-karari-403409
https://tele1.com.tr/kilicdaroglunun-linc-girisimi-davasinda-gerekceli-karar-yazildi-saniklarin-gelecegi-dusunuldu-703525/
https://tele1.com.tr/kilicdaroglunun-linc-girisimi-davasinda-gerekceli-karar-yazildi-saniklarin-gelecegi-dusunuldu-703525/
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sürenin dolduğu gerekçesiyle zaman aşımı kararı verilmesini talep etti. Ara 

kararını açıklayan mahkeme heyeti Musa Anter Davası için 30 yıllık 

zamanaşımının uygulanması ve davanın düşürülmesine karar verdi.129 

● Elazığ’da yaşayan 81 yaşındaki Elif Batik Kahraman TOKİ tarafından dar 

gelirli vatandaşlar için yapmış olduğu sosyal konutlarda yalnız yaşarken 

kansere yakalandı. Tedavi olmak için bir yıl önce Aydın’da görev yapan 

oğlu Fuat Şengül’ün yanına gelen Elif Batik Kahraman hakkında, 9 yıldır  

taksitini ödediği ve bir yıl sonra tapusunu alacağı evde yaşamadığı gerekçesi 

ile tahliye kararı verildi. Yüzde 88 engelli ve bakıma muhtaç raporu olan 

yaşlı Kahraman, “Sözleşmenin hiçbir maddesine aykırı davranmadım. 

Tedavi olmak için oğlumun yanına geldim ve tapuyu almama bir yıl kala 

beni evimden atmak istiyorlar” dedi.130 

● Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkı uygulamasının 2012'de 

başvuru sayısı 1342 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 

20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu. Anayasa Mahkemesine en yüksek 

başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016'da gerçekleşti. Bu sayı 2017'de yarı yarıya 

azalarak 40 bin 530 olarak belirlendi. 2018'de ise başvuru sayısı 38 bin 

186'ya düştü, 2019'da 42 bin 971 olan bireysel başvuru sayısı 2020'de 40 bin  

402, 2021'de 66 bin 121, bu yılın ilk 6 ayında ise 67 bin 395 olarak kayıtlara 

geçti. Bugüne kadar aralarında ünlülerin, siyasetçilerin, işçilerin ve 

emeklilerin de olduğu binlerce kişinin çeşitli iddialarla bireysel başvuru 

yaptığı Yüksek Mahkeme, bunların 327 binini karara bağladı. Mahkemede 

karar bekleyen yaklaşık 123 bin bireysel başvuru bulunuyor. 

Sonuçlandırılan başvurulardan yaklaşık 30 bininde ihlal kararı veren Yüksek 

Mahkemenin bu hükümlerinin yüzde 70'ini ise "adil yargılanma hakkının 

ihlali" oluşturdu.131 

● CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu 

düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 

11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde  yenilenmesini öngören 12'nci 

maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel 

 
129

  Mahkemeden karar: Musa Anter davası düşürüldü 

https://www.gercekgundem.com/gundem/357660/mahkemeden-karar-musa-anter-davasi-dusuruldu Erişim 
Tarihi:21.09.2022 

130
  Tedavi olmak için Aydın’a geldi, evinden oldu https://zeybekhaber.com/index.php/2022/09/14/tedavi-olmak-

icin-aydina-geldi-evinden-oldu/ Erişim Tarihi:14.09.2022 
131

  Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısı 450 bini geçti https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/anayasa-
mahkemesine-bireysel-basvuru-sayisi-450-bini-gecti-1984723 Erişim Tarihi:24.09.2022 
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Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, 

gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, 

iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin 

reddine oy çokluğuyla karar verdi.132 

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın'ın Söke ilçesinde 

İŞKUR İlçe Müdürü Gündüz Fırat'ın AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu 

üyesi Seda Sarıbaş ile AKP Söke İlçe Başkanlığı heyetini, "protokol 

düzeyinde" karşılamadığı için Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü'nde 

görevlendirildiğini iddia etti. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Tezcan, 

seçim bölgesi Aydın’da yaşanan olayı şöyle anlattı: 

"Gündüz Fırat, Aydın Söke ilçesi İŞKUR Şube Müdürü. 26 Eylül günü 

Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü’nün bir yazısıyla Söke Şube Müdürlüğü’nden 

İl Müdürlüğü emrine çekildi. İlk bakışta normal bir uygulama gibi 

düşünülebilir. Ama olayın arka planına baktığınızda devletteki lime lime 

çürümeyi görebiliyorsunuz. Parti devleti uygulamasının ve AK Parti’nin 

devlet partisi olduğunun, devletin çürüdüğünün, bürokrasinin nasıl bir tehdit 

altında olduğunun her aşamasını çarpıcı ve vicdanları sızlatan bir şekilde 

görebilmeniz, izleyebilmeniz mümkün. 133 

● Sayıştay, 2021 yılı denetim sonuçlarını açıkladı. “Genel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu İdareleri” kapsamında yer alan Milli İstihbarat 

Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

kendilerine ait faaliyet raporu ve mali tabloları Sayıştay’a vermediği için iki 

kurum hakkında denetim yapılmadı.134 

● İçişleri Bakanlığı, 9 Eylül’deki İzmir’in kurtuluşu törenlerinde yaptığı 

konuşmayla iktidarın tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında 3 ayrı konuyla ilgili soruşturma 

izni verdi. Aylar öncesinde verilen soruşturma izinlerinin belediyeye 28 

Eylül’de tebliğ edilmesi dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı ilk olarak, 1987 

yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya’daki 6,6 dönümlük 

arazisini vererek yüzde 23,3’le hissedarı olduğu Hilton Oteli’ni soruşturma 

 
132

  CHP iptal için başvurmuştu: Anayasa Mahkemesi'nden seçim yasası kararı 
https://www.gercekgundem.com/gundem/358519/chp-iptal-icin-basvurmustu-anayasa-mahkemesinden-secim-

yasasi-karari Erişim Tarihi:28.09.2022 
133

  AK Parti ilçe yöneticilerini kapıda karşılamayan Söke İŞKUR Müdürü Gündüz Fırat görevden alındı 
https://www.aydinpost.com/ak-parti-ilce-yoneticilerini-kapida-karsilamayan-soke-iskur-muduru-gunduz-firat-
gorevden-alind Erişim Tarihi:28.09.2022 

134
  Tarihte bir ilk: O iki kurum Sayıştay'a hesap vermedi! 

https://www.gercekgundem.com/guncel/358705/tarihte-bir-ilk-o-iki-kurum-sayistaya-hesap-vermedi Erişim 
Tarihi:30.09.2022 
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konusu yaptı. Hilton Oteli’nden belediyenin hakkı olan paraların tahsil 

edilmediği ve “kamu zararı oluştuğu” gerekçesiyle soruşturma izni verildi. 

Burhan Özfatura’nın başkanlığı döneminde yapılan otelin otopark 

gelirlerinin yüzde 50’sinin İzmir Büyükşehir’e verilmesi gerekirken yıllar 

boyunca tahsil edilmediği gerekçesiyle Tunç Soyer’in yanı sıra eski İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediyenin Mali Hizmetler 

ile Genel Sekreterlik birimlerinde görev yapan 5 kişiyle ilgili soruşturma 

izni verildi. İşadamı Mehmet Nafiz Günal’a ait Günal İnşaat’ın yaptığı otelle 

ilgili anlaşmayı imzalayan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Burhan Özfatura ile sonraki dönemde koltuğa oturan Yüksel Çakmur ile 4 

belediye yöneticisi ise “zaman aşımı” gerekçesiyle soruşturma dışında 

tutuldu.135 

 

DERİN YOKSULLUK  

● TÜRK-İŞ Haziran ayı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını 

açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 

beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık 

sınırı 6 bin 391 TL'ye yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL’ye çıktı.136 

● Erdoğan'ın yetkiyi aldığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin 

dördüncü yılında Türkiye ekonomisi her geçen gün daha da kötüleşti. 

Haziran 2018’de yüzde 15,4 olarak açıklanan enflasyon oranı, Haziran 2022 

itibariyle yüzde 80'e dayandı. Gayrisahfi Yurtiçi Hasıla 2018 yılında 797 

milyar dolardı, 2020'de 717 milyar dolara geriledi. 2022 yıl sonu tahmini 

775 milyar dolar… 2018'de kişi başına milli gelir 9 bin 792 dolardı 2021 

sonunda 9 bin 481 dolara geriledi. 2021'de 9 bin 44 dolara gerilemesi 

bekleniyor. 2018'de geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18.3 seviyesindeydi. 

TÜİK'in yayımladığı son veriye göre bu oran Temmuz 2022 sonu itibarıyla 

yüzde 21.7. Merkezi Yönetim Borç Stoku 2018'de 1 trilyon 67 milyar TL idi 

son verilere göre 3 trilyon 363 milyar lira oldu. Bankaların şirket ve 

vatandaşlara kullandırdığı kredi stoku 2018'de 2 trilyon 395 milyar lirayken 

Temmuz 2022 itibarıyla 6 trilyon 927 milyar lira oldu. Bireysel kredi veya 

bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 4 

 
135

  Tunç Soyer’e 32 yıl önceki satış sebep gösterilerek soruşturma açıldı https://tele1.com.tr/tunc-soyere-32-yil-

onceki-satis-sebep-gosterilerek-sorusturma-acildi-709701/ Erişim Tarihi:30.09.2022 
136

  Haziranda yoksulluk sınırı 20.000 lirayı aştı https://www.haberturk.com/yoksulluk-siniri-20000-lirayi-asti-
3473177-ekonomi Erişim Tarihi: 28.06.2022 

https://tele1.com.tr/ataturkun-vahdettin-sozleri-meclis-tutanaklarinda-hain-bir-adamdir-702852/
https://tele1.com.tr/ataturkun-vahdettin-sozleri-meclis-tutanaklarinda-hain-bir-adamdir-702852/
https://tele1.com.tr/tunc-soyere-32-yil-onceki-satis-sebep-gosterilerek-sorusturma-acildi-709701/
https://tele1.com.tr/tunc-soyere-32-yil-onceki-satis-sebep-gosterilerek-sorusturma-acildi-709701/
https://www.haberturk.com/yoksulluk-siniri-20000-lirayi-asti-3473177-ekonomi
https://www.haberturk.com/yoksulluk-siniri-20000-lirayi-asti-3473177-ekonomi
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milyonu aşmış durumda. Haziran 2022 itibariyle tüketici kredileri ve konut 

kredileri toplamı yaklaşık 913 milyar TL oldu.137 

● İstanbul Ekonomi Araştırmaları tarafından, 5-11 Haziran 2022 tarihlerinde 

Türkiye çapında 12 ilde bin 500 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçları 

ekonomik krizle birlikte değişen ve dönüşen toplumsal ilişkileri gözler 

önüne serdi. Araştırmanın sonuçları sonuçlara göre, hayat pahalılığı 

nedeniyle yüzde 76’lık kesim dışarıda daha az sosyalleşmeye başladığını 

belirtirken yüzde 73 toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladığını ifade 

ediyor. Toplumun yüzde 67’si ise siyasete yaklaşımının ve siyasi 

tercihlerinin değiştiğini belirtiyor. Yüzde 10 ise yüksek enflasyon karşısında 

yeni kazanım arayışlarına girerek kripto paraya yatırım yaptığını 

söylüyor.138 

● AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik 

yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu. Kanun ile bütçeye 880 

milyar 474 milyon 775 bin TL ödenek eklenmesi öngörüldü. Diyanet İşleri 

Başkanlığı bütçesine 554 milyon 13 bin TL, İletişim Başkanlığı’nın 

bütçesine 87 milyon TL ödenek eklenmesi öngörüldü. Bu arada CHP Grup 

Başkanvekili Özgür Özel de, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 

40,4 oranında zam istediğini duyurdu. Bu zamla Erdoğan’ın maaşının 141 

bin 453 TL’ye yükseleceğini belirten Özel, “Tayyip Erdoğan kendi 

imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan 

maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor. 

Cumhurbaşkanı'nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? 

Asgari ücretli 4.253 TL'ye mahkum mu kalacak?” ifadelerini kullandı.139 

İtirazlar sonucu Cumhurbaşkanı’na verilecek maaş artımı tekliften çıkarıldı. 

Meclis Genel Kurulunda görüşülen ek bütçe AKP-MHP oylarıyla kabul 

edildi. Buna göre; genel bütçe kapsamındaki idareler için 817 milyar 271 

milyon 632 bin lira, özel bütçeli idareler için 63 milyar 203 milyon 143 bin 

 
137

  Erdoğan, 'bu kardeşinize yetkiyi verin' demişti, işte başkanlık sisteminin ağır faturası 

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/349016/erdogan-bu-kardesinize-yetkiyi-verin-demisti-iste-
baskanlik-sisteminin-agir-faturasi Erişim Tarihi: 07.07.2022  

138
  Yoksulluk yaşam tarzını dibe çekti https://www.birgun.net/haber/yoksulluk-yasam-tarzini-dibe-cekti-394882 

Erişim Tarihi: 09.07.2022 
139

  Erdoğan kendini enflasyona ezdirmedi: Maaşına yüzde 40,4 zam geliyor 
https://www.birgun.net/haber/erdogan-kendini-enflasyona-ezdirmedi-maasina-yuzde-40-4-zam-geliyor-
392571 Erişim Tarihi: 20.06.2022 

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/349016/erdogan-bu-kardesinize-yetkiyi-verin-demisti-iste-baskanlik-sisteminin-agir-faturasi
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/349016/erdogan-bu-kardesinize-yetkiyi-verin-demisti-iste-baskanlik-sisteminin-agir-faturasi
https://www.birgun.net/haber/yoksulluk-yasam-tarzini-dibe-cekti-394882
https://www.birgun.net/haber/erdogan-kendini-enflasyona-ezdirmedi-maasina-yuzde-40-4-zam-geliyor-392571
https://www.birgun.net/haber/erdogan-kendini-enflasyona-ezdirmedi-maasina-yuzde-40-4-zam-geliyor-392571
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lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek bütçeye 

eklendi.140 

● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM’ye getirilen ek bütçede bu yıl faiz 

ödemeleri için ayrılan 240 milyar liranın üzerine 89 milyar lira daha 

eklenerek rekor kırıldığını, “Tek kuruş maliyeti olmayacak” denen Kur  

Korumalı Mevduat için de 40 milyar lira ödenek konduğunu belirtti. Öztrak, 

“Getirilen ek bütçe, Türkiye ekonomisinin yönetilmediğini, savrulduğunu 

açıkça göstermiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı artık bütçe bile yapamaz 

hale gelmiştir. Yapılması gereken bellidir. Milletin hakemliğine başvurmak. 

Emanetin ehline teslimini sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.141 

● AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma 

Ofisi'nde yaptığı toplantıda asgari ücretin, temmuz ayından itibaren geçerli 

olmak üzere net 5 bin 500 lira olacağını açıkladı. Asgari ücret, ara zam 

yapılmış hali ile de açlık sınırının altında kaldı.142  

● Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 

katıldığı bir canlı yayında maaşını açıkladı. Atalay, "Türk İş'te çalışan iki 

işçinin maaşını alıyorum. 25 bin 750 TL alıyorum" diye konuştu. Atalay, 

asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zamma ilişkin de "Burada yüzde 30 

aldık. Aralık ayı geldiği zaman ne kadar kayıp varsa onları almadan ne 

masaya oturur, ne de o işe müsaade ederiz. Enflasyonun üstüne çıkarız" 

dedi.143 

● CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, AKP 

iktidarının hem vatandaşı hem de ülkeyi borç batağına soktuğunu söyledi. 

Bülbül, “AKP iktidarının kötü ekonomi politikası sonucu; Elde edilen 

verilerin de ortaya koyduğu üzere hem ülke hem de vatandaş borç batağına 

batmış durumda. Türkiye’nin uluslararası yatırım açığı Nisan ayında 2,3 

milyar dolar küçülerek 236,8 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası’nın, 

brüt rezervinde 10-17 Haziran günleri arasında, 1,5 milyar dolarlık azalış 

oldu. 17 Haziran itibariyle brüt rezerv 101 milyar dolara düştü. Brüt rezerv 

 
140

  EK BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ 
https://ankahaber.net/haber/detay/ek_butce_kanunu_teklifi_tbmmde_kabul_edildi_93162 Erişim 
Tarihi:29.06.2022 

141
  CHP sözcüsü Faik Öztrak: Ek bütçede faize 89 milyar lira daha! Bu bir rekor 

https://www.evrensel.net/haber/464208/chp-sozcusu-faik-oztrak-ek-butcede-faize-89-milyar-lira-daha-bu-bir-
rekor Erişim Tarihi:21.06.2022 

142
  Açlık sınırının altında kaldı: Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücrete siyasilerden jet tepki 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/aclik-sinirinin-altinda-kaldi-erdoganin-acikladigi-asgari-ucrete-

siyasilerden-jet-tepki-1953490 Erişim Tarihi: 01.07.2022 
143

  Türk İş Başkanı maaşını açıkladı: 25 bin 750 TL https://www.birgun.net/haber/turk-is-baskani-maasini-
acikladi-25-bin-750-tl-394494 Erişim Tarihi: 05.07.2022 

https://ankahaber.net/haber/detay/ek_butce_kanunu_teklifi_tbmmde_kabul_edildi_93162
https://www.evrensel.net/haber/464208/chp-sozcusu-faik-oztrak-ek-butcede-faize-89-milyar-lira-daha-bu-bir-rekor
https://www.evrensel.net/haber/464208/chp-sozcusu-faik-oztrak-ek-butcede-faize-89-milyar-lira-daha-bu-bir-rekor
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/aclik-sinirinin-altinda-kaldi-erdoganin-acikladigi-asgari-ucrete-siyasilerden-jet-tepki-1953490
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/aclik-sinirinin-altinda-kaldi-erdoganin-acikladigi-asgari-ucrete-siyasilerden-jet-tepki-1953490
https://www.birgun.net/haber/turk-is-baskani-maasini-acikladi-25-bin-750-tl-394494
https://www.birgun.net/haber/turk-is-baskani-maasini-acikladi-25-bin-750-tl-394494
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geçen yılın sonuna göre ise 10 milyar dolar azaldı. Swap borcu dahil net 

rezervi ise eksi 53,8 milyar dolar oldu. Hazinenin iç ve  dış borç stoku 

mayısta bir önceki aya göre 238,2 milyar lira daha artarak 3 trilyon 364 

milyar liraya kadar yükseldi” açıklamasını yaptı. 

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı açanlara verilen faiz tutarına değinen 

Bülbül, “Cumhurbaşkanlığının TBMM’ye sunduğu  ek bütçe kanunu 

teklifiyle, Bütçe gelirleri 1 trilyon 80 buçuk milyar lira büyütülerek 2 trilyon 

883 milyar liraya çıkarılıyor. Dolayısıyla başlangıçta yaklaşık 278 buçuk 

milyar lira olan bütçe açığı tahmini değişmiyor. 24 Aralık 2021’de 11,67 lira 

olan dolar kurundan altı ay vadeli Kur Korumalı Mevduat hesabı açanlar altı 

aylık dönemde net olarak yüzde 48,9 oranında faiz elde ettiler. Hazineden 

ödenen bu faiz halkın cebinden çıktı. Son altı haftada vatandaşların 

borçlarında 91 milyar liralık artış yaşandı” dedi.144 

● Bilecik’teki bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde indirimli şeker satışı 

yapıldığını duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu. Marketin 

önünde saat 12:00’de kuyruğa girdiğini söyleyen yaşlı bir kadın, "Eskiden 

İstanbul’da tüp kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı çok eskiden. Şimdi şeker 

kuyruğu var" dedi. Tarım Kredi Kooperatif marketinin içerisindeki uzun 

kuyruklar oluşturan yurttaşlar, ucuz şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı.145 

● Tüketici Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkanı Turhan 

Çakar, ekonomiye bağlı gıda enflasyonun giderek arttığına dikkat çekerek, 

tüketicilerin yarıdan çoğunluğunu oluşturan asgari ücretliler ve asgari 

ücretin biraz üzerinde geliri olanlar için sebze, meyve yemenin lüks 

olduğunu söyledi.146 

● Erdoğan’ın “müjde” olarak duyurduğu konut finansmanı paketleri, henüz 

uygulamaya dahi geçmeden fiyatların katlanmasına neden oldu. Dar ve orta 

gelirli için hayal olan konut sahipliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

açıklamasının ardından yapılan fiyat artışıyla daha da ulaşılamaz hale geldi. 

Bu durumun kiraların artış hızını artırması bekleniyor.147 

 
144

  Vatandaşın borcu son 6 haftada 91 milyar lira arttı https://abcgazetesi.com/vatandasin-borcu-son-6-haftada-
91-milyar-lira-artti-435997?_unique_id=62bc2554176f5 Erişim Tarihi: 29.06.2022 

145
  Ucuz şeker kuyruğu 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/tarim-kredi-kooperatifi-marketinde-ucuz-seker-kuyrugu-1947688 
Erişim Tarihi: 15.06.2022 

146
  Tüketici Hakları Derneği’nden hükümete çağrı: Açlığı giderici önlemler alın  

https://www.gazeteduvar.com.tr/tuketici-haklari-derneginden-hukumete-cagri-acligi-giderici-onlemler-alin-

haber-1564006 Erişim Tarihi: 09.05.2022 
147

  AKP’nin müjdesi, yurttaşın kabusu  
https://www.birgun.net/haber/akp-nin-mujdesi-yurttasin-kabusu-387281 Erişim Tarihi: 11.05.2022 

https://abcgazetesi.com/vatandasin-borcu-son-6-haftada-91-milyar-lira-artti-435997?_unique_id=62bc2554176f5
https://abcgazetesi.com/vatandasin-borcu-son-6-haftada-91-milyar-lira-artti-435997?_unique_id=62bc2554176f5
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/tarim-kredi-kooperatifi-marketinde-ucuz-seker-kuyrugu-1947688
https://www.gazeteduvar.com.tr/tuketici-haklari-derneginden-hukumete-cagri-acligi-giderici-onlemler-alin-haber-1564006
https://www.gazeteduvar.com.tr/tuketici-haklari-derneginden-hukumete-cagri-acligi-giderici-onlemler-alin-haber-1564006
https://www.birgun.net/haber/akp-nin-mujdesi-yurttasin-kabusu-387281
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● Hazine Bakanı Nebati, kur korumalı mevduat hesaplarının hacminin 1,3 

trilyona ulaştığını açıkladı. KKM’nin kamuya toplam maliyetinin 160 

milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Dolarizasyon ise yüzde 71,7’ye 

ulaştı.Temmuz ayı bütçe gerçekleşmesine göre kur korumalı mevduat 

hesapları için kur farkı olarak bütçeden bir ayda 23 milyar 362 milyon lira 

çıktı. KKM hesapları için martta 11,7, nisanda 4,6, mayısta 4,8, haziranda 

16,1 milyar lira ödenmişti. Temmuzdaki rekor ödemeyle birlikte 23 Mart-

31 Temmuz günleri arasında vadesi dolanlar için Hazine’den 60,6 milyar 

lira ödendi. 148 

● Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle intihar 

eden 63 yaşındaki Selim Bayrak’ın kısa süre önce özel bir bankadan kredi 

talebinde bulunduğu, ret cevabı alınca borçları nedeniyle girdiği bunalım 

sonucu yaşamına son verdiği öğrenildi.149 

● Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayınladığı verilere göre Nisan 

2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 125,9 arttı. 

2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısında 

yüzde 45,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 94,7 artış gerçekleşti.150 

● CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Çetin 

Osman Budak işsizliğe ilişkin TÜİK ile İŞKUR verileri arasındaki 

çelişkileri değerlendirdi. Budak, "Geçen yılın ilk dört ayında, işsizlik 

maaşına başvuran kişi sayısı 376 bin iken, bu sene aynı dönemde bu sayı 

577 bine çıktı. Yani işsiz kalan vatandaşlarımızın sayısı yüzde 53 arttı" 

dedi.151 

● TÜİK, Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Türkiye 

genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

 
148

  Güzelleme ile KKM örtbası 
https://twitter.com/birgun_gazetesi/status/1568834220302082048?s=48&t=NQL1qzQDqgk3TAzXTSW2sA 
Erişim Tarihi: 11.09.2022  

149
  Ekonomik sorunlar yaşayan 63 yaşındaki Selim Bayrak, kredi başvurusuna ret cevabı alınca yaşamına son 

verdi https://yolhaber.net/2022/05/22/ekonomik-sorunlar-yasayan-63-yasindaki-selim-bayrak-kredi-
basvurusuna-ret-cevabi-alinca-yasamina-son-verdi/ Erişim Tarihi: 22.05.2022 

150
  TOBB istatistikleri: Kapanan şirket sayısında büyük artış https://www.birgun.net/haber/tobb-istatistikleri-

kapanan-sirket-sayisinda-buyuk-artis-389513 Erişim Tarihi: 27.05.2022 
151

  'İlk 4 ayda 577 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu' https://haber.sol.org.tr/haber/ilk-4-ayda-577-bin-kisi-
issizlik-maasina-basvurdu-338261 Erişim Tarihi: 10.06.2022 

https://twitter.com/birgun_gazetesi/status/1568834220302082048?s=48&t=NQL1qzQDqgk3TAzXTSW2sA
https://yolhaber.net/2022/05/22/ekonomik-sorunlar-yasayan-63-yasindaki-selim-bayrak-kredi-basvurusuna-ret-cevabi-alinca-yasamina-son-verdi/
https://yolhaber.net/2022/05/22/ekonomik-sorunlar-yasayan-63-yasindaki-selim-bayrak-kredi-basvurusuna-ret-cevabi-alinca-yasamina-son-verdi/
https://www.birgun.net/haber/tobb-istatistikleri-kapanan-sirket-sayisinda-buyuk-artis-389513
https://www.birgun.net/haber/tobb-istatistikleri-kapanan-sirket-sayisinda-buyuk-artis-389513
https://haber.sol.org.tr/haber/ilk-4-ayda-577-bin-kisi-issizlik-maasina-basvurdu-338261
https://haber.sol.org.tr/haber/ilk-4-ayda-577-bin-kisi-issizlik-maasina-basvurdu-338261
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107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Yabancıya konut satışları yüzde 235.7, 

ipotekli konut satışları yüzde 177,8 artış gösterdi.152 

● Geçinemeyen ve artan sorunlar nedeniyle isyan vatandaşlar tepkilerini 

çeşitli protestolarla gündeme getiriyor. TBMM’nin karşısında atık kağıt 

işçisi bir vatandaş, zamlara ve hayat pahalılığına tepki göstererek, önce 

kağıtları toplarken kullandığı aracı yaktı, ardından da boğazına bıçak dayadı. 

Vatandaş, "Biz 30-40 bin TL maaş almıyoruz. Zamlar yetti artık! Biz bu 

vatan için gerekirse ölürüz, biz terörist değiliz. Biz de halkın çocuğuyuz. " 

diyerek zamlara isyan etti. Olay yerine gelen polis, eylem yapan vatandaşı 

Meclis karakoluna götürdü. Öte yandan polis, çevredeki vatandaşları, cep 

telefonlarıyla çekim yapmamaları konusunda uyardı.153  

● Trabzon Otogarı esnafı, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’ya artan 

akaryakıt fiyatlarından yakınarak “Mazot fiyatları hepimizi mahvetti. 

Otobüs dolu gidiyor, ama mazot masrafını çıkarmıyor, zarar yazıyor. Bu da 

mecburen bilet fiyatlarına yansıyor. İnsanlara fiyat söylemeye korkuyoruz. 

Akaryakıt fiyatlarına çözüm bulunmalıdır. Aksi halde şehirlerarası otobüs 

firmaları iflasa sürüklenecek” dedi.154 

● İstanbul’da 210 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıkarken İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB), 250 gramlık halk ekmeği 2 liradan satmaya devam 

edeceğini duyurdu.155 

● Hükümetin 2022 yılı bütçe hedefi tutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e sunulan ek bütçeye ilişkin kanun teklifinde 

2022 yılı bütçesine 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi 

öngörüldü. Yılın ortasında getirilen ek bütçenin gerekçesinde, “Dünyada ve 

ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar 

seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş, dolayısıyla bütçe 

ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur" ifadeleri yer aldı. CHP 

 
152

  Konut satışları: Yabancıya konut satışı yüzde 235.7, ipotekli satışlar yüzde 177.8 arttı! 
https://www.birgun.net/haber/konut-satislari-yabanciya-konut-satisi-yuzde-235-7-ipotekli-satislar-yuzde-177-
8-artti-391864 Erişim Tarihi: 15.06.2022 

153
  Polis 'çekmeyin' dedi: Zamlara isyan eden yurttaş Meclis önünde çekçekini yaktı, boğazına bıçak dayadı! 

https://www.gercekgundem.com/gundem/345911/polis-cekmeyin-dedi-zamlara-isyan-eden-yurttas-meclis-
onunde-cekcekini-yakti-bogazina-bicak-dayadi Erişim Tarihi: 17.06.2022 

154
  Otogar esnafı: Vatandaş bilet fiyatı sorunca vücudum buz gibi oluyor https://www.odatv4.com/guncel/otogar-

esnafi-vatandas-bilet-fiyati-sorunca-vucudum-buz-gibi-oluyor-242210 Erişim Tarihi: 20.06.2022 
155

  İbb, Halk Ekmeği 2 Liradan Satmaya Devam Edecek 
https://ankahaber.net/haber/detay/ibb_halk_ekmegi_2_liradan_satmaya_devam_edecek_92104  Erişim Tarihi: 
20.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/konut-satislari-yabanciya-konut-satisi-yuzde-235-7-ipotekli-satislar-yuzde-177-8-artti-391864
https://www.birgun.net/haber/konut-satislari-yabanciya-konut-satisi-yuzde-235-7-ipotekli-satislar-yuzde-177-8-artti-391864
https://www.gercekgundem.com/gundem/345911/polis-cekmeyin-dedi-zamlara-isyan-eden-yurttas-meclis-onunde-cekcekini-yakti-bogazina-bicak-dayadi
https://www.gercekgundem.com/gundem/345911/polis-cekmeyin-dedi-zamlara-isyan-eden-yurttas-meclis-onunde-cekcekini-yakti-bogazina-bicak-dayadi
https://www.odatv4.com/guncel/otogar-esnafi-vatandas-bilet-fiyati-sorunca-vucudum-buz-gibi-oluyor-242210
https://www.odatv4.com/guncel/otogar-esnafi-vatandas-bilet-fiyati-sorunca-vucudum-buz-gibi-oluyor-242210
https://ankahaber.net/haber/detay/ibb_halk_ekmegi_2_liradan_satmaya_devam_edecek_92104
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muhalefet şerhinde, iktidarın rant yaratmaya dönük harcamaları ek bütçe 

yolu ile finanse etmeyi sürdüreceğini belirtti.156 

● Art arda gelen zamanlar nedeniyle çiftçiler de büyük ekonomik sıkıntılar 

çekiyor. Niğde'de çiftçilik yapan bir yurttaş yaşadığı sıkıntıyı, "Yıllardır 

Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik ama şu anda ben çiftçiyim valla zordayım 

şu anda. Tarlama sel giriyor ilgilenen yok, kaymakama varıyorum ‘geliriz’ 

diyor, Ziraat Odasına varıyorum ‘gelirim’ diyor, ne yapacağız şaşırdık. Ne 

yapalım sel geliyor bizi vuruyor, patates para etmiyor bizi vuruyor, Recep 

Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz o da bize vuruyor nasıl olacak? Burada 

çiftçiye destek çıkması lazımdı, çiftçiyi koruması lazımdı. Üretim olmazsa 

bu millet kendi kendine biter, biteriz yani hepimiz" sözleriyle ifade etti.157 

● Mersin'de bir esnaf ekonomik kriz nedeniyle isyan etti, kazandığı paraların 

yer aldığı kasasını yere fırlattı. Her yer açlık, Her yer işsizlik, Her yer 

adaletsizlik…" yazılı pankartı dükkânına asmak istedi. Ancak esnafın o 

pankartına polis müdahale etti.158 

● İŞKUR ve TÜİK istatistikleri arasında skandal farklılıklar ortaya çıktı. 

TÜİK ülke gerçeğini görmezden gelen işsizlik tanımı acı tabloyu yine 

perdeledi. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı 

yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 

3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 10,9 seviyesinde 

gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5, kadınlarda ise yüzde 13,8 

olarak tahmin edildi. Ancak TÜİK verilerinde bir yılda 509 bin azalan işsiz 

sayısı, İŞKUR verilerinde 644 bin arttı. İki kurumun verileri arasındaki fark 

ise 1 milyon 153 bin oldu.159 

● Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), asgari ücrete yapılan 

artışın ardından Aralık 2002 ile Temmuz 2022 dönemini seçilmiş ücret ve 

aylıklar üzerinden karşılaştıran tablolar yayımladı. Tablo 2002’den bu yana 

verilen tüm ücretlerin açlık sınırının altında olduğunu ortaya koydu. 160 

 
156

  Muhalefet, ek bütçeye 'devlet krizi' şerhi düştü. https://www.birgun.net/haber/muhalefet-ek-butceye-devlet-
krizi-serhi-dustu-393454 Erişim Tarihi:27.06.2022 

157
  Niğdeli çiftçi: Yıllardır Erdoğan'a oy verdim ama şu anda valla zordayım 

https://www.birgun.net/haber/nigdeli-ciftci-yillardir-erdogan-a-oy-verdim-ama-su-anda-valla-zordayim-

392966 Erişim Tarihi: 23.06.2022 
158

  Esnaf böyle isyan etti: Kasayı fırlattı https://www.odatv4.com/guncel/esnaf-boyle-isyan-etti-kasayi-firlatti-
242488 Erişim Tarihi: 23.06.2022 

159
  TÜİK’in işsizlik illüzyonu https://www.birgun.net/haber/tuik-in-issizlik-illuzyonu-395274 Erişim Tarihi: 

14.07.2022 
160

  Asgari ücret 20 yıl önce de açlık sınırının altındaydı https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/asgari-ucret-20-
yil-once-de-aclik-sinirinin-altindaydi-1957797  Erişim Tarihi: 14.07.2022 

https://www.birgun.net/haber/muhalefet-ek-butceye-devlet-krizi-serhi-dustu-393454
https://www.birgun.net/haber/muhalefet-ek-butceye-devlet-krizi-serhi-dustu-393454
https://www.birgun.net/haber/nigdeli-ciftci-yillardir-erdogan-a-oy-verdim-ama-su-anda-valla-zordayim-392966
https://www.birgun.net/haber/nigdeli-ciftci-yillardir-erdogan-a-oy-verdim-ama-su-anda-valla-zordayim-392966
https://www.odatv4.com/guncel/esnaf-boyle-isyan-etti-kasayi-firlatti-242488
https://www.odatv4.com/guncel/esnaf-boyle-isyan-etti-kasayi-firlatti-242488
https://www.birgun.net/haber/tuik-in-issizlik-illuzyonu-395274
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/asgari-ucret-20-yil-once-de-aclik-sinirinin-altindaydi-1957797
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/asgari-ucret-20-yil-once-de-aclik-sinirinin-altindaydi-1957797
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● Elektrik üretim tesislerine ödenen bir aylık teşvik tutarı 285 milyon TL oldu. 

2022’nin ilk beş ayı boyunca ödenen 1,2 milyar TL, borcunu ödeyemediği 

için elektrik ve doğalgazı kesilenlerin bir yıllık borcundan fazla. CHP Bursa 

Milletvekili Erkan Aydın’ın soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılında doğalgazı kesilen abone 

sayısının 1 milyon 78 bin 18, elektriği kesilen abone sayısının da 2 milyon 

970 bin 505 olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez'in yanıtına göre, 2021 

yılında 850 milyon 141 bin 98 TL elektrik, 368 milyon 510 bin 739 TL de 

doğalgaz borcu ödenemedi.161 

● CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ekonomik krizle boğuşan yurttaşın 

kredi borcunun git gide arttığına dikkat çekti. Altay, “Kredi kartı yüzünden 

icraya verilenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 122, tüketici kredisi 

yüzünden verilenlerin sayısı da yüzde 76 arttı. Dünyada aslında bir ödeme 

aracı olan kredi kartları Türkiye’de yıllardır kredilendirme aracı olarak 

kullanılıyor. Bu yılın geride kalan 6,5 aylık döneminde vatandaşların kredi 

kartı borçları her ay üzerine ortalama 11,2 milyar lira koyarak büyüdü. 

Tüketici kredileri de yine aynı şekilde ayda ortalama 21,4 milyar lira arttı. 

Yani vatandaşlarımız her ay bankalara ortalama 32,7 milyar lira borç 

biriktirerek hayatını sürdürmeye çalışıyor" dedi.162 

● CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ekonomik kriz karşısında 

yurttaşların kiralarını ödeyemediklerini belirtti. İstanbul’da yaşam 

maliyetinin bir yılda yüzde 86 arttığını belirten Tekin, “İPA araştırmasına 

göre İstanbulluların yüzde 95’i kiraların yüksek olduğunu düşünüyor. 16 

milyon İstanbullu var. 6 milyon 400 bin kişi kirada yaşıyor. En az 3 milyon 

200 bin kişi de kirasını ödeyemiyor. İstanbul’da kiracıların yarısı İstanbul’da 

temel barınma harcamasını karşılayamıyor” dedi.163 

● Yılın ilk yarısında otomobil üretim ve satışında ciddi oranda gerileme oldu. 

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, otomobil yüzde 8, otomobil satışı 

ise yüzde 10 geriledi.164 

 
161

  Halkın borcundan fazlası şirketlere https://www.birgun.net/haber/halkin-borcundan-fazlasi-sirketlere-395281 
Erişim Tarihi: 14.07.2022 

162
  Ekonomik kriz yurttaşı batırdı: İcraya verilenlerin sayısı yüzde 122 arttı 

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/350643/ekonomik-kriz-yurttasi-batirdi-icraya-verilenlerin-sayisi-

yuzde-122-artti Erişim Tarihi: 23.07.2022 
163

  İstanbul'da 3 milyon 200 bin yurttaş ev kirasını ödeyemiyor 
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/istanbulda-3-milyon-200-bin-yurttas-ev-kirasini-odeyemiyor-
1961277 Erişim Tarihi: 24.07.2022 

164
  Otomotivde ilk 6 ay rakamları belli oldu: Üretim yüzde 8, satış yüzde 10 geriledi 

https://www.birgun.net/haber/otomotivde-ilk-6-ay-rakamlari-belli-oldu-uretim-yuzde-8-satis-yuzde-10-
geriledi-396554 Erişim Tarihi: 25.07.2022 

https://www.birgun.net/haber/halkin-borcundan-fazlasi-sirketlere-395281
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/350643/ekonomik-kriz-yurttasi-batirdi-icraya-verilenlerin-sayisi-yuzde-122-artti
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/350643/ekonomik-kriz-yurttasi-batirdi-icraya-verilenlerin-sayisi-yuzde-122-artti
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/istanbulda-3-milyon-200-bin-yurttas-ev-kirasini-odeyemiyor-1961277
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/istanbulda-3-milyon-200-bin-yurttas-ev-kirasini-odeyemiyor-1961277
https://www.birgun.net/haber/otomotivde-ilk-6-ay-rakamlari-belli-oldu-uretim-yuzde-8-satis-yuzde-10-geriledi-396554
https://www.birgun.net/haber/otomotivde-ilk-6-ay-rakamlari-belli-oldu-uretim-yuzde-8-satis-yuzde-10-geriledi-396554
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● Diyanetin Din İşleri Yüksek Kurulu, fiyat artışlarının yaşandığı süreçte, 

“Ticarette kâr haddi var mı” sorusu üzerine verdiği fetvayı paylaştı. 

“Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, 

alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına 

bıraktığı” belirtildi. Ancak fetvada yer verilen bir hadis dikkat çekti. İlgili 

kısım ve hadis şöyle: “Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya 

başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle 

buyurmuştur, ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, 

rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına 

yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister 

olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.’”165 

● TÜİK, haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. 

Buna göre, mayıs ayında 891 bin 709 ton olan ticari süt işletmelerince 

toplanan inek sütü miktarı, haziran ayında yüzde 4,5 azalarak 851 bin 309 

ton oldu. Bir önceki ay 129 bin 683 ton olan içme sütü üretimi haziran ayında 

yüzde 8,7 azalarak 118 bin 458 ton olarak gerçekleşti. Süt üretimin düşmesi 

üreticiler tarafından ağır maliyetler ve ekonomik kriz olarak yorumlandı.166 

● Yaşıtları ülke ülke gezerken, Türkiye’deki gençler ancak çimlerde 

oturabiliyor. Bir kafede oturup sadece bir kahve içmenin en düşük maliyeti 

20 TL. İçkili mekânlarda ise bu fiyat iki katına kadar çıkıyor. Öğrencilerin 

temel ihtiyaçlarından sayılan kitap alışverişleri ise birçok yayınevinin yüzde 

100’e yakın zam yapmasıyla zorlaştı. Öğrenciler tiyatro, sinema gibi sosyal 

ve kültürel aktivitelere ise bilet pahalılığı ve çalışma saatlerinden dolayı 

vakit ayıramadıklarını söylediler.167 

● Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve işsizlik yurttaşı zora soktu. Ay sonunu 

güçlükle getiren yurttaş borç ödeme sıkıntısı da yaşamaya başladı. Yurttaşın 

artan borçları muhtarlıklara ulaşan icra bildirimlerine de yansıdı. 

Muhtarlıklar da icra evraklarıyla doldu taştı. CHP Hatay Milletvekili 

Mehmet Güzelmansur’un açıkladığı verilere göre, 2021 sonunda 22 milyon 

571 bin olan icra dosyası sayısı, bu ay itibarıyla 24 milyon 77 bin 828’e çıktı. 

 
165

  Diyanet'ten hayat pahalılığına karşı fetva: ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’ 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/diyanetten-hayat-pahaliligina-karsi-fetva-fiyatlari-tayin-eden-allahtir-
1962369 Erişim Tarihi: 27.07.2022 

166
  İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ HAZİRAN AYINDA YÜZDE 8,7 DÜŞTÜ 

https://ankahaber.net/haber/detay/icme_sutu_uretimi_haziran_ayinda_yuzde_87_dustu_98681#.YvS7T2eDgQ

I.twitter Erişim Tarihi: 11.08.2022 
167

  Artık kahve bile içemiyoruz https://www.birgun.net/haber/artik-kahve-bile-icemiyoruz-398724  Erişim Tarihi: 
12.08.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/diyanetten-hayat-pahaliligina-karsi-fetva-fiyatlari-tayin-eden-allahtir-1962369
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/diyanetten-hayat-pahaliligina-karsi-fetva-fiyatlari-tayin-eden-allahtir-1962369
https://ankahaber.net/haber/detay/icme_sutu_uretimi_haziran_ayinda_yuzde_87_dustu_98681#.YvS7T2eDgQI.twitter
https://ankahaber.net/haber/detay/icme_sutu_uretimi_haziran_ayinda_yuzde_87_dustu_98681#.YvS7T2eDgQI.twitter
https://www.birgun.net/haber/artik-kahve-bile-icemiyoruz-398724
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1 Ocak’tan bu yana geçen 225 günde icra dosyası sayısı 1.5 milyondan fazla 

arttı. Günlük icra dosyası sayısı ortalama 6 bin 700’e geliyor. 168 

● Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Haziran dönemine ait 2. çeyrek 

İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 

sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi bu yılın 2'inci çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 56,2 arttı. Alt sektörler 

incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 57,7, inşaat sektöründe 

yüzde 57,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,9 arttı. Endeks bu 

çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 arttı. Alt sektörler 

incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe 

yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,0 arttı. Bu verilere göre 

ikinci çeyrekte işçilerin brüt temel ücret ve maaş ödemeleri ile ücret 

niteliğindeki düzenli kazançları, fazla çalışma ödemelerini ve düzensiz 

kazançları kapsayan saatlik kazanç endeksindeki artışın resmi enflasyonun 

altında kaldığı görüldü. TÜİK verilerine göre, tüketici enflasyonu nisanda 

69,97, mayısta 73,50, haziranda ise 78,62 olarak belirlenmişti.169 

● AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, katıldığı 

televizyon programında ekonomiye dair şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. 

Alım gücünün düşmediğini öne süren Okur, "Ekonomik kriz yok. Market 

sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz.Engel, sıkıntı yok. Kaynakları döke 

saça kullanabiliyoruz." ifadelerini kullandı. 170 

● Artan maliyetler ve kuraklıkla mücadele eden çiftçi, tarımda merakla 

beklediği alım fiyatlarıyla hüsrana uğruyor. Fındık fiyatlarının ardından 

geçen günlerde kuru üzüm alım fiyatları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından “Güçlü devlet, güçlü çiftçi” sloganıyla açıklandı. Geçen 

yıl 13 TL olan taban fiyat 27 lira olarak açıklanırken dolar bazında ise 

fiyatlar 1.62 dolardan 1.49 dolara geriledi. 36 TL fiyat bekleyen üretici, bu 

fiyatlarla maliyetleri karşılamanın mümkün olmadığını açıkladı. 171 

 
168

  İktidar, ‘Türkiye şahlanıyor’ açıklaması yapsa da yurttaşın icra dosya sayısı 25 milyona yaklaştı.   
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/iktidar-turkiye-sahlaniyor-aciklamasi-yapsa-da-yurttasin-icra-dosya-
sayisi-25-milyona-yaklasti-1972680  Erişim Tarihi: 23.08.2022 

169
  Enflasyon artışı ücretleri ezdi. https://www.birgun.net/haber/enflasyon-artisi-ucretleri-ezdi-400040 

Erişim Tarihi: 23.08.2022 
170

  AKP’li yönetici: Bizde kriz yok, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz. https://www.birgun.net/haber/akp-li-
yonetici-bizde-kriz-yok-sepeti-istedigimiz-kadar-dolduruyoruz-399802 Erişim Tarihi: 20.08.2022 

171
  Maliyet artışlarıyla boğuşan üreticinin isteği fiyatların belirlendiği masada olmak. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/maliyet-artislariyla-bogusan-ureticinin-istegi-fiyatlarin-belirlendigi-
masada-olmak-1972701 Erişim Tarihi: 23.08.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/iktidar-turkiye-sahlaniyor-aciklamasi-yapsa-da-yurttasin-icra-dosya-sayisi-25-milyona-yaklasti-1972680
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/iktidar-turkiye-sahlaniyor-aciklamasi-yapsa-da-yurttasin-icra-dosya-sayisi-25-milyona-yaklasti-1972680
https://www.birgun.net/haber/enflasyon-artisi-ucretleri-ezdi-400040
https://www.birgun.net/haber/akp-li-yonetici-bizde-kriz-yok-sepeti-istedigimiz-kadar-dolduruyoruz-399802
https://www.birgun.net/haber/akp-li-yonetici-bizde-kriz-yok-sepeti-istedigimiz-kadar-dolduruyoruz-399802
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/maliyet-artislariyla-bogusan-ureticinin-istegi-fiyatlarin-belirlendigi-masada-olmak-1972701
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/maliyet-artislariyla-bogusan-ureticinin-istegi-fiyatlarin-belirlendigi-masada-olmak-1972701


  Adalet Raporu (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2022) | 57 

● Düşen kredi notu ve artan risk primi nedeniyle dünya finans piyasasında 

giderek zorlanan Türkiye’nin kısa vadeli dış borçları artıyor. Bir yıllık 

dönemde ödenecek borç tutarı 182.5 milyar dolar. Hükümetin 60 milyar 

dolara çıkması beklenen cari açık da dahil edildiğinde 240 milyar dolarlık 

finansman bulması gerekiyor. 172  

● CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Aydın’ın Nazilli ilçesinde 

ziyaret ettiği pazar esnafı, “Süt ineklerini kesime yollamak için satıyoruz 

diğer ineklere yem alıyoruz” diye dert yandı. Bir başka esnaf ise yurttaşın 

alım gücünün düştüğünü belirterek, “Artık yarım kilo alıyorlar hatta taneyle 

alanı gördüm ben. Salatalığı, domatesi taneyle alıyorlar” dedi. Süleyman 

Bülbül, Nazilli’de semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşların 

sorunlarını dinledi. Pazar esnafı olan bir kadın, artan maliyetlerden dolayı 

ineklerin satıldığını belirterek, “Bir çuval yem 400 liraya yakın. Yoncası var, 

samanı var, otu var. Bunlardan ikisini verip birini vermezsen inek 

randımanlı süt vermiyor. Fiyatı ise sütü az olan 7 lira çok olan 7 lira 15 

kuruş. Süt ineklerini satıyoruz yem alıyoruz, saman alıyoruz diğer ineklere 

veriyoruz. Silaj alıyoruz bu sefer yem almakta zorlanıyoruz. Hayvanlara 

yemi dışarıdan para bulup alıyoruz. Çünkü süt parasından bir şey gelmiyor” 

dedi. 173 

● Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da dört kişilik 

bir ailenin gıda ürünlerine harcaması gereken tutarın ağustosta bir önceki 

aya göre yüzde 0,73 arttığını ve açlık sınırının da 6 bin 890 TL’yle mevcut 

asgari ücretin 1390 TL üzerine çıktığını açıkladı.174 

● BOTAŞ, 1 Eylül’den geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğalgaz 

fiyatında yüzde 20,4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğalgaz 

fiyatında yüzde 47,6, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 50,8 ve 

elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 49,5 oranında artış 

yapıldığını açıkladı. 175 

● Ekonomide yaşanan kötü gidişat etkisini günden güne artırırken vatandaşla 

birlikte ticari işletmeler de ciddi sorunlar yaşıyor. Her ay binlerce işletme, 

 
172

  Türkiye’nin dış borç ve cari açık için döviz ihtiyacı arttı https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-
dis-borc-ve-cari-acik-icin-doviz-ihtiyaci-artti-1972703 Erişim Tarihi: 23.08.2022 

173
  Nazilli pazar esnafı: ‘’İneklerimizi satıp diğerlerine yem alıyoruz’’ 

https://ankahaber.net/haber/detay/nazillili_pazar_esnafi_ineklerimizi_satip_digerlerine_yem_aliyoruz_100398 
Erişim Tarihi: 25.08.2022 

174
  Açlık sınırı asgari ücreti 1390 lira aştı. https://www.diken.com.tr/aclik-siniri-asgari-ucreti-1390-lira-asti/ 

Erişm Tarihi:29.08.2022 
175

  Doğalgaza yüzde 20 zam geldi. https://www.birgun.net/haber/dogalgaza-yuzde-20-zam-geldi-401059 Erişim 
Tarihi: 31.08.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-dis-borc-ve-cari-acik-icin-doviz-ihtiyaci-artti-1972703
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-dis-borc-ve-cari-acik-icin-doviz-ihtiyaci-artti-1972703
https://ankahaber.net/haber/detay/nazillili_pazar_esnafi_ineklerimizi_satip_digerlerine_yem_aliyoruz_100398
https://www.diken.com.tr/aclik-siniri-asgari-ucreti-1390-lira-asti/
https://www.birgun.net/haber/dogalgaza-yuzde-20-zam-geldi-401059
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ekonomik nedenlerden dolayı kapısına kilit vurmak zorunda kalıyor. 2016 

yılından bu yana başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, 81 ilin tamamında 

çok sayıda şirket, iflasını açıkladı. İstanbul’da kapanan şirket sayısı, 80 ilin 

toplamında kapanan şirket sayısına yaklaştı. CHP Mersin Milletvekili Alpay 

Antmen, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı 

yazılı soru önergesinde, 2016-2022 yılları arasında kapanan iş yerlerini 

sordu. Bakan Muş, 2016’dan 2022’nin Mart ayına kadar 81 ilde kapanan 

anonim, limited, komandit ve kollektif şirket sayısının 250 bin 872 olduğunu 

bildirdi. Bakan Muş’un yanıtına göre, en çok şirket kapanan iller, 107 bin 

509 şirketle İstanbul, 15 bin 788 şirketle Ankara, 12 bin 720 şirketle  İzmir, 

9 bin 602 şirketle Bursa, 6 bin 948 şirketle Antalya, 5 bin 104 şirketle Adana, 

4 bin 481 şirketle Eskişehir 4 bin 378 şirketle Tekirdağ ve 4 bin 185 şirketle 

Kocaeli oldu. Ticaret Bakanı Muş’un yanıtını BirGün’e değerlendiren 

CHP’li Antmen, kapanan şirket sayısının, derinleşen ekonomik krizin en 

büyük göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. 176 

● Faize karşı olduğunu her fırsatta açıklayan AKP hükümeti ekim ayında 60 

milyar lira ile 2022’in en yüksek faiz ödemesini yapacak. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim borç stoku 31 Temmuz itibarıyla 

3 trilyon 621 milyar liraya ulaştı. Borç stokunun 1.1 trilyonu TL cinsi, 2.4 

trilyonu ise döviz cinsi borçlardan oluşuyor. Projeksiyonlara göre ekimde 

yapılacak iç borç anapara ödemesi 10.9 milyar TL, faiz ödemesi ise 50 

milyar 854 milyon TL. Yapılacak anapara ödemesi 56 milyon dolar. Aynı 

dönemde yapılacak dış borç faiz ödemesi ise 504 milyon dolar yani bugünkü 

kurdan yaklaşık 9.1 milyar TL. Buna göre ekimde borçlar için ödenecek 

toplam faiz miktarı 60 milyar liraya çıkacak. Bu arada bütçenin faiz giderleri 

de ocak-temmuz döneminde 151.3 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl için faiz 

giderlerine bütçeden ayrılan ödenek toplamı ise 329.8 milyar TL’ydi.177 

● Doğalgaz fiyatlarına bu sene 1 Ocak’ta yüzde 25, 1 Nisan’da yüzde 35, 1 

Haziran’da yüzde 30 ve dün yüzde 20 olmak üzere dört kez zam yapıldı. 

Yani toplam zam oranı yüzde 165. Aralık 2021’de doğalgaz faturasına 500 

lira ödeyen bir hanenin masrafı zamlarla 1325 liraya çıktı.Elektrikte de 

durum benzer. 2022’nin ilk sabahında elektriğe kademeli olarak yüzde 50 

ila yüzde 125 arasında değişen zam gelmişti. Ama tepkiler sonrası faturalar 

 
176

  Beş yılda 250 bin şirket kapandı. https://www.birgun.net/haber/bes-yilda-250-bin-sirket-kapandi-401069 
Erişim Tarihi: 01.09.2022 

177
  İktidarın, ekimde yapacağı faiz ödemesi 60 milyar TL'yi bulacak 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/iktidarin-ekimde-yapacagi-faiz-odemesi-60-milyar-tlyi-bulacak-
1975910 Erişim Tarihi:01.09.2022 

https://www.birgun.net/haber/bes-yilda-250-bin-sirket-kapandi-401069
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/iktidarin-ekimde-yapacagi-faiz-odemesi-60-milyar-tlyi-bulacak-1975910
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/iktidarin-ekimde-yapacagi-faiz-odemesi-60-milyar-tlyi-bulacak-1975910
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düzenlenmişti. Daha sonra 1 Haziran’da yüzde 15 ve dün yüzde 20 olmak 

üzere iki zam daha yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası’na (EMO) göre ilk 

kademe sınırında olan konutlar için elektriğe 2022 başından bu yana zam 

yüzde 109’a ulaştı. Yani elektriğe aylık 500 lira ödeyen bir ailenin faturası 

artık 1045 lira oldu.178 

● Çiftçi-Sen, TMO'nun fındık ve çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatına tepki 

gösterdi. Alım fiyatlarının toplu pazarlıkla birlikte belirlenmesi çağrısı 

yapılan Çiftçi-Sen açıklamasında, "Küçük çiftçiler olarak bizi yok etmeye 

yönelik politikalara karşı durmak zorundayız" denildi.179 

● Pazar ziyaretlerini sürdüren CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet 

Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, pazarda ambalaj satıcısı esnafı ziyaret 

etti. Gelen fahiş zamma tepki gösteren esnaf, “Geçen sene 8 liraya fabrika 

çıkışı vardı 12 buçuk liraya satıyorduk. Bu sene 46 liraya fabrika çıkışı var 

50 liraya satıyoruz. Bu paketin içinde 320 tane var, geçen yıl 12 lirayken bu 

yıl 50 lira. Bu fiyat artışını da vatandaşa yansıtıyoruz. Kar marjımız da 

düşüyor, geçen yıl 4 buçuk lira kazanırken bu yıl 4 lira kazanıyoruz. 

Fiyatlardan dolayı alan daraldı, ambalaj sektörü artık bitmeye başladı. 

Sonunda kese kağıdına, fileye geçeceğiz. Pazarcılar artık bizi gördüğünde 

düşman görmüş gibi kaçıyor. Önceden müşteri memnuniyeti olarak bir tane 

maydanoza poşet veriliyordu şimdi ise poşetini aç onun içine koyalım 

diyorlar. Bunu üreten PETKİM Aliağa’da fabrikası bunlar net olarak 

kafalarına göre zam yapıyorlar. 4 kat fiyat artışı oldu.” ifadelerini kullandı. 
180 

● Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 181 olarak 

açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta yüzde 5,86 arttı. ENAG, ağustos 

verilerini de açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 5,86, 12 aylık yüzde 

181,37 arttı. Sekiz aylık enflasyonun yüzde 91,62 arttığı belirtildi.181 

● Okulların başlamasına sayılı günler kala kırtasiye ürünleri ve diğer zorunlu 

ihtiyaçlardaki fahiş fiyat artışları öğrenci ailelerini kara kara düşündürüyor. 

 
178

  Dokuz ay önceki 500 liralık fatura, doğalgazda 1325, elektrikte 1045 liraya çıktı. 
https://www.diken.com.tr/dokuz-ay-onceki-500-liralik-fatura-dogalgazda-1325-elektrikte-1045-liraya-cikti/ 
Erişim Tarihi:02.09.2022 

179
  Çiftçi-Sen: Fındık üreticileri ve bağcılar hızla iflasa sürükleniyor! https://www.birgun.net/haber/ciftci-sen-

findik-ureticileri-ve-bagcilar-hizla-iflasa-surukleniyor-401391 Erişim tarihi:03.09.2022 
180

  “Ucuz diye kullanılan renkli kağıtlar yüzde yüz kanserojen” 
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/11908399/ucuz-diye-kullanilan-renkli-kagitlar-yuzde-yuz-kanserojen# 
Erişim Tarihi:02.09.2022 

181
  ENAG’a göre sekiz aylık enflasyon yüzde 90’ın, 12 aylık yüzde 180’in üstünde. 

https://www.diken.com.tr/enaga-gore-sekiz-aylik-enflasyon-yuzde-90in-12-aylik-yuzde-180in-ustunde/ 
Erişim Tarihi:05.09.2022 

https://www.sesgazetesi.com.tr/haberleri/chp
https://www.sesgazetesi.com.tr/haberleri/aydin
https://www.sesgazetesi.com.tr/haberleri/ziyaret
https://www.diken.com.tr/dokuz-ay-onceki-500-liralik-fatura-dogalgazda-1325-elektrikte-1045-liraya-cikti/
https://www.birgun.net/haber/ciftci-sen-findik-ureticileri-ve-bagcilar-hizla-iflasa-surukleniyor-401391
https://www.birgun.net/haber/ciftci-sen-findik-ureticileri-ve-bagcilar-hizla-iflasa-surukleniyor-401391
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/11908399/ucuz-diye-kullanilan-renkli-kagitlar-yuzde-yuz-kanserojen
https://www.diken.com.tr/enaga-gore-sekiz-aylik-enflasyon-yuzde-90in-12-aylik-yuzde-180in-ustunde/
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Antalya’nın Kepez ilçesinin Kütükçü, Yenimahalle ve Karşıyaka 

mahallelerinde bulunan kırtasiyelerde Eğitim Sen Antalya Şubesi tarafından 

yapılan araştırmaya göre, defter, okul çantası, kalem, kalem kutusu, 

kalemtıraş, silgi, boya, beslenme çantası, su kabı, eşofman takımı, ayakkabı, 

spor ayakkabı ve okul kıyafetlerinden oluşan zorunlu ihtiyaçlara en az 2 bin 

840 TL ödemek durumunda.182 

● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılının ilk yarısına yönelik 

verileri, Türkiye’de giderek derinleşen yoksulluğun ulaştığı çarpıcı boyutu 

gözler önüne serdi. Bakanlığın verileri, oturulamayacak derecede bakımsız 

ve sağlıksız hane sayısının 16 bin 424’e ulaştığını, 10 bin 498 hanenin 

çocuklarının öz bakımını kendi imkanları ile sağlayamadığını, 2 milyon 345 

bin hanenin elektrik faturasını, 330 bin 804 hanenin ise doğalgaz faturasını 

ancak sosyal yardım ile ödeyebildiğini ortaya koydu.183 

● Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) dün yayımladığı Ağustos 2022 ile ilgili 

“Aylık İstatistik Bülteni”, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

kısa süre önce bir kez daha dile getirdiği ve “işsizlik yok, iş arayana iş var” 

anlamına gelen sözlerine karşılık hem işten çıkarılanların hem işsizlerin 

sayısının arttığını ortaya koydu. Buna göre işten atıldığı için işsizlik ödeneği 

almak üzere İŞKUR’a başvuran emekçilerin sayısı, ilk yedi ayda 965 bin 58, 

Temmuz 2022’de ise 132 bin 525 kişi oldu. Ödenek almayla ilgili ağır 

koşulları karşılayarak “işsizlik ödeneği hak eden” emekçi sayısı ise yedi 

ayda 468 bin 964, geçen temmuzda ise 62 bin 415 kişi oldu. Bunların 

yanında ilk yedi ayda en çok işçi çıkarılan şehir 236 bin 400 kişi ile İstanbul, 

en az işçi çıkarılan şehir 517 kişi ile Tunceli.184 

● CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İşgücüne katılım, temmuzda yüzde 52,6 yerine 

mayıstaki yüzde 53,4 seviyesinde kalsaydı, resmi işsiz sayısı 3 milyon 445 

bin yerine 3 milyon 949 bin kişi olacaktı. Son iki ayda işgücüne katılımdaki 

1 puandan az bir düşüş, resmi işsiz sayısını 504 bin aşağı çekmiş. Türkiye, 

bugün sadece işsizlikle değil, bu beceriksiz rejimin sebebi olduğu yüksek 

enflasyonla da sınanıyor. Birbirinden beter bu iki bela, milletimizi sefalet 

 
182

  Kırtasiyeciler de şikayet ediyor https://www.birgun.net/haber/kirtasiyeciler-de-sikayet-ediyor-401665 Erişim 
Tarihi:06.09.2022 

183
  Binlerce aile çocuğuna bakamıyor https://www.birgun.net/haber/binlerce-aile-cocuguna-bakamiyor-402036 

Erişim Tarihi:09.09.2022 
184

  İŞ-KUR Erdoğan’ı yalanladı! İşsiz ordusu büyüyor https://tele1.com.tr/is-kur-erdogani-yalanladi-issiz-ordusu-
buyuyor-696335/ Erişim Tarihi:09.09.2022 

https://www.sondakika.com/faik-oztrak/
https://www.sondakika.com/turkiye-2/
https://www.birgun.net/haber/kirtasiyeciler-de-sikayet-ediyor-401665
https://www.birgun.net/haber/binlerce-aile-cocuguna-bakamiyor-402036
https://tele1.com.tr/is-kur-erdogani-yalanladi-issiz-ordusu-buyuyor-696335/
https://tele1.com.tr/is-kur-erdogani-yalanladi-issiz-ordusu-buyuyor-696335/
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tuzağına hapsediyor. Türkiye'yi sefalet şampiyonu yapıyor. Sorunun sebebi 

olan, çözümü olamaz. Çare belli; değişim" dedi. 185 

● Türkiye’de icra ve flaş dosya sayısının sürekli arttığına işaret eden Gürer, 

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre, bu yıl 1 Ocak–9 

Eylül tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 6 

milyon 14 bin yeni dosya geldiğini belirtti. Bu süre içerisinde 4 milyon 495 

bin dosyanın sonuçlandırıldığını ifade eden CHP’li Gürer, yeni gelen dosya 

sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında arttığına dikkat 

çekti. Gürer, dosya sayısındaki artışın ülkedeki kötü ekonomik gidişatın 

hangi boyutlara ulaştığını göstermesi açısından önemli olduğunu 

vurguladı.186 

● Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, 15 ve daha yukarı yaştaki 

kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin 

kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış 

ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Türkiye İş Kurumu’nun 

(İŞKUR) verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 542 bin artarken, 

TÜİK'e göre ankete dayalı işsiz sayısı 307 bin azaldı. İŞKUR verilerine 

göre; işten atıldığı için işsizlik ödeneği almak üzere İŞKUR’a başvuranların 

sayısı, ilk yedi ayda 965 bin 58, Temmuz 2022’de ise 132 bin 525 kişi oldu. 

Ödenek almayla ilgili ağır koşulları karşılayarak “işsizlik ödeneği hak eden” 

sayısı ise yedi ayda 468 bin 964, geçen temmuzda ise 62 bin 415 kişi 

oldu.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel 

Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Devletin iki 

kurumu arasındaki bağ iyice kopmuş vaziyette. TÜİK, Temmuz'da işsizliğin 

bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi olduğunu 

açıklıyor. Temmuz'da İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK tarafından 

açıklanan işsiz sayısından tam 93 bin kişi fazla" dedi.187 

 
185

  Faik Öztrak: Türkiye Sadece İşsizlikle Değil, Bu Beceriksiz Rejimin Sebebi Olduğu Yüksek Enflasyonla da 

Sınanıyor. https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-sozcusu-faik-oztrak-turkiye-bugun-sadece-issizlikle-
degil-bu-beceriksiz-15272117/ Erişim Tarihi:13.09.2022 

186
  CHP’den ekonomi raporu: 9 ayda 6 milyon yeni icra dosyası https://www.gazeteduvar.com.tr/chpden-

ekonomi-raporu-9-ayda-6-milyon-yeni-icra-dosyasi-haber-1580885 Erişim Tarihi:12.09.2022 
187

  TÜİK ve İŞKUR rakamları yine tutmadı: İşsizlik krizi büyüyor! 
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/356479/tuik-ve-iskur-rakamlari-yine-tutmadi-issizlik-krizi-buyuyor 
Erişim Tarihi:12.09.2022 

https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-sozcusu-faik-oztrak-turkiye-bugun-sadece-issizlikle-degil-bu-beceriksiz-15272117/
https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-sozcusu-faik-oztrak-turkiye-bugun-sadece-issizlikle-degil-bu-beceriksiz-15272117/
https://www.gazeteduvar.com.tr/chpden-ekonomi-raporu-9-ayda-6-milyon-yeni-icra-dosyasi-haber-1580885
https://www.gazeteduvar.com.tr/chpden-ekonomi-raporu-9-ayda-6-milyon-yeni-icra-dosyasi-haber-1580885
https://www.gercekgundem.com/ekonomi/356479/tuik-ve-iskur-rakamlari-yine-tutmadi-issizlik-krizi-buyuyor
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● Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre 

2022'nin ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla, 60 

bin esnaf daha kepenk kapattı.188 

● Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 15 Ağustos'ta bazı ürünlerin 

fiyatlarında indirim yapan Tarım Kredi marketleri kısa sürede zam yağdırdı. 

Erdoğan'ın açıklaması sonrası gittikleri Tarım Kredi'de umdukları indirimi 

bulamayan ve bazı ürünlerde sadece 1 lira gibi düşüşler gören tüketiciler, 

aradan geçen 33 gün içinde bu kez zamlarla karşılaştı. Tarım Kredi 

Kooperatifi mağazalarında 15 Ağustos tarihinden 16 Eylül tarihine kadar 

ürünlerin birçoğunda fiyatlar zamlandı. Örneğin, 450 gramlık balın fiyatı 43 

liradan 53 liraya, 5 kilogramlık un 50 liradan 54,5 liraya, 2,5 kilogramlık 

pirinç 44 liradan 59,75 liraya yükseldi.189 

● SGK verilerine göre 2021 yılını 500 binin üzerindeki çiftçi sayısı ile kapatan 

Türkiye, artan üretim maliyetleri ve kâr edip geçimini sağlayamayan çiftçiyi 

toprakta tutamıyor. Verilere göre yılbaşından bu yana çiftçi sayısı 500 bin 

sınırının altında. Mayıs ayında 489 bin 801 olan SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısı 

haziranda da 490 bin sınırında kaldı.Sözcü’den Sayime Başçı’nın  haberine 

göre Tarım sektörünün temmuz itibarıyla 230.7 milyar TL’lik toplam borcu 

bulunurken bunun 3.5 milyar TL’si takipte. Çiftçi sayısında ise yıllık bazda 

yüzde 9.5 (51 bin) düşüş söz konusu.190 

● Hükümet 500 bin konut projesiyle fiyatları düşüreceğini iddia ederken inşaat 

malzemelerinde artış durmuyor.Konutta bir yılda yüzde 173 artan fiyatlara 

karşı hükümetin başlattığı 500 bin konut projesi de çare olmayacak. Bir yılda 

yüzde 114 zamlanan inşaat malzemelerinde fiyat artışları, 1 Eylül itibariyle 

hayata geçirilen ve yüzde 25’i bulan doğalgaz ve elektrik zamları ile son 

sürat devam ediyor. Sektör temsilcileri, bu zamlarla konut fiyatlarında 

düşüşün her geçen gün daha da zorlaştığı görüşünde. 191 

● Ekonomide yaşanan kriz yüzünden borcunu ödeyemeyen yurttaşın başı icra 

dosyalarıyla dertte. Türkiye’de icra dosyası sayısı 25 milyonu aşarken 

 
188

  2022'nin ilk 8 ayında 60 bin esnaf daha kepenk kapattı https://t24.com.tr/haber/2022-nin-ilk-8-ayinda-60-bin-
esnaf-daha-kepenk-kapatti,1059721 Erişim Tarihi:16.09.2022 

189
  Erdoğan'ın 'indirimli' dediği Tarım Kredi marketlerinde büyük zam 

https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-indirimli-dedigi-tarim-kredi-marketlerinde-buyuk-zam-haber-
1581620 Erişim Tarihi:18.09.2022 

190
  Türkiye’deki çiftçi sayısı 11 yılda yarıya indi https://sendika.org/2022/09/turkiyedeki-ciftci-sayisi-11-yilda-

yariya-indi-666267/ Erişim Tarihi:19.09.2022 
191

  İnşaat malzemelerinin fiyatları eylül ayında yüzde 25 yükseldi. 
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/insaat-malzemelerinin-fiyatlari-eylul-ayinda-yuzde-25-yukseldi-
1982937 Erişim Tarihi:20.09.2022 

https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/ciftci-sayisi-500-binin-altina-demirledi-7371563/
https://t24.com.tr/haber/2022-nin-ilk-8-ayinda-60-bin-esnaf-daha-kepenk-kapatti,1059721
https://t24.com.tr/haber/2022-nin-ilk-8-ayinda-60-bin-esnaf-daha-kepenk-kapatti,1059721
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-indirimli-dedigi-tarim-kredi-marketlerinde-buyuk-zam-haber-1581620
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-indirimli-dedigi-tarim-kredi-marketlerinde-buyuk-zam-haber-1581620
https://sendika.org/2022/09/turkiyedeki-ciftci-sayisi-11-yilda-yariya-indi-666267/
https://sendika.org/2022/09/turkiyedeki-ciftci-sayisi-11-yilda-yariya-indi-666267/
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/insaat-malzemelerinin-fiyatlari-eylul-ayinda-yuzde-25-yukseldi-1982937
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/insaat-malzemelerinin-fiyatlari-eylul-ayinda-yuzde-25-yukseldi-1982937
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icradan satılanlar arasında büyükbaş hayvanlar, çiftlikler, fabrikalar yer 

alıyor. Türkiye genelinde, 2200 tarım arazisi, 1863 konut, 450 işyeri, 214 

apartman, 22 çiftlik, 7 turistik tesis olmak üzere 5 binin üzerinde 

gayrimenkul ile 232 vasıta, 25 farklı kollarda fabrika ve tesislerin makine ve 

cihazları icradan satışta. Ayrıca, hisse senetlerinin yanı sıra kurumlara ait 34 

patent ve marka icra yoluyla 2 ay içerisinde satılacak. 192 

● Döviz kuru yükseldikçe tarımda girdi maliyetleri de artmaya devam ediyor. 

Gıda enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 3 haneye 

doğru hızla giderken şu an yüzde 90,25 seviyesinde. dünyada gıda 

enflasyonunu en şiddetli yaşayan ilk 5 ülke içinde. Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası’nın izlediği gıda fiyatları 

endeksi, çarpıcı bir grafiğe işaret ediyor. 2000 yılı başlarından 2012’ye 

kadar FAO ve Dünya Bankası gıda fiyatları endeksiyle yakın bir seyir 

izleyen TÜİK gıda fiyatları endeksinin, 2013 yılından itibaren kur 

artışlarının hızlanmasına paralel olarak ayrışması dikkat çekiyor.193 

● Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Açlık-Yoksulluk Araştırılması Eylül ayı 

raporuna göre, temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar ile dört kişilik 

bir ailenin açlık sınırın eylül ayında 7 bin 667 liraya kadar çıktı. Yoksulluk 

sınırı ise 22 bin 377 liraya yükseldi. Araştırmada son bir yılda açlık sınırı 4 

bin 39 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 

bin 869 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna 

yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması 

gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda 

toplam 9 bin 908 liralık artış gösterdi.194 

● Nüfusu itibarıyla kasabadan köy statüsüne düşme ihtimali bulunan Cumhur 

İttifakı idaresindeki bir kasaba daha millet bahçesi sevdasına düştü. 

Nevşehir’in, toplam bin 692 seçmeni bulunan 3 bin nüfuslu Tatlarin 

kasabasına 3 milyon 465 bin TL’lik millet bahçesi yaptırılacağı öğrenildi.195 

● CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, hayvan pazarında besiciler ve toptancı 

halinde esnafla bir araya geldi.Yalım'a ziyareti sırasında ekonomik kriz 

 
192

  Türkiye’de icra dairelerindeki dosya sayısı 25 milyona ulaştı 
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiyede-icra-dairelerindeki-dosya-sayisi-25-milyona-ulasti-

1981931 Erişim Tarihi:17.09.2022 
193

  Türkiye, gıda enflasyonunda ilk 5’e demirledi https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-gida-
enflasyonunda-ilk-5e-demirledi-1984218 Erişim Tarihi:23.09.2022 

194
  Yoksulluk sınırı 10 bin lira arttı https://www.birgun.net/haber/yoksulluk-siniri-10-bin-lira-artti-404072 Erişim 

Tarihi:27.09.2022 
195

  3 bin nüfuslu ilçeye 3,4 milyon TL’lik millet bahçesi https://www.gercekgundem.com/gundem/358141/3-bin-
nufuslu-ilceye-34-milyon-tllik-millet-bahcesi Erişim Tarihi:26.09.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiyede-icra-dairelerindeki-dosya-sayisi-25-milyona-ulasti-1981931
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiyede-icra-dairelerindeki-dosya-sayisi-25-milyona-ulasti-1981931
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-gida-enflasyonunda-ilk-5e-demirledi-1984218
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-gida-enflasyonunda-ilk-5e-demirledi-1984218
https://www.birgun.net/haber/yoksulluk-siniri-10-bin-lira-artti-404072
https://www.gercekgundem.com/gundem/358141/3-bin-nufuslu-ilceye-34-milyon-tllik-millet-bahcesi
https://www.gercekgundem.com/gundem/358141/3-bin-nufuslu-ilceye-34-milyon-tllik-millet-bahcesi
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nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan ve AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir 

besici, "“AK Parti’nin haber kanallarında, ‘Vekil bu adamı parayla tutmuş’ 

derler. Ben Uşak’ın en büyük hayvancısıyım. Eskiden beş torba yeme bir 

koyun satıyorduk, şimdi iki torba yeme bir koyun satıyoruz. Şu an 

hayvancılık bitmek üzere, millet gebe hayvanlarını kesiyor. Tarım Bakanı 

da çıkıyor, ‘Tarım Kredi Kooperatifleri’nde et satacağız’ diye konuşuyor. 

Tavuğun kilosu 60 TL, koyunun kilosu 25 TL; hesabını yapsın. Biz, ona 

sandıkta dersini vereceğiz Allah’ın izniyle” dedi.196 

● CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın Efeler ilçesinde 

baklava imalathanesi işleten bir esnafı ziyaret etti. Bülbül’ün “Geçen yıl 240 

liradan aldığınız şekere bu yıl kaç veriyorsunuz” sorusuna esnaf şu yanıtı 

verdi: “Bin 180 liradan şekerin çuvalını alıyoruz. Altı ay içinde, aralık 

ayından haziran ayına bu rakama geldi. Baklava, geçen sene 25 liraydı, 

şimdi 70 lira yaptık. Beş arabamdan dördünü iptal ettim, satmak zorunda 

kaldım. Kirada sıkıntıdayım. Elektrik parası 4 bin 500-5 bin lira. Bu altı ayda 

hiç aşağı düşmedi, yani hazirana ayından bu yana. Ondan önce bin 100-bin 

200, evdeki 400. Şimdi ev geliyor bin 900. Kışın bu fırın çalışsın, bir ay 

sonra işler yoğunlaştığında 9-10 bin lira elektrik faturası ödeyeceğim. Şimdi 

tek elemanım var, asgari ücret ödeyemiyorum. ‘’Bülbül’ün “Kızınız nereden 

mezun” sorusuna esnaf, “Üniversite okuttum çocuklarımı. Kızımı halka 

ilişkilerde okuttum, oğlum da sivil havacılığı okudu; hepsi burada çalışıyor. 

Emin olun batıyoruz” yanıtını verdi. Esnafın kızı ise Bülbül’e, “Babamın 

dediği gibi; ne zevki kaldı, ne bir şeyi kaldı. Yaşamak için çalışıyoruz” dedi. 

Esnaf, “Sadece yaşamak için, karnımızı doyurmak için, ele güne kendimizi 

rezil etmeyelim diye. Tek umudumuz bu iktidarın yıkılması. Kim gelirse 

gelsin, bu hükümet gitsin. Bu adamla bu iş yürümeyecek. Belki zamanında 

zengin olsaydım, destek verir bizi daha çok zengin yapabilirdi ama mümkün 

değil. Ben üç yılda battım, çıktım. Ben umudumu kestim, bu adamdan 

kurtulmamız lazım” diye konuştu.197 

● 2022 Küresel Eşitsizlik Raporu’na göre, Türkiye’de yetişkin nüfusun 

ortalama milli geliri 85.010 TL iken en yoksul %50'lik kısım 20.260 TL 

kazanıyor. En zengin %10'luk kesim ise bundan ortalama 23 kat daha fazla 

 
196

  AKP'li besici: Hayvancılık bitmek üzere, millet gebe hayvanlarını kesiyor https://www.birgun.net/haber/akp-
li-besici-hayvancilik-bitmek-uzere-millet-gebe-hayvanlarini-kesiyor-404275 Erişim Tarihi:28.09.2022 

197
  Aydınlı esnaf CHP'li Süleyman Bülbül'e dert yandı: 'Tek umudumuz bu iktidarın yıkılması' 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/aydinli-esnaf-chpli-suleyman-bulbule-dert-yandi-tek-umudumuz-bu-
iktidarin-yikilmasi-1986806 Erişim Tarihi:29.09.2022 

https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf
https://www.birgun.net/haber/akp-li-besici-hayvancilik-bitmek-uzere-millet-gebe-hayvanlarini-kesiyor-404275
https://www.birgun.net/haber/akp-li-besici-hayvancilik-bitmek-uzere-millet-gebe-hayvanlarini-kesiyor-404275
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/aydinli-esnaf-chpli-suleyman-bulbule-dert-yandi-tek-umudumuz-bu-iktidarin-yikilmasi-1986806
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/aydinli-esnaf-chpli-suleyman-bulbule-dert-yandi-tek-umudumuz-bu-iktidarin-yikilmasi-1986806


  Adalet Raporu (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2022) | 65 

kazanıyor (463.020 TL). En zengin %10 toplam gelirin %54,5'ini alırken, en 

yoksul %12'sini alıyor.198 

● Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırma Merkezi (BİSAM), açlık ve yoksulluk 

sınırı için yaptığı açıklamanın sonuçlarını paylaştı. BİSAM’ın araştırmasına 

göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması 

gereken harcama tutarı Ağustos 2022 için 7 bin 2 liradır. Açlık sınırı 

üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama 

sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 24 bin 221 lira olarak 

gerçekleşmiştir.199 

● Credit Suisse’nin yayınladığı son Küresel Servet Raporu’nda yer alan 

‘Global Wealth Databook 2022’ grafiğinde, Türkiye’de en zengin yüzde 

1’lik kesimin, toplam servetin yüzde 41’ine sahip olduğu belirtildi. CHP 

Sözcüsü Faik Öztrak Credit Suisse’nin yayımladığı Küresel Servet 

Raporu’ndaki verilere dikkat çekerek, “Türkiye yoksullaşıp küresel 

servetten aldığı pay azalırken ülke içinde servet nasıl dağılmış? Elbette son 

derece adaletsiz. Türkiye, servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3. ülke. 

Bizden daha kötü olanlar; oligark ekonomisi Rusya ve teneke mahallelerin 

olduğu Güney Afrika” dedi.200 

 

YANDAŞA PEŞKEŞ- KAMUDA YOLSUZLUK 

● Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 milyar TL’ye ulaşan bütçesinden yaptığı 

harcamalara bir yenisini daha ekledi. Hemen her yıl on milyonlarca liralık 

inşaat harcamasında bulunan idare, merkez yerleşkesinde bulunan Rıfat 

Börekçi Eğitim Merkezi’nin tadilatı için ihale gerçekleştirdi. Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 12 Nisan'da 

gerçekleştirilen ihale kapsamında eğitim merkezinin dört katının idari 

ofislere dönüştürüleceği öğrenildi. Merkezin birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü katında yapılacak dönüşüm çalışması için gerçekleştirilen ihalenin 

sözleşmesi 9 Mayıs’ta imzalandı. Edinilen bilgiye göre, ihaleye verilen en 

yüksek teklif 6 milyon 188 bin TL, en düşük teklif ise 3 milyon 520 bin TL 

 
198

  https://www.s360.com.tr/S360MagDetail?postid=4511ef7f-f8be-4e38-88bc-ad3be8de72df 
199

  https://www.birlesikmetalis.org/index.php/tr/guncel/basin-aciklamasi/1948-bisam-0822 Erişim 
Tarihi:15.09.2022 

200
  CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan servet dağılımı eleştirisi: 'Türkiye en adaletsiz üçüncü ülke' 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/chp-sozcusu-faik-oztraktan-servet-dagilimi-elestirisi-turkiye-en-
adaletsiz-ucuncu-ulke-1985390 Erişim Tarihi:26.09.2022 

https://www.birlesikmetalis.org/index.php/tr/guncel/basin-aciklamasi/1948-bisam-0822
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/chp-sozcusu-faik-oztraktan-servet-dagilimi-elestirisi-turkiye-en-adaletsiz-ucuncu-ulke-1985390
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/chp-sozcusu-faik-oztraktan-servet-dagilimi-elestirisi-turkiye-en-adaletsiz-ucuncu-ulke-1985390
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oldu. Diyanet, ihaleye verilen en düşük teklifin sahibi Abir Enerji 

Mühendislik isimli şirketle sözleşme imzaladı.201 

Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine Diyanet bir açıklama daha 

yaparak eleştirenleri 'Bugün, Din İşleri Yüksek Kurulumuz tarafından 2017 

yılında hazırlanmış bir kurul fetvasında geçen hadis-i şerifin bazı medya 

mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşınması üzerine 

aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza 

edilmiştir. Bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi son derece 

özenli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz” diyerek adeta tehdit etti.202 

● Şırnak Üniversitesi, 30 Nisan’da öğretim üyesi ilanları yayımladı. Bu ilanlar 

arasında Cizre Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü için verilen 

ilan dikkat çekti. İlanda “Felsefe ve din bilimleri alanında doktora yapmış 

olmak” şartı arandı. Bu şartı sağlayan kişi ise Şırnak Üniversitesi’nin 

Kariyer Geliştirme Ofis Müdürü olarak görev yapan Vehip Birlik.203 

● Bahçeli’nin önerisiyle yapılan ve ‘kışlık saray’ olarak nitelendirilen Ahlat 

Köşkü’nün yanına 9 tane de bakan konutu yapılacak. Sadece bu yıl 151 

milyon TL harcanacak konutları Erdoğan’ın arkadaşı Gürsoy inşa edecek.204  

● Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına tepkiler sürerken, havalimanın yıkım 

ihalesini alan şirketin kurucusu Nusret Yıldırım'ın AKP'li Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olduğu ortaya çıktı. Erdoğan, 2019 

yılında yaşamını yitiren Nusret Yıldırım'ın cenazesine katılırken, 

Cumhurbaşkanlığı sitesi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın 

ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı" diyerek 

duyurmuştu.205 

● Türk Hava Kurumu’na (THK) ait yangın söndürme uçakları 1969 model 

olduğu için eski denilerek kullanılmamasına rağmen, Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından getirilen yangın söndürme helikopterlerden birisinin 

1963 diğerinin ise 1962 model olduğu ortaya çıktı. Özel bir şirketten 

 
201

  Diyanet’ten milyonluk ‘dönüşüm’ 

https://www.birgun.net/haber/diyanet-ten-milyonluk-donusum-387446 Erişim Tarihi: 12.05.2022 
202

  Diyanet'ten ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’ fetvasını eleştirenlere tehdit gibi yanıt 
https://www.gercekgundem.com/gundem/351126/diyanetten-fiyatlari-tayin-eden-allahtir-fetvasini-
elestirenlere-tehdit-gibi-yanit Erişim Tarihi: 27.07.2022 

203
  Akraba saltanatında kuzene kadro 

https://www.birgun.net/haber/akraba-saltanatinda-kuzene-kadro-387963 Erişim Tarihi: 16.05.2022 
204

  Köşke komşu özel bakan konutları! https://www.birgun.net/haber/koske-komsu-ozel-bakan-konutlari-387946 
Erişim Tarihi: 16.05.2022 

205
  Atatürk Havalimanı'nı yıkan şirket 'tanıdık' çıktı: Erdoğan'ın aile dostu  

https://www.birgun.net/haber/ataturk-havalimani-ni-yikan-sirket-tanidik-cikti-erdogan-in-aile-dostu-388201 
Erişim Tarihi: 17.05.2022 

https://www.birgun.net/haber/diyanet-ten-milyonluk-donusum-387446
https://www.gercekgundem.com/gundem/351126/diyanetten-fiyatlari-tayin-eden-allahtir-fetvasini-elestirenlere-tehdit-gibi-yanit
https://www.gercekgundem.com/gundem/351126/diyanetten-fiyatlari-tayin-eden-allahtir-fetvasini-elestirenlere-tehdit-gibi-yanit
https://www.birgun.net/haber/akraba-saltanatinda-kuzene-kadro-387963
https://www.birgun.net/haber/koske-komsu-ozel-bakan-konutlari-387946
https://www.birgun.net/haber/ataturk-havalimani-ni-yikan-sirket-tanidik-cikti-erdogan-in-aile-dostu-388201


  Adalet Raporu (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2022) | 67 

kiralanan helikopterlerden 1962 model olanın isa dünyanın en çok uçuş 

süresine sahip aracı olduğu, diğerinin ise en son 2018’de uçtuğu belirtildi.206 

Öte yandan iktidarın “hurda” dediği Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın 

söndürme uçaklarının bu yıl yangınlarda kullanılmak üzere uçuşa 

hazırlandığı, iki uçağın bakımını tamamladığı, iki uçağın bakımını 

sürdürdüğü ve 12 pilotla da anlaştığı ortaya çıktı.207 

● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevinden alındıktan 15 gün sonra, 39 

bin 425 lira ücretle KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Zehra 

Zümrüt Selçuk'a bir koltuk daha verildi. Selçuk, Karabük Demir Çelik 

İşletmelerine (KARDEMİR) bağlı Çelik Yapı İmalat Sanayi Şirketi 

KARÇEL'in de Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. AKP'li eski bakan Atilla 

Koç'un kızı olan Zehra Zümrüt Selçuk'un, demir çelik konusunda hiçbir 

eğitiminin bulunmadığı öğrenildi.208 

● AKP’li Reyhanlı Belediyesi, millet bahçesi için tam 6,7 milyon TL harcadı. 

Bu paranın 4,6 milyon TL’si inşaat ve 2,1 milyon TL’si asfalt kaplaması için 

harcandı.209 

● Batman Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın’ın kardeşi Nihat 

Günaydın’a, belediye aracını kullanıp “kaçakçılık” yaptığı iddiasıyla 

soruşturma açıldı. Ancak iki gün sonra jet hızıyla soruşturmaya takipsizlik 

kararı verildi. İddiaya göre Nihat Günaydın, Mardin’den Cizre yolunda 

belediyeye ait araçla kişisel ihtiyaçları için seyahat ederken kolluk 

kuvvetlerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ardından araçta bulunan beş bin 

paket sigara ve yaklaşık 200 bin TL değerindeki kaçak telefonları başka bir 

yere bıraktıktan sonra aracın polisler tarafından bulunmasını sağladı. 

Takipsizlik kararında ağabeyi Gündüz Günaydın’ın araya soktuğu kişilerin 

etkisi olduğu öne sürüldü. 

● Halihazırda Diyanet’te yöneticilik yapan çok sayıda ismin eğitim aldığı ve 

“Diyanet’in kurmay okulu” olarak da adlandırılan İstanbul Haseki Dini 

Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne, merkezin eğitmenlerinden olan 

Muhammet Emin Kılıç atandı. Ancak Kılıç’ın özgeçmişi dikkat çekti. 1967 

 
206

  THK’nin ‘eski’ denilerek yangında kullanılmayan uçaklarının yerine daha da eskileri getirildi  

https://yolhaber.net/2022/05/19/thknin-eski-denilerek-yanginda-kullanilmayan-ucaklarinin-yerine-daha-da-
eskileri-getirildi/  Erişim Tarihi: 19.05.2022 

207
  Hurda denilen THK uçakları uçacak! https://www.birgun.net/haber/hurda-denilen-thk-ucaklari-ucacak-

389297 Erişim Tarihi: 26.05.2022 
208

  Eski bakana ikinci koltuk: 'Ayda bir-iki kez toplantıya katılıp, 40 bin lira almak yetim hakkı yemektir' 
https://artigercek.com/haberler/kardemir-den-sonra-ikinci-koltugu-da-oldu Erişim Tarihi: 24.05.2022 

209
  Milyonluk bahçe https://www.birgun.net/haber/milyonluk-bahce-390812 Erişim Tarihi: 07.06.2022 

https://yolhaber.net/2022/05/19/thknin-eski-denilerek-yanginda-kullanilmayan-ucaklarinin-yerine-daha-da-eskileri-getirildi/
https://yolhaber.net/2022/05/19/thknin-eski-denilerek-yanginda-kullanilmayan-ucaklarinin-yerine-daha-da-eskileri-getirildi/
https://www.birgun.net/haber/hurda-denilen-thk-ucaklari-ucacak-389297
https://www.birgun.net/haber/hurda-denilen-thk-ucaklari-ucacak-389297
https://artigercek.com/haberler/kardemir-den-sonra-ikinci-koltugu-da-oldu
https://www.birgun.net/haber/milyonluk-bahce-390812
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İstanbul Fatih doğumlu olan Kılıç, Fatih Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet 

gösteren İsmailağa cemaatinin Kuran kursunda “Arapça ve dini eğitim” 

aldı.Diyanet’in merkez teşkilatında 7 genel müdürlük ve 3 başkanlık 

bulunuyor. Bu genel müdürlük ve başkanlıklarda ise Mahmut 

Ustaosmanoğlu’nun cenazesine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan olmak üzere kamu görevlilerinin katılmasıyla tartışmaların 

odağında olan İsmailağa cemaatiyle ilişkili Kılıç’ın müdürlüğüne getirildiği 

merkezden mezun olan ve halihazırda yöneticilik yapan çok sayıda isim yer 

alıyor.210 

● Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un ana 

hissedarı olduğu şirketin Muğla Bodrum Türkbükü’nde yapacağı 5 yıldızlı 

tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine 

onay verildiğini 12 Mayıs’ta duyumuştu. 25 dönümlük arazinin yapılaşması 

için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci de tamamlandı. Ersoy’un 

şirketine tahsisini onayladığı 25 dönümlük orman arazisi için Muğla 

Valiliği, Ersoy’un ‘ÇED gerekli değildir’ kararı aldı.211 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu 

üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Manisa’da bulunan 10 

okulun vakfa tahsis edilmesini talep etti. TÜGVA Manisa İl Temsilciliği 

tarafından gönderilen dilekçede, okulların 20 Haziran ve 7 Ağustos tarihleri 

arasında TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında tahsis edilmesi istendi. 

Dilekçede, Kuran, Siyer, İbadet, Kitap Okuma, sportif ve sosyal etkinler 

gerçekleştirileceği dile getirildi. Dilekçede ayrıca tahsisi talep edilen okul 

idarelerinin bilgilendirilmesi ve öğrencilere TÜGVA Yaz Okulu Projesi 

hakkında duyuru yapılması istendi. TÜGVA tarafından tahsisi talep edilen 

okullar şöyle: Yunusemre Ticaret Meslek Lisesi, Ömer Halisdemir 

Ortaokulu, Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu, Müftü Alimefendi İmam 

Hatip Ortaokulu, Necatibey İlkokulu, Murat Germen İlkokulu, Soma 

Yunusemre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Salihli Şahin Şen Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi, Gördes Fatih Ortaokulu ve Akhisar Şehit Serdar Denizer 

İmam Hatip Ortaokulu.212 

 
210

  Diyanet'te çift koltuk tartışması: İsmailağa'dan yöneticiliğe https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/diyanette-
cift-koltuk-tartismasi-ismailagadan-yoneticilige-1984866 Erişim Tarihi:25.09.2022 

211
  Bakan’ın oteline denetimsiz vize! https://www.birgun.net/haber/bakan-in-oteline-denetimsiz-vize-390916 

Erişim Tarihi: 08.06.2022 
212

  10 okul TÜGVA için tahsis edildi https://www.birgun.net/haber/10-okul-tugva-icin-tahsis-edildi-390920 
Erişim Tarihi: 08.06.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/diyanette-cift-koltuk-tartismasi-ismailagadan-yoneticilige-1984866
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/diyanette-cift-koltuk-tartismasi-ismailagadan-yoneticilige-1984866
https://www.birgun.net/haber/bakan-in-oteline-denetimsiz-vize-390916
https://www.birgun.net/haber/10-okul-tugva-icin-tahsis-edildi-390920
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● THY’nin paylaştığı başsağlığı mesajı, şirketteki “aile boyu kadrolaşmayı” 

gözler önüne serdi. Mesajda şu ifade yer aldı: “Kabine Hizmetleri 

Başkanlığı’ndan Egemen Şimşek ile Teknik AŞ’den Ferit Şimşek‘in babası, 

İnsan kaynakları Başkanlığı’ndan Firdevs Şimşek ile Kabin Hizmetleri 

Başkanlığı’ndan Hale Yıldırım Şimşek‘in kayınpederi Abdülkadir 

Şimşek‘in kayınpederi vefat etmiştir. Cenazesi memleketinden defin 

edilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine 

baş sağlığı diliyoruz.” 213 

● AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bedava kek” vaadiyle anlattığı millet 

kıraathaneleri için 2018 ve 2022 yılları arasında yerel yönetimlerce 14 farklı 

ihale düzenlendi. İhalelerin toplam sözleşme bedeli, 47 milyon 83 bin 891 

TL olarak kaydedildi.214 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında “Cebimizden 5 kuruş 

çıkmayacak” dediği şehir hastanelerine bütçeden bu yıl yapılacak ödeme, 5 

bakanlığın bütçesini bile aştı. Kur artışı yüzünden 13 şehir hastanesini 

işleten 4 şirkete yapılacak 2022 yılı ödemesi 33 milyar 769 milyon liraya 

ulaştı. Dışişleri, Kültür ve Turizm, Enerji, Çevre ile Ticaret bakanlıklarına 

yıl sonuna kadar yatırımlar da dahil tüm giderleri için 33 milyar 247 milyon 

lira harcama yetkisi verildi.215 

● İstanbul’daki Çekmeköy Kışlası olarak bilinen Şehit Onbaşı Azim Özdemir 

Kışlası’nda süren davalara ve tüm itirazlara rağmen talan devam ediyor. 

Yaklaşık üç ay önce boşaltılan ve Kuzey Ormanlarının başlangıcı olarak 

kabul edilen kışla arazisinde Emlak Konut’un Çınarköy adını verdiği konut 

projesi için ağaçlar kesiliyor. Emlak Konut’un 1774 konut, 141 villa ve 56 

ticari alanın yer aldığı Çınarköy projesinin yapımı için dört ayrı inşaat 

şirketiyle sözleşme imzaladığı öğrenildi. Emlak Konut Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı 

bildirimde kışla arazisine yapılan Çınarköy projesinin birinci etabı için 

 
213

  THY’nin başsağlığı mesajı tepki çekti: “Akraba kadrolaşması açığa çıktı. Personelin yarısının babası vefat 

etmiş” https://yolhaber.net/2022/06/11/thynin-bassagligi-mesaji-tepki-cekti-akraba-kadrolasmasi-aciga-cikti-
personelin-yarisinin-babasi-vefat-etmis/ Erişim Tarihi: 11.06.2022 

214
  Erdoğan, 'bedava kek' vaadiyle oy istemişti: Millet kıraathanelerine 47 milyon TL 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/345989/erdogan-bedava-kek-vaadiyle-oy-istemisti-millet-

kiraathanelerine-47-milyon-tl Erişim Tarihi: 18.06.2022 
215

  Şehir hastanelerini işleten 4 şirkete 33.7 milyar TL ödeme yapılacak https://www.gazeteduvar.com.tr/sehir-
hastanelerini-isleten-4-sirkete-337-milyar-tl-odeme-yapilacak-haber-1569837 Erişim Tarihi: 18.06.2022 

https://yolhaber.net/2022/06/11/thynin-bassagligi-mesaji-tepki-cekti-akraba-kadrolasmasi-aciga-cikti-personelin-yarisinin-babasi-vefat-etmis/
https://yolhaber.net/2022/06/11/thynin-bassagligi-mesaji-tepki-cekti-akraba-kadrolasmasi-aciga-cikti-personelin-yarisinin-babasi-vefat-etmis/
https://www.gercekgundem.com/siyaset/345989/erdogan-bedava-kek-vaadiyle-oy-istemisti-millet-kiraathanelerine-47-milyon-tl
https://www.gercekgundem.com/siyaset/345989/erdogan-bedava-kek-vaadiyle-oy-istemisti-millet-kiraathanelerine-47-milyon-tl
https://www.gazeteduvar.com.tr/sehir-hastanelerini-isleten-4-sirkete-337-milyar-tl-odeme-yapilacak-haber-1569837
https://www.gazeteduvar.com.tr/sehir-hastanelerini-isleten-4-sirkete-337-milyar-tl-odeme-yapilacak-haber-1569837
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Yassıada’yı betona boğan Mesa Mesken Sanayii A.Ş. ile tam KDV hariç 1 

milyar 150 milyon TL’lik sözleşme imzalandığını belirtti.216 

● Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevine ayrılan Recep Bentli ve aynı göreve 

getirilen Erhan Berk’in sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamada 

AKP Malatya il başkanına ve AKP milletvekillerine teşekkür mesajı 

yayınladı. Mesajda, "Bugün itibariyle Malatya İl Sağlık Müdürü olarak 

görevimize başladık. Şahsımı bu göreve layık görerek görevi tevdi eden 

başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Bakan yardımcılarımız ve Genel 

Müdürlerimize; Ak Parti Milletvekillerimize, Sayın Valimize ve Ak Parti İl 

Başkanımıza teşekkürlerimi arz ederim. Sahadan gelen birisi olarak ilimizin 

ihtiyaçlarını, personelimizin ve toplumun beklentilerini biliyorum” denildi. 

Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle 

konuştu: “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi Malatya çiftlik gibi 

yönetiliyor. Vekillerden biri kardeşini rektör yapar, diğeri şeker dağıtım işini 

kapar. AKP vekillerinden habersiz kamu kurumlarına temizlikçi bile 

alınmaz. Üniversiteler kişiye özel ilana çıkıyor, AKP'nin yönetim 

kademelerinden, yandaş vakıflarından, STK'larından geçmeyenler hakim ve 

savcı olamıyor, KPSS derecesi yapanlar referansı yoksa mülakatta eleniyor. 

Bürokratlar da biat edenlerden, gelen de giden de partiye bağlılığını 

belirtenlerden seçiliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç bu kadar kayırma, 

eş, dost, ahbap koruyup kollama görülmemiştir."217 

● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM KİT Komisyonu’nun geçen 

çarşamba günkü toplantısında Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunlarıyla 

ilgili denetim yetkisini gündeme getirdi. Sisal Şans Oyunları'nın 2020 yılı 

ağustos ayında Milli Piyango oyunlarını devraldığına dikkat çeken belirten 

Sertel, "Siz iki yıldır Sisal Şans Oyunları grubunu denetleyemiyorsunuz. 

Yani bunlar nasıl yapıyor? Kime ikramiye veriyor? Ne kadar ikramiye 

dağıtıyor? Ne kadar para topluyor? Yani bu noktada devletimiz bundan ne 

kadar vergilendirme yapıyor? Ne kadarı Milli Piyango bileti alan mudinin 

eline para ulaşıyor? Hiçbir şey bilinmiyor" diye konuştu. Milli Piyango'nun 

bu grubu denetlemesi için küçük bir mevzuat değişikliği lazım. Bu mevzuat 

değişikliği yapıldığı takdirde siz, bu şans oyunlarını yürüten şirketi 

denetleme yetkisine sahip olacaksınız" diyen Sertel, "Zaten istediğimiz de o 

 
216

  Kışla talanındaki şirketler tanıdık https://www.birgun.net/haber/kisla-talanindaki-sirketler-tanidik-393031 
Erişim Tarihi: 24.06.2022 

217
  Malatya İl Sağlık Müdürü olarak atanan Erhan Berk, AKP'li vekillere ve il başkanına teşekkür etti 

https://t24.com.tr/haber/malatya-il-saglik-muduru-olarak-atanan-erhan-berk-akp-li-vekillere-ve-il-baskanina-
tesekkur-etti,1043456 Erişim Tarihi: 29.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/kisla-talanindaki-sirketler-tanidik-393031
https://t24.com.tr/haber/malatya-il-saglik-muduru-olarak-atanan-erhan-berk-akp-li-vekillere-ve-il-baskanina-tesekkur-etti,1043456
https://t24.com.tr/haber/malatya-il-saglik-muduru-olarak-atanan-erhan-berk-akp-li-vekillere-ve-il-baskanina-tesekkur-etti,1043456
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bizim. Bu işin yıllardır Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülmesi, devlet 

tarafından yürütülmesi çok önemli bir güven kaynağıydı. Topluma da güven 

kaynağıydı. Yani ‘En azından ben kazanamasam devletim kazanıyor’ 

diyordu vatandaş piyango bileti alırken ya da sayısal loto oynarken. Şimdi o 

da kalktı, bir grup kazanıyor, o grubu denetleyemiyoruz yani sanki bilinçli 

olarak denetimden kaçılıyormuş izlenimi uyanıyor bizde. Çünkü bu konuda 

ısrar ediyoruz, biz değil yani Sayıştay ısrar ediyor, biz de onun ısrarcısı 

oluyoruz. Diyoruz ki: Ya arkadaş bu niye denetlenmiyor iki yıldır. 

Denetlenmeyen bir yapı olabilir mi? İşte mevzuata takılıyor. O mevzuat 

nasıl aşılacak, nasıl sonuç alacağız?”218 

● Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan 

Bilgin’in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, iktidarın resmi yayın organına 

dönüşen TRT’nin 2021 yılındaki temsil, tanıtım ve konuk ağırlama gideri 

100 milyon 732 bin TL olarak gerçekleşti. Temsil, tanıtım ve konuk 

ağırlama harcamasında 2019 yılına göre yüzde 194, 2020 yılına göre de 

yüzde 57 artış yaşandı. 2020'deki toplam harcama 64 milyon 100 bin TL'ydi. 

TRT'de 2022 Ocak ayı itibarıyla kadro karşılığı personelin en yüksek 

maaşının 20 yıl hizmete göre, 19 bin 720 TL oldu. TRT’de 2020 yılında 7 

bin 259 TL yönetim kurulu ücretinin 2021 yılı ücretinin yüzde 23 zamlandı. 

Buna göre, aralarında Hilal Kaplan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu 

Oğuzhan Bilgin’in de olduğu TRT Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları 8 

bin 935 TL oldu. 219 

● Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maltepe'de 528 bin 

metrekarelik askeri araziyi yapılaşmaya açmasının ardından Sancaktepe’de 

de 4 bin 285 metrekarelik askeri alanı ‘ticaret alanı’ olarak belirledi. 

● AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Haziran’da katıldığı Van’daki toplu 

açılış töreninin organizasyonu için Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir 

Belediyesi’nin 675 bin TL harcadığı açığa çıktı. Belediyenin tören öncesi, 

bayrak, su, sandviç ve otobüs kiralama harcamaları da dikkat çekti.220 

● İlim Yayma Cemiyeti’nin Başkanı Yusuf Tülün’ün çocukları da ihale 

zengini. Tülün’ün çocukları, büyük kısmı AKP’li ilçe belediyelerinden 

 
218

  CHP'li vekil Sertel: Şans oyunları iki yıldır denetlenmiyor https://www.birgun.net/haber/chp-li-vekil-sertel-
sans-oyunlari-iki-yildir-denetlenmiyor-394124 Erişim Tarihi: 02.07.2022 

219
  Dudak uçuklatan müsrif ağırlama https://www.birgun.net/haber/dudak-ucuklatan-musrif-agirlama-394152 

Erişim tarihi: 03.07.2022 
220

  Erdoğan’ın her adımı masraf https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-her-adimi-masraf-394161 Erişim 
Tarihi: 03.07.2022 
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olmak üzere kamudan son 12 yılda 57 milyon TL değerinde 43 ayrı ihale 

aldı.221 

● CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastaneleri için ayrılan 

bütçenin Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini geçtiğini ortaya koydu. CHP’li 

Şahin, yükselen döviz kuruyla şehir hastanelerine ayrılan bütçenin 

katlandığını belirterek “Altı ayda hastanelerin kira ve hizmet bedeli yaklaşık 

11 milyar 900 milyon TL arttı” dedi.222 

● TOKİ, Van-İran sınırına örülecek beton duvarın ihalesini tam 163 milyon 

TL’ye yine AKP’den milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay’ın 

şirketine verdi. Bu ihale Binbay’ın şirketine verilen üçüncü duvar ihalesi 

oldu. Ancak bu ihale Binbay’ın aldığı ilk duvar örme ihalesi değil. TOKİ’nin 

17 Eylül 2021’de “Şırnak İli Cizre-Silopi Hudut Hattına 3’üncü Etap Acil 

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı” adı altında düzenlediği ihale 

de 26 milyon 956 bin TL’ye yine Binbay Yapı İnşaat’a verildi. TOKİ’nin 6  

Haziran 2020 tarihinde “Şırnak İli Cizre-Silopi Hudut Hattına Birinci Etap 

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı” adı altında düzenlediği 

ihale de 34 milyon TL’ye İzbay İnşaat ve Binbay Yapı İnşaat iş ortaklığına 

verildi. öAKP’li Binbay, TOKİ’den aldığı 3 ayrı ihaleyle Şırnak ve Van 

sınırına duvar ördü. Bu üç ayrı ihale için TOKİ’nin kasasından Binbay’ın 

şirketlerine ödenen para ise tam 224 milyon TL’yi geçiyor.223 

● Bodrum'un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik araziyi 

Özelleştirme İdaresi'nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel inşaatına 

başlıyor. Mehmet Cengiz, proje için Bulgari ile el sıkıştı.  Cengiz İnşaat 

buraya yaklaşık 100 villa ve Bulgari’nin işleteceği bir otel inşa edecek. 

Cennet Koyu’nda yer alacak Bulgari Otel’in yükseleceği arazi için 

geçtiğimiz yıl Cengiz İnşaat, 2 adet plaj ile 4 adet mendirek yapmak için 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Kültür varlıkları, 

tabiat varlıkları, SİT ve koruma alanı içerisinde kalan arazinin yapılaşmaya 

açılmasına Bodrum sakinleri tepki gösteriyor. Öte yandan Danıştay 

özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin iki kez karar vermişti. Projeyle ilgili 

Cengiz İnşaat’tan yapılan açıklamada "Özelleştirme ihalesinin iptaline 

ilişkin olarak taşınmazın Alıcı'ya devrinden çok sonra verilmiş olan 

 
221

  İhale cemiyeti! https://www.birgun.net/haber/ihale-cemiyeti-395271 Erişim Tarihi: 14.07.2022 
222

   Şehir hastanelerine ödenecek kira ve hizmet bedeli, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini 
geçtihttps://t24.com.tr/haber/sehir-hastanelerine-odenecek-kira-ve-hizmet-bedeli-saglik-bakanligi-nin-

butcesini-gecti,1044163 Erişim Tarihi: 03.07.2022 
223

  Duvarı yandaşa ördürüyorlar https://www.birgun.net/haber/duvari-yandasa-orduruyorlar-395205 Erişim 
Tarihi: 13.07.2022  
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Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını 

etkilememektedir" denildi. 224  

● Özelleştirme yıkımı, şekerde de kendisini gösterdi. Özelleştirmeler 

sonrasında Türkiye 1998 yılından beri ilk kez üretim için A kotası şeker ithal 

etti. Şekerde fiyat 5 TL’den 35 TL’ye yükseldi. İktidar, geriye halk sağlığı 

açısından telafisi olmayan sorunlar doğuran nişasta bazlı şekeri bıraktı.225 

● Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret, İşletme Hakkı Devri, Varlık Satışı gibi 

özelleştirme modelleri ile özel şirketlerin hakim olduğu enerji sektörü, 

iktidar eliyle yurttaşların sınırlı kazançlarının aktarıldığı kara deliğe 

dönüştü. İktidar, bir yandan kamu kurumlarının yeni üretim yatırımları 

yapmasını engellerken diğer yandan akla gelmeyecek yöntemlerle servet 

aktarıyor. Özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerine sunulan olanaklar 

arasında “doğrudan transferler, maliyet sübvansiyonları, vergi muafiyetleri, 

satış fiyatı ve yatırım destekleri, arazi ve şebeke bağlantısı gibi kıt 

kaynaklara erişim konusunda sağlanan imtiyaz ve öncelikler, kamu 

varlıklarının tahsisi” gibi yöntemler var. Yurttaşlar enerjiye her gün daha 

pahalıya ulaşırken şirketler de kârlarına kâr katıyor. Sektörde şeffaflık 

olmadığı için teşviklerin faturasının en az 500 milyar TL olduğu tahmin 

ediliyor.226 

● AKP kamuda tasarruf genelgesinin üzerinden geçen bir yıllık süreçte önceki 

yılki harcamasını ikiye katladı. Taşıt kiralamaya 1 milyar TL, akaryakıt 

harcamalarına 5 milyar TL harcadı.227 

● Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan Osmangazi Köprüsü’nde günlük 40 

bin araç geçiş garantisi verilmişti. Köprüden geçen otomobiller geçiş için 

184.5 TL ödüyor. Ancak köprünün garanti ödeme tutarı 41.25 dolar + yüzde 

8 KDV olarak belirlendi. Yani mevcut dolar kuru (17.40 TL) ile köprüden 

geçen her araç kendi 184.5 TL’sini ödüyor. Köprünün garanti ücret bedeli 

ise 775 lira olduğu için 590.67 TL’lik fark ise devletin kasasından çıkıyor. 

 
224

  Mehmet Cengiz, Bodrum Cennet Koyu’nda projeye başlıyor https://www.sozcu.com.tr/2022/emlak/mehmet-

cengiz-bodrum-cennet-koyunda-projeye-basliyor-7245390/ Erişim Tarihi: 12.07.2022 
225

  Şekerde adım adım erime https://www.birgun.net/haber/sekerde-adim-adim-erime-395137 Erişim Tarihi: 
12.07.2022 

226
  Teşvik yetmedi bir de alım garantisi verildi https://www.birgun.net/haber/tesvik-yetmedi-bir-de-alim-

garantisi-verildi-395201 Erişim Tarihi: 13.07.2022 
227

  Milyarlar yola döküldü https://www.birgun.net/haber/milyarlar-yola-dokuldu-396195 Erişim Tarihi: 
22.07.2022 
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Devlet, geçen 40 bin araç için mevcut kurla 23 milyon 626 bin TL günlük 

ödeme yapıyor.228 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, daha önce özelleştirmeye açılan alanların ihale 

sonuçlarını onayladı. Buna göre taşınmaz satışlarından 852.9 milyon TL, 

işletme hakkı devrinden 135.5 milyon TL olmak üzere toplamda 988.4 

milyon TL’lik gelir elde edildi.229 17 özelleştirme kararında kamuya ait 

elektrik santrali, İzmir'de denize sıfır 42 dönüm arazi, çok sayıda imar planı 

değişikliği var. Bodrum'un en pahalı mahallesi Türkbükü'nde 8.1 dönüm 

arazi 75 milyon liraya haraç mezat satıldı.230 

● İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Ekrem Gürel,  

21 Aralık 2020 tarihinde dekanlığa vekâleten atanmasının ardından bir yıl 

sonra 24 Aralık 2021 tarihinde üniversite akademik ilan açarak 26 

akademisyen alacağını duyurdu. Bolu’nun Seben ilçesindeki İzzet Baysal 

Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım 

Programı için profesör alınacağı açıklandı. Verilen ilanda “Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri bölümü mezunu olup, doçentlik unvanını biyoloji bilim 

alanında almış olmak. Endüstriyel gıda bitkilerinde yerli çeşit ıslahına 

yönelik ulusal projeler yürütmüş olmak.” denildi. Dekan Gürel’in eşi Songül 

Gürel ise, şahsına açılan ilanla meslek yüksekokulunda profesör kadrosuna 

alındı. Daha sonra biyolojide görev yapmaya başladı.231 

● ‘Beşli çete’ olarak nitelendirilen yandaş şirketler hisselerini satıyor. 

Limak’ın Uludağ Enerji’deki hisselerini İngiliz şirkete satmasının ardından 

Kalyon Enerji’nin hisseleri de Birleşik Arap Emirlikleri’ne satıldı. Kolin’in 

ardından Limak ve Mapa da 3’üncü Havalimanı’ndan çekilme hazırlığı 

yapıyor.232 

● Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve meslek odalarının itirazlarına karşın 

LİMAK Holding için Atatürk Orman Çiftliği’ni inşaata açan Çevre, 

 
228

  Geçen 184.5, geçmeyen 590 TL ödüyor https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/gecen-1845-gecmeyen-590-
tl-oduyor-1959466 Erişim Tarihi: 18.07.2022 

229
  Kamu arazilerinin yine imarı değiştirildi, taşınmaz satışları onaylandı 

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/kamu-arazilerinin-yine-imari-degistirildi-tasinmaz-satislari-
onaylandi-1960691 Erişim Tarihi: 22.07.2022 

230
  Erdoğan 17 özelleştirme kararına daha imza attı: Kamu malları haraç mezat 

https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/erdogan-17-ozellestirme-kararina-daha-imza-atti-kamu-mallari-
harac-mezat-7261112/ Erişim Tarihi: 21.07.2022 

231
  Dekanın eşine özel ilanla kadro https://www.birgun.net/haber/dekanin-esine-ozel-ilanla-kadro-399343 Erişim 

Tarihi: 17.08.2022 
232

  Beşli Çete birer birer hisselerini satıyor https://www.birgun.net/haber/besli-cete-birer-birer-hisselerini-satiyor-
398647 Erişim Tarihi: 11.08.2022 
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Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geri adım atmıyor. Meslek 

odalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de yürütmeyi durdurma 

ile birlikte değişikliğin iptali davası açarken, bakanlık parselasyona ilişkin 

ikinci imar planı değişikliğini de askıya çıkarttı. İmar planı raporlarına göre, 

588 bin metrekarelik AOÇ arazisinin, 261 bin metrekaresi konut, 50 bin 

metrekarelik bölümü ticaret ve konut, 12 bin metrekaresi ise özel eğitim 

alanı olarak kullanılacak. Geri kalan bölüme ise anaokulu, ilkokul, ortaokul, 

lise, dini tesis, sağlık alanı, park, otopark ve yol inşa edilecek. Atatürk 

Orman Çiftliği’ni koruma amaçlı yasal düzenlemelere göre, kullanım amacı 

değişen arazilerin eski haline döndürülmesi ya da tarihi değeri olan yapıların 

koruma altına alınması gerekirken yapılaşmaya açılması üzerine ABB, 

bakanlık aleyhine dava açtı. ABB askıya çıkartılan ilk plan değişikliğine 14 

ayrı itirazda bulundu. İtirazların reddi üzerine yargı yoluna başvuran 

ABB’nin dava dilekçesinde 2018 yılından bu yana değişiklik istemine üç 

kez olumsuz görüş verildiği belirtilerek, yeni planın kanunlara aykırılığın 

yanısıra AOÇ’nin kuruluş amacı ve ruhuna da aykırılık oluşturduğu 

belirtildi. apılaşmaya açılan arazinin sit alanı üzerinde bulunduğu belirtilen 

dilekçede ayrıca AOÇ Kanunu’nda arazi üzerine konut, ticaret ve sanayi 

amaçlı yapılaşmaya gidilemeyeceğine ilişkin kesin hüküm bulunduğuna 

dikkat çekildi. Tüm itirazları reddedildiği için dava açılmak zorunda 

kalındığı belirtilen dilekçede, “telafisi güç zararların önüne geçilmesi için” 

öncelikle yürütmeyi durdurma kararı alınması istendi.233 

● Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından yok olan 

yüzlerce konut için yapılan ihalede bir skandal ortaya çıktı. Depremin 

ardından Merkez Zafran Mahallesi’ndeki konut yapım işini, Kolin İnşaat, 17 

Haziran 2020’de 169 milyon 923 bin TL’ye aldı. Ancak ihale gerekliliklerini 

yerine getirmeyi tercih etmeyen Kolin İnşaat, işi altı gün sonra Nişantaşı ile 

Yapı ve Fay Taahhüt isimli firmaya 104 milyon TL’ye yeniden ihale etti ve 

65 milyon TL’yi kasasına koydu.234 

● AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, fahiş bir harcamaya daha imza 

attı. İdare, ev ziyaretlerinde dağıtmak amacıyla alacağı 5 bin kg çikolata ve 

15 bin adet ahşap çikolata kutusu için 924 bin TL ödedi.235 

 
233

  AOÇ talanında süper ikili https://www.birgun.net/haber/aoc-talaninda-super-ikili-398597 Erişim Tarihi: 
11.08.2022 

234
  Kolin’den 6 günde milyonluk vurgun https://www.birgun.net/haber/kolin-den-6-gunde-milyonluk-vurgun-

398973 Erişim Tarihi: 14.08.2022 
235

  Kamu kaynakları çikolataya aktı https://www.birgun.net/haber/kamu-kaynaklari-cikolataya-akti-398330 
Erişim Tarihi: 09.08.2022 
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● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sık sık kendi otellerine ve 

şirketlerine sağladığı imtiyazlarla gündem olurken Bakanlık’a bağlı 

müzelerden, kazı alanlarından ve özel müzelerden yüzlerce tarihi eser 

çalındı. Çalınan eserler arasında avize, silah, mezar taşı, lahit, tablolar, top 

ve çiniler de yer alıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

verilerine göre, 140 ören yeri ve kazı alanından yine yüzlerce tarihi eser 

çalındı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 90 müze ile 17 

özel müzeden de binlerce tarihi eserin çalındığı veya kaybolduğu açıklandı. 

Kayıtlara göre 191 koleksiyoncunun elinde bulunan birçok tarihi eser de 

çalındı. Çalınan veya kaybolan tarihi eserler arasında Muğla’daki Milas 

Müze Müdürlüğü envanterinde olan ve Cumhuriyet dönemine ait olan 

kilimin, Batman Müze Müdürlüğü’nden çok sayıda sikkenin, TCDD Müze 

ve Sanat Galerisi'nden 19’uncu yüzyıla ait avizenin kaybolduğu belirtildi.236 

● PTT’nin 2019 yılındaki 1,2 milyar TL’lik zararında sorumluluğu sorgulanan 

eski genel müdür Kenan Bozgeyik yeni bir görevle ödüllendirildi. 

Bozgeyik’in PTT’deki görevinden ayrıldıktan sonra kurumdan maaş almaya 

devam ettiğini ortaya çıkartan CHP Milletvekili Murat Emir’in, Bozgeyik’in 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık 

Endüstrileri A.Ş.’nin (HEAŞ) yönetim kurulu başkanlığına getirildiğini 

açıkladı.237 

● AKP iktidarı döneminde iddialı söylemlerle hayata geçirilmek istenen 

birçok proje yarım kaldı. Kamu kasasından şirketlere milyarlarca lira 

aktarılan projeler ya hatalı inşa edildiği için tamamlanamadı ya da hukuki 

süreçler tamamlanmadığı için atıl kaldı. Olan ise kamunun çöpe atılan 

milyarlarca lirasına oldu. Çatlaklar oluşan Melen Barajı’na 8 milyar TL, 

çürüyen Ankapark için 801 milyon dolar, kullanılamayan ve uçak inmeyen 

havalimanlarına da milyonlarca lira harcandı.238 

● Rektör olarak görev yaptığı 2014-2019 yıllarında üniversitedeki dekan ve 

öğretim üyelerini “Aşırı Sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı, içki 

alemlerinin vazgeçilmezi” diye fişleyen ADÜ eski rektörlerinden Prof. Dr. 

Cavit Bircan, yardımcıları ve bazı akademisyenlerin ismi “Yeşil Enerji 

Projesi” ile “Kamu Binaları için Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin 

 
236

  Tarihi eserler bir bir çalınıyor https://www.birgun.net/haber/tarihi-eserler-bir-bir-caliniyor-398946 Erişim 
Tarihi: 14.08.2022  

237
  AKP hesap sormak yerine ödüllendirdi https://www.birgun.net/haber/akp-hesap-sormak-yerine-odullendirdi-

397464 Erişim Tarihi: 02.08.2022 
238

  Milyarlarca lira çöplüğe atıldı https://www.birgun.net/haber/milyarlarca-lira-copluge-atildi-397994 Erişim 
Tarihi: 06.08.2022 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/ak-parti/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=ak-parti
https://www.birgun.net/haber/tarihi-eserler-bir-bir-caliniyor-398946
https://www.birgun.net/haber/akp-hesap-sormak-yerine-odullendirdi-397464
https://www.birgun.net/haber/akp-hesap-sormak-yerine-odullendirdi-397464
https://www.birgun.net/haber/milyarlarca-lira-copluge-atildi-397994
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Tadilat Startejileri Projesi” (Bricker projesi) skandalına da karıştı.Üniversite 

kaynakları ve Avrupa Birliği'nin (AB) hibe programlarının mali desteği ile 

yürütülen projede Rektör Bircan ile konuyla bağlantısı olmayan ve 

akademik yetkinliği bulunmayan yakını öğretim üyelerinin Euro üzerinden 

maaşa bağlandığı belirlendi.Her iki projeyle ilgili usulsüzlükleri sayıştay 

denetçileri ortaya çıkardı.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Denetleme 

Kurulu Başkanlığı’nın da kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü, soruşturmanın 

sonunda hazırlanan dosyanın Cumhuriyet Savcılarına iletileceği 

öğrenildi.İlgili uzmanların yaptığı “Yeşil Enerji Projesi” soruşturma 

dosyasına yer alan bilgilere göre saptanan usulsüzlükler şöyle; 

* Proje yöneticisi ve yürütücüsü, proje ekibinde ‘araştırmacı' olarak 

belirlenen Rektör Yardımcıları ve Daire Başkanlarının uzmanlık alanı ile 

proje araştırma konusunun bilim dalı farklı. 

*Örneğin elektrik üretimi yapacak güç kaynağı için Diş Hekimliği Fakültesi 

Öğretim Üyesi Rektör Yardımcısı, Yüksek Mimar, Bilgisayar Mühendisi 

görevlendirildi. 

* Maliyetinin 818 milyon 462 bin'i kamu zararı olmak üzere toplam 1 

milyon 207 bin liraya mal olan “Güç kaynağı” bir odada atıl durumda 

tutuluyor. 

*Projede görevli olduğu belirtilen Burak Kavak’ın sistemde yapılan 

aramada ADÜ öğrencisi olmadığı; iki farklı vatandaşlık numarası ile ismi 

geçen ve adına avans ödemeleri yapılan Fahrettin Eşkin’e ait bir vatandaşlık 

numarasıyla kaydolduğu ADÜ’de derslerinde başarısız olduğu için kaydının 

silindiği ortaya çıktı. 

*Her iki ismin de YÖK yönetmeliklerine göre gereken koşulları taşıdığına 

ilişkin belge bulunamadı. 

*Üniversite bütçesi ve kaynakları ile üretilen makine için ilgili patent 

başvurusunda ‘başvuru hak ve sahipleri’ arasında Rektör Bircan ve bazı 

öğretim üyeleri yer alırken,   

ADÜ yer almadı.239                                                                                         

● Diyanet İşleri Başkanlığı pazarlık yöntemini kullanabilmek için 90 bin adet 

bastırdığı, “Hayatın Tekrarı Yok” isimli kitap için 30 gün arayla iki farklı 

 
239

  O rektörle ilgili bir skandal daha: Projelerle yandaşlara para akmış. https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/o-
rektorle-ilgili-bir-skandali-daha-projelerle-yandaslara-para-akmis-7321369/ Erişim Tarihi:22.08.2022 

https://www.sozcu.com.tr/finans/doviz/euro/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=euro
https://www.sozcu.com.tr/haberleri/cumhuriyet/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=cumhuriyet
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/o-rektorle-ilgili-bir-skandali-daha-projelerle-yandaslara-para-akmis-7321369/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/o-rektorle-ilgili-bir-skandali-daha-projelerle-yandaslara-para-akmis-7321369/
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ihale düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermayesi 

İşletmesi, 8 Haziran’da, “Hayatın Tekrarı Yok” isimli kitabın basımı için 

ihale açtı.İhalede, kanunla belirtilen parasal limit olan 728 bin TL’nin 

altında kalan ihaleleri pazarlıkla yapabilmeye olanak sağlayan Kamu İhale 

Kanunu'nun 21/f maddesinden yararlanıldı. Sözleşme bedeli, aynı iş ikiye 

bölündüğü için 728 bin TL'lik sınırın altında kaldı ve pazarlık yöntemiyle 

aynı şirkete verildi.240 

● AKP’nin Aydın Milletvekili Adayı olan ve son olarak Bozdoğan İlçe Sağlık 

Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Yasemi Sarıçiçek, Nazilli Devlet 

Hastanesinin başhekim yardımcılığı görevine getirildi. Seçim döneminde 

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 

Sarıçiçek, AKP’nin milletvekili aday listesinde 8’inci sırada yer almıştı. 241 

● Bolu’nun Seben ilçesindeki İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve 

Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı için profesör alınacağı 

açıklandı. Verilen ilanda şu şartlar sıralandı: “Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri bölümü mezunu olup, doçentlik unvanını biyoloji bilim alanında 

almış olmak. Endüstriyel gıda bitkilerinde yerli çeşit ıslahına yönelik ulusal 

projeler yürütmüş olmak.”Yükseköğretim Akademik Arama’da yer alan 

bilgilere göre aranan şartlara uyan kişi ise Dekan Vekili Ekrem Gürel’in eşi 

Prof. Dr. Songül Gürel. Üniversitenin sitesinde yer alan bilgilere göre Prof. 

Dr. Songül Gürel, eşi Ekrem Gürel’in dekan vekili olduğu fen edebiyat 

fakültesi biyoloji bölümünde görev yapıyor. 2012 yılından beri ikinci 

öğretimine öğrenci alınmayan biyoloji bölümünde Songül Gürel ile birlikte 

16 profesör görev yaparken bölümdeki toplam akademisyen sayısı 27. 

Songül Gürel’in esas atandığı yer olan meslek yüksekokulunda ise 3 öğretim 

görevlisi bulunuyor.  242 

● Bazı ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerinde SGK’nin 1 milyar TL’ye yakın zarara 

uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında,  Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

Soruşturma kapsamında, Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun 

 
240

  Diyanet, ihaleyi istediği şirkete vermek için bir ayda iki defa ihale açtı. https://haber.sol.org.tr/haber/diyanet-
ihaleyi-istedigi-sirkete-vermek-icin-bir-ayda-iki-defa-ihale-acti-345724 Erişim Tarihi: 19.08.2022 

241
  AKP’den aday olan isim, devlet hastanesinde başhekim yardımcılığına atandı. 

https://www.krttv.com.tr/gundem/akpden-aday-olan-isim-devlet-hastanesinde-bashekim-yardimciligina-

h130644.html Erişim Tarihi: 03.08.2022 
242

  Dekanın eşine özel ilanla kadro https://www.birgun.net/haber/dekanin-esine-ozel-ilanla-kadro-399343 Erişim 
Tarihi: 17.08.2022 

https://haber.sol.org.tr/haber/diyanet-ihaleyi-istedigi-sirkete-vermek-icin-bir-ayda-iki-defa-ihale-acti-345724
https://haber.sol.org.tr/haber/diyanet-ihaleyi-istedigi-sirkete-vermek-icin-bir-ayda-iki-defa-ihale-acti-345724
https://www.krttv.com.tr/gundem/akpden-aday-olan-isim-devlet-hastanesinde-bashekim-yardimciligina-h130644.html
https://www.krttv.com.tr/gundem/akpden-aday-olan-isim-devlet-hastanesinde-bashekim-yardimciligina-h130644.html
https://www.birgun.net/haber/dekanin-esine-ozel-ilanla-kadro-399343
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bir dönem ortağı olduğu firmayı da kapsayan "finansal yük" tablosuna 

kaydedilen geri ödeme miktarının 20 milyon TL’yi geçtiği öğrenilmiştir. 243 

● ABD yönetimi, Ankara’nın Kavaklıdere ilçesinde yer alan Ankara 

Büyükelçiliği binasına 2013’te düzenlenen “intihar eylemi” sonrasında, 

elçilik yerleşkesinin daha güvenli bir bölgeye taşınması için arazi talebinde 

bulunmuştu. Talebin karşılanmasıyla Söğütözü’nde satın alınan arazide 

2017’de başlatılan inşaat, bu yıl tamamlandı. ABD’ye satılan arazinin de 

içinde yer aldığı parsel, Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve 

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ayrıldı. Gazi Üniversitesi, 2014’te payını 

TOKİ’ye devretti. TOKİ de araziyi 88 milyon dolara ABD’ye sattı. Arazinin 

satışıyla ilgili o dönem Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “AOÇ alanlarında 

Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı” şekilde inşa edilen büyükelçilik 

binasının mimari projelerine onay vermedi. Ankara 4. İdare Mahkemesi ise 

2019’da, Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, AOÇ arazisi için 

“yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Kararın gerekçesinde, “AOÇ 

arazilerinde ticaret ve konuta izin verilemez. Atatürk’ün şartlı bağışına 

aykırı işlem yapılamaz” denildi. Bu karara karşın büyükelçilik inşaatı devam 

etti. 244 

● Kamu payı tartışmalı bir şekilde yüzde 50’nin altına indirildiği için 

Sayıştay’ın denetleyemediği ancak kamu adına dev projelere imza atan 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, cami yaptırma derneklerine, 

iktidara yakın örgütlere, medya kuruluşlarına milyonlarca lira bağış ve 

yardım yaptı. Çamlıca Camii başta olmak üzere milyonlarca lira yardım 

aktarılan camilerin derneklerinde ise şirketin yöneticileri yönetim ve 

denetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. 245 

● AKP’den milletvekili aday adayı olduktan sonra AKP’li Üsküdar 

Belediyesi’nden birçok ihale alan Mehmet Tahir Tikici’nin firması, 12’nci 

ve en büyük ihalesini de Üsküdar Belediyesi’nden aldı. Üsküdar Belediye 

Başkanı Hilmi Türkmen ile yakın arkadaşlığı bulunan Tikici, belediyeye 89 

milyon 500 TL bedelli konut inşaatları yapacak. 246 

 
243

  SGK da 1 milyon liralık yolsuzluk: Bakanlık suç duyurusunda bulundu. https://www.birgun.net/haber/sgk-de-
1-milyar-liralik-yolsuzluk-bakanlik-suc-duyurusunda-bulundu-400099 Erişm tarihi: 23.08.2022 

244
  Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki ABD Büyükelçiliği'ne tepki: ‘Kaçak Saray’ neyse, elçilik odur. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ataturk-orman-ciftligi-arazisindeki-abd-buyukelciligine-tepki-kacak-
saray-neyse-elcilik-odur-1972695 Erişim Tarihi: 23.08.2022 

245
  Camilere ve yandaşlara milyonlarca lira bağış https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/camilere-ve-

yandaslara-milyonlarca-lira-bagis-1972751 Erişim Tarihi: 23.08.2022 
246

 AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden yakın arkadaşa rekor ihale https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/akpli-
uskudar-belediyesinden-yakin-arkadasa-rekor-ihale-1972992 Erişim Tarihi: 23.08.2022 

https://www.birgun.net/haber/sgk-de-1-milyar-liralik-yolsuzluk-bakanlik-suc-duyurusunda-bulundu-400099
https://www.birgun.net/haber/sgk-de-1-milyar-liralik-yolsuzluk-bakanlik-suc-duyurusunda-bulundu-400099
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ataturk-orman-ciftligi-arazisindeki-abd-buyukelciligine-tepki-kacak-saray-neyse-elcilik-odur-1972695
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ataturk-orman-ciftligi-arazisindeki-abd-buyukelciligine-tepki-kacak-saray-neyse-elcilik-odur-1972695
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/camilere-ve-yandaslara-milyonlarca-lira-bagis-1972751
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/camilere-ve-yandaslara-milyonlarca-lira-bagis-1972751
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/akpli-uskudar-belediyesinden-yakin-arkadasa-rekor-ihale-1972992
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/akpli-uskudar-belediyesinden-yakin-arkadasa-rekor-ihale-1972992
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● Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik 

şirketlerinin yönetim kurulları çift maaşlı isimlerle dolduruldu. 

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Zeynep Sakar ve 

Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürü Muhammed Çetin, Bereket 

Emeklilik’in; KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı 

Rüveyda Çiftçi ise Bereket Sigorta’nın yönetimine atandı. Her üç isim 

kamudaki görevlerinin yanı sıra Bereket’ten de aylık 12 bin TL huzur hakkı 

alıyor. İktidarın eski ve yeni siyasetçileri, bürokratları, AKP'lilerin 

yakınlarını zenginleştirme aracı olarak yönetim kurulu üyeliklerini kullanma 

alışkanlığı kamunun hemen her alanına yayıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri 

iştirakleri Bereket Sigorta ile Bereket Emeklilik şirketlerinin yönetimleri de 

AKP’li bürokratlarla dolduruldu. BirGün’ün ulaştığı bağımsız denetim 

raporları, TK Kooperatifleri iştiraklerinin yönetimindeki çift maaşlı isimleri 

gözler önüne serdi.247 

● Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılına az süre kala kitap 

ihalelerini sıklaştırdı. Ancak ihalelerin parçalara bölünmesi dikkat çekti. 

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çok sayıda ders kitabı için 

Sayıştay’ın usulsüzlük tespitinde bulunduğu pazarlık usulüyle ihaleye çıktı. 

Parçalara bölünen milyonlarca liralık ihalelerin her birini farklı bir şirket 

kazandı. 248 

● İrfan Fidan, İstanbul Başsavcısı olarak açtığı ve iddia makamı olarak tarafı 

olduğu Gezi davasında verilen tutuklama kararına ilişkin bireysel başvuruya 

Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak baktı, hak ihlali yok diye dosyayı reddetti. 
249 

● CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP’li belediyelere 

yönelik ekonomik kıskaç uygulaması yapıldığını söyledi. Genç, Hazine 

satışından elde edilen kaynakların yüzde 40’ının yasal olarak belediyeye 

aktarılması gereken bölümüne el konulduğunu kaydetti.250 

 
247

  Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakinde çift koltuksuz AKP’li kalmadı. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/tarim-kredi-kooperatifleri-istirakinde-cift-koltuksuz-akpli-kalmadi-
1973130 Erişim Tarihi: 24.08.2022 

248
  Yeni öğretim yılına basılacak ders kitapları için 'pazarlık usulü' ihale. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/yeni-ogretim-yilina-basilacak-ders-kitaplari-icin-pazarlik-usulu-ihale-

1973419 Erişim Tarihi: 25.08.2022 
249

  Skandal karar! 
https://twitter.com/ankaragaztecisi/status/1563422731332644866?s=24&t=xKe5h1BN2zxLNgHOf2oa0Q 
Erişim Tarihi:27.08.2022 

250
 Antalya'da yaklaşık 300 milyon liralık satıştan belediyeye aktarılması gereken paraya el konuldu. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/antalyada-yaklasik-300-milyon-liralik-satistan-belediyeye-
aktarilmasi-gereken-paraya-el-konuldu-1974435 Erişim Tarihi: 28.08.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/tarim-kredi-kooperatifleri-istirakinde-cift-koltuksuz-akpli-kalmadi-1973130
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/tarim-kredi-kooperatifleri-istirakinde-cift-koltuksuz-akpli-kalmadi-1973130
https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/yeni-ogretim-yilina-basilacak-ders-kitaplari-icin-pazarlik-usulu-ihale-1973419
https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/yeni-ogretim-yilina-basilacak-ders-kitaplari-icin-pazarlik-usulu-ihale-1973419
https://twitter.com/ankaragaztecisi/status/1563422731332644866?s=24&t=xKe5h1BN2zxLNgHOf2oa0Q
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/antalyada-yaklasik-300-milyon-liralik-satistan-belediyeye-aktarilmasi-gereken-paraya-el-konuldu-1974435
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/antalyada-yaklasik-300-milyon-liralik-satistan-belediyeye-aktarilmasi-gereken-paraya-el-konuldu-1974435
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● Ümraniye Belediyesi’nin 20 Temmuz 2022 tarihinde yaptığı, “Ümraniye 

Geneli Muhtelif Mahallerde Korkuluk ve Panel Çit Yapım İşi” ihalesinin 

sonucu belli oldu. 23 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre 

ihaleyi, “İrtem Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. + Öz Sistem Yapı İnş. 

Nak. Elekt. Mad. Otom. San. Tic. Ltd.Şti.” iş ortaklığı 6 milyon 940 bin 700 

TL’ye aldı. İrtem Mühendislik firması, eski AKP Erzincan Merkez İlçe 

Başkanı Tuna Güneş’e ait. Şirketin merkezi Erzincan Büyük Çarşı’da 

bulunuyor. Güneş’in iş ortağı olan ve Murat Dinar’a ait Öz Sistem şirketinin 

merkezi de aynı çarşıda bulunuyor. Ofis kapı numaralarının biri 235 diğeri 

ise 236. 251 

● AKP’nin büyükşehirleri kaybetmesinin ardından kaynak arayışına giren 

iktidara yakın vakıflara, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) 

Başkanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajans'ından hibe desteği sağlandı. 2022 

Erasmus Projeleri kapsamında TÜGVA ve TÜRGEV'e milyonlarca liralık 

hibe verildi. İktidar ve iktidar partili belediyelerce sağlanan ayrıcalıklarla 

gündeme gelen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), “2022 Yılı R1 Dönemi Erasmus + 

Gençlik Proje” destekleri kapsamında hibe almaya hak kazandı. Türkiye 

Ulusal Ajansı’ndan 2020 ve 2021 yıllarında toplam 272 bin 487 avro hibe 

alan TÜRGEV, 16 kuruluş içinde en fazla tutarda hibe alan üçüncü kuruluş 

oldu. 252 

● AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi, dönemin CHP'li belediye başkanı 

tarafından dar gelirli vatandaşlara toplu konut yapılması amacıyla aldığı 

arsayı satışa çıkardı.Denizli'nin en pahalı konut alanı içinde yer alan parselin 

hikâyesi 24 yıl önce başladı. O dönemin CHP'li Belediye  Başkanı Ali 

Marım, ‘Gecekondu Önleme Bölgesi' olan alanda Milli Emlak 

Müdürlüğü'ne ait 2 milyon metrekarelik arsa satın aldı. Yapılan protokolde 

arsanın satılamayacağı, ticari alana çevrilemeyeceği ve amacı dışında 

kullanılamayacağı şartı konuldu. Buna karşın tapuya şerh konulmadı. Alanın 

bir kısmında dar gelirliler için Umut konutları yapıldı. Kalan 450 bin 

metrekarelik arsa uzun süre boş durumda bekledi. Parsellere bölündü, 5 

kattan 15 kata çıkarıldı.Denizli'de konut alanı için arsa konusunda sıkıntı 

olduğunu savunan AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs 

 
251

  Ümraniye Belediyesi'nin korkuluk ihalesi 3'üncü kez AKP'li isme verildi.  
https://www.birgun.net/haber/umraniye-belediyesi-nin-korkuluk-ihalesi-3-uncu-kez-akp-li-isme-verildi-

400973 Erişim Tarihi: 31.08.2022 
252

  Hibe adı altında dövizle destek https://www.birgun.net/haber/hibe-adi-altinda-dovizle-destek-401078 Erişim 
Tarihi:01.09.2022 
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salgını döneminde yaptığı meclis toplantılarında alanın 370 bin metrekarelik 

bölümünü 33 ayrı parsele ayırdı. Merkezefendi İlçesi'ne bağlı Çakmak 

Mahallesi'nde yer alan arsaların 5 kat olan imar durumu da 15 kata çıkarıldı. 

Temmuz ayındaki belediye meclisi toplantısında CHP ve İYİ Partili 19 

üyenin ret oyuna karşılık AKP ve MHP'nin 38 oyuyla parsellerin satışına 

karar verildi.Tartışmalı parsellerin üçü dün satışa çıkarıldı.Satış onayının 

çıktığı meclis kararını yargıya taşıyan Denizli Mimarlar Odası, büyükşehir 

belediyesine çağrıda bulunarak satışın durdurulmasını istedi. Oda Başkanı 

Özlem Kabel yazılı bir açıklama yaparak, “Açılan davada yürütmeyi 

durdurma konusunda bir karar verilinceye kadar satış işlemlerinin 

durdurulması için büyükşehir belediyesine yazılı başvurduk” diye konuştu. 
253 

● Kamuya ait olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 31 

Ağustos tarihinde Merkez Ankara projesi için Kamuoyu Aydınlatma 

Platformu’na (KAP) bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Emlak Konut’un 

“Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama İnşaatı İşi” adı altında bir ihale 

düzenlediği, HB Grup İnşaat ile 26 Ağustos tarihinde KDV hariç 208 milyon 

TL’lik bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde de HB Grup İnşaat şirketinin iki ortağı olduğu ve bu ortakların 

da Sedat Varank ile Gülhan Düzgün Varank olduğu belirtiliyor. Şirketin 

sahiplerinden Sedat Varank ise aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank ile akraba. Varankların amca çocuğu olduğu ifade ediliyor. 

BirGün’ün ulaştığı HB Grup İnşaat’ın yetkilileri de Sedat Varank ile 

Mustafa Varank’ın akraba olduklarını doğrulayarak, “17 katlı bir inşaatı 

tamamlayacağız. En uygun teklifi biz verdiğimiz için ihaleyi biz aldık” diye 

açıklama yaptı. 254 

● Ankara’da haziran ayında etkili olan yoğun yağışın ardından zarar gören 

Esenboğa Havalimanı'nın onarım işi AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi 

Hamdi Balaban'ın şirketine verildi. Şirket ile Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü arasında 1 milyon 

188 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Şirketin, DHMİ Esenboğa 

Başmüdürlüğü’nden daha önce dört ihale daha aldığı belirlendi.255 

 
253

  AKP’li belediye, dar gelirlilere toplu konut yapılması amacıyla alınan arsayı parsellere ayırarak satışa çıkardı. 
https://t24.com.tr/haber/akp-li-belediye-chp-doneminde-dar-gelirlilere-toplu-konut-yapilmasi-amaciyla-
alinan-arsayi-parsellere-ayirarak-satisa-cikardi,1056700 Erişim Tarihi:02.09.2022 

254
  Varank’ın kuzeni köşeyi döndü. https://www.birgun.net/haber/varank-in-kuzeni-koseyi-dondu-401440 Erişim 

Tarihi:04.09.2022 
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  Esenboğa Havalimanı'nın onarım işi AKP'li Balaban'ın şirketine verildi. https://t24.com.tr/haber/esenboga-
havalimani-nin-onarim-isi-akp-li-balaban-in-sirketine-verildi,1057989 Erişim Tarihi:08.09.2022 
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● Başakşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda, Kanal İstanbul 

projesi güzergâhına oldukça yakın konumuyla dikkat çeken Bahçeşehir 

1’inci Kısım Mahallesi’ndeki belediyeye ait arazinin satışı gündeme geldi. 

14 bin metrekare büyüklüğündeki, imar planlarına “ticaret ve konut alanı” 

olarak işlenen arazinin belediyeye gelir getirmesi amacıyla satılacağı 

belirtildi. Arsa satışı için getirilen teklif, CHP’li ve İYİ Partili meclis 

üyelerinin ret oyu kullanmasına karşın, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin 

oy çokluğuyla kabul edildi ve arazinin satışı için AKP’li Belediye Başkanı 

Yasin Kartoğlu’na yetki verildi.256 

● AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, İBDA-C üyeliğinden mahkûm olan eski 

İBB BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sedat Taktak'ın şirketine 

41 milyon 200 bin TL’lik ihale verdi. Mülkiye müfettişlerinin 2002’de 

hazırladığı raporda radikal İslamcı örgüt İslami Büyük Doğu Akıncıları 

Cephesi (İBDA-C) üyesi olarak geçen, eski İBB BİMTAŞ Genel Müdür 

Yardımcısı Mehmet Sedat Taktak, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden 41 

milyon 200 bin TL’lik bir ihale aldı. Aynı şirket bugüne dek kamu kurumları 

ile yerel yönetimlerden tam 728 milyon 675 bin TL’lik 24 ihale aldı.257 

● Yap-işlet-devret programının öne çıktığı özelleştirme politikalarıyla birçok 

stratejik kurumun direkt yabancı şirketlere satışı da gerçekleşti. Tekgıda-İş 

Sendika Akademisi'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı verilerinden 

derlediği raporuna göre 1986-2022 döneminde Türkiye'de 71 milyar dolarlık 

özelleştirme yapıldı. Bu tutarın 46.1 milyar dolarlık bölümü hisse satışı, 17.8 

milyar dolarlık bölümü tesis, işletme satışı veya devri, 688.5 milyon dolarlık 

bölümü otel, sosyal tesis satışı veya devri, 4.2 milyar dolarlık bölümü 

taşınmaz satışı, 745.2 milyon dolarlık bölümü diğer varlıkların satışı veya 

devri, 1.4 milyar dolarlık bölümü de diğer kamu kurumlarına devir 

biçiminde gerçekleşti.258 

● AKP iktidarları boyunca çoğu “adrese teslim” 200’ü aşkın değişiklik yapılan 

Kamu İhale Kanunu’nda 2018 yılında yapılan bir değişiklik “İhalesiz, 

denetimsiz” dev harcamaların kapısını açtı. Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ihalesiz istisna alımları yapılmasını 

düzenleyen madde yeniden düzenlendi. Erdoğan’ın da bu alımlara karar 

 
256

  Kanal vurgunu devam ediyor! 
https://www.birgun.net/haber/kanal-vurgunu-devam-ediyor-402042 Erişim Tarihi:09.09.2022 

257
  AKP’li Zeytinburnu Belediyesi'nden eski İBDA-C’li Taktak'ın şirketine 41 milyon 200 bin TL’lik ihale 

https://t24.com.tr/haber/akp-li-zeytinburnu-belediyesi-nden-eski-ibda-c-li-taktak-in-sirketine-41-milyon-200-

bin-tl-lik-ihale,1057241 Erişim Tarihi:05.09.2022 
258

  Rapor: Son 36 yılda Türkiye'de 71 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. https://t24.com.tr/haber/rapor-son-36-
yilda-turkiye-de-71-milyar-dolarlik-ozellestirme-yapildi,1057226 Erişim Tarihi:05.09.2022 
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vermesinin yolu açılınca kamu kaynakları ile yapılan savunma amaçlı 

harcamalar bir anda patladı. 5 yıllık harcama toplamı 85 milyar TL’ye 

dayandı.259 

● İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 

mülkiyetini İBB'den alarak Hazine'ye devrettiği Fehime Sultan ve Hatice 

Sultan yalılarındaki 'restorasyon'a dair görüntüler ortaya çıktı.İBB Genel 

Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Fehime ve Hatice Sultan yalılarının 

Hazine'ye devredilmesinin nedenini paylaştı:" 'Restorasyon' bahanesiyle 4 

bin 500 m2 alan 39 bin m2'ye çıkarılıp kaçak imalatla imar vurgununa 

dönüşmüş."260 

● AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün İl Başkanı Mehmet Emin 

Öz, 2020 yılında değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen bir 

makam aracı satın aldı. AKP İl Başkanlığı’nın bütçesinden alınan aracın, il 

başkanının makam aracı olarak kullanacağı açıkladı. Ancak AKP İl 

Başkanlığı adına kaydettirilmesi gereken aracın, İl Başkanı Mehmet Emin 

Öz’ün şoförü Zafer Said Şimşek’in üzerine kaydettirildiği ortaya çıktı.261 

● İstanbul Boğazı'nda son dönemde artan kaçak yapılaşma farklı bir boyut 

kazandı. Kanuna göre, kaçak inşaat yapan ve göz yumanlara hapis cezası var 

ancak mühürlenen mülklerde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. 

Bunun bir örneği de Sarıyer'de yaşanıyor. CHP lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun ‘beşli çete' olarak nitelendirdiği müteahhitlerden biri olan 

MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal'ın Sarıyer'deki kaçak inşaatı 

tüm hızıyla sürüyor.262 

● AKP’li yerel yönetimler 2017 yılı itibarıyla 15 Temmuz’un her 

yıldönümünde Türkiye'de giderek derinleşen yoksulluğu yok sayan fahiş 

harcamalara imza attı. Türkiye’nin en borçlu belediyesi AKP’li Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz gününde gerçekleştirilecek etkinlikler 

için 705 bin TL harcarken Altındağ Belediyesi’nin de 15 Temmuz için 

kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. AKP’li Asım Balcı idaresindeki Altındağ 

Belediyesi’nce gerçekleştirilen ve 8 Eylül’de sonuç ilanı yayımlanan, “15 

 
259

  Örtülü ödenek bile yaya kaldı https://www.birgun.net/haber/ortulu-odenek-bile-yaya-kaldi-401657 Erişim 
Tarihi:06.09.2022 

260
  İBB'nin el konan yalıları: Otel şantiyesine dönüştürülmüş https://www.birgun.net/haber/ibb-nin-el-konan-

yalilari-otel-santiyesine-donusturulmus-401656 Erişim Tarihi:06.09.2022 
261

  AKP’de makam aracı skandalı https://www.birgun.net/haber/akp-de-makam-araci-skandali-401589 Erişim 
Tarihi:05.09.2022  
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   'Beşli çete'den Mehmet Nazif Günal'ın Boğaz'daki ruhsatsız kaçak inşaatı durdurulamıyor. 

https://www.birgun.net/haber/besli-cete-den-mehmet-nazif-gunal-in-bogaz-daki-ruhsatsiz-kacak-insaati-
durdurulamiyor-401891 Erişim Tarihi:07.09.2022 
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Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Organizasyonu” 

ihalesinde yarım milyon liralık sözleşmeye imza atıldı.263 

● Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 kentteki kamuya ait tam 

499 arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Bakanlık, 499 arsanın 21 ve 22 Eylül 

tarihlerinde yüzde 25 peşinat ve 24 ay taksitle satılacağını açıklandı. Bazı 

kentlerde yeşil alanların da konut alanı olarak satışa çıkarıldığı görülürken 

turizm bölgelerinde de çok sayıda arazi satılacak. Satılacak 499 arazinin 

toplam büyüklüğü yaklaşık 5 milyon metrekare. Bu da yaklaşık 700 futbol 

sahasına denk geliyor. Ayrıca bu arazi satışlarından en az 2 milyar 700 

milyon TL gelir elde edilmesi planlanıyor. Satılacak arazilerin 19’u da 

İstanbul’da. Küçükçekmece, Şile, Tuzla ve Sancaktepe'deki hazine arazileri, 

21 Eylül Çarşamba günü açık arttırma ile KDV'den muaf, yüzde 25 peşinat 

ve 24 ay vadeli şekilde satışa sunulacak. Satışa çıkacak arsaların tahmini 

bedeli, 164 bin 430 TL ile 101 milyon lira arasında değişiyor.Bakanlık, 

turizm kenti Muğla’nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas ilçelerinde 

toplam 82 arazi satacak. Bu arazilerin bir kısmının da yeşil alanlarda da 

kaldığı ve imar planlarına da konut ve turizm alanı olarak işlendiği bildirildi. 

Ayrıca, Antalya’nın Döşemealtı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde de 4 arazi 

satılacak.İzmir’în Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinin de arasında yer 

aldığı birçok ilçesinde de 21 arsanın satılacağı, Aydın’ın ise turizm merkezi 

olan Didim ve Kuşadası ilçelerinde ise 9 arazinin satılacağı duyuruldu.264 

● Bayrampaşa Belediyesi’nin, Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesine göre 

davet usulüyle yaptığı, “Spor Etkinlikleri” ihalesinin sonucu belli oldu. İhale 

ilanı yapılmadan, sadece davet edilen 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi, 

“Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şirketi” aldı. İhaleyi 

354 bin 800 TL’ye üstlenen firma Bayrampaşa Belediyesi ile 29 Ağustos 

2022 tarihinde sözleşme imzaladı. Bayrampaşa Belediyesi’nin 28 Şubat 

2022 tarihinde yaptığı, “Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi” ihalesini de aynı 

firma, 426 bin TL’ye almıştı. İlk ihaledeki işin süresi, 1 Mart 2022- 31 

Ağustos 2022 tarihleri arasında 6 aylık dönemi, ikinci ihale ise 1 Eylül 2022 

– 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki 4 aylık dönemi kapsıyor. Bir başka 

 
263

  Belediyeden bütçeye darbe https://www.birgun.net/haber/belediyeden-butceye-darbe-402170 Erişim 

Tarihi:10.09.2022 
264

  Kasa boşalınca arsa satışı hızlandı https://www.birgun.net/haber/kasa-bosalinca-arsa-satisi-hizlandi-402180 
Erişim Tarihi: 10.09.2022 
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ifadeyle aynı yıl içinde yapılacak olan spor etkinlikleri toplamı 780 bin 800 

TL’ye iki parça halinde aynı şirkete verilmiş oldu.265   

● Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temeli 2013 yılında atılan ve hâlâ 

bitirilemeyen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesi’nde yeni 

bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. 2017’de hattın “Uşak-Polatlı” kısmının 

üstyapı ve elektromekanik işlerinin ihalesini alan KMB Metro İnşaat, 

2019’da ekonomik yetersizliği nedeniyle haklarını kullanarak sözleşmeyi 

feshetti. Firma, 2020 yılında ekonomik açıdan toparlandığını belirterek 

sözleşmeye kaldığı yerden devam etme isteğiyle bakanlığa başvurdu. 

Firmaya bir yanıt vermeyen bakanlık, Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğü’nce, 6 Ekim 2020 tarihinde “Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren 

Projesine İlişkin Yapım İşi” ihalesine çıktı. Yaklaşık maliyeti 3 milyar dolar 

olan ihale, 14 Ekim’de “pazarlık usulüyle” 2 milyar 163 milyon dolar 

bedelle ERG İnşaat’a verildi. Proje, bakanlığın yatırım programına “dış 

finansmanlı proje” olarak alındı ve yapım işi için İngiltere ile 2.3 milyar 

dolar tutarında finansman kredisi anlaşması imzalandı.Öte yandan 

uluslararası finansmanlı işlerde Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme 

Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) kurallarına göre ihale şartnamesi 

hazırlanması gerekirken bakanlıkça hazırlanan şartnamede bu kurallara 

uyulmadığı da görüldü. PRAG’a göre, dış finansman kredili ihalelerde 5 

milyon Avro’nun üzerindeki her ihalenin “açık ihale” usulüyle yapılması 

gerekirken, ERG İnşaat’a verilen ihalede pazarlık usulü kullanıldı. Ayrıca, 

PRAG kurallarına göre ihalenin en düşük teklifi veren istekliye değil; 

ekonomik açıdan “en avantajlı teklifi veren” istekliye verilmesi gerekirken 

YHT ihalesinde en düşük teklifi veren ERG lehine ihale kararı alındı. 

İhalede teknik yeterlilik kriteri de aranmadı. 266 

● Antep’te Semih Giray isimli doktorun usulsüz belgeyle elde ettiği "Profesör" 

unvanını kullanarak yedi yıl boyunca hem üniversite hastanesinde hem de 

özel muayenehanesinde hasta muayene ettiği ortaya çıktı. Gaziantep 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda görevli doktor Semih 

Giray, 2015 yılında doçentlikten profesörlüğe yükseldi. Bu unvanla yedi 

yıldır görev yapan Giray’ın, unvanını hak etmeden elde ettiği iddia edildi. 

İddiaların artmasının ardından üniversite tarafından bir yetkili, soruşturmacı 

 
265

  AKP'li Bayrampaşa Belediyesi'nden AKP yöneticisinin şirketine 2'nci ihale 
https://www.birgun.net/haber/akp-li-bayrampasa-belediyesi-nden-akp-yoneticisinin-sirketine-2-nci-ihale-

402416 Erişim Tarihi:12.09.2022 
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  Yargı 'istisna' dedi: Bir adrese teslim ballı ihale daha! https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yargi-istisna-
dedi-bir-adrese-teslim-balli-ihale-daha-1979890 Erişim Tarihi:12.09.2022 
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olarak görevlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından, rektörlüğün 

görevlendirdiği incelemeci 13 Haziran’da konuyla ilgili raporunu 

tamamladı. Raporda, Giray’ın doçentlikten profesörlüğe geçişte sahip 

olması gereken, “Yurtdışı akademik kuruluşlarından birinde kendi alanında 

üç ay görev yapma” ve “Uluslararası geçerliliği bulunan bir yayında 

çalışmasının yer alması” kriterlerini karşılamadığı vurgulandı. Giray’ın bir 

makale yayını yoluyla unvanını aldığı ancak makalesinin yayımlandığı 

yayının da akademisyenlik kariyeri için uygun kriterleri karşılamadığı 

belirlendi. 267 

● Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nce 17 

Haziran’da gerçekleştirilen ihale kapsamında yedi şirket teknik şartnameyi 

inceledi. İhaleye ise beş şirket teklif verdi. Başkanlık, “Hz. Osman’a Nisbet 

Edilen Mushaf-ı Şerif” eserinin basım maliyetini 688 bin TL olarak 

öngörürken ihaleye verilen en yüksek teklif 645 bin TL, en düşük teklif ise 

425 bin TL oldu. İdare, ihaledeki en düşük teklifin sahibi İhlas Gazetecilik 

ile 17 Ağustos’ta sözleşme imzaladı. Yayın politikası itibarıyla “iktidara 

yakın gazete” olarak konumlandırılan Türkiye Gazetesi’nin yayın sahibi 

İhlas Gazetecilik’in Diyanet’ten aldığı ihalelerin büyüklüğü de dikkat 

çekiyor. Şirketin, 2011 ve 2022 yıllarını da kapsayan 11 yıllık dönemde 

Diyanet’ten, ikisi iş ortaklığı ile 12’si ise tek başına olmak üzere toplam 14 

ihale aldığı öğrenildi. İhalelerin maliyeti ise kayıtlara, 60 milyon 939 bin 

218 TL olarak geçti.268 

● AKP'li Başakşehir Belediyesi, AKP Milletvekili Vahit Kiler'in şirketinin 

ortağı olduğu Tureks Turizm'den 168 milyon TL'ye araç kiraladı. 15 

Ağustos'ta yapılan ihalede 3 şirketin teklifi kabul edilirken kazanan AKP 

Milletvekili Vahit Kiler'in Kiler Holding şirketinin de ortağı olduğu Tureks 

Turizm Taşımacılık şirketi oldu.269 

● Kamuoyunda “Beşli çete” olarak adlandırılan şirketlerden Cengiz Holding’e 

son 11 yılda milyarlık ihaleler yağdı. Cengiz İnşaat’ın 2011-2022 

döneminde kamudan aldığı ihaleleri inceleyen CHP milletvekili Murat 
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  Yedi yıl boyunca hasta muayene etmiş: Usulsüz belgeyle profesör yapıldı https://www.birgun.net/haber/yedi-
yil-boyunca-hasta-muayene-etmis-usulsuz-belgeyle-profesor-yapildi-402465 Erişim Tarihi: 13.09.2022 

268
  Diyanet, İhlas’a ihale ‘pasladı’ https://www.birgun.net/haber/diyanet-ihlas-a-ihale-pasladi-402479 Erişim 

Tarihi:13.09.2022 
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  Başakşehir Belediyesi, AKP Milletvekili Vahit Kiler'in şirketinden 168 milyon TL'ye araç kiraladı. 
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Emir’in çalışmasına göre şirketin kamudan aldığı 19 milyar 717 milyon TL 

maliyetli 34 dev ihaleden yalnızca ikisinde açık ihale yöntemi kullanıldı.270 

● Kamu kurumları ile yerel yönetimlerce gerçekleştirilen ve ‘tanıdık’ 

şirketlere verilen ihalelere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İstanbul 

Pendik Belediyesi’nin milyonluk asfalt ihalesini, AKP’den aday adayı olan 

Muharrem İleri’nin firması kaptı. Üstelik bu ilk ihale de değil. AKP’li 

Ahmet Cin’in idaresindeki Pendik Belediyesi, 8 Ağustos tarihinde ilçe 

genelinde “Asfalt Yama Yapılması” başlığıyla bir ihale açtı. Kamu İhale 

Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, ihale 88 milyon 350 bin TL’lik teklifle, 

‘Kutlu Yol Asfalt’ isimli şirkete gitti. 20 Eylül’de sözkonusu firma ile 

AKP’li belediye arasında sözleşme imzalandı.271 

● AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon ihalelerini 

kurucusu olduğu GES Ajans aracılığıyla toplayan AKP’li Gökhan Meriç’in, 

bu kez de kurucusu olduğu bir başka şirket aracılığıyla belediyeden ihale 

aldığı ortaya çıktı. Belediyenin, “Çocuk Festivali” ihalesini 702 bin TL’ye 

alan AKP eski il yöneticisi Meriç’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 

aldığı ihalelerin toplamının 5,2 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi. 

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan ve 17 yıldır AKP’li başkanlarca 

yönetilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tartışmalı ihalelerine bir yenisi 

daha eklendi. AKP’li Tahir Büyükakın idaresindeki belediyenin, “Çocuk 

Festivali” ihalesinin, uzun yıllar AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi 

olarak görev yapan Gökhan Meriç’e verildiği öğrenildi.272 

● AKP’nin yönetimindeki belediyelerin tartışmalı harcamalarına her gün bir 

yenisi ekleniyor. Borç batağındaki AKP’li İstanbul Başakşehir Belediyesi, 

kapalı pazar yeri ve katlı otopark yapılması için tam 294 milyon 500 bin TL 

harcayacak. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Başakşehir 

Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 7 Haziran’da “Güvercintepe 

Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Yapılması” işi için ihaleye çıktı. AKP’li 

belediye, inşaatın ‘yaklaşık maliyeti’ni 273 milyon 392 bin TL olarak 

belirledi. Ancak ihale, 294 milyon 500 bin TL’lik teklifle, ‘Makro Yol Yapı 

 
270

  Cengiz’e 11 yılda milyarlar aktı https://www.birgun.net/haber/cengiz-e-11-yilda-milyarlar-akti-403127 Erişim 
Tarihi:19.09.2022 

271
  Aday olamadı ‘köşelik’ oldu https://www.birgun.net/haber/aday-olamadi-koselik-oldu-403612 Erişim 

Tarihi:23.09.2022  
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  Kendi aralarında ‘organize’ olmuşlar. https://www.birgun.net/haber/kendi-aralarinda-organize-olmuslar-
403611 Erişim Tarihi:23.09.2022 
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Sanayi’ isimli şirkete gitti. AKP’li Yasin Kartoğlu yönetimindeki idare ile 

şirket arasında 19 Eylül’de sözleşme imzalandı.273 

● 2021 yılında 2 milyar 104 milyon TL gelir elde eden ancak devasa gelirine 

karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında bırakılan Diyanet Vakfı’nın 

ticari işletmesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayın Matbaacılık, MEB’in 

1,5 milyon TL’lik ihalesini üstlendi. Şirketin 2017 itibarıyla kamudan aldığı 

ihalelerin toplam maliyeti, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ihalesinin 

ardından 4 milyon 638 bin 250 TL’ye ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 27 

Haziran’da, “Eşleştirme Kartları Basım” ihalesi açtı. MEB 2’nci Akşam 

Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezi koordinesinde, pazarlık 

yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleyle 11 şirket ilgilendi. İhaleye teklif veren 

şirket sayısı ise üç oldu. Teklifi geçerli sayılan şirketler arasında Türkiye 

Diyanet Vakfı’nın ticari işletmesi TDV Yayın Matbaacılık da yer aldı. 

MEB’in 1,5 milyon TL’lik ihalesini kazanan TDV Yayın Matbaacılık’ın 

kamu ihale geçmişi de dikkati çekti. Şirketin, Ekim 2017-Temmuz 2022 

döneminde kamudan toplam altı adet ihale aldığı öğrenilirken ihalelerin 

içeriği, ihaleyi gerçekleştiren kurumlar ve sözleşme bedelleri şöyle 

kaydedildi: 

♦ Boyama Seti Çantası, Şahinbey Belediyesi: 1 milyon 767 bin TL 

♦ Eğitim Materyali Baskı Hizmeti, MEB: 516 bin TL 

♦ Modern Toplumda Görgü Kuralları Kitabı, Şehitkamil Belediyesi: 

300 bin TL 

♦ Kitap Basım Hizmeti, Amasya Belediyesi: 46 bin TL 

♦ Kitap Satın Alınacak, Şahinbey Belediyesi: 891 bin TL 

♦ Eşleştirme Kartları Basım, MEB: 1 milyon 599 bin TL274 

● AKP’nin ekonomik krizi önlenemez hale getiren politikaları, milyonlarca 

yurttaşı yoksulluğa sürüklerken, 1 milyar TL'nin üzerinde borcu olan AKP’li 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarları Balkan gezilerine 

götürmesi; ayrıca Başkan Yücel Yılmaz’ın Habitat toplantısı için AKP il 

 
273

  Milyonluk ihaleler ile AKP’liyi ‘ihya’ ettiler! https://www.birgun.net/haber/milyonluk-ihaleler-ile-akp-liyi-
ihya-ettiler-403609 Erişim Tarihi:23.09.2022 
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  Diyanet Vakfı’na milyonlar yağıyor https://www.birgun.net/haber/diyanet-vakfi-na-milyonlar-yagiyor-403480 

Erişim Tarihi:22.09.2022 
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başkanı ve AKP Milletvekilleri de dahil 11 kişilik heyetle ABD'ye geziye 

gitmesi dikkat çekti. 

► 15 Şubat 2022'de alınan kararla İsviçre'nin Malmö kentine 

ziyaret düzenlendi. Toplantıya katılacak 3 kişinin tüm masraflarını belediye 

karşıladı. 

►14-18 Mart'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine Dünya Çevre 

Eğitim Kongresine genel sekreter yardımcısı, çevre koruma dairesi, zabıta 

başkanları, çevre koruma ve iklim değişikliği şube müdür vekili ve Balıkesir 

Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi katıldı. Giderleri belediye ödedi.  

►30 Haziran 7 Temmuz arasında Belgrad'a ziyaret planlandı. 

Geziye AKP'li Başkan Yücel Yılmaz, AKP'li Milletvekili Pakize Mu tlu 

Aydemir, meclis üyeleri ve personelin gitmesine karar verildi. Konaklamayı 

belediye karşıladı. 

►5-13 Haziran'da Erasmus projeleri kapsamında İspanya 

Malaga'daki çalıştaya da 3 kişi gönderildi. 

►12-18 Haziran 2022 tarihleri arasında Avusturya ve Hırvatistan'a 

düzenlenen yurt dışı teknik çalışma ziyaretine genel sekreter yardımcısı 

gönderildi. 

►AB Genişleme Günü toplantısı için 7 Temmuz'da Brüksel'e 

gidilmesi karar alındı. Başkan Yılmaz'ın yanı sıra AKP'li vekil Yavuz Subaşı 

da katıldı. 

►21-27 Eylül'de Slow Food toplantısı İtalya Torino'da düzenlendi, 

1 personel katıldı. 

►15-19 Ekim tarihlerinde Fransa Paris'te Paris 2022 Gıda Fuarı'na 

genel sekreter yardımcısı, kırsal hizmetler daire başkanı, şube müdür vekili, 

ziraat teknikeri gibi personellerin katılmasına karar verildi. 

►26-30 Eylül tarihlerinde İtalya Verbania'da Doğa Kültür ve İklim 

Çevre değişikliğinde Sürdürülebilirlik' teması ile bir toplantı yapılacağı ve 

iki katılımcının giderlerinin belediye bütçesinden ödeneceği açıklandı.275 

● Sayıştay, 2021 yılı denetim sonuçlarını açıkladı. Kurumun, denetlediği 

kurumlar arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mali tablosu da 
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  AKP’li belediyenin yurt dışı gezileri gündem oldu: ABD, İsviçre, Balkanlar turu… 
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediyenin-yurt-disi-gezileri-gundem-oldu-abd-isvicre-balkanlar-turu-
403973 Erişim Tarihi:26.09.2022 
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ortaya çıktı. Rapora göre, Diyanet’e 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu ile toplam 12 milyar 977 milyon 926 bin TL ödenek verildi. Bu 

ödeneğin yüzde 81,88’i personel giderlerine, yüzde 14,35’i Sosyal Güvenlik 

Kurumu devlet primi giderlerine, yüzde 2,20’si mal ve hizmet alım 

giderlerine ayrıldı. 2021 mali yılı sonunda gerçekleşen 13 milyar 39 milyon 

381 bin TL’lik harcamanın yüzde 81,27'sini personel giderlerinin 

oluşturduğu kaydedildi.Bazı mal alımları ve yapım işlerinde Diyanet’in 

mevzuata göre yapması zorunlu sözleşmeyi yapmadığı ortaya çıktı.276 

● Sayıştay Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait incelemelerine 

ait raporunu yayımladı. Denetim raporunda, bakanlık tarafından ihaleye 

açılan 9 yapım işinin ihale sonuçlarının EKAP’ta yer almadığı bilgisi verildi. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi CHP milletvekili 

Ulaş Karasu, "Özellikle Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyollarda, 

havalimanlarında beşli çete dediğimiz müteahhitlere ballı ihaleleri 

dağıttılar" dedi.277 Ayrıca raporlar, kurumun milyarlarca TL’lik hesap 

hataları ile yönetildiğini, bağlı birimlerinin ise kanuna aykırı ihalelerle yüz 

milyonlarca TL’yi yok ettiğini ortaya koydu. Rapora göre, ‘yap, işlet, 

devret’ (YİD) ihale sisteminde dokümanların ihaleden önce oluşturulması 

ve mevcut mevzuatlara uygun olması gerekirken Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı bu kurala uymadı.278 

● Erdoğan’ın Etlik Şehir Hastanesi’ni övmesinden saatler sonra Sayıştay, 

Sağlık Bakanlığı’na ilişkin denetim raporunu yayımladı. Raporda, 

garantilere ilişkin usulsüzlükler ayrı başlıklar halinde verildi. Burada 

sözleşmelerde görevli şirkete verilmesi öngörülen garanti tutarlarının 

muhasebeleştirilip raporlanmadığı” ifade edildi. Ayrıca, “şehir hastaneleri 

projelerinde şirketler tarafından yapılmayan veya bakanlık tarafından 

yaptırılmayan imalatlar için toplam yatırım tutarlarında değişikliğe 

gidilmediği” kaydedildi. Raporda, bazı şehir hastanelerini yapan 

firmalardan; çamaşır, yemek, laboratuvar ve görüntüleme gibi hizmetler için 

kullanılan doğalgaz, elektrik ve su giderlerinin mahsup edilemediği 

belirtilerek “Ödemelerin mahsubu için idare tarafından ölçümlerinin 

 
276

  Hayat kısa Diyanet harcıyor: 13 milyar TL https://www.gercekgundem.com/siyaset/358603/hayat-kisa-
diyanet-harciyor-13-milyar-tl Erişim Tarihi:29.09.2022 
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  Bakanlık kaybetti... İşte Sayıştay'ın ortaya çıkardığı 'gizlenen' ihaleler 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bakanlik-kaybetti-iste-sayistayin-ortaya-cikardigi-gizlenen-ihaleler-
1986552 Erişim Tarihi:29.09.2022 
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  'Yap-işlet-devret' projeleri için 560 milyon TL’lik usulsüzlük yapılmış 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yap-islet-devret-projeleri-icin-560-milyon-tllik-usulsuzluk-yapilmis-
1986911 Erişim Tarihi:30.09.2022 
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https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yap-islet-devret-projeleri-icin-560-milyon-tllik-usulsuzluk-yapilmis-1986911
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yapılması, ölçüm yapılamıyorsa teknik bir çalışma ile bu giderler için 

fiyatlandırma yapılarak görevli şirketin hizmet ödemelerinden mahsubunun 

yapılması gerekmektedir” önerisine yer verildi. Raporda çeşitli şehir 

hastanelerine ilişkin usulsüzlükler de isimleri verilerek yer aldı. Buna göre 

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tüp bebek işlemleri 

ile ilgili olarak görevli şirket tarafından laboratuvar hizmeti sunulmamasına 

karşın bu hizmet altında “garanti ödemesi” yapıldı. Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi ve 

Konya Şehir Hastanesi için görevli şirket tarafından ticari alan olarak 

kullanılması için verilen yerler, bakanlığın öngördüğü alanı aştı. Bu ticari 

alanlara sözleşmeye aykırı olarak daha fazla yer verildi.  Yozgat, Mersin, 

Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Bilkent, Bursa, Konya, 

Tekirdağ ve İkitelli şehir hastanelerinde de yer teslimi yapılmadan inşaata 

başlandı.279 

● Enflasyonda yukarı yönlü yükseliş sürerken, hayat pahalılığı vatandaşı can 

evinden vurmaya devam ediyor. Milyonlarca ücretli çalışan ve emekli geçim 

sıkıntısıyla yaşarken Sayıştay’ın 2020 denetim raporundaki verilere göre; 

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 2,8 milyar lira olan toplam harcaması 

3,7 milyar liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 

milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 

milyon liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 314 milyon 560 bin 

579 lira olan personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 

milyon 773 bin 241 liraya çıktı.280 

● Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 8 Temmuz 

tarihinde açılan akademik ilanda, üniversiteye 127 akademisyen alınacağı 

duyuruldu. İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nün “Maliye Teorisi Anabilim 

Dalı” için açılan doktor öğretim üyesi kadrosuna, Aydın İktisat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı’nın eşi Özgül Sarılı atandı.Daha önce 

MHP MYK üyesi ve eski Milletvekili Deniz Depboylu’nun oğlu Kağan 

Depboylu’nun torpille araştırma görevlisi yapıldığı Aydın Adnan Menderes 

 
279

  Erdoğan’ın övdüğü şehir hastanelerindeki usulsüzlükleri Sayıştay da sayamadı 
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdoganin-ovdugu-sehir-hastanelerindeki-usulsuzlukleri-sayistay-da-
sayamadi-1986860 Erişim Tarihi:30.09.2022 

280
  Hayat pahalılığı Saray'ı vurmamış | Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Beştepe'nin günlük harcaması 10 milyonu 

buldu https://www.gercekgundem.com/gundem/358547/hayat-pahaliligi-sarayi-vurmamis-sayistay-raporu-
ortaya-cikardi-bestepenin-gunluk-harcamasi-10-milyonu-buldu Erişim Tarihi:28.09.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdoganin-ovdugu-sehir-hastanelerindeki-usulsuzlukleri-sayistay-da-sayamadi-1986860
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdoganin-ovdugu-sehir-hastanelerindeki-usulsuzlukleri-sayistay-da-sayamadi-1986860
https://www.gercekgundem.com/gundem/358547/hayat-pahaliligi-sarayi-vurmamis-sayistay-raporu-ortaya-cikardi-bestepenin-gunluk-harcamasi-10-milyonu-buldu
https://www.gercekgundem.com/gundem/358547/hayat-pahaliligi-sarayi-vurmamis-sayistay-raporu-ortaya-cikardi-bestepenin-gunluk-harcamasi-10-milyonu-buldu
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Üniversitesi benzer bir iddiayla gündemde. Bu kez de üniversitede bir 

dekanın eşi, özel ilanla doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı.281 

● TOKİ, 385 milyon liralık büyük bir ihaleyi daha kimselere duyurmadan özel 

olarak davet ettiği iki müteahhide verdi. İmzalanan sözleşmeye göre her bir 

daire için müteahhitlere 818 bin TL ödenecek. Arazi bedeli bu rakama dahil 

değil.282 

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bugün yaptığı açıklamada, 

Datça'da kamuya ait 17 ayrı arsanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın onayıyla satışa çıkarıldığını anımsattı.Öztunç, “Datça, 

Türkiye’nin en bakir turizm bölgelerinden birisi. Maalesef Datça’yı da 

birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Mayıs 

2022 tarihli kararı ile Datça’da 17 ayrı parsel satılığa çıkarıldı, 

özelleştiriliyor. EÜAŞ ve TEÜŞ’a ait, Maliye Bakanlığı’na ait koylar, 

denize sıfır alanlar, Hazine arazileri şimdi özelleştirilecek, satılacak” diye 

konuştu. 283 

● CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çanakkale Köprüsü'nün 

yapımında kamu zararının 306 milyon 819 bin 90 Euro olduğunu iddia 

etti.Suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Yavuzyılmaz, "AK Parti tarzı 

yap-işlet-devret hilesi. Çanakkale Köprüsü işinin yapım süresinin, şirkete ek 

işletme süresi verilecek şekilde mevzuata aykırı başlatıldığını yapıldığını 

tespit ettik. Kamu zararı: 306.819.090 Euro! Suç duyurusunda bulundum!" 

dedi.284 

● CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kuzey Marmara 

Otoyolu’nda; Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil Odayeri-Paşaköy Arası 

Yapım İşi’nin yapım süresi başlangıcının, şirkete ek işletme süresi verilecek 

şekilde hileli düzenlendiğinin tespit edildiğini belirterek suç duyurusunda 

 
281

  Dekan eşine özel kadro https://www.birgun.net/haber/dekan-esine-ozel-kadro-404351 Erişim 
Tarihi:29.09.2022 

282
  TOKİ 396 konut için gizli ihale yaptı https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/toki-396-konut-icin-gizli-

ihale-yapti-7385681/ Erişim Tarihi:27.09.2022 
283

  Kamuya ait 17 arsa satışa çıkarıldı: 'AKP Datça’yı yağmalamak istiyor' 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/17-ayri-arsa-satisa-cikarildi-akp-datcayi-yagmalamak-istiyor-1942392 
Erişim Tarihi:01.06.2022 

284
  CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'dan Çanakkale Köprüsü için suç duyurusu 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-deniz-yavuzyilmazdan-canakkale-koprusu-icin-suc-duyurusu-
1982349 Erişim Tarihi:18.09.2022 

https://www.birgun.net/haber/dekan-esine-ozel-kadro-404351
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/toki-396-konut-icin-gizli-ihale-yapti-7385681/
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/toki-396-konut-icin-gizli-ihale-yapti-7385681/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/17-ayri-arsa-satisa-cikarildi-akp-datcayi-yagmalamak-istiyor-1942392
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-deniz-yavuzyilmazdan-canakkale-koprusu-icin-suc-duyurusu-1982349
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-deniz-yavuzyilmazdan-canakkale-koprusu-icin-suc-duyurusu-1982349
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bulundu. Yavuzyılmaz, bu yolla devletin 647 milyon dolar zarara 

uğratıldığını belirtti.285 

● CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi’nin (DHMİ) 5 farklı havalimanındaki 5 ihalesinde peşkeş çekildiği 

iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.286 

● Şile-Ağva ve Ağva-Kandıra otoyollarında yapım işi için 6 Temmuz'da 

kamuoyunda ‘adrese teslim' olarak bilinen 21/b usulü ile ihale yapıldı. 

Kamuya duyurulmayan ihaleye özel olarak davet edilen 4 şirket teklif verdi. 

İhaleyi 5 milyar 763 milyon 403 bin 909 lira bedelle ‘5'li çete' olarak anılan 

şirketler arasında bulunan Makyol ve İspa ortaklığı kazandı.287 

● Milli Piyango'nun şans oyunlarını devralan şirkette Demirören Grubu'nun 

ortağı artık İtalyan Sisal SPA değil, bir İrlandalı. Sisal'ın hisselerini yılda 7 

milyar dolar hasılatı bulunan İrlandalı Flutter PLC şirketi satın aldı. 

Demirören'in Milli Piyango'daki yeni ortağı İrlandalı şirket satın almalarla 

büyümesiyle dikkat çekiyor.288 

● Tanıtım, reklam ve konuk ağırlama gideri 100 milyon TL olan TRT’nin 

dışarıdan temin yoluyla aldığı danışmanlık hizmetine ödediği para da belli 

oldu. İdarenin, “Gerekli görülen ve uzmanlık gerektiren konular” için aldığı 

danışmanlık hizmetine iki yılda toplam 11 milyon 956 bin TL harcadığı 

belirlendi.289 

● CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası 

hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda Demirören 

Holding’e verilen kredileri gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, “Toplam 950 

milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor. Bu kredi de bir kamu yararı 

 
285

  Kuzey Marmara’da vurgun iddiası: Kamu zararı 647 milyon dolar 
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kuzey-marmarada-hileli-vurgun-kamu-zarari-647-milyon-dolar-

7387783/ Erişim Tarihi:28.09.2022 
 
286

  CHP, DHMİ’nin 5 ihalesinde peşkeş iddiasıyla suç duyurusunda bulundu 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chp-dhminin-5-ihalesinde-peskes-iddiasiyla-suc-duyurusunda-

bulundu-7331333/ Erişim Tarihi:27.08.2022 
287

  AKP, 5.7 milyarlık ihaleyi kimselere duyurmadan yandaşa verdi https://www.birgun.net/haber/akp-5-7-
milyarlik-ihaleyi-kimselere-duyurmadan-yandasa-verdi-399276 Erişim Tarihi:16.08.2022 

288
  Talih kuşuna İrlandalı ortak https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/talih-kusuna-irlandali-ortak-7285093/ 

Erişim Tarihi:03.08.2022 
289

  TRT 11,9 milyon TL’lik danışmanlık hizmeti aldı: Harcama kamudan, hizmet dışarıdan 
https://www.birgun.net/haber/trt-11-9-milyon-tl-lik-danismanlik-hizmeti-aldi-harcama-kamudan-hizmet-
disaridan-394531 Erişim Tarihi:06.07.2022 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/milli-piyango/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=milli-piyango
https://www.sozcu.com.tr/finans/doviz/dolar/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=dolar
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kuzey-marmarada-hileli-vurgun-kamu-zarari-647-milyon-dolar-7387783/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kuzey-marmarada-hileli-vurgun-kamu-zarari-647-milyon-dolar-7387783/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chp-dhminin-5-ihalesinde-peskes-iddiasiyla-suc-duyurusunda-bulundu-7331333/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chp-dhminin-5-ihalesinde-peskes-iddiasiyla-suc-duyurusunda-bulundu-7331333/
https://www.birgun.net/haber/akp-5-7-milyarlik-ihaleyi-kimselere-duyurmadan-yandasa-verdi-399276
https://www.birgun.net/haber/akp-5-7-milyarlik-ihaleyi-kimselere-duyurmadan-yandasa-verdi-399276
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/talih-kusuna-irlandali-ortak-7285093/
https://www.birgun.net/haber/trt-11-9-milyon-tl-lik-danismanlik-hizmeti-aldi-harcama-kamudan-hizmet-disaridan-394531
https://www.birgun.net/haber/trt-11-9-milyon-tl-lik-danismanlik-hizmeti-aldi-harcama-kamudan-hizmet-disaridan-394531
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mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? 

Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti?” diye sordu.290 

● İller Bankası kredilerinden en büyük payı AKP’li belediyelerin aldığı ortaya 

çıktı. 2020’de iktidarın talep ettiği işlerin yüzde 88’i, muhalefetin talep ettiği 

işlerin de yüzde 79’u karşılandı. Geçen yıl da oran yüzde 77’ye, yüzde 67 

oldu.291 

● Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan yaklaşık 2 bin 200 dönümlük 

Hazine arazisi BMC’ye 10 bin kişinin istihdam edileceği garantisiyle 

yaklaşık üç yıl önce 49 yıllığına hibe olarak verildi. 2021 yılının haziran 

ayında BMC’nin Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait yüzde 50.1’lik hissesi 

resmen Tosyalı Holding’e satıldı. BMC’yi devralan Tosyalı Holding ise 

Karasu’da firmaya tahsisli araziye yatırım yapmaktan vazgeçti. Tosyalı’nın 

kararının ardından fabrika inşaatının söküm çalışmaları başladı. Fabrika 

parçalarının kamyonlarla Ankara’nın Kahramankazan ilçesine götürüleceği 

öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç 

"Milli tanka ne olduysa, Tank Palet Fabrikası'na ne olduysa, Erdoğan'ın 

temelini attığı, '10 bin kişiye istihdam sağlayacak, 5 milyar dolar katma 

değer yaratacak, 2020'de faaliyete geçecek' dediği üretim üssüne de aynı şey 

oldu. Herşey yalan çıktı. BMC, bunca teşvik ve bunca kayırmaya karşı bir 

değer yaratamadı. Erdoğan devlet imkanlarıyla besledi, büyüttü ve ortaya 

çıkan sonuç 'kandırıldım' hikayesi. Burada asıl önemli nokta; Erdoğan'ın, 

BMC ile nasıl bir ilişkisi olduğudur" ifadelerine yer verdi. 292 

 

 
290

  CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: "Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e oluşturulan 950 milyon dolarlık kredi 
hacminde kamu yararı mı var?" https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-deniz-yavuzyilmaz-ziraat-
bankasindan-demiroren-holdinge-olusturulan-950-milyon-dolarlik-kredi-hacminde-kamu-1953124 Erişim 
Tarihi:30.06.2022 

291
  İller Bankası müdürü, kredilerinin ve hibelerinin iktidar partisine aktarıldığını itiraf etti 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iller-bankasi-muduru-kredilerinin-ve-hibelerinin-iktidar-partisine-
aktarildigini-itiraf-etti-1946851 Erişim Tarihi:14.06.2022 

292
  Erdoğan ve Katar Emiri'nin temelini attığı BMC’nin fabrikası sökülüyor! 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-ve-katar-emirinin-temelini-attigi-bmcnin-fabrikasi-sokuluyor-
1941411 Erişim Tarihi:31.05.2022 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-deniz-yavuzyilmaz-ziraat-bankasindan-demiroren-holdinge-olusturulan-950-milyon-dolarlik-kredi-hacminde-kamu-1953124
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-deniz-yavuzyilmaz-ziraat-bankasindan-demiroren-holdinge-olusturulan-950-milyon-dolarlik-kredi-hacminde-kamu-1953124
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iller-bankasi-muduru-kredilerinin-ve-hibelerinin-iktidar-partisine-aktarildigini-itiraf-etti-1946851
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iller-bankasi-muduru-kredilerinin-ve-hibelerinin-iktidar-partisine-aktarildigini-itiraf-etti-1946851
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-ve-katar-emirinin-temelini-attigi-bmcnin-fabrikasi-sokuluyor-1941411
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-ve-katar-emirinin-temelini-attigi-bmcnin-fabrikasi-sokuluyor-1941411
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B. TEMEL HAKLAR  

1- Bilgi Edinme Hakkı  

● Mayıs-Eylül aylarında milletvekilleri tarafından 8 bin 213 soru önergesi 

verildi. Bu önergelerin yalnızda 2 bin 387’si yanıtlandı.293 

● CHP'nin 'SADAT araştırılsın' önergesi Meclis Genel Kurulu’nda AKP ve 

MHP oylarıyla reddedildi.294 Konuya ilişkin konuşan CHP Grup 

Başkanvekili Engin Altay, “SADAT’ın ne kadar şüpheli işlemlerin içinde 

olduğunu Erdoğan’ın konuşması gözler önüne serdi. Danışmanlığını 

yaptırdığı adamı tanımadığını söylemesi SADAT’la anılmak istemediğini 

anlatır. Bu konuşma SADAT’ın kirli bir örgüt olduğunun göstergesidir” 

ifadelerini kullandı.295 

● Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK), dikkat çeken bir görev değişimi 

yaşandı. Enflasyon hesabı çalışmalarının yürütüldüğü TÜİK Fiyat 

İstatistikleri Dairesi’nin başındaki isim olan Cem Baş sağlık sorunlarını 

gerekçe göstererek ‘görevden affını’ istedi.296 

● CHP, AKP’li bakanların yanıtsız bıraktığı ya da özensiz şekilde yanıtladığı 

soru önergeleriyle ilgili harekete geçti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvuruda, yazılı soru 

önergelerinin parlamentonun en etkili bilgi edinme ve denetleme 

yöntemlerinden biri olduğunu, Anayasa ve İçtüzük'te yeri olduğunu ifade 

etti. AKP iktidarında soru önergesi yanıtlama oranının gitgide azaldığını 

söyleyen Özel, 1 Haziran 2022 itibarıyla sunulan 64 bin 942 yazılı soru 

önergesinden anayasal süresi içinden yanıtlananların oranının yüzde 12,04 

olduğunu belirtti. Bin 147 yazılı soru önergesinin, içeriksiz ve özensiz 

 
293

  https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergeleri-Sonuc Erişim Tarihi: 02.09.2022 
294

  CHP'nin 'SADAT araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi 
https://www.birgun.net/haber/chp-nin-sadat-arastirilsin-onergesi-akp-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-388388 

Erişim Tarihi: 18.05.2022 
295

  CHP'li Engin Altay: SADAT ve benzeri yapılara karşı meydanı boş bırakmayacağız 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-engin-altay-sadat-ve-benzeri-yapilara-karsi-meydani-bos-
birakmayacagiz-1937802 Erişim Tarihi:20.05.2022 

296
  TÜİK’te enflasyon hesabı yapan dairenin başkanı ‘görevden affını’ istedi 

https://yolhaber.net/2022/05/19/tuikte-enflasyon-hesabini-yapan-dairenin-baskani-gorevden-affini-istedi/ 
Erişim Tarihi: 19.05.2022 

https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergeleri-Sonuc
https://www.birgun.net/haber/chp-nin-sadat-arastirilsin-onergesi-akp-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-388388
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-engin-altay-sadat-ve-benzeri-yapilara-karsi-meydani-bos-birakmayacagiz-1937802
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-engin-altay-sadat-ve-benzeri-yapilara-karsi-meydani-bos-birakmayacagiz-1937802
https://yolhaber.net/2022/05/19/tuikte-enflasyon-hesabini-yapan-dairenin-baskani-gorevden-affini-istedi/
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yanıtlandığı vurgulayarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından ilgili 

bakanlıklara iade edilmesini istedi.297  

● Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), yanıltıcı bilgi verdiği 

gerekçesiyle TÜİK hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 

duyurusunda bulundu. Yazılı açıklamada "TÜİK'in ürettiği enflasyon 

rakamları tamamen güvenilirliğini kaybetmiştir" dendi. Eğitim Sen'in 

açıklaması şu şekilde devam etti: “Toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen 

sendikalı işçilerin ve kamu emekçilerinin ücret ve maaşlarına yapılacak 

zamlar, asgari ücrete yapılan zamlar, özel sektörde çalışan beyaz yakalı 

emekçilerin ücretlerine yapılan zamların ilk kriteri ve memur, işçi ile 

BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın tamamı TÜİK 

enflasyonuna bağlı belirlenmektedir. Kısaca kiralardan para politikalarına 

kadar yaşamın her alanına doğrudan etkili olan TÜİK verilerinin gerçek 

enflasyonu yansıtması ve şeffaf olması çok önemlidir. Ancak TÜİK kamu 

gücü ve kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri gerçeğe aykırı 

işlemektedir."298 

● CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne ilişkin 4 Haziran’da yaptığı 

“Camilerimiz yakıldı” açıklamasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 

(CİMER) üzerinden devlet makamlarına sordu. Sorularına yanıt alamadığını 

belirten Bulut, “Bakanlığa gitti, bakanlık bu soruya cevap veremedi, il 

emniyet müdürlüğüne gönderdi. İl emniyet müdürlüğü de CİMER’den gelen 

bu soruya cevap veremedi. Diyanet’e gönderdi. Diyanet, il müftülüğüne 

gönderdi. Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı. Neden? Çünkü, 

Tayyip Erdoğan’ın yalanını açığa çıkartmak istemediler” dedi.299 

● Eğitim-İş Sendikası, 2020’de MEB’e yaptığı başvuru ile 2019’da ödül 

verilen personelin sendika dağılımının paylaşılmasını istedi. Ancak bakanlık 

verileri paylaşmadı. Eğitim-İş’in konuyu yargıya taşıması üzerine sendika 

dağılımları, mahkeme kararı nedeniyle sendikaya bildirildi. Söz konusu 

verilere göre, 2019’da toplam 7 bin 72 personele ödül verildi. Bu 

 
297

  CHP’den Meclis Başkanı’na çağrı: Soru önergelerini bakanlara iade et https://www.birgun.net/haber/chp-den-

meclis-baskani-na-cagri-soru-onergelerini-bakanlara-iade-et-390651 Erişim Tarihi: 05.06.2022 
298

  Eğitim Sen, yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/egitim-sen-tuik-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1951007  Erişim 
Tarihi: 24.06.2022 

299
  Erdoğan’ın “Camilerimiz yakıldı” sözünü doğrulayacak bir devlet makamı çıkmadı 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-camilerimiz-yakildi-sozunu-dogrulayacak-bir-devlet-makami-
cikmadi-395165 Erişimö Tarihi: 12.07.2022 

https://www.birgun.net/haber/chp-den-meclis-baskani-na-cagri-soru-onergelerini-bakanlara-iade-et-390651
https://www.birgun.net/haber/chp-den-meclis-baskani-na-cagri-soru-onergelerini-bakanlara-iade-et-390651
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/egitim-sen-tuik-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1951007
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-camilerimiz-yakildi-sozunu-dogrulayacak-bir-devlet-makami-cikmadi-395165
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-camilerimiz-yakildi-sozunu-dogrulayacak-bir-devlet-makami-cikmadi-395165
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personellerin 4 bin 331’inin Eğitim Bir-Sen, 1011’inin Türk Eğitim-Sen, 

223’ünün Eğitim-İş, 215’inin ise Eğitim-Sen’li olması dikkat çekti.300 

● Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) servis sağlayacılarından 

kullanıcıların tüm internet verilerini istediği ve 2021 yılından beri 

WhatsApp konuşmalarının dahi şifrelenmeden iletildiğinin ortaya çıktı. 

BTK'ya giden trafik kayıtlarının her bir satırında abonenin adı ve soyadı, IP 

numarası, hangi uygulamayı ve internet sitesini kullandığı, ilgili veri 

alışverişinin başlangıç tarihi ve saati, veri alışverişinin ne kadar sürdüğü, ne 

büyüklükte veri alıp ne büyüklükte veri gönderdiği gibi bilgileri yer alıyor. 

Girdiğiniz internet siteleri, WhatsApp’ta kimlerle yazıştığınız ya da 

telefonlaştığınız, konum verileriniz ve daha fazlası, her saat başı Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 

(BTK) gönderiliyor. Ulaştığımız belgelere göre internet servis sağlayıcıları, 

bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinden internete bağlanan tüm kullanıcıların 

trafiğini, her saat başı BTK’ya iletiyor. BTK’ya giden bu veriler anonim hâle 

getirilmiyor. Yani her bir veri paketi, kullanıcının kimliğiyle birlikte kuruma 

gönderiliyor.301 

● CİMER’e 15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra kaç kışlanın boşaltılarak 

yapılaşma açıldığı soruldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın yanıtında ‘devlet 

sırrı’ olduğu gerekçesiyle kaç kışlanın imara açıldığı açıklanmadı.302 

● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP); AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 

Marmara Üniversitesi diplomasında belirsizlik olduğunu iddia ederek 

üniversitede bulunması gereken yükseköğretim diplomasının, üniversite 

sicil dosyasının, transkript belgesinin, öğrenim süresinin kendileriyle ve 

kamuoyu ile paylaşılmasını talep etmiş üniversite kişisel veri olduğu 

gerekçesiyle talebi reddetmiştir. Bunun üzerine HKP avukatları bu kararının 

iptali için Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış ancak 

mahkeme davayı reddetmişti. HKP avukatları bu kararı da bir üst mahkeme 

olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.Ankara 14. İdare 

 
300

  MEB’in 11 bin 500 ödülünün sadece 4 bini öğretmenlere gitti https://tele1.com.tr/mebin-11-bin-500-
odulunun-sadece-4-bini-ogretmenlere-gitti-704452/ Erişim Tarihi:22.09.2022 

301
  BTK-gate'in yankıları sürüyor: 'Simitçinin korkusu boşuna değilmiş' 

https://www.gercekgundem.com/gundem/350518/btkgatein-yankilari-suruyor-simitcinin-korkusu-bosuna-

degilmis Erişim Tarihi: 22.07.2022 
302

  Askeri arazi rantı devlet sırrı oldu! https://www.birgun.net/haber/askeri-arazi-ranti-devlet-sirri-oldu-396389 
Erişim Tarihi: 24.07.2022 

https://tele1.com.tr/mebin-11-bin-500-odulunun-sadece-4-bini-ogretmenlere-gitti-704452/
https://tele1.com.tr/mebin-11-bin-500-odulunun-sadece-4-bini-ogretmenlere-gitti-704452/
https://www.gercekgundem.com/gundem/350518/btkgatein-yankilari-suruyor-simitcinin-korkusu-bosuna-degilmis
https://www.gercekgundem.com/gundem/350518/btkgatein-yankilari-suruyor-simitcinin-korkusu-bosuna-degilmis
https://www.birgun.net/haber/askeri-arazi-ranti-devlet-sirri-oldu-396389
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Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle kaldırdı ve yeniden karar verilmek 

üzere mahkemeye gönderdi.303 

● Adalet Bakanlığı, tutuklu gazetecilerle ilgili yapılan bilgi edinme 

başvurusuna, “kamuoyunu ilgilendirmeyen bilgi” diyerek yanıt vermedi. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri’nden gelen yanıtta, şu ifadeler yer 

aldı: “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi 

personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi 

veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu 

düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.”  
304 

2- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü  

● Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu, kamusal alanda polisin ses ve 

görüntüsünün alınmasını engelleyen Emniyet genelgesine dair nihayi kararı 

verdi. Genelgeye karşı Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) açtığı 

davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü (EGM) karara itiraz etmişti. Danıştay, itirazları reddetti 

ve genelgenin yürütmesi kesin olarak durdurulmuş oldu.305 

● Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaklaşık 90 

yıldır kutlanan ve gericiler tarafından hedef gösterilen İnek Bayramı 

hakkında adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Rektörlük,  12 

Mayıs’ta kutlanan İnek Bayramı’nda bir öğrencinin imam kılığında yaptığı 

İnek Duası’nın ‘fakülte ve üniversite ilkeleriyle bağdaşmadığı’nı öne 

sürdü.306 

● “Onur Ayı” kapsamında yapılmak istenen eylemler bazı illerde valilik 

tarafından yasaklarınırken bazı illerde polis müdahalesi ile son buldu. İzmir, 

Eskişehir ve Çanakkalede valilik kararıyla eylemler yasaklandı. İzmir 

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, farklı hesaplardan yapılan sosyal 

medya paylaşımlarına göre, bazı grup ve oluşumlarca düzenlenecek çeşitli 

 
303

  Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yargida-erdoganin-
diplomasi-hareketliligi-1962442 Erişim Tarihi:27.07.2022 

304
  Bakanlık tutuklu gazeteci sayısını vermedi https://www.gazeteduvar.com.tr/bakanlik-tutuklu-gazeteci-

sayisini-vermedi-haber-1581042 Erişim Tarihi: 13.09.2022 
305

  Danıştay itirazları reddetti, polisin görüntü ve ses kaydını alma yasağı kesin olarak durduruldu 
https://www.evrensel.net/haber/461144/danistay-itirazlari-reddetti-polisin-goruntu-ve-ses-kaydini-alma-
yasagi-kesin-olarak-durduruldu Erişim Tarihi: 09.05.2022 

306
  Gericilerin hedef aldığı İnek Bayramı’na soruşturma başlatıldı 

  https://www.birgun.net/haber/gericilerin-hedef-aldigi-inek-bayrami-na-sorusturma-baslatildi-387965 Erişim 
Tarihi: 16.05.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yargida-erdoganin-diplomasi-hareketliligi-1962442
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yargida-erdoganin-diplomasi-hareketliligi-1962442
https://www.gazeteduvar.com.tr/bakanlik-tutuklu-gazeteci-sayisini-vermedi-haber-1581042
https://www.gazeteduvar.com.tr/bakanlik-tutuklu-gazeteci-sayisini-vermedi-haber-1581042
https://www.evrensel.net/haber/461144/danistay-itirazlari-reddetti-polisin-goruntu-ve-ses-kaydini-alma-yasagi-kesin-olarak-durduruldu
https://www.evrensel.net/haber/461144/danistay-itirazlari-reddetti-polisin-goruntu-ve-ses-kaydini-alma-yasagi-kesin-olarak-durduruldu
https://www.birgun.net/haber/gericilerin-hedef-aldigi-inek-bayrami-na-sorusturma-baslatildi-387965
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etkinliklerin, toplumsal duyarlılıklar nedeniyle vatandaşlar arasında infial 

uyandırabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.307 

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler polis şiddetinin boyutlarını gözler 

önüne serdi.  

TİHV Dokümantasyon Merkezi'nin tespitlerine göre, eylemde 34’ü çocuk 

526 kişi işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı.  

● KESK Ankara Şubeler Platformu’nun "Sahte enflasyonu değil, gerçek 

rakamları açıkla" talebiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde 

yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. KESK Eş Genel 

Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Bu engellenmeniz nedendir? TÜİK’in 

yalana dayalı, gerçekleri yansıtmayan enflasyon oranlarını açıklamasına 

destek sunmak mıdır? Bizlerin buradaki tek gayesi, gerçekliğe hitap edecek 

açıklamaların yapılamasını ve milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin 

hakkı olanı, ekmeği olanı talep etmektir” dedi.308 

● 902’inci hafta eyleminde Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakmak 

Cumartesi Anneleri, polis engeli ile karşılaştı. Anneler, engele karşı tepki 

gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bu topraklarda bayramlar herkesi 

kapsamıyor. Gözaltında kaybedilenlerin aileleri için bayramlar kalbe 

saplanan paslı bir hançere dönüşüyor" denildi.309 

● Bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin kestiği faturaların sahte çıkması 

nedeniyle mağdur olduklarını belirten akaryakıt istasyonu sahipleri, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) önünde oturma eylemi yaptı. 

Eylemcilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir eylemci kalp krizi 

geçirdi.310 

● Zeytin ve incir bahçelerinin ortasına yapılmak istenen jeotermal enerji 

santraline (JES) karşı kararlı bir direniş göstererek şirketi geri püskürten 

 
307

  İzmir Valiliği ‘infial uyandırır’ dedi, 3 günlük yasak kararı aldı 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/izmir-valiligi-infial-uyandirir-dedi-3-gunluk-yasak-karari-aldi-
7213437/ Erişim Tarihi: 24.06.2022  

308
  KESK’İN TÜİK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPMASINA POLİS İZİN VERMEDİ 

https://ankahaber.net/haber/detay/keskin_tuik_onunde_basin_aciklamasi_yapmasina_polis_izin_vermedi_933

86 Erişim Tarihi: 01.07.2022 
309

  Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray'da polis engeli: Bu topraklarda bayramlar herkesi kapsamıyor 
https://www.birgun.net/haber/cumartesi-anneleri-ne-galatasaray-da-polis-engeli-bu-topraklarda-bayramlar-
herkesi-kapsamiyor-394917 Erişim Tarihi: 09.07.2022 

310
  EPDK önünde oturma eylemi yapan akaryakıt istasyonu sahiplerine polis müdahalesi: Bir kişi kalp krizi 

geçirdi https://t24.com.tr/haber/epdk-onunde-oturma-eylemi-yapan-akaryakit-istasyonu-sahiplerine-polis-
mudahalesi-bir-kisi-kalp-krizi-gecirdi,1052890 Erişim Tarihi: 15.07.2022 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/izmir-valiligi-infial-uyandirir-dedi-3-gunluk-yasak-karari-aldi-7213437/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/izmir-valiligi-infial-uyandirir-dedi-3-gunluk-yasak-karari-aldi-7213437/
https://ankahaber.net/haber/detay/keskin_tuik_onunde_basin_aciklamasi_yapmasina_polis_izin_vermedi_93386
https://ankahaber.net/haber/detay/keskin_tuik_onunde_basin_aciklamasi_yapmasina_polis_izin_vermedi_93386
https://www.birgun.net/haber/cumartesi-anneleri-ne-galatasaray-da-polis-engeli-bu-topraklarda-bayramlar-herkesi-kapsamiyor-394917
https://www.birgun.net/haber/cumartesi-anneleri-ne-galatasaray-da-polis-engeli-bu-topraklarda-bayramlar-herkesi-kapsamiyor-394917
https://t24.com.tr/haber/epdk-onunde-oturma-eylemi-yapan-akaryakit-istasyonu-sahiplerine-polis-mudahalesi-bir-kisi-kalp-krizi-gecirdi,1052890
https://t24.com.tr/haber/epdk-onunde-oturma-eylemi-yapan-akaryakit-istasyonu-sahiplerine-polis-mudahalesi-bir-kisi-kalp-krizi-gecirdi,1052890
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Aydın Efeler ilçesinde bulunan Kızılcaköy’lülerin kazandıkları mahkeme 

kararını kutlamalarına Aydın Valiliğinden izin çıkmadı.311 

● Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi'nde tarım arazileri üzerine 

kurulmak istenen Jeotermal Elektrik Santrali'ne karşı bölge halkı 22 

Temmuz günü nöbet eylemine başladı. Karayolu üzerine çadırlar kuran 

köylülerin direnişi sürerken, iş makinelerinin bölgeye girişine izin vermedi. 

Yolun her iki yönünü de trafiğe kapatan jandarma beş köylüyü darp ederek 

gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kişinin kanser hastası olduğu öğrenildi. 

70 yaşındaki kanser hastası köylünün yerlerde sürüklenerek gözaltına 

alınması tepkilere neden oldu.312 Vatandaşları, CHP Aydın Milletvekili ve 

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül ziyaret ederek destek 

verdi. Mahallelilerle konuşan CHP’li Süleyman Bülbül, “Bu yolun hemen 

üzerinde Mezeköy var. Jeotermal santral için acele kamulaştırılmış, ruhsat 

verilmiş, peşkeş çekilmiş ve bakanlık tarafından ÇED gerekli değildir kararı 

verilmiş bir arazi var. Şu yaşam alanına, şu doğaya, şu güzelliğe bakar 

mısınız? Eğer buraya JES kurulursa bu köyde yaşanmaz, bacadan çıkan 

zehir herkesin hayatını olumsuz etkiler. Mahalleliler buraya dava açtı ama 

şirket dava sonuçlanmadan bu araziye girmeye çalışıyor, bu kabul edilemez. 

JES’ten çıkan bu zehir DSÖ tarafından kanserojen olarak kabul edilmiştir” 

dedi. Bu sözlerin üzerine mahalleli, “Benim evim buraya sadece 50 metre 

uzaklıkta” diyerek JES yapımına tepki gösterdi. Açıklamalarına devam eden 

CHP’li Bülbül, “Bu acele kamulaştırma kararlarından bu JES’lerden 

Aydın’ın havasını, suyunu, toprağını zehirlemelerine yeter diyoruz. Aydın’ı 

JES’lerin mezarlığı haline getirdiler” dedi. Öte yandan 29 Ağustos tarihine 

kadar Mezeköy’e giriş çıkış yasağı getirildi. Kyamakamlık 7 gün boyunca 

uygulanacak kararın “Anayasadan ve kanunlardan doğan haklardan herkesin 

eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla” alındığını duyurdu. CHP’li 

Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği 

soru önergesinde yasak kararı talimatın kim tarafından ne amaçla verildiğini 

sordu.313 

● Yargı süreci sonuçlanmadan Jeotermal Enerji Santrali (JES) firmasının iş 

makineleri ile arazilerine girmeye çalışmasına karşı çıkan Aydın’ın Köşk 

 
311

  Aydın Valiliği Kızılcaköylülerin sokakta JES direnişinin başarısını kutlamalarına yasak getirdi.  

https://www.evrensel.net/haber/467709/aydin-valiligi-kizilcakoylulerin-sokakta-jes-direnisinin-basarisini-
kutlamalarina-yasak-getirdi Erişim Tarihi:09.08.2022 

312
  JES e karşı direnen beş köylü gözaltına alındı. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/jese-karsi-direnen-bes-koylu-gozaltina-alindi-haber-1578364 Erişim 

Tarihi:22.08.2022 
313

  Aydın JES mezarlığı haline getirildi. https://www.evrensel.net/haber/467813/aydin-jes-mezarligi-haline-
getirildi Erişim Tarihi:10.08.2022 

https://www.evrensel.net/haber/467709/aydin-valiligi-kizilcakoylulerin-sokakta-jes-direnisinin-basarisini-kutlamalarina-yasak-getirdi
https://www.evrensel.net/haber/467709/aydin-valiligi-kizilcakoylulerin-sokakta-jes-direnisinin-basarisini-kutlamalarina-yasak-getirdi
https://www.gazeteduvar.com.tr/jese-karsi-direnen-bes-koylu-gozaltina-alindi-haber-1578364
https://www.evrensel.net/haber/467813/aydin-jes-mezarligi-haline-getirildi
https://www.evrensel.net/haber/467813/aydin-jes-mezarligi-haline-getirildi
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ilçesine bağlı kırsal Mezeköy Mahallesi’ne 29 Ağustos tarihine kadar giriş 

çıkış yasağı getirildi.314 

● Eğitim ücretlerine öğretim süresi boyunca yalnızca yüzde 5 zam 

yapılacağını söyleyip, bu yıl neredeyse yüzde 300'e varan zam uygulayan 

Doğuş Üniversitesi yönetimini protesto eden öğrencilere soruşturma açıldı. 
315 

● Ankara’da Eğitim-İş’e üye öğretmenler sorunlarının çözümü ve 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için Milli Eğitim Bakanlığı önüne 

giderek sabah burada açıklama yapmak istedi. Ancak sabah 09.30 

sıralarında sendika Genel Merkezi önünde toplanan öğretmenler polis 

barikatı ile durduruldu.316  

● 20 bin öğretmenin ataması için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı 

Tayyip Erdoğan, haklarını talep etmek için eylem yapan öğretmenleri hedef 

aldı: “Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak 

dolaşanlardan mısınız?” Erdoğan’ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi: “Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin 

sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah 

olmazsınız.”317 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'li 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine, "Ya seni bir öğretmen 

yetiştirdi. Sana okuma-yazma öğretti. Nereye kadar okuduysan, onu da 

bilmiyoruz da. O öğretmenlerin elinden geçtin" diyerek tepki gösterdi. 318 

3- Güvenli ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı  

● İSİG Meclisi verilerilerine göre Haziran ayında 189 Temmuz ayında ise 169 

işçi hayatını kaybetti. 319 Temmuz ayında ölen işçilerin yüzde 33’ü trafik 

servis kazası, yüzde 20’si ezilme/göcük, yüzde 14’ü ise düşme sonucu öldü. 

Ölenlerin 14’ü kadın, 155’i erkek, 17 çocuk ve 6’sı göçmen. Ağustos ayında 

 
314

  JES e karşı direnen Mezeköy’e giriş-çıkış yasağı getirildi. 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/jese-direnen-mezekoye-giris-cikis-yasagi-getirildi-7324515/ Erişim 
Tarihi:23.08.2022 

315
  Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı! https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dogus-

universitesi-ogrencilerine-sorusturma-acildi-1970654 Erişim Tarihi:17.08.2022 
316

  Öğretmenler yine engellendi: Bu kez Eğitim-İş'in yürüyüşü polis barikatı ile kesildi 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ogretmenler-yine-engellendi-bu-kez-egitim-isin-yuruyusu-polis-
barikati-ile-kesildi-1979142 Erişim Tarihi:09.09.2022 

317
  Erdoğan öğretmenlere ‘Çapulcu’ dedi, Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi https://www.diken.com.tr/erdogan-

ogretmenlere-capulcu-dedi-kilicdaroglundan-yanit-gecikmedi/ Erişim Tarihi:01.09.2022 
318

  CHP'li Altay'dan Erdoğan'a çapulcu tepkisi: 'O öğretmenlerin elinden geçtin' 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-altaydan-erdogana-capulcu-tepkisi-o-ogretmenlerin-elinden-

gectin-1976161 Erişim Tarihi:01.09.2022 
319

  2022 yılının ilk altı ayında (181 günde) en az 842 işçi hayatını kaybetti. https://isigmeclisi.org/20758-2022-
yilinin-ilk-alti-ayinda-181-gunde-en-az-842-isci-hayatini-kaybe Erişim Tarihi:06.07.2022 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/jese-direnen-mezekoye-giris-cikis-yasagi-getirildi-7324515/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dogus-universitesi-ogrencilerine-sorusturma-acildi-1970654
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dogus-universitesi-ogrencilerine-sorusturma-acildi-1970654
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ogretmenler-yine-engellendi-bu-kez-egitim-isin-yuruyusu-polis-barikati-ile-kesildi-1979142
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ogretmenler-yine-engellendi-bu-kez-egitim-isin-yuruyusu-polis-barikati-ile-kesildi-1979142
https://www.diken.com.tr/erdogan-ogretmenlere-capulcu-dedi-kilicdaroglundan-yanit-gecikmedi/
https://www.diken.com.tr/erdogan-ogretmenlere-capulcu-dedi-kilicdaroglundan-yanit-gecikmedi/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-altaydan-erdogana-capulcu-tepkisi-o-ogretmenlerin-elinden-gectin-1976161Eri%C5%9Fim
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-altaydan-erdogana-capulcu-tepkisi-o-ogretmenlerin-elinden-gectin-1976161Eri%C5%9Fim
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-altaydan-erdogana-capulcu-tepkisi-o-ogretmenlerin-elinden-gectin-1976161Eri%C5%9Fim
http://isigmeclisi.org/20758-2022-yilinin-ilk-alti-ayinda-181-gunde-en-az-842-isci-hayatini-kaybe
https://isigmeclisi.org/20758-2022-yilinin-ilk-alti-ayinda-181-gunde-en-az-842-isci-hayatini-kaybe
https://isigmeclisi.org/20758-2022-yilinin-ilk-alti-ayinda-181-gunde-en-az-842-isci-hayatini-kaybe
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186, bu yılın ilk sekiz ayında ise en az bin 202 emekçi, işyerlerinde meydana 

gelen ‘kazalar’ sonucunda hayatını kaybetti. İş cinayetlerinde yakınlarını 

kaybedenlerin aileler, yıllar süren davalardan sonuç alamadıklarından 

şikâyetçi.320 

● Uzman doktor Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi’nde görevinin 

başındayken bir hastanın yakını tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.  

Saldırgan Hacı Mehmet Akça, Karakaya’yı vurduktan sonra aynı silahla 

kendini vurdu.321  

Karakaya’nın öldürülmesinin ardından sağlıkçılar ülkenin dört bir yanında 

sokağa çıktı. Sağlıkta şiddetin sona ermesini isteyen binlerce sağlık emekçisi 

güvenlik birimlerinin engellemelerine rağmen hükümetin politikalarına 

tepki gösterdi. Türk Tabipler Birliği’nin iki gün görev bırakma kararının 

ardından pek çok hastanenin acil servisleri dışında hizmet verilmedi. Sağlık 

Bakanlığı önünde de protesto yapan TTB  protestoyu "Üzgünüz, öfkeliyiz! 

Sorumlulardan hesap soracağız" notuyla paylaştı. Sağlık Bakanlığı önüne 

gelen hekimler üstünde kan lekesi bulunan beyaz önlüklerini bakanlık 

korkuluklarına astı.322 

İstanbul’da ise eylem yapan sağlık emekçilerine polis gazla müdahale etti. 

Müdahale sırasında bir polis baygınlık geçirdi. Polise ilk müdahaleyi 

eylemleri darp edilerek engellenmek istenen doktorlar yaptı.323  

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlıkta şiddete karşı çağrı eylem 

çağrısı yapan Türk Tabipler Birliği'ni hedef aldı. Bahçeli, "Her olayda 

millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak 

mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler Birliği 

kapatılmalıdır" dedi.324 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şiddet başta olmak üzere sağlık 

çalışanlarının sorunlarına ilişkin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı. 

 
320

   Adaleti beklerken hayatımız tükendi https://www.birgun.net/haber/adaleti-beklerken-hayatimiz-tukendi-
403601 Erişim Tarihi:23.09.2022 

321
  KONYA ŞEHİR HASTANESİNDE DOKTOR EKREM KARAKAYA SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ, 

SALDIRGAN AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ 
https://ankahaber.net/haber/detay/konya_sehir_hastanesinde_doktor_ekrem_karakaya_silahla_olduruldu_saldi
rgan_ayni_silahla_yasamina_son_verdi_93922 Erişim Tarihi: 06.07.2022  

322
  Hekimlerden Sağlık Bakanlığı önünde protesto: Kanlı önlükleri astılar 

https://haber.sol.org.tr/haber/hekimlerden-saglik-bakanligi-onunde-protesto-kanli-onlukleri-astilar-341202 
Erişim Tarihi: 07.07.2022 

323
  https://twitter.com/denizsapsikyan/status/1544981233553358848 Erişim Tarihi:07.07.2022 

324
  Bahçeli'nin hedefinde yine Türk Tabipleri Birliği var: 'Kapatılmalıdır' 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bahcelinin-hedefinde-yine-turk-tabipleri-birligi-var-kapatilmalidir-
1956195 Erişim Tarihiİ: 16.07.2022 

https://www.birgun.net/haber/adaleti-beklerken-hayatimiz-tukendi-403601
https://www.birgun.net/haber/adaleti-beklerken-hayatimiz-tukendi-403601
https://ankahaber.net/haber/detay/konya_sehir_hastanesinde_doktor_ekrem_karakaya_silahla_olduruldu_saldirgan_ayni_silahla_yasamina_son_verdi_93922
https://ankahaber.net/haber/detay/konya_sehir_hastanesinde_doktor_ekrem_karakaya_silahla_olduruldu_saldirgan_ayni_silahla_yasamina_son_verdi_93922
https://haber.sol.org.tr/haber/hekimlerden-saglik-bakanligi-onunde-protesto-kanli-onlukleri-astilar-341202
https://twitter.com/denizsapsikyan/status/1544981233553358848
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bahcelinin-hedefinde-yine-turk-tabipleri-birligi-var-kapatilmalidir-1956195
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bahcelinin-hedefinde-yine-turk-tabipleri-birligi-var-kapatilmalidir-1956195
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Özel, “Biz iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini 

bu toplantıya çağrımıza cevap vermeye ve gelecek hafta 14.00’te Genel 

Kurul’da olmaya davet ediyoruz. Sorun yakıcıdır, sorun siyaset üstü bir 

sorundur ama mesele siyasetin konusudur. Siyaset bu sorunu çözmek için 

birtakım siyasi rekabetleri çekişmeleri bir kenara bırakmalıdır” dedi. 120 

milletvekilinin imzasıyla TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıran dilekçeyi, 

TBMM Sekreterliği’ne sunuldu.325 

● Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne 

bağlı Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde maaşında icra 

kesintisi olan personellerde iş yükü oluşturduğu ve mali sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması açılacak. Müdürlük, 

kurumda görev yapan ve maaşında icra kesintisi olan personellere disiplin 

soruşturması açıp ceza vereceğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan 

CHP Milletvekili Hakverdi, "İktidarın borçla karşı karşıya kalan memuruna 

destek olması gerekirken bir de bunun üzerine tehdit göndermişler. 

Memuruna bundan dolayı disiplin soruşturması açacağı tehdidinde 

bulunmak hem gayri hukuki hem de gayri ahlakidir" dedi.326 

● CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’e giderek yaşadıkları 

sorunları milletvekillerine anlatan iki PTT çalışanının işten atıldığını 

söyledi. Gürer, "PTT-SEN üyesi iki kardeşimiz bizleri ziyaret etmişti. Bu 

ziyaret eden arkadaşların iş akitleri feshedilmiş, gerekçe de TBMM’ye gelip 

sorunlarını aktarmalarıymış. Bunların haklarını vermeyi düşünmeyenler, 

onları Meclis’e gelip sorunlarını anlatmalarından dolayı işten çıkarıyorlar. 

Bu durum kabul edilemez” diye konuştu. 327 

● Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "28 bin 700 eczacımız için 

ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması, günün koşullarına uygun ve 

gerçekçi düzenlemelerin yapılması, artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek 

bir noktaya gelmiştir" açıklamasında bulundu. Türkiye'de sağlık hizmeti 

sunan eczacıların ekonomik kaderinin, 13 yıl öncenin ekonomik 

 
325

  CHP, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETLE İLGİLİ TBMM’Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA 
ÇAĞIRDI… ÖZGÜR ÖZEL: SİYASET, SORUNU ÇÖZMEK İÇİN REKABETLERİ BİR KENARA 
BIRAKMALIDIR 
https://ankahaber.net/haber/detay/chp_saglik_calisanlarina_siddetle_ilgili_tbmmyi_olaganustu_toplantiya_ca

girdi%E2%80%A6_ozgur_ozel_siyaset_sorunu_cozmek_icin_rekabetleri_bir_kenara_birakmalidir_96704  
Erişim Tarihi: 25.07.2022  

326
  Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde maaşında icra kesintisi yapılan personele ceza tehdidi: Kasten 

ödemiyorlar https://www.birgun.net/haber/samsun-devlet-opera-ve-balesi-nde-maasinda-icra-kesintisi-

yapilan-personele-ceza-tehdidi-kasten-odemiyorlar-389211  Erişim Tarihi: 25.05.2022  
327

  Meclis'e giderek sorunlarını anlatan PTT çalışanları işten çıkarılmış https://www.birgun.net/haber/meclis-e-
giderek-sorunlarini-anlatan-ptt-calisanlari-isten-cikarilmis-389361 Erişim Tarihi: 26.05.2022 

https://ankahaber.net/haber/detay/chp_saglik_calisanlarina_siddetle_ilgili_tbmmyi_olaganustu_toplantiya_cagirdi%E2%80%A6_ozgur_ozel_siyaset_sorunu_cozmek_icin_rekabetleri_bir_kenara_birakmalidir_96704
https://ankahaber.net/haber/detay/chp_saglik_calisanlarina_siddetle_ilgili_tbmmyi_olaganustu_toplantiya_cagirdi%E2%80%A6_ozgur_ozel_siyaset_sorunu_cozmek_icin_rekabetleri_bir_kenara_birakmalidir_96704
https://www.birgun.net/haber/samsun-devlet-opera-ve-balesi-nde-maasinda-icra-kesintisi-yapilan-personele-ceza-tehdidi-kasten-odemiyorlar-389211
https://www.birgun.net/haber/samsun-devlet-opera-ve-balesi-nde-maasinda-icra-kesintisi-yapilan-personele-ceza-tehdidi-kasten-odemiyorlar-389211
https://www.birgun.net/haber/meclis-e-giderek-sorunlarini-anlatan-ptt-calisanlari-isten-cikarilmis-389361
https://www.birgun.net/haber/meclis-e-giderek-sorunlarini-anlatan-ptt-calisanlari-isten-cikarilmis-389361
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koşullarında takılı kaldığını savunan Üney, pek çok sektör ve meslek grubu 

için ekonomik iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacıların ilaç fiyat 

kararnamesinde en son değişiklik yapılan 2009 yılının koşullarında 

unutulduğunu öne sürdü.328 Öte yandan İstanbul Eczacı Odası (İEO) Başkanı 

Pınar Özcan, eczacıların istemlerine karşılık bulamadıklarını belirterek 46 

bini aşkın eczacının 16 Ekim’de Ankara’da “hak gasplarına karşı dur 

diyeceğini” söyledi. 

● Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) her ay yayınlanan istatistik 

rakamlarının 3 Haziran’da açıklanacağı gün 7 çalışan rapor alarak işe 

gitmedi. TÜİK İstatistik Daire Başkanı Dr. Furkan Metin, 2 Haziran 2022’de 

çalışanlarla yaptığı iç yazışmada “geçmiş olsun” dedi, raporların enflasyon 

rakamlarının açıklanacağı tarihe denk gelmesinin “hayatın olağan akışı 

dışına çıkacağı” belirtti ve rapor alan memurları uyardı. TÜİK’te 

personeline gönderilen metin şöyle: “3 Haziran 2022 tarihli Tüfe haber 

bülteni sürecindeki bu zorlu zamanda gerek analiz ve gerekse haber bülteni 

süreçlerinde sağlık sorunları nedeniyle ‘tek tabip raporu alarak’ şu ana kadar 

yapmakta oldukları resmi görevleri yerine getirmeyen TÜFE Grup 

Başkanlığında istihdam edilen kamu görevlileri nedeniyle tüm analiz ve 

haber bülteni süreçleri aksamaya uğramış ve tüm işlemler oldukça sınırlı 

sayıda kişi ile yürütülmek zorunda kalınmıştır. Bilindiği üzere, 657 sayılı 

Devlet Memurları kanununun 26. maddesi gereği “Devlet memurlarının 

kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte 

çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de Devlet 

hizmetlerinin ve işlemlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu 

doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. Veri analiz ve haber 

bültenleri süreçlerinde daha önce görev almalarına rağmen 3 Haziran 2022 

tarihli haber bülteni sürecinde, iş bu yazının ekinde yer alan ‘tek tabip 

raporlarına’ istinaden sağlık raporları nedeniyle görevine gelmeyen kişilerin 

tamamının 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 26. Maddesinde 

belirtilen “toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı”nı ihlal etmedikleri 

ve ilgili kişilerin tesadüfi olarak aynı günlerde sağlık nedenleri gerekçesiyle 

görevlerini yerine getiremedikleri kanaatindeyim. Tesadüfi olarak aynı anda 

sağlık gerekçeleriyle rapor alarak, görevde bulunamama durumunun, 

gelecekteki benzer Tüfe analiz ve haber bülteni süreçlerinde tesadüfi olarak 

 
328

  Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney: 'Eczane iflaslarının başlaması kaçınılmaz 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turk-eczacilari-birligi-baskani-uney-eczane-iflaslarinin-baslamasi-

kacinilmaz-
1944103?utm_medium=Slider%20Haber&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%2
0Haber Erişim Tarihi: 06.06.2022  

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turk-eczacilari-birligi-baskani-uney-eczane-iflaslarinin-baslamasi-kacinilmaz-1944103?utm_medium=Slider%20Haber&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20Haber
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tekrar etmesi durumu hayatın olağan akışı dışına çıkacağı için, 3 Haziran 

2022 tarihli Tüfe haber bülteni sürecinde rahatsızlanarak rapor alan Daire 

Başkanlığı personelimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.”329 

● Taşeron şirket bünyesinde yıllarca çalışan ve 2017 yılının aralık ayında 

KHK ile sürekli işçi kadrosuna alınan sağlık emekçileri zorunlu emeklilik 

uygulamasına tepkili. Uzun yıllar ‘taşerona kadro’ talebi ile mücadele eden 

sağlık işçileri, yaş haddi nedeniyle istemedikleri halde emekli ediliyor. 

Düşük emekli aylığı dayatılan emekçiler, zorunlu emeklilik uygulamasının 

kaldırılmasını talep ediyor.330 

● AKP'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 5 yıldır kendilerine 

ödenmeyen fazla mesai ücretlerini alamadıkları için dava açan 58 

itfaiyeciden 8'ini temizlik işlerine çöpçü olarak gönderdi.Belediye-İş 

Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe AKP'li Şenlikoğlu'nun 

seçimlerden önce fazla mesai ücretlerini ödeyeceğine dair söz verdiğini ileri 

sürdü. Yeşiltepe, "Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile görüştük. 

Ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. Kendi dönemindeki fazla mesaileri de 

ödemedi. Oysa Aytekin Başkan seçildiği takdirde bu paraları ödeyeceğini 

söylemişti. Arkadaşlar da dava açmaya başladı. Bunun üzerine, hukuksuz ve 

hiç bir dayanağı olmadan başkan sekiz arkadaşımızı çöpe gönderdi." dedi.331 

● Özel okullarda görev yapan öğretmenler, yazın maaş alıp alamayacağı, 

okulların açılmasıyla yeniden görev alıp alamayacağı endişesini yaşıyor. 

160 bine yakın özel okul öğretmenlerinden Melike Yılancıoğlu, konuşurken, 

“Bizler öğretmeniz, eğitimciyiz ama en alttayız. Maaşımız asgari ücretin 

altında. Doktor, emzirmek için sağlıklı bir şekilde her hafta et yemek 

zorundasın diyor fakat böyle bir hakkım yok” dedi. 332 

● İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren Ayşenur Eczanesi'ne giren bir kişi, 

“annesine eczane adresini yanlış tarif ettikleri” iddiasıyla eczacıya saldırdı. 

Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda eczacı Ayşenur Ören'e yumrukla 

 
329

  Enflasyonun açıklanacağı gün 7 TÜİK çalışanı rapor aldı, daire başkanı 'uyarı' yazısı yazdı 
https://www.gazeteduvar.com.tr/enflasyonun-aciklanacagi-gun-7-tuik-calisani-rapor-aldi-daire-baskani-uyari-
yazisi-yazdi-haber-1568291 Erişim Tarihi: 08.06.2022 

330
  AKP’nin ‘kadrosundan’ taşeron işçiye bu kaldı: Emeklilik zorunlu, aylığı 2 bin 700 TL 

https://www.evrensel.net/haber/464023/akpnin-kadrosundan-taseron-isciye-bu-kaldi-emeklilik-zorunlu-ayligi-
2-bin-700-tl Erişim Tarihi: 19.06.2022  

331
  AKP’li belediye başkanı, mesai ücretlerini isteyen itfaiyecileri temizlik işlerine gönderdi 

https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-baskani-mesai-ucretlerini-isteyen-itfaiyecileri-temizlik-islerine-

gonderdi-392401 Erişim Tarihi: 19.06.2022 
332

  Öğretmen gözyaşları içinde anlattı 
  https://www.odatv4.com/guncel/ogretmen-gozyaslari-icinde-anlatti-242195 Erişim Tarihi: 20.06.2022 

https://www.gazeteduvar.com.tr/enflasyonun-aciklanacagi-gun-7-tuik-calisani-rapor-aldi-daire-baskani-uyari-yazisi-yazdi-haber-1568291
https://www.gazeteduvar.com.tr/enflasyonun-aciklanacagi-gun-7-tuik-calisani-rapor-aldi-daire-baskani-uyari-yazisi-yazdi-haber-1568291
https://www.evrensel.net/haber/464023/akpnin-kadrosundan-taseron-isciye-bu-kaldi-emeklilik-zorunlu-ayligi-2-bin-700-tl
https://www.evrensel.net/haber/464023/akpnin-kadrosundan-taseron-isciye-bu-kaldi-emeklilik-zorunlu-ayligi-2-bin-700-tl
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-baskani-mesai-ucretlerini-isteyen-itfaiyecileri-temizlik-islerine-gonderdi-392401
https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-baskani-mesai-ucretlerini-isteyen-itfaiyecileri-temizlik-islerine-gonderdi-392401
https://www.odatv4.com/guncel/ogretmen-gozyaslari-icinde-anlatti-242195
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saldıran ve oradaki eşyalara zarar veren kişi, ayrıca ölümle tehdit etti.333 

Saldırgan tehdit, hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından 

çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.334  

● Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği’nin (TÜM KAMU-DER), 15 Haziran itibariyle işsiz kalan taşeron 

kamu çalışanları için Aksaray’dan Ankara’ya yürüdü. Derneğin genel 

başkanı Halit Önük, “32 bin Millî Eğitim Bakanlığı çalışanı 15 Haziran 

itibariyle işsiz kaldı. İki ay boyunca çalışmayacak ve iki ay boyunca evine 

ekmek girmeyecek. Ne acı ki, işçiden ve işverenden kesilen ve işçi işsiz 

kaldığı zaman maaş bağlansın diye biriktirilen işsizlik fonundan da 

yararlanılamıyor. Herhangi bir yerde de çalışamaz, iki ay gibi bir sürede 

kim, ne iş verir çalışana? Onun için 32 bin insan çok mağdur” dedi.335  

● Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye 

kaldırıldı. Tedavi altına alınan İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı 

öğrenildi.336 

● CHP Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Esenler’deki 

bir A101 şubesinde yaşamını yitiren işçi Muhammet Ali Yaşar hakkında 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle 

TBMM’ye soru önergesi verdi. önergede; mağazadaki ihmallere ilişkin 

Bakanlığın bir denetimi olup olmadığını, “yasak” olmasına rağmen 

Muhammet Ali Yaşar’ın tek başına mağazayı açmak zorunda bırakıldığı 

iddialarının doğru olup olmadığını sordu. 

İstanbul Esenler’deki bir A101 şubesinde çalışan Muhammet Ali Yaşar, 18 

Haziran tarihinde sabah tek başına açmak zorunda kaldığı mağazada çıkan 

yangında yaşamını yitirmişti. Muhammet Ali Yaşar’ın “uyuyakaldığı için” 

hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Mağaza Market-Sen, 

mağazadaki ihmalleri gözler önüne sermişti. Sendikanın Esenler’de 

Muhammet Ali Yaşar’ın öldüğü A101 şubesi önündeki basın açıklaması ve 

 
333

  Ataşehir’de Nöbetçi Eczacıya Saldıran Kişinin Ölüm Tehditleri Güvenlik Kamerasına Yansıdı 

https://ankahaber.net/haber/detay/atasehirde_nobetci_eczaciya_saldiran_kisinin_olum_tehditleri_guvenlik_ka
merasina_yansidi_92028#.YrBDK4FSQHw.twitter Erişim Tarihi: 20.06.2022 

334
  Ataşehir’de Eczane Çalışanlarına Saldıran Kişi Tutuklandı 

https://ankahaber.net/haber/detay/atasehirde_eczane_calisanlarina_saldiran_kisi_tutuklandi_92110 Erişim 

Tarihi: 20.06.2022 
335

  İşsiz Kalan Taşeron İşçiler İçin Tbmm'ye Yürüyen Tüm Kamu-Der, Gölbaşı’nda Çadır Kurdu: “İşçiler Ve 
Emekçiler Birlik Olsunlar” 
https://ankahaber.net/haber/detay/issiz_kalan_taseron_isciler_icin_tbmmye_yuruyen_tum_kamuder_golbasin

da_cadir_kurdu_isciler_ve_emekciler_birlik_olsunlar_92111 Erişim Tarihi: 21.06.2022 
336

  https://twitter.com/dokuz8haber/status/1541365372779200514?s=20&t=RODi1xnz4vbwyL_GVA6YLQ 
Erişim Tarihi: 27.06.2022 

https://ankahaber.net/haber/detay/atasehirde_nobetci_eczaciya_saldiran_kisinin_olum_tehditleri_guvenlik_kamerasina_yansidi_92028#.YrBDK4FSQHw.twitter
https://ankahaber.net/haber/detay/atasehirde_nobetci_eczaciya_saldiran_kisinin_olum_tehditleri_guvenlik_kamerasina_yansidi_92028#.YrBDK4FSQHw.twitter
https://ankahaber.net/haber/detay/atasehirde_eczane_calisanlarina_saldiran_kisi_tutuklandi_92110
https://ankahaber.net/haber/detay/issiz_kalan_taseron_isciler_icin_tbmmye_yuruyen_tum_kamuder_golbasinda_cadir_kurdu_isciler_ve_emekciler_birlik_olsunlar_92111
https://ankahaber.net/haber/detay/issiz_kalan_taseron_isciler_icin_tbmmye_yuruyen_tum_kamuder_golbasinda_cadir_kurdu_isciler_ve_emekciler_birlik_olsunlar_92111
https://twitter.com/dokuz8haber/status/1541365372779200514?s=20&t=RODi1xnz4vbwyL_GVA6YLQ
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yürüyüşte yankı bulmuş, Esenler halkı ve Muhammet Ali Yaşar’ın yakınları 

da Mağaza Market-Sen üyesi işçilerle birlikte yürümüştü.337 

● Urfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde görev 

yapan doktor Şeyhmus Baraş, tıp merkezinin SGK ile anlaşmasının pasife 

almasının ardından ücret ödemeleri gereken hasta yakınları tarafından 

saldırıya uğradı. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan 

doktor Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu. Baraj'ı darbeden 4 kişi 

çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Saldırganların serbest bırakılmasının ardından Baraj, görevinden istifa etti, 

adliye kapısında diplomasını yaktı. Saldırıya, Sağlık Bakanı Fahrettin 

Koca'nın da tepki göstermesi üzerine Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 

adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı sonrası Mahmut, Mecnun ve Halil 

İbrahim Dağ isimli kardeşler, tekrar gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe 

çıkarılan Dağ kardeşler, tutuklandı. Baraş, “Hukukun işlemesi Sağlık 

Bakanının atacağı tweete kalmamalı.” dedi.338 

● Bu yılın haziran ayına dek yaklaşık bin 200’e yakın hekim yurtdışına gitmek 

için TTB’ye başvuruda bulundu. Bunların 616’sı uzman, 555’i pratisyen. Bu 

sayının yıl sonuna doğru 3 bine yaklaşacağı belirtildi. Ülkede açılan tıp 

fakültesi sayısı 128’e yükselirken, hızla artan yurtdışına göç, "Bu 

fakültelerde kimler eğitim verecek?"sorusunu da gündeme getirdi.339 

Temmuz'da 231 başvuru ile rekor kırıldı. Ağustos ayında 281 hekim, Eylül 

ayında ise 255 hekimin ‘İyi Hal Belgesi’ için başvurduğunu, 2022’nin dokuz 

ayında toplam başvurunun bin 938’e ulaştı.340 

● Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde metal levha üretimi yapan fabrikada, 

rulo transfer köprüsündeki 1,5 tonluk taşıma vinci, işçiler Mustafa Halil 

Özbilgiç, Mehmet Nuri Orhan, Yücel Tezcan ve Onur Cem Kara'nın üzerine 

devrildi.hbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, işçilerden Onur Cem 

Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vincin altından çıkarılan 3 işçi, 

ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya  Çelebi Eğitim 

 
337

  A101'deki işçi ölümü Meclis gündeminde https://www.medyaport.net/gundem/a101-deki-isci-olumu-meclis-

gundeminde-h40198.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Erişim Tarihi: 28.06.2022 
338

  Bakan'dan saldırıya uğrayan hekime öneri: TUS'a hazırlan https://bianet.org/bianet/saglik/263958-bakan-dan-
saldiriya-ugrayan-hekime-oneri-tus-a-hazirlan Erişim Tarihi: 30.06.2022 

339
  Ülke günde 7 hekimini kaybediyor: Uzman hekimler yurtdışı yolunda https://www.birgun.net/haber/ulke-

gunde-7-hekimini-kaybediyor-uzman-hekimler-yurtdisi-yolunda-396884 Erişim Tarihi: 28.07.2022 
340

  Doktor göçü artarak sürüyor... Rekor başvuru https://www.odatv4.com/guncel/doktor-gocu-artarak-suruyor-
rekor-basvuru-246437 Erişim Tarihi: 03.08.2022 

https://www.medyaport.net/gundem/a101-deki-isci-olumu-meclis-gundeminde-h40198.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.medyaport.net/gundem/a101-deki-isci-olumu-meclis-gundeminde-h40198.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bianet.org/bianet/saglik/263958-bakan-dan-saldiriya-ugrayan-hekime-oneri-tus-a-hazirlan
https://bianet.org/bianet/saglik/263958-bakan-dan-saldiriya-ugrayan-hekime-oneri-tus-a-hazirlan
https://www.birgun.net/haber/ulke-gunde-7-hekimini-kaybediyor-uzman-hekimler-yurtdisi-yolunda-396884
https://www.birgun.net/haber/ulke-gunde-7-hekimini-kaybediyor-uzman-hekimler-yurtdisi-yolunda-396884
https://www.odatv4.com/guncel/doktor-gocu-artarak-suruyor-rekor-basvuru-246437
https://www.odatv4.com/guncel/doktor-gocu-artarak-suruyor-rekor-basvuru-246437
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ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa 

Halil Özbilgiç’in durumunun ağır olduğu belirtildi.341 

● Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki TOKİ inşaatında çalışan vinç devrildi. 5 

işçi vinç enkazı altında kaldı. Enkaz altında kalanlar, ağır yaralı olarak 

çıkarılıp, Yeşilyurt Hasan Çalık ile Eğitim ve Araştırma hastanelerine 

kaldırıldı. 3 işçinin hayatını kaybetti. 2 işçinin ise ağır yaralı olduğu 

belirtildi.342 

● Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 7. katından asansör 

boşluğuna düşen Gazi Bütün, hayatını kaybetti. Bütün'ün 1 hafta önce 

düğünü olduğu öğrenildi. Olay, Yunus Emre Mahallesi 7019 Caddesi 

Hascan Sokak'taki bir apartmanın inşaatında yaşandı. Edinilen bilgi ve 

iddialara göre, 27 yaşındaki Gazi Bütün adlı işçi, 9 katlı binanın 7. katında 

çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü.343 

● Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir kömür madeninde çalışan Ömer Kalem 

, ocağın içinden kömür taşıyan konveyör bandın üzerine düşmesi sonucu 

olay yerinde hayatını kaybetti.344 

● Bartın, Eldeş köyünde yapımı devam eden baraj inşaatında meydana gelen 

olayda, inşaatta çalışan Akın, iddiaya göre dengesini kaybederek, 10 

metreden beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye 

sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülen Akın, 

yoğun bakımda hayatını kaybetti. 345 

● Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki 

vanayı kontrol ederken gaza maruz kalarak zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını 

kaybetti.346 

 
341

  Kütahya'da iş cinayeti: 1.5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü. https://www.gazeteduvar.com.tr/kutahyada-is-
cinayeti-15-tonluk-vinc-iscilerin-uzerine-dustu-haber-1580043 Erişim Tarihi:05.09.2022 

342
  Malatya’da iş cinayeti! TOKİ inşaatında vinç devrildi: 3 ölü https://tele1.com.tr/malatyada-is-cinayeti-

insaatta-vinc-devrildi-3-olu-697261/ Erişim Tarihi:10.09.2022 
343

  Kahramanmaraş'ta iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti 

https://t24.com.tr/haber/kahramanmaras-ta-is-cinayeti-asansor-bosluguna-dusen-isci-hayatini-
kaybetti,1058521 Erişim Tarihi:10.09.2022 

344
  Ankara'da iş cinayeti: Kömür taşıyan band üzerine düşen işçi yaşamını yitirdi. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ankarada-is-cinayeti-komur-tasiyan-band-uzerine-dusen-isci-yasamini-

yitirdi-haber-1581149 Erişim Tarihi:14.09.2022 
345

  Bartın'da iş cinayeti: Baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bartinda-is-cinayeti-baraj-insaatindan-dusen-isci-hayatini-kaybetti-
1985117 Erişim Tarihi:25.09.2022 

346
  Bolu’da fabrikada zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti: 3 itfaiye personeli tedavi altında 

https://www.birgun.net/haber/bolu-da-fabrikada-zehirlenen-4-isciden-3-u-hayatini-kaybetti-3-itfaiye-
personeli-tedavi-altinda-403970 Erişim Tarihi:26.09.2022 

https://www.gazeteduvar.com.tr/kutahyada-is-cinayeti-15-tonluk-vinc-iscilerin-uzerine-dustu-haber-1580043
https://www.gazeteduvar.com.tr/kutahyada-is-cinayeti-15-tonluk-vinc-iscilerin-uzerine-dustu-haber-1580043
https://tele1.com.tr/malatyada-is-cinayeti-insaatta-vinc-devrildi-3-olu-697261/
https://tele1.com.tr/malatyada-is-cinayeti-insaatta-vinc-devrildi-3-olu-697261/
https://t24.com.tr/haber/kahramanmaras-ta-is-cinayeti-asansor-bosluguna-dusen-isci-hayatini-kaybetti,1058521
https://t24.com.tr/haber/kahramanmaras-ta-is-cinayeti-asansor-bosluguna-dusen-isci-hayatini-kaybetti,1058521
https://www.gazeteduvar.com.tr/ankarada-is-cinayeti-komur-tasiyan-band-uzerine-dusen-isci-yasamini-yitirdi-haber-1581149
https://www.gazeteduvar.com.tr/ankarada-is-cinayeti-komur-tasiyan-band-uzerine-dusen-isci-yasamini-yitirdi-haber-1581149
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bartinda-is-cinayeti-baraj-insaatindan-dusen-isci-hayatini-kaybetti-1985117
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bartinda-is-cinayeti-baraj-insaatindan-dusen-isci-hayatini-kaybetti-1985117
https://www.birgun.net/haber/bolu-da-fabrikada-zehirlenen-4-isciden-3-u-hayatini-kaybetti-3-itfaiye-personeli-tedavi-altinda-403970
https://www.birgun.net/haber/bolu-da-fabrikada-zehirlenen-4-isciden-3-u-hayatini-kaybetti-3-itfaiye-personeli-tedavi-altinda-403970
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● Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta meydana gelen 20 kişinin öldüğü 

kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Rapor denetimsizlik ve ihmali bir 

kez daha gözler önüne sererken kazadan tır şoförleri ve taşeron firma 

sorumlu tutuldu. Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın olaydaki sorumluluğuna 

dair inceleme yapılmazken bilirkişi raporunda olay yeri ve yaşananlar ile tır 

şoförleri ve Bayram T. hakkında tespitlere yer verildi. İlk kazaya dair 

tespitte, tırın kaza anındaki hızının 126 kilometre olduğu belirtilen raporda 

şu ifadeler yer aldı: “Üzerinde 27 bin 60 kilogram yük olan çekicinin kaza 

mahallinin 6 kilometre gerisinde başlayan eğimli yola girmeden önce vites 

küçültmesi, küçülen vitesin motora yaptığı baskıyla çok az da frene basarak 

rampayı inmesi gerekirdi. Ancak sürücünün kullanım hatası yaptığı, yüklü 

bir şekilde eğimli yolda kaza yerine yaklaşana kadar yüksek viteste ve yolun 

icap ve şartlarına uymayan bir hızda frene bas çek yaparak ilerlediği, 

kampanalı fren sisteminin aşırı ısınarak devre dışı kalmasına neden olduğu 

anlaşılmakta.” İkinci tırın kaza anındaki hızının da 126 kilometre olduğu 

belirtilen raporda, her iki sürücünün de sürücü belgelerinin takografa takılı 

olmadığı tespiti yer aldı. Fren sisteminin sonradan yapılan müdahale ile 

devre dışı bırakıldığı belirtilerek “Kaza sonrası otoparka çekilen yarı römork 

incelendiğinde, aracın yarı römorkuna giden ve fren sisteminin çalışmasını 

sağlayan hava hortumunun plastik kelepçeyle sıkılmak suretiyle devre dışı 

bırakıldığı anlaşılmakta” denildi. Raporda ayrıca ilk kazaya karışan çekici 

sürücüsü Umut G.’nin ticari araç kullanmaya yarayan mesleki yeterlilik 

belgesinin (SRC) bulunmadığı, kanuna göre zorunlu olan psikoteknik 

değerlendirme belgesinin de bulunmadığı tespitine yer verildi. Ayrıca 

raporda Cengiz Holding’e ait Eti Bakır firmasının ihmalinin olmadığı iddia 

edildi. İlk kazadan sonra gerekli önlemleri alması gereken polisler ile devlet 

kurumlarının ‘kusuru olmadığı’ iddiasına yer verildi. 347 

● Hakkari Valiliği, 3 Temmuz saat 00.01'den 17 Temmuz saat 23.59'a kadar 

'cdde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda' 15 gün süreyle gösteri 

yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, 

pandomim gibi etkinliklerin yasaklanması kararını aldı.348 

● AKP döneminde büyüyen Gür Yapı ve Yapı&Yapı şirketleri İstanbul Finans 

Merkezi inşaatında çalışan işçilerin maaşlarını ödemediğinden, işçiler 

 
347

  Bilirkişi, denetimsizliği gözler önüne serdi https://www.birgun.net/haber/bilirkisi-denetimsizligi-gozler-
onune-serdi-403946 Erişim Tarihi:26.09.2022 

348
  Hakkari'de umuma açık alanlarda gösteri, yürüyüş, konser, tiyatro gibi etkinlikler 15 gün yasaklandı 

https://www.birgun.net/haber/hakkari-de-umuma-acik-alanlarda-gosteri-yuruyus-konser-tiyatro-gibi-
etkinlikler-15-gun-yasaklandi-394145 Erişim Tarihi:02.07.2022 

https://www.birgun.net/haber/bilirkisi-denetimsizligi-gozler-onune-serdi-403946
https://www.birgun.net/haber/bilirkisi-denetimsizligi-gozler-onune-serdi-403946
https://www.birgun.net/haber/hakkari-de-umuma-acik-alanlarda-gosteri-yuruyus-konser-tiyatro-gibi-etkinlikler-15-gun-yasaklandi-394145
https://www.birgun.net/haber/hakkari-de-umuma-acik-alanlarda-gosteri-yuruyus-konser-tiyatro-gibi-etkinlikler-15-gun-yasaklandi-394145
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tarafında şirketlerin şantiyedeki ofisleri basıldı. İşçiler haklarını alana kadar 

çalışmayacaklarını belirtti.349 

4- Sağlık Hakkı  

● Bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini kullandığı ambulansa 

kitledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmek isteyen kişi, “Hasta 

haklarını savunmak adına yapıyorum. Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat 

hastane hastane dolaştım, hastayı bırakacak yer bulamadım. Sağlık 

Bakanı’nın gelmesini istiyorum.” dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 

uzun bir süre kapıları kilitleyen ambulans şoförünü ikna etme çalıştı. Polis, 

gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalışırken, ilerleyen dakikalarda 

ambulansın kapısının açıldığı görüldü. Ardından ambulans bakanlığın 

önünden çekildi.350 

● Bir üniversite öğrencisinin kendisinin ödeyerek yaptırdığı HPV aşısının 

devlet tarafından karşılanması talebiyle açtığı dava devam ediyor. Ankara 

62’nci İş Mahkemesi'nde görülen son duruşma, 13 Ekim’e ertelendi. 

Mahkeme heyeti, üç doz yapılması gereken HPV aşısının 2021 yılındaki 

ücretini öğrenmek için Ticaret Odası'na, Eczacılar Birliği'ne, Tıbbı İlaç 

Kurumu'na ve Sağlık Bakanlığı'na yazı yazmayı kararlaştırdı.  

Rahim ağzı (serviks) kanseri kadınlar arasında en sık görülen dördüncü 

kanser türü. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 

ortalama 311 bin kişi bu kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor.351 

● Covit-19 salgınına dair zayıflatılan tedbirlerin gölgesinde ortaya çıkan 

Omicron’un BA.4 ve BA.5 isimli alt varyantları İngiltere, Portekiz ve 

Fransa’nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde vakaların 

yükselmesine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı 

öncesi yaptığı açıklamada ‘müsterih olun’ çağrısı yaparken, yeni varyant 

için “grip öneminde” vurgusu yaptı. Koca, “Vaka sayılarında son iki haftada 

üç kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine 

sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak 

yanlıştır” ifadelerini kullandı.   

 
349

  Finans Merkezi inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamayınca AKP'ye yakı şirketlerin ofisini bastı 

https://www.odatv4.com/guncel/isciler-maaslarini-alamayinca-sirket-ofisini-basti-245956 Erişim Tarihi: 
28.07.20022https://www.odatv4.com/guncel/isciler-maaslarini-alamayinca-sirket-ofisini-basti-245956 

350
  Sağlık Bakanlığı önünde ambulanslı eylem: Bakan gelmezse patlatırım 

https://tr.euronews.com/2022/06/14/sagl-k-bakanl-g-onunde-ambulansl-eylem-bakan-gelmezse-patlat-r-m 

Erişim Tarihi: 14.06.2022 
351

  Ücretsiz HPV aşısı için mücadele devam ediyor https://www.birgun.net/haber/ucretsiz-hpv-asisi-icin-
mucadele-devam-ediyor-393663  

https://www.odatv4.com/guncel/isciler-maaslarini-alamayinca-sirket-ofisini-basti-245956
https://tr.euronews.com/2022/06/14/sagl-k-bakanl-g-onunde-ambulansl-eylem-bakan-gelmezse-patlat-r-m
https://www.birgun.net/haber/ucretsiz-hpv-asisi-icin-mucadele-devam-ediyor-393663
https://www.birgun.net/haber/ucretsiz-hpv-asisi-icin-mucadele-devam-ediyor-393663
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Bakan Koca’nın aksine uzmanlar Türkiye için de uyarıyor. Özellikle 

sonbahar mevsimine dikkat çeken uzmanlara göre artan vakalara karşı 

kapalı alanlarda maske kullanımı uygulamasına geri dönülmeli, aşılama 5 

yaşa düşürülmeli, vakalar tespit edilerek izole edilmeli. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten’e göre Avrupa 

ülkelerinde artan vaka sayısı Türkiye’de de yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 

en son korona virüsü tablosunu 6-12 Haziran tarihlerine dair açıkladığına 

dikkat çeken Ökten, “Vaka sayılarında son durum nedir? Günlük yapılan test 

oranımız nedir? Bu konular hakkında bir bilgimiz yok. Bize gelen bilgilere 

bakıldığında vaka sayılarında bir artış olduğu görülüyor. Dolayısıyla 

sonbahar ile birlikte yeni bir dalga riski elbette var. O yüzden şimdiden 

önlemleri almak gerekiyor” dedi.  Prof. Dr. Alpay Azap ise “Öncelikle 

pozitif vakalar hızlı testlerle tespit edilerek izolasyona alınmalı. Eksik aşılı 

veya aşısız olanların aşıları tamamlanmalı, yeni varyanta karşı hatırlatma 

dozu yaptırılmalı. En önemlisi de kapalı alanlarda maske kullanımına 

yeniden geçilmesi gerekiyor. Ancak bir kapanma düzeyinde önleme gerek 

olmayacak. Virüs çok hızlı ve kolay bulaştığı için kapanma çok işe 

yarayacak gibi durmuyor. Ayrıca toplumda virüsün dolaşımını engellemek 

için daha küçük yaştaki çocukların da aşılanması bir önlem olarak alınabilir. 

Türkiye, 11 yaş üzerindekileri aşıladı. Bu yaş grubu 5 yaşa kadar 

düşürülebilir.”352   

● Ülkede en sık görülen kalıtımsal hastalıklar arasında yer alan Talasemi’nin 

ilaçlarına ulaşılamıyor. Dokuz ayı aşkın bir süredir sorun giderilmiş değil. 

CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş 

İlgezdi, Türkiye'de 10 bine yakın Talasemi hastası olduğunu ifade ederek, 

“Talasemi hastası yurttaşlarımızın en sık kullandığı ilaç 2021 yılının ekim 

ayından bu yana ne yazık ki temin edilemiyor. Öte yandan bu ilaç dışında 

hastaların yoğun olarak kullandığı İnfüzyon Pompası, Thalaset İnfüzyon 

Seti, distle su ve 10’luk enjektöre de para vermek zorundalar. " dedi.353 

 

 
352

  Vakalarda artış başladı: Maske kullanılmalı, aşılama 5 yaşa düşürülmeli 
https://www.gazeteduvar.com.tr/vakalarda-artis-basladi-maske-kullanilmali-asilama-5-yasa-dusurulmeli-

haber-1571355 Erişim Tarihi: 29.06.2022 
353

  Binlerce Talasemi hastası ilaç bulamıyor https://www.birgun.net/haber/binlerce-talasemi-hastasi-ilac-
bulamiyor-395218 Erişim Tarihi: 13.07.2022 

https://www.gazeteduvar.com.tr/vakalarda-artis-basladi-maske-kullanilmali-asilama-5-yasa-dusurulmeli-haber-1571355
https://www.gazeteduvar.com.tr/vakalarda-artis-basladi-maske-kullanilmali-asilama-5-yasa-dusurulmeli-haber-1571355
https://www.birgun.net/haber/binlerce-talasemi-hastasi-ilac-bulamiyor-395218
https://www.birgun.net/haber/binlerce-talasemi-hastasi-ilac-bulamiyor-395218
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● Türkiye'de uzman doktor sayısı çoğu kentte ülke ortalaması altında. Şiddet 

ve malpraktis davaları nedeniyle cerrahi tercih edilmiyor. Çocuk cerrahinin 

200 kontenjanın 148'i, Genel cerrahinin 545 kontenjanın 268'i boş kaldı.354 

● Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, 

Yoksulluğun doğrudan yaşam kalitesini etkilediğini belirtti. Gül “Yoksulluk 

sağlıksızlığa neden oluyor. Konuya dişhekimliği alanından bakacak olursak 

toplumun yüzde 85’inin ağız ve diş sağlığı bozuk. En önemli halk sağlığı 

sorunları içinde yer alan ağız ve diş hastalıklarının nedeni de büyük oranda 

yoksulluk” dedi. İşsizliğe bağlı maddi sıkıntılar nedeniyle ailelerin 

çocuklarının ağız hijyeni için gerekli olan en basit malzemeleri bile 

alamadığını belirten Gül, “Diş fırçası, diş macunu bile alamıyor, çocuklarını 

doktora götüremiyor. Sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocukları, kamu 

ağız diş sağlığı hizmetlerinden de yararlanamıyor” ifadelerini kullandı.355  

● CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhuriyet başsavcılıklarında karara 

bağlanan uyuşturucu kullanımı ve ticareti konulu dosyalara ilişkin bilgileri 

derledi. Emir, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin 

savcılıklardaki dosya sayısının son bir yılda yüzde 31 artış gösterdiğini 

belirterek TCK madde 188-190 kapsamındaki davalar da eklendiğinde, üç 

yılda uyuşturucuya ilişkin dava dosya sayısının toplam 965 bine ulaştığını 

vurguladı. 356 

● Adıyaman'da bir ameliyathanede apandisit ameliyatı sırasında dikiş 

ipliklerinin tümü çürük çıktı, hekim ancak 67nci ipten sonra sağlam ip 

bulabildi.357 

● Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama ile randevuya kota getirdi. Yurttaş, 

bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından 1 ayda en fazla 3 kez 

randevu alabilecek. Duruma tepki gösteren doktorlar, “Muayene ve ameliyat 

randevularına çözüm üretemeyen iktidar çareyi randevular için kota 

uygulamasında buldu. Yurttaşlara “30 günde en fazla 3 randevu 

 
354

  Doktor Açığı: Cerrahi branşlar boş kalıyor. 

https://twitter.com/burcuas/status/1550354250735276032?s=24&t=aX9dkfeA9yZe8292kzLK2g Erişim 
Tarihi: 22.07.2022 

355
  Ekonomik krizle derinleşen yoksullukta ağız ve diş  sağlığı da etkilendi 

https://www.cumhuriyet.com.tr/saglik/ekonomik-krizle-derinlesen-yoksullukta-agiz-ve-dis-sagligi-da-

etkilendi-1962366 Erişim Tarihi: 27.07.2022 
356

  Uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin dosyalarda yüzde 31 lik artış oldu  
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/uyusturucu-kullanimi-ve-ticaretine-iliskin-dosyalarda-yuzde-31lik-
artis-oldu-1970593 Erişim Tarihi: 17.08.2022 

357
  Dikiş atmaya çalışan hekim sağlam ip bulamadı: 'Vatandaşlar, kaçırılan 128 milyar doların bedelini ödüyor' 

https://www.birgun.net/haber/dikis-atmaya-calisan-hekim-saglam-ip-bulamadi-vatandaslar-kacirilan-128-
milyar-dolarin-bedelini-oduyor-402415 Erişim Tarihi:12.09.2022 

https://twitter.com/burcuas/status/1550354250735276032?s=24&t=aX9dkfeA9yZe8292kzLK2g
https://www.cumhuriyet.com.tr/saglik/ekonomik-krizle-derinlesen-yoksullukta-agiz-ve-dis-sagligi-da-etkilendi-1962366
https://www.cumhuriyet.com.tr/saglik/ekonomik-krizle-derinlesen-yoksullukta-agiz-ve-dis-sagligi-da-etkilendi-1962366
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/uyusturucu-kullanimi-ve-ticaretine-iliskin-dosyalarda-yuzde-31lik-artis-oldu-1970593
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/uyusturucu-kullanimi-ve-ticaretine-iliskin-dosyalarda-yuzde-31lik-artis-oldu-1970593
https://www.birgun.net/haber/dikis-atmaya-calisan-hekim-saglam-ip-bulamadi-vatandaslar-kacirilan-128-milyar-dolarin-bedelini-oduyor-402415
https://www.birgun.net/haber/dikis-atmaya-calisan-hekim-saglam-ip-bulamadi-vatandaslar-kacirilan-128-milyar-dolarin-bedelini-oduyor-402415
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alabilirsiniz” mesajları gönderiliyor. mesajları gönderilmeye başladığını 

aktararak, “Kronik hastalığı olan ve takip edilmesi gereken hastalar, engelli 

ve kanser hastaları bu durumda ne yapacaklar?” diye sordu.358 

● AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kötü çalışma koşulları nedeniyle 

yurtdışına gitmek isteyen doktorlara “Giderlerse gitsinler” çıkışının 

ardından hastanelerdeki uzman doktor eksikliği gündeme gelmişti. 

Gaziantep’teki devlet hastanesinde kayda alınan görüntüler doktor 

yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hastanede uzun kuyruklar 

oluştuğu görüldü. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde uzun kuyruklar 

oluştuğu görüldü. Muayene olmak için sıra bekleyen bir yurttaş tarafından 

kaydedilen görüntüler, hastanelerdeki doktor yetersizliğini bir kez daha 

gözler önüne serdi.Vatandaşlar, ultrason ve röntgen için sıra alımlarının 

durduğunu ve mağdur oldukları ifade etti. Öte yandan hekim sayısının da 

eksik olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanı 

hekimin haftanın yalnızca 1 günü hastanede olduğunu belirtti. Hastanede her 

gün benzer bir durum yaşandığını ifade eden vatandaşlar, Sağlık 

Bakanlığı’nın soruna çözüm bulmasını istedi. 359 

● Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması üzerine Ankara’da 7 hastane kapatıldı. 

Şehir merkezindeki bu hastanelerin kapatılmasına yönelik tepkiler sürerken 

benzer bir süreç bu ay sonunda açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi 

nedeniyle yaşanacak. Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde 

Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılarak Etlik Şehir 

Hastanesi'ne taşınacak.Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt 

İlhan, Onkoloji Hastanesi’nin, Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınacak olmasının 

Türkiye’nin dört bir yanından kanser tedavisi için gelen insanları doğrudan 

etkileyeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın  elinde bulunan tek onkoloji 

hastanesinin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi olduğuna dikkat çeken İlhan, 50 yıllık deneyime sahip bir 

hastanenin işleyişine devam etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: 

"Onkoloji Hastanesi’nin senelerdir oturmuş bir sistemi var. Ameliyat, 

radyoterapi, kemoterapi konularında çok uzman ekipler var. Kentin kolay 

 
358

  Kotalı hastalık dönemi: 1 ayda en fazla 3 hastane randevusu alınabilecek! 
https://www.birgun.net/haber/kotali-hastalik-donemi-1-ayda-en-fazla-3-hastane-randevusu-alinabilecek-
402455 Erişim Tarihi:13.09.2022 

 
359

  Erdoğan “giderlerse gitsinler” demişti! Hastanedeki ‘uzun kuyruk’ görüntüleri gündem oldu 
https://tele1.com.tr/erdogan-giderlerse-gitsinler-demisti-hastanedeki-uzun-kuyruk-goruntuleri-gundem-oldu-
702627/ Erişim Tarihi:19.09.2022 

https://tele1.com.tr/bin-405-hekim-2021de-goc-etti-cerrahi-branslara-tercih-dipte-633834/
https://www.birgun.net/haber/kotali-hastalik-donemi-1-ayda-en-fazla-3-hastane-randevusu-alinabilecek-402455
https://www.birgun.net/haber/kotali-hastalik-donemi-1-ayda-en-fazla-3-hastane-randevusu-alinabilecek-402455
https://tele1.com.tr/erdogan-giderlerse-gitsinler-demisti-hastanedeki-uzun-kuyruk-goruntuleri-gundem-oldu-702627/
https://tele1.com.tr/erdogan-giderlerse-gitsinler-demisti-hastanedeki-uzun-kuyruk-goruntuleri-gundem-oldu-702627/
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ulaşılabilir noktasında. Ankara Onkoloji Hastanesi’ni sadece Ankara’ya 

hitap eden bir hastane olarak düşünmeyin. Türkiye’nin pek çok ilinden 

kanser hastaları buraya gelip tedavi oluyor. Bu alanda parmakla gösterilen 

bir hastaneyi kapatıp, yoksul halkın vazgeçilmez hastanelerini kapatıp, 

sağlık hizmetine erişimi güçleştiriyorlar. Özele gidecek gücü olmayan 

yurttaş ne yapacak? Üniversite hastaneleri zaten çok kalabalık orada hastalar 

aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor.”360 

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışıyla başka bir 

hastanenin kapanmayacağını savunurken, hastane tartışmaların gölgesinde 

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Hastanenin açılışını 

Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Sağlık 

Bakanı kelime oyunlarıyla bazılarının kapatılmayacağını söylese de, bir bina 

olarak varlıklarını sürdürmeleri, işlevleri olmadığı sürece o binaları hastane 

yapmıyor. 3 bin 500’ün üzerinde yatak kapasitesi olacağı söylenen Etlik 

Şehir Hastanesi için 2 bin 200 civarında yatak devre dışı bırakılıyor” 

ifadelerini kullandı.361 

● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Siverek  ilçesine 

bağlı Çukurca köyünde içme suyu sorunu yaşayan yurttaşları ziyaret etti. 

Köylülerin su aldığı kuyudan ayakkabı gibi cisimler çıktığı görülürken 

yurttaşlar, kuyu suyundan hastalık bulaştığını öne sürdü. Mahmut Tanal, 

Siverek’e bağlı Çukurca köyüne giderek yaz aylarında içme suyu sorunu 

yaşayan köylülerle dertleşti. Tanal, evlerindeki musluklardan yaz aylarında 

su akmayan köylülerin birkaç kilometre uzaklıktaki kuyulardan hayvanlarla 

su taşımasına tanıklık etti. Bir köylü, yaşadıkları su sorununu an latırken, 

“Evlerin yanında kuyular var, fakat kuyular temiz değil. Bu yüzden eşek ile 

gidip su taşıyıp geliyoruz” dedi. Tanal, köylülerle kuyuya su çekmeye gitti, 

kuyudan ayakkabı gibi birçok cisim çıktığı görüldü. Tanal’ın “Bu suyu hiç 

kimse gelip denetlemiyor mu” sorusuna bir köylü, “Kimse yüzümüze 

bakmıyor” yanıtını verdi. Tanal’ın ziyareti sırasında bir çocuğun gözüne 

kuyu suyu yüzünden hastalık bulaştığının öne sürüldü.  Bir köyle, “Bu su 

kışın geliyor, yazın gelmiyor, bunun cevabını verebilirler mi bize” diyerek 

devlet yetkililerine seslendi. Tanal, çocuklara, “Okulunuzda musluklarda su 

 
360

  Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılıyor https://www.birgun.net/haber/ankara-onkoloji-hastanesi-kapatiliyor-
403394 Erişim Tarihi:21.09.2022  

361
  Etlik Şehir Hastanesi, kapatılan hastanelerin gölgesinde açılacak: '2 bin 200 yatak devre dışı 

kalacak'https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/etlik-sehir-hastanesi-kapatilan-hastanelerin-golgesinde-
acilacak-2-bin-200-yatak-devre-disi-kalacak-1986219 Erişim Tarihi:28.09.2022 

https://www.birgun.net/haber/ankara-onkoloji-hastanesi-kapatiliyor-403394
https://www.birgun.net/haber/ankara-onkoloji-hastanesi-kapatiliyor-403394
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/etlik-sehir-hastanesi-kapatilan-hastanelerin-golgesinde-acilacak-2-bin-200-yatak-devre-disi-kalacak-1986219
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/etlik-sehir-hastanesi-kapatilan-hastanelerin-golgesinde-acilacak-2-bin-200-yatak-devre-disi-kalacak-1986219
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akıyor mu” diye sordu. Çocuklar, “Hayır akmıyor, ellerimizi 

yıkayamıyoruz” diye yanıt verdi.362 

5- İfade ve Basın Özgürlüğü 

● Basın İlan Kurumu (BİK) en son 1994'te belirlenen ‘Basın Ahlak Esasları’nı 

28 yıl aradan sonra yeniden düzenledi. Düzenlemede cinsiyet ayrımcılığına 

yönelik maddede cinsel yönelim ifadesi yer almazken ‘milli ve toplumsal 

değerler’ adı altında soyut ve içeriği net bir şekilde belli olmayan ifadeler 

kullanıldı. 1994 tarihli metne, “Suçu ve suçluyu övecek, halkı kin veya 

düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz” ilkesi eklendi. “Terörü 

özendirecek yayın yapılamaz” ilkesi ise “Terör örgütleri, bunların üyeleri ve 

olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri meşru gösterecek şekilde 

yer verilemez” şeklinde genişletildi. Eski metinde “Gazeteci, kaynaklarının 

gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz” ifadesi 

ile yer alan ilke, “Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen 

sırları ve kaynağını açıklamaya zorlanamaz” ifadesi ile değiştirildi.363 

● Basın Ahlak Esasları, yayımlandığı ilk gün sansüre dönüştü. Çankırı’da 

yayın yapan bir yerel haber sitesinde 5 Temmuz’da yayımlanan habere, 6 

Temmuz’da yargıç kararıyla erişim engeli getirildi. Kararda, söz konusu 

esaslara atıf yapıldı. Kararda, Basın Ahlak Esasları’nın “Suçsuzluk ilkesi” 

başlıklı 8. maddesine işaret edilerek, “Haber metninde kişi hakkında zimmet 

suçu işlediği yönünde iddialarda bulunulduğu, lekelenmeme hakkı, 

suçsuzluk ilkesi göz önüne alındığında haber içeriklerinin başvuranın kişilik 

haklarını ihlal edici nitelikte olduğu anlaşıldı” denildi.364 

● AKP’den aday adayı olan Gezi davası hâkimi Murat Bircan'ın eşi Arzu 

Bircan'ın FETÖ şüphelisi olduğunu ve ifade verdiğini yazan Halk TV yazarı 

İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı. Saymaz Twitter 

hesabından, "Gezi Parkı Davası’nda AK Parti’den aday adayı olmuş 

hakimin eşinin FETÖ’den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için 

 
362

  MAHMUT TANAL, ŞANLIURFA'DA İÇME SUYU SORUNU YAŞANAN ÇUKURCA KÖYÜNÜ 
ZİYARET ETTİ 

https://ankahaber.net/haber/detay/mahmut_tanal_sanliurfada_icme_suyu_sorunu_yasanan_cukurca_koyunu_z
iyaret_etti_103240 Erişim Tarihi:11.09.2022 

363
  BİK’in kararları sansüre hazırlık https://www.birgun.net/haber/bik-in-kararlari-sansure-hazirlik-394638 

Erişim Tarihi: 07.07.2022 
364

  Basın Ahlak Esasları'nın yürürlüğe girdiği gün erişim engeli kararı 
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/basin-ahlak-esaslarinin-yururluge-girdigi-gun-erisim-engeli-karari-
1956653 Erişim Tarihi: 11.07.2022 

https://ankahaber.net/haber/detay/mahmut_tanal_sanliurfada_icme_suyu_sorunu_yasanan_cukurca_koyunu_ziyaret_etti_103240
https://ankahaber.net/haber/detay/mahmut_tanal_sanliurfada_icme_suyu_sorunu_yasanan_cukurca_koyunu_ziyaret_etti_103240
https://www.birgun.net/haber/bik-in-kararlari-sansure-hazirlik-394638
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/basin-ahlak-esaslarinin-yururluge-girdigi-gun-erisim-engeli-karari-1956653
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/basin-ahlak-esaslarinin-yururluge-girdigi-gun-erisim-engeli-karari-1956653
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hakkımda terör soruşturması başlatıldı. Perşembe günü avukatımla ifadeye 

gideceğim." paylaşımını yaptı.365 

● Diyarbakır'da 2017 yılındaki Nevruz kutlaması sırasında polis tarafından 

katledilen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un öldürülme anını 

fotoğraflayan Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında Mahkeme heyeti oy 

birliği ile Gök'ün "örgüt üyeliği" suçlamasından beraatine hükmetti, "örgüt 

propagandası" suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek Gök'ü 1 

yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet cezanın ertelenmesine yer 

olmadığına karar verdi.366 

● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Genel Başkanı Dicle Müftüoğlu’nun 

yargılandığı davanın dosyasına Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle 

Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 11 ilin emniyet müdürlüğüne, 

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve 

Örgütlenme Sekreteri Mustafa Kuleli’nin de aralarında bulunduğu 20 kişi 

hakkında, FETÖ’yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle terör soruşturması 

açılması istendiğine dair gönderdiği belge delil olarak konuldu. TGS’nin 

paylaştığı belgede paylaşımında, “Emniyet'in gazetecileri nasıl fişlediği 

Dicle Müftüoğlu’nun dava dosyasında ortaya çıktı! Gizli belgede, Genel 

Başkan’ımız Gökhan Durmuş ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkan 

Yardımcısı (Sendika Örgütlenme Sekreteri) Mustafa Kuleli ile birlikte pek 

çok meslektaşımız hakkında, yazıları gerekçe gösterilerek terör soruşturması 

isteniyor” denildi. Belgenin ekinde yer alan tutanakta ise ‘Uluslararası 

Gazeteciler Derneği’nin çıkardığı dergide yazıları yayınlanan gazetecilerin 

FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu ileri sürülerek isimleri sıralandı. 20 kişinin 

isminin bulunduğu tutanakta, Gökhan Durmuş ve Mustafa Kuleli’nin 

isimleri de yer aldı. Tutanakta, Durmuş’un “Zayıflık Baskıyı Artırır” başlıklı 

yazısı ile Kuleli’nin “Türkiye Erdoğan’dan Büyüktür” başlıklı yazısı “suç 

delili” gibi gösterildi.367 

● Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza 

Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi. Radyo Televizyon Üst 

 
365

  AKP aday adayı Gezi davası hâkiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında 
terör soruşturması başlatıldı! 

https://t24.com.tr/haber/gezi-davasina-bakan-akp-den-milletvekili-aday-adayi-hakimin-esinin-feto-suphelisi-
oldugunu-yazan-ismail-saymaz-hakkinda-teror-sorusturmasi-baslatildi,1033201 Erişim Tarihi: 10.05.2022 

366
  Gazeteci Abdurrahman Gök’e 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası https://www.evrensel.net/haber/464875/gazeteci-

abdurrahman-goke-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi?a=BEi1 Erişim Tarihi:30.06.2022 
367

  Emniyetin gazetecileri nasıl fişlediği dava dosyasında ortaya çıktı! 
https://www.gercekgundem.com/medya/355757/emniyetin-gazetecileri-nasil-fisledigi-dava-dosyasinda-
ortaya-cikti Erişim Tarihi:05.09.2022 

https://t24.com.tr/haber/gezi-davasina-bakan-akp-den-milletvekili-aday-adayi-hakimin-esinin-feto-suphelisi-oldugunu-yazan-ismail-saymaz-hakkinda-teror-sorusturmasi-baslatildi,1033201
https://t24.com.tr/haber/gezi-davasina-bakan-akp-den-milletvekili-aday-adayi-hakimin-esinin-feto-suphelisi-oldugunu-yazan-ismail-saymaz-hakkinda-teror-sorusturmasi-baslatildi,1033201
https://www.evrensel.net/haber/464875/gazeteci-abdurrahman-goke-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi?a=BEi1
https://www.evrensel.net/haber/464875/gazeteci-abdurrahman-goke-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi?a=BEi1
https://www.gercekgundem.com/medya/355757/emniyetin-gazetecileri-nasil-fisledigi-dava-dosyasinda-ortaya-cikti
https://www.gercekgundem.com/medya/355757/emniyetin-gazetecileri-nasil-fisledigi-dava-dosyasinda-ortaya-cikti
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Kurulu (RTÜK)  Şubat ayında Türkçe yayın yapan uluslararası haber 

sitelerinin denetleneceğini bildirmişti. RTÜK, Amerika'nın Sesi, DW 

Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans için 72 saat tanımış, lisans 

başvurusunda bulunmayanların ise erişimlerinin engelleneceğini 

söylemişti.368  

● İstanbul Valiliği, Gezi Direnişi’nin dokuzuncu yıldönümünde yapılan 

eylemde gazetecilere müdahalede bulunan polisler hakkındaki soruşturma 

açılmasına izin vermedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla 1 

Ağustos’ta gönderilen yazıda, söz konusu polislere soruşturma izni 

verilmesi ile disiplin soruşturması açılmasına gerek olmadığı savunuldu.369 

● İstanbul Çekmeköy’deki park eylemlerini takip eden BirGün muhabiri 

İsmail Arı, 2 Ağustos tarihinde Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 

Alper Deniz Demir’in fiziki müdahalesine ve tehditlerine maruz  kaldı. 

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Demir, Arı'nın 9 kişinin sert bir 

biçimde gözaltına alındığı anlarını kaydettiği telefonuna eliyle müdahale 

ederek çekim yapmasını engelledi. Ardından defalarca Arı’nın çekim 

yapmasına, yaşananları haberleştirmesine engel oldu ve basın kartını 

gösterip gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen gözaltına almak istedi. 

BirGün muhabiri İsmail Arı’yı tehdit eden, görüntü almasını engelleyen 

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Deniz Demir hakkında 

'görevine aykırı davranmadığı' iddiasıyla soruşturma açılmadı.370 

● AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İBB'yi AKP yönetirken 85 

bin dolar burs almış, ABD'de 155 bin dolar ve 58 bin TL tutarında harcama 

yapmıştı. Kavakcı'nın uçak bileti parasını dahi İBB'nin ödediği ortaya 

çıkmıştı. Konuyla ilgili bilgilerin alındığı İBB iştirakı Metro İstanbul AŞ'ye 

ve konuyu haberleştiren Cumhuriyet gazetesine KVKK tarafından kişisel 

verilerin gizliliğini ihlalden para cezası verildi.371 

● RTÜK, son 6 ay içerisinde; KRT TV’ye 5, Tele1’e 9, Halk TV’ye 8, Flash 

TV’ye 4, FOX TV’ye 4 kez ceza kesti. 5 kanala verilen idari para cezası 10 

 
368

  Deutche Welle ve Amerika'nın Sesi sansürlendi https://www.gercekgundem.com/gundem/347819/deutche-
welle-ve-amerikanin-sesi-sansurlendi Erişim Tahiri: 30.06.2022 

369
  İstanbul Valiliği, Gezi anmasındaki polis şiddetinin soruşturulmasına izin vermedi! 

https://www.birgun.net/haber/istanbul-valiligi-gezi-anmasindaki-polis-siddetinin-sorusturulmasina-izin-
vermedi-403202 Erişim Tarihi:19.09.2022 

370
  Gazeteciye şiddet uygulayan polise soruşturma izni yok https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciye-siddet-

uygulayan-polise-sorusturma-izni-yok-haber-1582241 Erişim Tarihi:23.09.2022 
371

  Cumhuriyet gazetesine Ravza Kavakcı Kan cezası 
https://www.birgun.net/haber/kvkk-den-metro-istanbul-as-ve-cumhuriyet-gazetesine-ravza-kavakci-kan-
cezasi-399469 Erişim Tarihi: 17.08.2022 

https://www.gercekgundem.com/gundem/347819/deutche-welle-ve-amerikanin-sesi-sansurlendi
https://www.gercekgundem.com/gundem/347819/deutche-welle-ve-amerikanin-sesi-sansurlendi
https://www.birgun.net/haber/istanbul-valiligi-gezi-anmasindaki-polis-siddetinin-sorusturulmasina-izin-vermedi-403202
https://www.birgun.net/haber/istanbul-valiligi-gezi-anmasindaki-polis-siddetinin-sorusturulmasina-izin-vermedi-403202
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciye-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-izni-yok-haber-1582241
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciye-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-izni-yok-haber-1582241
https://www.birgun.net/haber/kvkk-den-metro-istanbul-as-ve-cumhuriyet-gazetesine-ravza-kavakci-kan-cezasi-399469
https://www.birgun.net/haber/kvkk-den-metro-istanbul-as-ve-cumhuriyet-gazetesine-ravza-kavakci-kan-cezasi-399469
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milyon TL’yi buldu. Üst kurul aynı 6 ay içinde TGRT Haber, Beyaz TV ve 

ATV için 1,5 milyon TL ceza kararı aldı. A Haber, Ülke TV, TV Net ve 

Kanal 7’ye ise hiç ceza verilmedi.372 

● Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen Asgari Ücret Tespit 

Komisyonu toplantısını takip etmek isteyen Halk TV, TELE1, Evrensel 

Gazetesi ve Gazete Duvar çalışanları içeriye alınmadı. Halk TV muhabiri 

Elif Er, kendilerinden istenilen bilgileri vermelerine rağmen içeriye 

alınmadıklarını söyledi. İçeriye alınmama gerekçelerini öğrenemediklerini 

aktaran Er, "Bizim ısrarlarımız sonra bize yetkili makam tarafından 

ismimizin kapıya verilmediğine dair bilgi ulaştı. Bizim gözlem lerimiz 

kadarıyla içeri giren basın mensubu arkadaşlarımızda görevliye isim 

verilmesi, isminin aşağıya söylenmesi gibi bir durum olmadı" ifadelerini 

kullandı.373 

● RTÜK CHP üyeleri Okan Konuralp ve İlhan Taşçı, Sedat Peker’in 

açıklamalarının tartışılmasından rahatsız olan Süleyman Soylu’nun şikayeti 

üzerine RTÜK rapor düzenledi; Halk TV ve KRT’ye %3 para cezası 

kesildiğini duyurdu.374 

● RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 

"ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan a ilesi 

üyelerine ait!" açıklamasını yaptığı videoyu yayımlayan KRT TV, TELE1 

ve Halk TV ile ilgili RTÜK'te ceza raporu hazırlandığını duyurdu. 

Şikayetçilerin ise Ensar ve Türgev olduğu belirtildi.375 

● RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile TİP İstanbul Milletvekili 

Ahmet Şık’ın ifadelerini canlı yayından veren KRT, TELE1, Halk TV ve 

Flash Haber’e para cezası verdi.Kararı sosyal medya hesabından duyuran 

RTÜK’ün CHP’li Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp, Özel ile Şık’ın ifadeleri 

 
372

  RTÜK, SON 6 AYDA KRT TV, TELE1, HALK TV, FLASH TV ve FOX TV’YE TOPLAMDA 10 

MİLYON LİRA CEZA KESTİ… İLHAN TAŞCI: “BU ASLINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURULAN 
BİR DARBEDİR”https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_son_6_ayda_krt_tv_tele1_halk_tv_flash_tv_ve_fox_ 
tvye_toplamda_10_milyon_lira_ceza_kesti%E2%80%A6_ilhan_tasci_bu_aslinda_basin_ozgurlugune_vurula
n_bir_darbedir_93323 Erişim Tarihi:01.07.2022 

373
  Halk TV, TELE1, Duvar ve Evrensel çalışanları Çalışma Bakanlığı'na alınmadı 

https://www.birgun.net/haber/halk-tv-tele1-duvar-ve-evrensel-calisanlari-calisma-bakanligi-na-alinmadi-
393727 Erişim Tarihi: 29.06.2022 

374
  https://twitter.com/okonuralp/status/1542114127589564416 Erişim Tarihi:29.06.2022 

375
  RTÜK Üyesi Taşçı: Kılıçdaroğlu'nun videosunu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV hakkında 

RTÜK ceza raporu hazırlattı https://t24.com.tr/haber/anka-kilicdaroglu-nun-videosunu-eszamanli-yayinlayan-
krt-tv-tele-1-ve-halk-tv-ile-ilgili-rtuk-te-dosya-hazirlatildigi-ogrenildi,1036850 Erişim Tarihi: 27.05.2022 

https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_son_6_ayda_krt_tv_tele1_halk_tv_flash_tv_ve_fox_tvye_toplamda_10_milyon_lira_ceza_kesti%E2%80%A6_ilhan_tasci_bu_aslinda_basin_ozgurlugune_vurulan_bir_darbedir_93323
https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_son_6_ayda_krt_tv_tele1_halk_tv_flash_tv_ve_fox_tvye_toplamda_10_milyon_lira_ceza_kesti%E2%80%A6_ilhan_tasci_bu_aslinda_basin_ozgurlugune_vurulan_bir_darbedir_93323
https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_son_6_ayda_krt_tv_tele1_halk_tv_flash_tv_ve_fox_tvye_toplamda_10_milyon_lira_ceza_kesti%E2%80%A6_ilhan_tasci_bu_aslinda_basin_ozgurlugune_vurulan_bir_darbedir_93323
https://www.birgun.net/haber/halk-tv-tele1-duvar-ve-evrensel-calisanlari-calisma-bakanligi-na-alinmadi-393727
https://www.birgun.net/haber/halk-tv-tele1-duvar-ve-evrensel-calisanlari-calisma-bakanligi-na-alinmadi-393727
https://twitter.com/okonuralp/status/1542114127589564416
https://t24.com.tr/haber/anka-kilicdaroglu-nun-videosunu-eszamanli-yayinlayan-krt-tv-tele-1-ve-halk-tv-ile-ilgili-rtuk-te-dosya-hazirlatildigi-ogrenildi,1036850
https://t24.com.tr/haber/anka-kilicdaroglu-nun-videosunu-eszamanli-yayinlayan-krt-tv-tele-1-ve-halk-tv-ile-ilgili-rtuk-te-dosya-hazirlatildigi-ogrenildi,1036850
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hakkında, “Değerlendirmeleri, ifade özgürlüğü ile yasama sorumsuzluğunun 

güvencesi altındadır” dedi.376 

● RTÜK Üyesi Okan Konuralp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

TURKEN Vakfı ile ilgili açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV’ye, 

ikinci kez idari para cezası verildiğini duyurdu .377 

● RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Yesevi 

Alperenler Ocağı’nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve 

radyoların bedava yayınlamasını istediğini iddia etti. Taşçı’nın konuya 

ilişkin sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımlar şöyle:“RTÜK 

Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı’nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu 

TV ve radyoların bedava yayınlamasını istedi. Spotu Üst Kurul’un onayı 

olmaksızın yayınlamak, yetki gaspıdır. Spotun içeriği, halkın bir kesimini 

aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte.378 

● Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı 

tabancayla başına ateş ederek öldürmesinin ardından RTÜK olaya ilişkin 

haberlere yayın yasağı getirdi.379 

● SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer’e, ‘parsel parsel satıyorlar' haberi 

nedeniyle CİMER üzerinden bir yurttaşın “Ben Osmanlı torunuyum bu 

haber beni incitti' diyerek şikayet ettiği iddiasıyla savcılık tarafından 

soruşturma açılıp ifadeye çağırıldı.380 

● Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile 

ilgili birçok haber linki için ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi. İstanbul 

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 18 Ağustos tarihli kararı uyarınca, 

20'ye yakın içerik, erişime engellendi. Haberlerin, çeşitli ihaleler ve arazi 

işleriyle ilgili olması dikkat çekti. 381 

 
376

  RTÜK’ten televizyonlara Gezi Davası cezası 
https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-televizyonlara-gezi-davasi-cezasi-387243 Erişim Tarihi: 10.05.2022 

377
  RTÜK’TEN HALK TV'YE İKİNCİ 'KILIÇDAROĞLU' CEZASI 

https://ankahaber.net/haber/detay/rtukten_halk_tvye_ikinci_kilicdaroglu_cezasi_93920  Erişim Tarihi: 
06.07.2022 

378
  RTÜK üyesi İlhan Taşcı: "RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu 

tv ve radyoların bedava yayınlamasını istedi" 
https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_uyesi_ilhan_tasci_rtuk_baskani_yesevi_alperenler_ocaginin_lgbt_kars
iti_mitingine_cagri_spotunu_tv_ve_radyolarin_bedava_yayinlamasini_istedi_103022 Erişim 

Tarihi:09.09.2022 
379

  Konya'da katledilen doktor haberlerine RTÜK'ten jet yayın yasağı kararı 
https://www.gercekgundem.com/medya/348696/konyada-katledilen-doktor-haberlerine-rtukten-jet-yayin-
yasagi-karari Erişim Tarihi: 06.07.2022 

380
  SÖZCÜ’ye CİMER’li sansüre TBMM’de sert tepki https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sozcuye-cimerli-

sansure-tbmmde-sert-tepki-7224017/ Erişim Tarihi: 01.07.2022 
381

  Bilal Erdoğan ile ilgili haber linklerine içerikten çıkarma kararı verildi.  

https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-televizyonlara-gezi-davasi-cezasi-387243
https://ankahaber.net/haber/detay/rtukten_halk_tvye_ikinci_kilicdaroglu_cezasi_93920
https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_uyesi_ilhan_tasci_rtuk_baskani_yesevi_alperenler_ocaginin_lgbt_karsiti_mitingine_cagri_spotunu_tv_ve_radyolarin_bedava_yayinlamasini_istedi_103022
https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_uyesi_ilhan_tasci_rtuk_baskani_yesevi_alperenler_ocaginin_lgbt_karsiti_mitingine_cagri_spotunu_tv_ve_radyolarin_bedava_yayinlamasini_istedi_103022
https://www.gercekgundem.com/medya/348696/konyada-katledilen-doktor-haberlerine-rtukten-jet-yayin-yasagi-karari
https://www.gercekgundem.com/medya/348696/konyada-katledilen-doktor-haberlerine-rtukten-jet-yayin-yasagi-karari
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sozcuye-cimerli-sansure-tbmmde-sert-tepki-7224017/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sozcuye-cimerli-sansure-tbmmde-sert-tepki-7224017/
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● Onur Yürüyüşü'ne müdahale eden polis gazetecileri de darp ederek gözaltına 

aldı. Mezopotamya Ajansı muhabiri Emel Vural’ın hastaneden çekilen 

fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Vural’ın yüzünde boynunda ve 

bacaklarında morluklar görüldü.382 AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç ters 

kelepçeyle gözaltına alındı. 

● Onur Yürüyüşü’nde bir yurttaşa müdahale ederken ‘taciz etmek’le suçlanan 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanife Zengin., bu kez 

sağlık çalışanlarının eylemini takip eden gazetecileri hedef aldı. Artı TV, 

Habertürk ve DHA’nın muhabirlerine yönelik hareketleri Artı TV muhabiri 

Meral Danyıldız’ın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ortaya 

çıktı.383 Danyıldız, “Hanifi Zengin az önce benim üzerime yürüdü. 

Kameramanım Bilal Meyveci'ye "ayağına bastığını çektin mi çekmezsen 

seninle görüşeceğiz" diye tehdit etti. Kurumumu tüm polislerin ortasında 

yüksek sesle bağırıp hedef gösterdi. Kadın olarak bir kadına vurmasina 

yediremediğim için” dedi.384 

● Bursa'daki 'çöp evde' bulunan 9 yaşındaki C.M.A. ile ilgili haberlere erişim 

engelleme kararı getirildi. Karar, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğü'nün talebi ile Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi. 

Kararda, Cumhuriyet, Habertürk, Anadolu Ajansı, Hürriyet, Milliyet gibi 

sitelerde yer alan 106 farklı haberin yayından çıkarılması yer aldı.385 

● Akademisyenlere, gazetecilere, avukatlara, siyasetçilere verdiği hapis 

cezalarıyla adını duyurduktan sonra Adalet bakan yardımcısı olan hakim 

Akın Gürlek, gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’dan şikâyetçi 

oldu. Savcı Cüneyt Kerimhan Acer’in hazırladığı iddianamede gazetecilerin 

 
https://www.gercekgundem.com/gundem/353720/bilal-erdogan-ile-ilgili-haber-linklerine-icerikten-cikarma-
karari-verildi Erişim Tarihi: 18.08.2022 

382
  https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1544395652624486402 Erişim Tarihi: 05.07.2022 

383
  Onur Yürüşü’nde ‘tacizle’ suçlanan şube müdürü bu kez gazetecileri tartakladı 

https://www.diken.com.tr/onur-yurusunde-tacizle-suclanan-sube-muduru-bu-kez-gazetecileri-tartakladi/ 
Erişim Tarihi: 07.07.2022 

384
  https://twitter.com/meraldanyildiz/status/1545003809382047744 Erişim Tarihi: 07.07.2022 

385
  Çöp evde bulunan çocukla ilgili haberlere erişim engeli 

https://www.gercekgundem.com/gundem/350980/cop-evde-bulunan-cocukla-ilgili-haberlere-erisim-engeli 
Erişim Tarihi: 27.07.2022 

https://www.gercekgundem.com/gundem/353720/bilal-erdogan-ile-ilgili-haber-linklerine-icerikten-cikarma-karari-verildi
https://www.gercekgundem.com/gundem/353720/bilal-erdogan-ile-ilgili-haber-linklerine-icerikten-cikarma-karari-verildi
https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1544395652624486402
https://www.diken.com.tr/onur-yurusunde-tacizle-suclanan-sube-muduru-bu-kez-gazetecileri-tartakladi/
https://twitter.com/meraldanyildiz/status/1545003809382047744
https://www.gercekgundem.com/gundem/350980/cop-evde-bulunan-cocukla-ilgili-haberlere-erisim-engeli
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‘terörle mücadelede görev almış görevlilerin kimliğini açıkladıkları ve hedef 

gösterdikleri’ iddiasıyla üç yıla kadar hapisleri isteniyor.386 

● Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında AKP Trabzon mitingi öncesinde ÖDP 

(Özgürlük ve Dayanışma Partisi - Aralık 2019'da ismini SOL Parti olarak 

değiştirdi) Trabzon İl Başkanlığı’na asılan “Hırsız, katil, defol AKP” 

pankartı nedeniyle altı kişiye "Başbakan'a hakaret" suçundan verilen cezanın 

hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasının ifade özgürlüğünün ihlali 

olduğuna karar verdi. ÖDP’lilerin 6 yıl önceki başvurusunu sonuçlandıran 

AYM kararında, "İlk derece mahkemesi gerekçeli kararında bu sonuca ne 

şekilde ulaştığına dair bir açıklama yapmamıştır. Başvurucular ise gerek 

mahkemedeki savunmalarında gerekse bireysel başvuru formunda anılan 

ifadeleri AK Parti'ye yönelik olarak kullandıklarını beyan etmişlerdir. Bu 

durumda ilk derece mahkemesinin anılan ifadelerin muhatabının başbakan 

olduğu sonucuna ulaşması, ancak başvurucuların pankartta kullandıkları 

sözlere başvurucuların iddialarının ötesinde anlamlar yüklemesi ile mümkün 

olmuştur. Söz konusu ifadelerin muhatabının başbakan olduğuna dair 

herhangi bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvurucuların kullandığı 

ifadelere onların verdikleri anlamın ötesinde bir anlam yüklenmemelidir" 

denildi. 387 

● Kocaeli'nin AKP’li Derince Belediyesi, Kürt Sanatçı Aynur Doğan'ın 20 

Mayıs’ta ilçede vereceği konseri iptal etti. Belediyenin konseri iptal ettiğini 

duyurması üzerine sosyal medya kullanıcıları, sanatçılar, yazarlar, 

siyasetçiler olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine Derince 

Belediyesi bir duyuru daha yaptı.AKP'li Derince Belediyesi tepkiler üzerine 

'gerekçe' olarak, gerekli izinlerin alınmadığını, resmi işlemlerin 

yapılmadığını ileri sürdü.388CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li 

 
386

  Muhabirimiz Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’a Akın Gürlek’in şikayetiyle dava! 
https://www.diken.com.tr/diken-muhabiri-canan-coskun-ve-gazeteci-baris-pehlivana-akin-gurlekin-

sikayetiyle-dava/ Erişim Tarihi: 05.07.2022 
387

  AYM: 'Hırsız, katil, defol AKP' pankartına ceza verilmesi ifade özgürlüğü ihlali 
https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-hirsiz-katil-defol-akp-pankartina-ceza-verilmesi-ifade-ozgurlugu-ihlali-
haber-1564585 Erşim Tarihi: 13.05.2022 

388
  Aynur Doğan’ın konserini iptal eden AKP'li belediye 'gerekçeyi' buldu: İzin alınmadı 

https://www.birgun.net/haber/aynur-dogan-in-konserini-iptal-eden-akp-li-belediye-gerekceyi-buldu-izin-
alinmadi-387948 Erişim Tarihi: 16.05.2022 

https://www.diken.com.tr/diken-muhabiri-canan-coskun-ve-gazeteci-baris-pehlivana-akin-gurlekin-sikayetiyle-dava/
https://www.diken.com.tr/diken-muhabiri-canan-coskun-ve-gazeteci-baris-pehlivana-akin-gurlekin-sikayetiyle-dava/
https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-hirsiz-katil-defol-akp-pankartina-ceza-verilmesi-ifade-ozgurlugu-ihlali-haber-1564585
https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-hirsiz-katil-defol-akp-pankartina-ceza-verilmesi-ifade-ozgurlugu-ihlali-haber-1564585
https://www.birgun.net/haber/aynur-dogan-in-konserini-iptal-eden-akp-li-belediye-gerekceyi-buldu-izin-alinmadi-387948
https://www.birgun.net/haber/aynur-dogan-in-konserini-iptal-eden-akp-li-belediye-gerekceyi-buldu-izin-alinmadi-387948
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Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak 

sanatçıdan Dar Hejiroke adlı parçayı paylaştı.389 

● Cumartesi Annelerinden Hanife Yıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 

“Süslü Sülo” dediği açıklaması nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. 

İfadesi alınan Yıldız daha sonra serbest bırakıldı.390 

● Salgın gerekçe gösterilerek eğlence yerlerindeki müzik yayın saatinin 

24:00'te sona erdirilmesi kısıtlaması 'esnetildi.' İçişleri Bakanlığı yayın 

saatinin gece 01:00’e kadar uzatıldığını duyurdu.391 

● Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi çalışanı Adem Kılbıyık, görev 

yaptığı ameliyathanede kendini asarak yaşamına son verdi. Geçim sıkıntısı 

ve çalışma koşulları nedeniyle bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşadığı ifade 

edilen Kılbıyık'ın daha önce yer değişikliği için başvuruda bulunduğu ancak 

talebinin reddedildiği de iddia edildi. 3 çocuk babası olan Adem Kılbıyık'ın 

yoğun çalışma koşullarına rağmen, geçinmek için ek iş olarak mısırcılık 

yaptığı ortaya çıktı. Kılbıyık'ın intiharı, ameliyathane çalışanları başta olmak 

üzere sağlık emekçilerinin zorlu çalışma koşullarını bir kez daha gündeme 

getirdi.392 

● İstanbul’da iki lise öğrencisi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 

okullarında gözaltına alındı. Çocukların avukatı, iki öğrencinin 8 Mart 

2022'de Feminist Gece Yürüyüşü'nde attıkları sloganların suçlama konusu 

yapıldığını kaydetti. Öğrenciler ifadeleri alındıktan sonra serbest 

bırakıldı.393 

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik 

platformu Spotify'a, kullanıcılar tarafından hazırlanan müzik listelerinin 

isimleri sebebiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok 

sayıda ihbar yapılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada, Spotify'da 

 
389

  Kılıçdaroğlu, müzik yasaklarına karşı 'Dar Hejiroke' paylaştı 
  https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-muzik-yasaklarina-karsi-dar-hejiroke-paylasti-387938 Erişim 

Tarihi: 15.05.2022 
390

  Soylu’ya ‘Süslü Sülo’ dediği için gözaltına alınan Cumartesi Annelerinden Hanife Yıldız serbest bırakıldı  
https://www.birgun.net/haber/soylu-ya-suslu-sulo-dedigi-icin-gozaltina-alinan-cumartesi-anneleri-nden-
hanife-yildiz-serbest-birakildi-388198 Erişim Tarihi: 17.05.2022 

391
  Müzik yayın kısıtlaması: Gece 01.00'e uzatıldı 

https://www.gazeteduvar.com.tr/muzik-yayin-saati-kisitlamasi-gece-0100e-uzatildi-haber-1564207 Erişim 
Tarihi: 10.05.2022 

392
  Gündüz sağlıkçı, gece garson: Ek iş yapmak zorundayız https://www.gazeteduvar.com.tr/gunduz-saglikci-

gece-garson-ek-is-yapmak-zorundayiz-haber-1571356 Erişim Tarihi: 29.06.2022 
393

  'Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle okullarından gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı  
https://www.birgun.net/haber/cumhurbaskani-na-hakaret-gerekcesiyle-okullarindan-gozaltina-alinan-
ogrenciler-serbest-birakildi-388197 Erişim Tarihi: 17.05.2022 

https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-muzik-yasaklarina-karsi-dar-hejiroke-paylasti-387938
https://www.birgun.net/haber/soylu-ya-suslu-sulo-dedigi-icin-gozaltina-alinan-cumartesi-anneleri-nden-hanife-yildiz-serbest-birakildi-388198
https://www.birgun.net/haber/soylu-ya-suslu-sulo-dedigi-icin-gozaltina-alinan-cumartesi-anneleri-nden-hanife-yildiz-serbest-birakildi-388198
https://www.gazeteduvar.com.tr/muzik-yayin-saati-kisitlamasi-gece-0100e-uzatildi-haber-1564207
https://www.gazeteduvar.com.tr/gunduz-saglikci-gece-garson-ek-is-yapmak-zorundayiz-haber-1571356
https://www.gazeteduvar.com.tr/gunduz-saglikci-gece-garson-ek-is-yapmak-zorundayiz-haber-1571356
https://www.birgun.net/haber/cumhurbaskani-na-hakaret-gerekcesiyle-okullarindan-gozaltina-alinan-ogrenciler-serbest-birakildi-388197
https://www.birgun.net/haber/cumhurbaskani-na-hakaret-gerekcesiyle-okullarindan-gozaltina-alinan-ogrenciler-serbest-birakildi-388197
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'hakaret içerikli müzik listeleri' belirlendi. Spotify'ın onayıyla yayınlandığı 

belirlenen listeler arasında "Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği 

şarkılar" , "Allah'ın telefon zil sesi" gibi listeler yer aldı. 394 

● AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski 

avukatı Mustafa Doğan İnal, 29 Temmuz’da 130 haberi sansürletmesinin 

ardından gazetelerde hakkında çıkan 48 habere erişim engeli getirtti. İnal’ın 

erişime engellenmesini istediği içerikler çoğunlukla Gaziantep’te Vali 

Davut Gül, Belediye Başkanvekili Osman Toprak ile kendisinin yolunun 

mafya lideri Yılmaz Öztürkmen tarafından kesildiği iddiasını içeren 

haberler. 395 

● AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’dan 

ayrılmasına ilişkin haberlere yayınlandıktan bir gün sonra erişim engeli 

kararı geldi. Kararda, ‘ifade özgürlüğünün aşıldığı’ ileri sürüldü. Ünsal Ban, 

Zehra Taşkesenlioğlu’nun kendisinden maddi ve manevi toplam 70 milyon 

TL tazminat istediğini açıklamıştı.396 

● Basın İlan Kurumu, Evrensel'in reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal 

etti. Basın İlan Kurumu, 2019 yılından beri ilan vermediği Evrensel 

gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti. 397 

● Konya’da görev yaptığı hastanede öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın 

öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasına savcılık yayın yasağı getirdi. 398 

● Anayasa Mahkemesi, "Başkanlık Sistemine Hayır" görüşünü açıklayan 

TMMOB'un Başkanı Emin Koramaz'a; bir ihbar üzerine Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla "Siyasi partiler dışında propaganda 

yapılamaz" denilerek kesilen para cezasını 4 yıl sonra iptal etti. 16 Nisan 

2017 Referandumu’nda Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği 

(TMMOB) Genel Kurulu’nda “Başkanlık Sistemi’ne Hayır” kararı alındı. 

 
394

  Spotify'a 'dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma https://www.birgun.net/haber/spotify-a-
dini-degerlere-ve-devlet-buyuklerine-hakaret-ten-sorusturma-398134 Erişim Tarihi: 07.08.2022 

395
  İfade özgürlüğü derneği her yıl binlerce haber sansüre uğruyor.  

https://gazetememleket.com/haber/11653647/ifade-ozgurlugu-dernegi-her-yil-binlerce-haber-sansure-ugruyor 
Erişim Tarihi: 17.08.2022 

396
  AKPli vekil Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma haberlerine erişim engeli 

https://www.birgun.net/haber/akp-li-vekil-zehra-taskesenlioglu-nun-bosanma-haberlerine-erisim-engeli-

399932  Erişim Tarihi: 22.08.2022 
397

  Basın İlan Kurumu, Evrensel'in reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti. 
https://www.birgun.net/haber/basin-ilan-kurumu-evrensel-in-reklam-yayimlama-hakkini-tumuyle-iptal-etti-
399984 Erişim Tarihi: 22.08.2022 

398
  Konya'da öldürülen doktorun soruşturma dosyasına da yayın yasağı geldi. 

https://www.gercekgundem.com/gundem/351686/konyada-oldurulen-doktorun-sorusturma-dosyasina-da-
yayin-yasagi-geldi Erişim Tarihi: 01.08.2022 

https://www.birgun.net/haber/spotify-a-dini-degerlere-ve-devlet-buyuklerine-hakaret-ten-sorusturma-398134
https://www.birgun.net/haber/spotify-a-dini-degerlere-ve-devlet-buyuklerine-hakaret-ten-sorusturma-398134
https://gazetememleket.com/haber/11653647/ifade-ozgurlugu-dernegi-her-yil-binlerce-haber-sansure-ugruyor
https://www.birgun.net/haber/akp-li-vekil-zehra-taskesenlioglu-nun-bosanma-haberlerine-erisim-engeli-399932
https://www.birgun.net/haber/akp-li-vekil-zehra-taskesenlioglu-nun-bosanma-haberlerine-erisim-engeli-399932
https://www.birgun.net/haber/basin-ilan-kurumu-evrensel-in-reklam-yayimlama-hakkini-tumuyle-iptal-etti-399984
https://www.birgun.net/haber/basin-ilan-kurumu-evrensel-in-reklam-yayimlama-hakkini-tumuyle-iptal-etti-399984
https://www.gercekgundem.com/gundem/351686/konyada-oldurulen-doktorun-sorusturma-dosyasina-da-yayin-yasagi-geldi
https://www.gercekgundem.com/gundem/351686/konyada-oldurulen-doktorun-sorusturma-dosyasina-da-yayin-yasagi-geldi
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Karar çeşitli vasıtalarla paylaşıldı, birliğin internet sitesinde de yayımlandı. 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünün ihbarı üzerine 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5 Temmuz 2018 tarihli kararıyla, 

TMMOB Başkanı Emin Koramaz hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. 

maddesi uyarınca 228,01 TL idari para cezası uygulandı. Cezanın 

gerekçesinde, YSK’nin 2017 tarihli bir kararına atıf yapılarak siyasi partiler 

dışında başka bir kamu kurum ve kuruluşlarının propaganda çalışması 

yapamayacağı ileri sürüldü. Koramaz, toplumun büyük kesiminde şaşkınlık 

yaratan karara itiraz etti. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı kesin olarak 

reddetti. Bunun üzerine Emin Koramaz Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 

başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme yaptığı incelemede şu tespitlere yer 

verdi: “Somut olayda Yönetim Kurulu başkanı olduğu TMMOB’nin internet 

sitesinde yayımlanan ve Anayasa değişikliğine ilişkin görüşleri içeren bir 

kısım yayın nedeniyle başvurucu hakkında idari para cezası uygulanmıştır. 

Başvurucu hakkında uygulanan idari yaptırım kararında; yalnızca 109 sayılı 

YSK kararının 1/D maddesi gereğince basın araçlarıyla ve internette 

propagandanın siyasi partiler tarafından yapılabileceği, siyasi partiler 

haricindeki kişi ve kurumların propaganda yapabileceğinin ise 

belirtilmediğinden hareketle başvurucu hakkında idari para cezası 

uygulandığı ifade edilmiştir. İtirazı inceleyen Hâkimlik ise daha fazla bir 

açıklama yapmadan idari yaptırım kararının usul ve yasaya uygun olduğuna 

karar vermiştir. Söz konusu idari yaptırım kararında; anılan maddeler siyasi 

partiler harici hiçbir kişi ve kurumun siyasi propaganda yapamayacağına 

yönelik bir anlam içermediği gibi bu yönde yapılacak bir yorumun da seçim 

hukuku ile söz konusu maddenin amaç ve içeriğine uygun olduğu 

söylenemez. Böyle bir varsayım, seçim dönemlerinde siyasi partiler 

haricindeki kişi ve kurumların seçime yönelik düşünce ve kanaatlerini 

açıklayamayacakları anlamına gelir. Kuşkusuz seçimlerin demokratik 

ortamda yürütülmesi esası, toplumun tüm kesiminin düşünce ve 

kanaatlerinin açıklanması ve tartışılması yoluyla gerçekleşecektir. Bu 

kapsamda YSK kararı, seçimlerin temel aktörü olan siyasi partilerin 

izleyecekleri usul ve esaslara ilişkin olup siyasi partiler haricindeki kişilere 

yönelik yasaklayıcı bir hüküm içermemektedir. Temel hak ve hürriyetler, 

özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 

sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik 

Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.  Anayasa 

Mahkemesi “İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ifade 

özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden 
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yargılama yapılmak üzere Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğine 

gönderilmesine, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine” 

oybirliğiyle karar verdi.399 

● Cemaat yurdunda kalan ve gördüğü baskı nedeniyle bir video çekerek intihar 

eden Enes Kara’nın ardından yapılan eylemlerde gözaltına alınan Ayşe 

S.’ye, KYK tarafından soruşturma başlatıldı.400 

● Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin Ankara’da, taban maaş hakkı 

ve temel talepleriyle ilgili açıklama yapmasına polis izin vermedi. Polis, 

gruba biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleri, müdahale sırasında dokuz 

kişiyi de gözaltına aldı. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Muharrem Erkek, Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder 

Kardiyen’in polis memurlarına verdiği emirlerin sınırları aştığını bildirerek 

suç duyurusunda bulundu. Kardiyen’in "bir kişiye karşı insan onuruyla 

bağdaşmayan davranışlar gerçekleştirme" ve "görevi kötüye kullanma" 

suçlarını işlediğini bildiren Erkek, suç duyurusunda, “Şüpheli Ankara 

Emniyet Müdürlüğü’nde kolluk görevlisidir. Rütbesi başkomiser olduğu 

bilinen şüpheli, toplumsal olaylarda görevli kolluğun amiri olarak görev 

yapmaktadır. Şüpheli bu görevi sırasında defaten görevi kötüye kullanma ve 

işkence suçlarını işlemiştir. Anayasal bir hak çerçevesinde barışçıl olarak 

yürütülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde provokatif tavırlarıyla ve görev 

sınırlarını aşan müdahaleleriyle defalarca demokratik bir hakkın kullanımını 

bilinçli olarak engellemiştir” ifadelerini kullandı. 401 

● Mersinli esnaf Oktay Avcu, PTT Bank’tan çektiği kred inin faizine dikkat 

çekmek için Mersin Merkez PTT’den önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a faks 

çekeceğini ardından yüksek faizler hakkında basın açıklaması yapacağını 

duyurdu. Avcu protestosunun duyurusunda şu sözlere yer verdi:“Erdoğan'a 

dün esnafın sesi olarak kasa fırlattım, artık her yer korkmuyoruz dedim. 

Bugün ülkemdeki yasal faiz soygununun belgelerini, atıyorum. Hatta 

fırlatıyorum, Erdoğan'a fırlatıyorum. PTT bank tarafından aylık yüzde 5 

yasal faizle vatandaş nasıl soyulur konulu basın açıklaması metni be lgeli 

 
399

  AYM, ‘Başkanlık sistemine hayır’ kararı nedeniyle TMMOB Başkanı Koramaz’a ceza verilmesine 'hak ihlali' 
dedi. ttps://www.birgun.net/haber/aym-baskanlik-sistemine-hayir-karari-nedeniyle-tmmob-baskani-koramaz-

a-ceza-verilmesine-hak-ihlali-dedi-400423 Erişim Tarihi: 26.08.2022 
400

  Cemaat yurdunda baskı yüzünden intihar etmişti! Enes Kara eylemine katılan öğrenciye KYK'dan soruşturma 
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/cemaat-yurdunda-baski-yuzunden-intihar-etmisti-enes-kara-eylemine-
katilan-og-h207527.html Erişim Tarihi: 26.08.2022 

401
  CHP'den Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen hakkında suç duyurusu. 

https://www.birgun.net/haber/chp-den-emniyet-mudur-yardimcisi-mukadder-kardiyen-hakkinda-suc-
duyurusu-400978 Erişim Tarihi:31.08.2022 

https://www.birgun.net/haber/aym-baskanlik-sistemine-hayir-karari-nedeniyle-tmmob-baskani-koramaz-a-ceza-verilmesine-hak-ihlali-dedi-400423
https://www.birgun.net/haber/aym-baskanlik-sistemine-hayir-karari-nedeniyle-tmmob-baskani-koramaz-a-ceza-verilmesine-hak-ihlali-dedi-400423
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/cemaat-yurdunda-baski-yuzunden-intihar-etmisti-enes-kara-eylemine-katilan-og-h207527.html
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/cemaat-yurdunda-baski-yuzunden-intihar-etmisti-enes-kara-eylemine-katilan-og-h207527.html
https://www.birgun.net/haber/chp-den-emniyet-mudur-yardimcisi-mukadder-kardiyen-hakkinda-suc-duyurusu-400978
https://www.birgun.net/haber/chp-den-emniyet-mudur-yardimcisi-mukadder-kardiyen-hakkinda-suc-duyurusu-400978
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olarak, onaylı ödeme planı dahil, muhabir arkadaşlara dağıtılacaktır. 44 bin 

lira kredi çektim 116 bin TL geri ödemesi var, tefeci faizi de ancak bu kadar 

olur"Avcu, gazetecilere bildirdiği saatte Merkez PTT’de olmak üzere yola 

çıktı ancak basın açıklamasından haberdar olan polis, Avcu’yu basın 

açıklaması yapacağı yerden yaklaşık 50 metre mesafede durdurdu. 

Avcu’nun PTT önüne gitmesine engel olan polisler önünde “Bu bir Erdoğan 

soygunudur. Her yer korkmuyoruz” arkasından ise “Dün Erdoğan’a kasa 

fırlattım şimdi Erdoğan’a yasal soygunun belgelerini atıyorum” yazılı yeleği 

Avcu’nun üzerinden zorla aldı.Yeleği polislere vermek istemeyen Avcu ile 

polisler arasında kısa süreli bir çekişme yaşandı. Demokratik bir şekilde 

eylem hakkını kullanmak istediğini söyleyen Avcu polislere, “Görevinizi 

kötüye kullanıyorsunuz. PTT’den kredi çektim aylık yüzde beş faiz 

uyguladılar” diye tepki gösterdi.Avcu, basın açıklaması yapacağını 

duyurduğu PTT binasına yaklaştırılmadı ve polis aracına bindirilerek 

Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü. 402 

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, imam hatiplerle ilgili söylediği sözler 

üzerine  "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla şarkıcı Gülşen’e 

soruşturma açtı. Gözaltına alınan Gülşen, ifadesinin ardından tutuklanarak 

cezaevine gönderildi.403 Kararda, Gülşen’in halkı kin ve düşmanlığa alenen 

tahrik etme suçunu işlediği konusunda “kuvvetli suç şüphesinin varlığını 

gösterir somut delillerin mevcut olduğu” kaydedildi. Kararda, “adli kontrol 

hükümlerinin yetersiz kalacağı” ve tutuklama kararının “daha uygun ve 

orantılı olacağı” değerlendirildi. Gülşen mahkemedeki savunmasında, 

“Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç 

olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı 

suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek,  “İmam Hatip Liselileri kötülemek, 

onlara hakaret etmek amacı” taşımadığını kaydetti. "Bu konuşma konsere 

katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. En yakın 

arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde 

yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik 

nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım 

yoktur” dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, dört gün sonra adli 

kontrol ve ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı. Gülşen 21 Ekim’de hakim 

karşısına çıkacak. 

 
402

  Erdoğan'ı eleştirecekti, basın açıklaması yapamadan gözaltına alındı. https://www.birgun.net/haber/erdogan-i-

elestirecekti-basin-aciklamasi-yapamadan-gozaltina-alindi-400988 Erişim Tarihi:31.08.2022 
403

  Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı. https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/gulsen-hakkinda-sorusturma-
baslatildi-1973408 Erişim Tarihi:25.08.2022 

https://www.birgun.net/haber/erdogan-i-elestirecekti-basin-aciklamasi-yapamadan-gozaltina-alindi-400988
https://www.birgun.net/haber/erdogan-i-elestirecekti-basin-aciklamasi-yapamadan-gozaltina-alindi-400988
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/gulsen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1973408
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/gulsen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1973408
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● Çorum’un Osmancık Belediyesi, LGBTİ+ karşıtı eyleme tepki gösterdiği 

gerekçesiyle Şarkıcı Aleyna Tilki’nin konserini iptal etti.404 

● İstanbul’da kapatılan ETF tekstil fabrikasının işçileri tazminatları ve 

maaşları için direnişe geçti. İşçilerin, fabrika önünde eylemi sürerken ETF 

patronu, kapatılan fabrikadaki malları çıkartmak istedi. Güvenlik güçleri, 

makinelerin fabrikadan çıkışı için işçilere müdahale ederek kapıdan 

uzaklaştırdı. 405 

● Türkiye’de gazetecilere yönelik baskılar, tutuklamalar, darp, işkence, 

gözaltı ve tutuklamalarla sürüyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 

örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 

basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 149’uncu sırada yer aldı. Son 

bir haftada artan baskılarda, birçok kentte gazeteciler polis saldırılarıyla 

karşı karşıya kaldı. Bunun son örnekleri ise  Van’da 1 Eylül Dünya Barış 

mitingi takip eden gazetecilerin ölümle tehdit edilmesi oldu. 406 

● Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan'ın talebi üzerine 

öğrenim ücretlerine yapılan yüzde 300’e varan zamlara karşı öğrenciler ve 

veliler Dudullu’da bulunan kampüs önünde günlerce eylem yaptı. Zamları 

protesto eden 14 öğrenciye Doğuş Üniversitesi tarafından soruşturma açıldı. 

İki asistan işten çıkarılırken, iki öğrenciye de uzaklaştırma cezası verildi. 407 

● Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı 

iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman 

hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada ‘Akılsız halk’ şeklindeki söylemi 

nedeniyle Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla 

kadar hapsi istendi.54.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas 

Salman’ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 

sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik  

'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini 

Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti. İlyas Salman’ın 

 
404

  LGBTİ+ karşıtı eyleme tepki gösteren Aleyna Tilki’nin konserine iptal https://www.diken.com.tr/aleyna-tilki-
lgbti-karsiti-eyleme-tepki-gosterdi-konseri-iptal-edildi/ Erişim Tarihi:18.09.2022 

405
  Hakları için direnişe geçen ETF emekçilerine polis müdahalesi! https://tele1.com.tr/haklari-icin-direnise-

gecen-etf-emekcilerine-polis-mudahalesi-695223/ Erişim Tarihi:07.09.2022  
406

  Gazeteciler baskı ve şiddet altında 
https://www.birgun.net/haber/gazeteciler-baski-ve-siddet-altinda-401530 Erişim Tarihi:05.09.2022 

407
  Doğuş Üniversitesi'nden zamları protesto eden 2 öğrenciye uzaklaştırma 

https://www.gazeteduvar.com.tr/dogus-universitesinden-zamlari-protesto-eden-2-ogrenciye-uzaklastirma-
haber-1580819 Erişim Tarihi:11.09.2022 

https://tele1.com.tr/turk-is-yoneticileri-el-hareketi-ile-iscilere-hakaret-etti-668477/
https://tele1.com.tr/turk-is-yoneticileri-el-hareketi-ile-iscilere-hakaret-etti-668477/
https://www.diken.com.tr/aleyna-tilki-lgbti-karsiti-eyleme-tepki-gosterdi-konseri-iptal-edildi/
https://www.diken.com.tr/aleyna-tilki-lgbti-karsiti-eyleme-tepki-gosterdi-konseri-iptal-edildi/
https://tele1.com.tr/haklari-icin-direnise-gecen-etf-emekcilerine-polis-mudahalesi-695223/
https://tele1.com.tr/haklari-icin-direnise-gecen-etf-emekcilerine-polis-mudahalesi-695223/
https://www.birgun.net/haber/gazeteciler-baski-ve-siddet-altinda-401530
https://www.gazeteduvar.com.tr/dogus-universitesinden-zamlari-protesto-eden-2-ogrenciye-uzaklastirma-haber-1580819
https://www.gazeteduvar.com.tr/dogus-universitesinden-zamlari-protesto-eden-2-ogrenciye-uzaklastirma-haber-1580819
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avukatı mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı 

savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.408 

● RTÜK, Diyarbakır Adliyesinde babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde 

verilmesinin eleştirildiği Sözüm Var programı nedeniyle Halk TVye 'terörün 

amaçlarına hizmet edecek' nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle 5 kez 

program durdurma, % 5 de para cezası verdi.  Ayrıca Ayşenur Arslan’ın 

Medya Mahallesi programında ekonomist Mustafa Sönmez ile birlikte suçla 

mücadele yaklaşımını eleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu 

küçük düşürdükleri gerekçesiyle %3 para cezası verildi. 409 

● Sivas’ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangını görüntülemek isteyen 

DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, kendisinin gazeteci olduğunu 

belirtmesine rağmen, görüntü almasını engellemeye çalışan polis memuru 

Ü.G.'nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Yanındaki DHA Muhabiri 

Arife Defne Arslan da polisle yaşanan arbedede koluna darbe aldı. Polis 

memuru, muhabirlerin elindeki kamera ve fotoğraf makinesini de kırmaya 

çalıştı.410 

● Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin, Bozdağ'ın 

katıldığı dışarıya ve gazetecilerin sorularına açık bir toplantıya katılan FOX 

TV muhabirinden soru sormamasını istedi. Muhabirin yanına giderek  

"Hanımefendi bak, rica ediyorum. Soru sormayın, bak rica ediyorum" dedi. 

Çetin, şöyle devam etti: "Normalde ben sizi buraya almayacaktım... 

Normalde buraya sizi almayacaktım. FOX TV'yi almayacaktım. 

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı iletişim dairesinden şeyi var." 

Karacaoğlu’nun 'neden' sorusuna yanıt veremeyen Çetin, Bozdağ’ın başka 

bir çıkış kapısından geçmesini sağlayarak gazetecilerin soru sormasını 

engelledi.411 

● Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine her yıl bütçeden ayrılan kaynak 

artarken bu projelerin net maliyetlerini de içeren genel görünümünü ortaya 

koyan rapora sansür geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 

Cumhurbaşkanı’nın, “Milletin cebinden kuruş çıkmıyor” sözleriyle anlattığı 

 
408

   İlyas Salman'a şok! 2 yıl hapsi isteniyor https://www.medyaradar.com/ilyas-salmana-sok-2-yil-hapsi-
isteniyor-haberi-2100248 Erişim Tarihi:13.09.2022 

409
  RTÜK'ten Halk TV'ye Ali Rıza Arslan cezası https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-halk-tvye-ali-riza-

arslan-cezasi-haber-1581178 Erişim Tarihi:14.09.2022 
410

  Yangın haberinde çekim yapan DHA muhabirine polis şiddeti. https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yangin-
haberinde-cekim-yapan-dha-muhabirine-polisten-siddet-1981966 Erişim Tarihi:17.09.2022 

411
 Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından FOX TV muhabirine: "Rica ediyorum, soru sormayın" 

https://www.birgun.net/haber/bakan-bozdag-in-basin-danismanindan-fox-tv-muhabirine-rica-ediyorum-soru-
sormayin-403408 Erişim Tarihi:21.09.2022 

https://www.medyaradar.com/ilyas-salmana-sok-2-yil-hapsi-isteniyor-haberi-2100248
https://www.medyaradar.com/ilyas-salmana-sok-2-yil-hapsi-isteniyor-haberi-2100248
https://www.medyaradar.com/ilyas-salmana-sok-2-yil-hapsi-isteniyor-haberi-2100248
https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-halk-tvye-ali-riza-arslan-cezasi-haber-1581178
https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-halk-tvye-ali-riza-arslan-cezasi-haber-1581178
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yangin-haberinde-cekim-yapan-dha-muhabirine-polisten-siddet-1981966
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yangin-haberinde-cekim-yapan-dha-muhabirine-polisten-siddet-1981966
https://www.birgun.net/haber/bakan-bozdag-in-basin-danismanindan-fox-tv-muhabirine-rica-ediyorum-soru-sormayin-403408
https://www.birgun.net/haber/bakan-bozdag-in-basin-danismanindan-fox-tv-muhabirine-rica-ediyorum-soru-sormayin-403408
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KÖİ projelerine yönelik, 2012 ve 2018 yılları arasında dönemin Kalkınma 

Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca yıllık olarak yayımlanan, 

“Dünyada ve Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin 

Gelişmeler Raporu”nu gündeme getirdi. Altay, 2018 yılından bu yana 

yayımlanmayan raporun güncel haline nasıl ulaşacağını sordu. Altay’a gelen 

yanıtta, “2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olarak yayımlanmış, ‘Dünyada 

ve Türkiye'de Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler 

Raporu’ bulunmamaktadır” denmekle yetinildi. CHP Grup Başkanvekili 

Engin Altay yaptığı değerlendirmede, milyarlık sansür uygulamasıyla karşı 

karşıya kaldıklarını söyledi. “Bu raporlar KÖİ’lerle ilgili ayrıntıları içerdiği 

için önemliydi” diyen Altay, “Birçok projenin yaklaşık maliyetini, garanti 

sürelerini, hangi firmaların projeleri yürüttüğünü bu raporlar sayesinde 

öğrendik. Ayrıca, söz konusu projelerle ilgili bürokrasinin görüş öneri ve 

eleştirileri de yer alıyordu. Raporlarda projelerin hazırlık süreci, fizibilite ve 

öncelik sıralamasına dikkat edilmesi gibi uyarılar vardı. Ayrıca son raporda, 

şeffaflık önerisi yer alırken şimdi bırakın şeffaflığı, rapor tamamen yok 

edildi” ifadelerini kullandı.412 

6- Adil Yargılanma Hakkı  

● Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 

bu cezası İstinaf Mahkemesi’nce onanıp, hakkında sınır dışı kararı verilen 

Suriyeli Kawa Mustafa'nın (40) avukatları, mütalaa celsesinde tercüman 

bulundurulmadığını söyleyerek itirazda bulundu. Avukatların itirazını haklı 

bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, kendi 

kararını bozup, tercüman bulundurulmaması durumunun savunma hakkını 

kısıtlandığına hükmederek dosyayı yerel mahkemeye iade etti.413 

● Kişisel sosyal medya hesabından, 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' 

paylaşımında bulunduğu için işten atılan ve hakkında soruşturma başlatılan 

Pegasus çalışanı Onur T. ifade verdi. Savcılık Onur T.'yi 'halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama istemiyle 

 
412

  Erdoğan 'Milletin cebinden kuruş çıkmıyor' demişti: 'Milyarlık sansür uygulaması' 
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-milletin-cebinden-kurus-cikmiyor-demisti-milyarlik-sansur-
uygulamasi-1981978 Erişim Tarihi:17.09.2022 

413
  İstinaf, kendi kararını bozdu: Tercüman bulundurulmaması savunma hakkını kısıtlar 

https://www.gazeteduvar.com.tr/istinaf-kendi-kararini-bozdu-tercuman-bulundurulmamasi-savunma-hakkini-
kisitlar-haber-1563955 Erişim Tarihi: 09.05.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-milletin-cebinden-kurus-cikmiyor-demisti-milyarlik-sansur-uygulamasi-1981978
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-milletin-cebinden-kurus-cikmiyor-demisti-milyarlik-sansur-uygulamasi-1981978
https://www.gazeteduvar.com.tr/istinaf-kendi-kararini-bozdu-tercuman-bulundurulmamasi-savunma-hakkini-kisitlar-haber-1563955
https://www.gazeteduvar.com.tr/istinaf-kendi-kararini-bozdu-tercuman-bulundurulmamasi-savunma-hakkini-kisitlar-haber-1563955
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mahkemeye sevk etti. Onur T. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı.414 

● Anayasa Mahkemesi 2015 yılında İzmir'de yapılan "Laik, bilimsel, ana 

dilinde eğitim" eyleminde polis şiddetine uğrayan Nuray Zencir'in 

başvurusunu karara bağladı. Mahkeme “insan haysiyetiyle bağdaşmayan 

muameleye” maruz kaldığına hükmettiği Zencir’e 90 bin TL'lik tazminat 

ödenmesine hükmetti. Kararada soruşturmanın yenilenmesini istendi.415 

● Gazeteci Gökhan Biçici’nin 9 yıl önce Gezi eylemleri sırasında darp edilerek 

gözaltına alınmasıyla ilgili polislere yönelik açtığı davanın görülmesine 

devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Savcısı, 9 yıl önceki şiddetle 

gözaltına alınmasıyla “Basit yaralama için zamanaşımı 8 yıldır. Dosya 

düşürülsün” şeklinde mütalaa sundu. Biçici, “İşkencede zamanaşımı olmaz” 

dedi. Dava 13 Eylül’e kaldı.416 

● Anayasa Mahkemesi, İzmir’de polisin sıktığı biber gazı sonucu yaşamını 

yitiren 14 yaşındaki Yiğit Can Camgöz hakkında yaşam hakkı ihlali kararı 

verdi. Soruşturma izni dahi verilmeyen polislerin yargılanmasına 

hükmetti.417 

● AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde 23 Eylül 2019 

tarihinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistan vatandaşı Nadira 

Kadirova ile ilgili Anayasa Mahkemesi hâlâ karar vermedi.  Kadirova’nın 

şüpheli ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 

soruşturma, ölümünden yaklaşık 5 ay sonra, 2 Mart 2020’de takipsizlik 

kararı verilerek kapatıldı. 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, aradan 

geçen 27 aya rağmen AYM hâlâ bir karar vermedi. 418 

 

 
414

  Savcı, Pegasus çalışanı için tutuklama istedi! 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/savci-pegasus-calisani-icin-tutuklama-istedi-1934540 Erişim Tarihi: 
10.05.2022 

415
  AYM’den polis müdahalesine ‘ihlal’ kararı ve 90 bin lira tazminat: Soruşturma yenilenmeli 

https://www.evrensel.net/haber/462204/aymden-polis-mudahalesine-ihlal-karari-ve-90-bin-lira-tazminat-

sorusturma-yenilenmeli Erişim Tarihi: 24.05.2022 
416

  https://twitter.com/rsf_tr/status/1542454526422110210?s=24&t=kTyb1vhF_81Ey6IrdFthZQ Erişim Tarihi: 
30.06.2022 

417
  AYM’den yaşam hakkı ihlal kararı 

https://sendika.org/2022/08/aymden-yasam-hakki-ihlali-karari-biber-gaziyla-14-yasindaki-cocugun-olumune-
sebep-olan-polisler-yargilanacak-663533/ Erişim Tarihi: 17.08.2022 

418
  27 ay geçti AYM karar vermedi 

https://twitter.com/hashtag/Gezi?src=hashtag_click
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/savci-pegasus-calisani-icin-tutuklama-istedi-1934540?utm_medium=Slider%20Haber&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20Haber
https://www.evrensel.net/haber/462204/aymden-polis-mudahalesine-ihlal-karari-ve-90-bin-lira-tazminat-sorusturma-yenilenmeli
https://www.evrensel.net/haber/462204/aymden-polis-mudahalesine-ihlal-karari-ve-90-bin-lira-tazminat-sorusturma-yenilenmeli
https://twitter.com/rsf_tr/status/1542454526422110210?s=24&t=kTyb1vhF_81Ey6IrdFthZQ
https://sendika.org/2022/08/aymden-yasam-hakki-ihlali-karari-biber-gaziyla-14-yasindaki-cocugun-olumune-sebep-olan-polisler-yargilanacak-663533/
https://sendika.org/2022/08/aymden-yasam-hakki-ihlali-karari-biber-gaziyla-14-yasindaki-cocugun-olumune-sebep-olan-polisler-yargilanacak-663533/
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7- Eğitim Hakkı  

● MEB bütçesinden son 3 yılda toplam 2,1 milyar TL alan Maarif Vakfı’na 

2022, 2023 ve 2024’te aktarılacak para belli oldu. ‘Gölge bakanlık’ olarak 

adlandırılan vakfa 2025 yılına kadar 4 milyar 529 milyon TL verilecek.419 

● Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Bezm-i Alem Valide Sultan 

Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu’nda yaşananlar, gözleri Antalya’ya çevirdi. 

Yurtta kalan üç öğrenci pencereden atlayarak yaşamına son verirken bir 

öğrenci de evinde intihar etti. İki ay içinde yaşanan dört ölüm, “Öğrenciler 

neden intihar ediyor?” sorusuna yol açtı. Ölümlerin kamuoyuna 

yansımasının ardından yurtta kalan öğrencilerin tarikat baskısı altında 

olduğu iddia edildi. İsmini paylaşmak istemeyen çok sayıda öğrenci, popüler 

sosyal medya hesaplarına özel mesajlar atarak yurtta yaşadıkları sorunları 

anlattı. Öğrencilerin iddiasına göre, yurtta kalan üniversiteliler, şiddet ve 

tacize varan olaylarla karşı karşıya kaldı. 420 

● İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki İsmail Tarman Ortaokulu 'nun imam hatip 

ortaokuluna dönüştürülmesi kararını mahkemeye taşıyan veliler 6 yıldır 

sonuç bekliyor. Mahkemeler okulun dönüştürme işlemini 4 kez iptal 

etmesine rağmen okula yeni kayıt yaptırılmıyor. Veliler ve mahalleli, yargı 

kararlarının uygulanması için 2 bin 207 gündür okulun önünde eylemlerini 

sürdürüyor.421 

● Durduralamayan enflasyon özel çocukların eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerini vurdu. 51 bin 500 kişinin çalıştığı ve 525 bin özel gereksinimli 

bireye hizmet veren 3 bin 135 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi 

kapanma noktasına geldi. Özel Eğitim Kurumları tarafından yapılan ortak 

açıklamada, “Özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon merkezleri, 

bireylerin merkezlere ulaşımını sağlamak için devletten ücret almadı, kendi 

imkânları ile taşıma hizmetini finanse etti. Yasal altyapısı henüz 

 
https://www.birgun.net/haber/27-ay-gecti-aym-karar-vermedi-399810 Erişim Tarihi: 21.08.2022 

419
  Maarif’e 4,5 milyar 

https://www.birgun.net/haber/maarif-e-4-5-milyar-387011 Erişim Tarihi: 09.05.2022 
420

  İntiharlarda çok şüpheli durum var https://www.birgun.net/haber/intiharlarda-cok-supheli-durum-var-391663 
Erişim Tarihi: 14.06.2022 

421
  Mahkemenin ‘iptal’ kararı uygulanmıyor: Bakan, vali ve kaymakam 2 bin 207 gündür sessiz 

https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkemenin-iptal-karari-uygulanmiyor-bakan-vali-ve-kaymakam-2-bin-207-
gundur-sessiz-haber-1569274 Erişim Tarihi: 14.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/27-ay-gecti-aym-karar-vermedi-399810
https://www.birgun.net/haber/maarif-e-4-5-milyar-387011
https://www.birgun.net/haber/intiharlarda-cok-supheli-durum-var-391663
https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkemenin-iptal-karari-uygulanmiyor-bakan-vali-ve-kaymakam-2-bin-207-gundur-sessiz-haber-1569274
https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkemenin-iptal-karari-uygulanmiyor-bakan-vali-ve-kaymakam-2-bin-207-gundur-sessiz-haber-1569274
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oluşturulmamış olan bu hizmetin kurumlarımızca ücretsiz karşılanıyor 

olması da sektöre mali açıdan büyük bir yük getiriyor” denildi.422 

● Boğaziçi Üniversitesi'nde 4-5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmesi 

planlanan mezuniyet töreninde eylem yapanların mezun kartlarının iptal 

edileceği ve okula bir daha alınmayacakları açıklandı. Boğaziçi TV'nin 

paylaştığı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün attığı mailde, "Boğaziçi 

Üniversitesi kampüsleri çeşitli grupların eylem alanı olarak kullanılamaz. 

Bu tür izinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, 

kampüslere girişleri engellenecektir" denildi.423 

● Times Higher Education’ın (THE) listesinde 2015’te altı üniversiteyle yer 

alan Türkiye, 2022’de yalnızca bir vakıf üniversitesine düştü. Uzmanlar 

bunun “Liyakatsiz kadrolaşmanın bir sonucu” olduğunu söyledi.424 

● Kamu kreşi sayısı ve imkanları çalışan aileler açısından yeterli değilken özel 

kreşlerin fiyatları ise çok yüksek. İşyerlerinde ise durum kadınlar için hiç 

kolaylaştırıcı değil. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı istatistiklere göre 

2020-2021 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı 161 resmi kreşte yalnızca 8 

bin 704 öğrenci eğitim gördü. MEB dışındaki kurumlara bağlı olan 2 bin 

338 resmi kreşteki toplam öğrenci sayısı ise 53 bin 804. Resmi kurumlara 

bağlı kreşlerdeki öğrenci sayısının toplamı ise ancak 63 bine yaklaşıyor. 

Kamu kreşi sayısı ve imkanları çalışan aileler açısından yeterli değilken özel 

kreşlerin fiyatları ise çok yüksek. İşyerlerinde de durum kadınlar için 

kolaylaştırıcı değil, yalnızca 150’nin üstünde kadın çalıştıran işyerlerinin 

kreş açma zorunluluğu var. 425 

● Üniversite kontenjanlarının yüzde 98’i dolsa da tıp, hukuk ve mühendislik 

gibi başarı sırası şartı olan bölümler boş kaldı. Tıp fakültesinde boş kalan 

kontenjan sayısı 600’ü aştı. Hukukta ise 900’e yaklaştı. Oransal olarak da en 

boş program yalnızca yüzde 42,5’i dolan harita mühendisliği oldu. 

Toplamda ise boş kalan kontenjan sayısı 13 bin oldu. Bu kontenjanın 120 

bin 167'sini 4 yıllık lisans programları, 75 bin 137'sini ise 2 yıllık önlisans 

 
422

  Özel çocukların merkezleri zorda https://www.birgun.net/haber/ozel-cocuklarin-merkezleri-zorda-393662 
Erişim Tarihi: 29.06.2022 

423
  Atanmış rektörden öğrencilere tehdit: Mezun kartlarınız iptal olur https://bianet.org/bianet/egitim/264065-

atanmis-rektorden-ogrencilere-tehdit-mezun-kartlariniz-iptal-
olur?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  Erişim Tarihi: 03.07.2022 

424
  Dünya Üniversite Sıralaması’nın ilk 500’ünde devlet üniversitesi yok 

https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/dunya-universite-siralamasinin-ilk-500unde-devlet-universitesi-yok-

1961592 Erişim Tarihi: 25.07.2022 
425

  Kreş fiyatları uçuyor, çocukları kreşe göndermek hayal oluyor https://www.evrensel.net/haber/467557/kres-
fiyatlari-ucuyor-cocuklari-krese-gondermek-hayal-oluyor Erişim Tarihi: 07.07.2022 

https://www.birgun.net/haber/ozel-cocuklarin-merkezleri-zorda-393662
https://bianet.org/bianet/egitim/264065-atanmis-rektorden-ogrencilere-tehdit-mezun-kartlariniz-iptal-olur?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bianet.org/bianet/egitim/264065-atanmis-rektorden-ogrencilere-tehdit-mezun-kartlariniz-iptal-olur?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bianet.org/bianet/egitim/264065-atanmis-rektorden-ogrencilere-tehdit-mezun-kartlariniz-iptal-olur?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/dunya-universite-siralamasinin-ilk-500unde-devlet-universitesi-yok-1961592
https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/dunya-universite-siralamasinin-ilk-500unde-devlet-universitesi-yok-1961592
https://www.evrensel.net/haber/467557/kres-fiyatlari-ucuyor-cocuklari-krese-gondermek-hayal-oluyor
https://www.evrensel.net/haber/467557/kres-fiyatlari-ucuyor-cocuklari-krese-gondermek-hayal-oluyor
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programları oluşturdu. ÖSYM örgün yükseköğretim programlarında 

kontenjanın yüzde 98,09 dolduğunu, adayların yüzde 21,68'inin ilk tercihine 

yerleştiğini açıkladı. Lisans programlarındaki 469 bin 37 kişilik kontenjanın 

yüzde 96,78'i doldu, bu programlara 453 bin 927 aday yerleştirildi. Ön lisans 

programlarındaki 398 bin 187 kişilik kontenjana 396 bin 704 aday yerleşti, 

doluluk yüzde 99,63'e ulaştı. Böylece toplam 867 bin 224 kişilik kontenjanın 

850 bin 631'i doldu. Açıköğretim programlarındaki doluluk yüzde 100'e 

ulaştı.426 

● Eğitim ücretlerine öğretim süresi boyunca yalnızca yüzde 5 zam 

yapılacağını söyleyip, bu yıl neredeyse yüzde 300'e varan zam uygulayan 

Doğuş Üniversitesi, karara tepki gösterip aileleriyle birlikte protesto 

gerçekleştiren öğrencilere soruşturma açmaya başladı.427 

● Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler, barınma sorunuyla karşı karşıya. 

Binlerce genç, bu yüzden şehir dışında kazandıkları üniversitelere 

gidemiyor. Yoksulluk ve yurt zamları, öğrencileri cemaat ve tarikat 

yurtlarına mecbur bırakıyor.428 

● MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre seçmenin yüzde 72’si ÖSYM’ye 

güvenmiyor. Araştırmanın sonuçları şirketin Twitter hesabından 

paylaşıldı.Buna göre ankete katılanlardan sadece yüzde 22,6’lık kısım 

kuruma güveniyor. AKP seçmeninin yüzde 45’i güvenip yüzde 45’i 

güvenmezken MHP seçmeninin yüzde 61,3’ü güvenmiyor. MetroPOLL’ün 

ankete dahil ettiği muhalefet partilerindeyse güvensizlik yüzde 85’in 

üzerinde.429 

● Yurt yerleştirme sonuçlarında çıkan iki kişilik odaların niteliksiz olduğunu 

belirten Koç Üniversitesi öğrencileri, üniversite yönetiminin kendilerinden 

habersiz şekilde yurtlarda değişiklik yapması sonucu odalara izinsiz eklenen 

yatakları rektörlük önüne getirerek eylem düzenlendi.430 

 

 
426

  Mühendislik, tıp ve hukuk boş kaldı https://www.birgun.net/haber/muhendislik-tip-ve-hukuk-bos-kaldi-
399186 Erişim Tarihi: 16.08.2022 

427
  Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı! https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dogus-

universitesi-ogrencilerine-sorusturma-acildi-1970654 Erişim Tarihi: 17.08.2022 
428

  KYK ücretini ödeyemeyen üniversite öğrencileri okulu bırakıyor. https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/kyk-
ucretini-odeyemeyen-universite-ogrencileri-okulu-birakiyor-1972282 Erişim Tarihi: 22.08.2022 

429
  Anket: Her 10 kişiden yedisi ÖSYM’ye güvenmiyor. https://www.diken.com.tr/anket-her-10-kisiden-yedisi-

osymye-guvenmiyor/ Erişim Tarihi: 01.09.2022  
430  Koç Üniversitesi öğrencileri barınma hakları için eylemde: Odalara izinsiz eklenen yataklar rektörlük önüne 

atıldı https://sendika.org/2022/09/koc-universitesi-ogrencileri-barinma-haklari-icin-eylemde-odalara-izinsiz-
eklenen-yataklar-rektorluk-onune-atildi-665276/ Erişim Tarihi: 08.09.2022 

https://www.birgun.net/haber/muhendislik-tip-ve-hukuk-bos-kaldi-399186
https://www.birgun.net/haber/muhendislik-tip-ve-hukuk-bos-kaldi-399186
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dogus-universitesi-ogrencilerine-sorusturma-acildi-1970654
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dogus-universitesi-ogrencilerine-sorusturma-acildi-1970654
https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/kyk-ucretini-odeyemeyen-universite-ogrencileri-okulu-birakiyor-1972282
https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/kyk-ucretini-odeyemeyen-universite-ogrencileri-okulu-birakiyor-1972282
https://www.diken.com.tr/anket-her-10-kisiden-yedisi-osymye-guvenmiyor/
https://www.diken.com.tr/anket-her-10-kisiden-yedisi-osymye-guvenmiyor/
https://sendika.org/2022/09/koc-universitesi-ogrencileri-barinma-haklari-icin-eylemde-odalara-izinsiz-eklenen-yataklar-rektorluk-onune-atildi-665276/
https://sendika.org/2022/09/koc-universitesi-ogrencileri-barinma-haklari-icin-eylemde-odalara-izinsiz-eklenen-yataklar-rektorluk-onune-atildi-665276/
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● AKP İktidarının politikaları sebebiyle ülke genelinde fahiş kiralar, 

derinleşen ekonomik kriz ile birlikte vatandaşın belini büküyor. Bu sene 

üniversiteyi kazanıp yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler ise barınma 

problemi çekiyor. YKS’de ilk bine girerek Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanan 

Yunus Efe, Ailesine yardımcı olmak için yarı zamanlı işlerde çalıştığını 

söyleyerek, “Yurt imkanı olmadan İstanbul’da konaklamam çok zor” dedi. 
431 

● Yükseköğretimde hemen her dönem olduğu gibi 2022-2023 Eğitim Öğretim 

Dönemi de yurt tartışması ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, “Yurt başvuruları ilk fazda yüzde 80 oranında 

karşılandı” açıklaması yaptı. Ancak veriler, kapasite artışının büyük oranda 

mevcut yurt odalarına atılan fazladan yataklarla sağlandığını gösterirken 

Sayıştay denetimleri de yurtlardaki eksiklikleri ortaya koydu. Öğrenciler 

yurtlar açıldıktan sonra bu yığılmanın duşlarda, yemekhanelerde ve çalışma 

odalarında sorunlar yaratacağına da dikkat çekti. Hiçbir yurda yerleşemeyen 

öğrenciler ise kendileri açısından durumun daha zor olduğunu belirterek, 

yardım beklediklerini söyledi. Bazı öğrenciler okulu donduracaklarını 

belirtirken; bazıları ise kazandıkları şehre hiç gidemeyeceklerini 

vurguladı.432 

● Üniversite kayıtlarının bitmesinin ardından ek yerleştirmeler 07.09.2022 de 

başladı. Bununla birlikte hak kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan 

öğrencilerin sayısı da belli oldu. Buna göre 100 bini aşkın öğrenci kayıt 

hakkı olmasına rağmen bunu kullanmadı ve üniversiteye girmedi. Bu sayı 

geçen yıllara göre oldukça yüksek. Diğer senelerde 70 bine yaklaşan kayıt 

yapmayan öğrenci sayısı bu yıl 35 binden fazla artmış oldu.Eğitim Uzmanı 

Salim Ünsal  durumun sebeplerini şöyle açıkladı: “Bir tanesi ekonomik. 

Bunun içinde barınma, temel giderler, kira, yurt, eğitim giderleri gibi 

faktörler var. Tercih yaparken bunu çok dikkate almayıp, kayıt döneminde 

o gerçeklikle karşılaşınca kararından vazgeçen öğrenciler var. İkincisi ise 

akademik eğitime ilişkin beklentinin gittikçe düşmesi. Ayrıca öğrencilerin 

ne yazık ki illeri, üniversiteleri, bölümleri çok incelemeden araştırmadan 

tercih yapması var. Yerleştikten sonra kayıt döneminde pişmanlık 

duyuyorlar.”433 

 
431

  Sınavda ilk bine girdi, kalacak yurt bulamadı! https://tele1.com.tr/sinavda-ilk-bine-girdi-kalacak-yurt-
bulamadi-695597/ Erişim Tarihi:07.09.2022 

432
  Başarı dedikleri koğuş sistemi https://www.birgun.net/haber/basari-dedikleri-kogus-sistemi-401911 Erişim 

Tarihi:08.09.2022 
433

  Ekonomi üniversitelileri çok etkiledi: 105 bin öğrenci kayıt yaptırmadı 

https://tele1.com.tr/barinma-sorunu-cig-gibi-buyuyor-ogrenciler-universitelere-gidemiyor-683736/
https://tele1.com.tr/barinma-sorunu-cig-gibi-buyuyor-ogrenciler-universitelere-gidemiyor-683736/
https://tele1.com.tr/sinavda-ilk-bine-girdi-kalacak-yurt-bulamadi-695597/
https://tele1.com.tr/sinavda-ilk-bine-girdi-kalacak-yurt-bulamadi-695597/
https://www.birgun.net/haber/basari-dedikleri-kogus-sistemi-401911
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● Türkiye’deki cami sayısı ile okul sayısına ilişkin veriler, iktidarın eğitime 

bakışını ortaya koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, 

Türkiye’de 2021 sonu itibarıyla toplam cami sayısı 89 bin 817 olarak 

kayıtlara geçti. Ancak veriler, 2013’ten bu yana cami sayısının düzenli 

olarak arttığını gösteriyor. Buna göre, 2011’de cami sayısı 82 bin 693’tü. 

2021’de 89 bin 817’e çıktı. 10 yıllık artış ise 7 bin 124 oldu. MEB verilerine 

göre de, 2013-2021 arasında devlet okulu sayısı 1604 azalırken, son bir 

yıldaki düşüş 1095 oldu.434 

● Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt krizi büyüyor. Kayyım rektör Naci İnci 

yönetimindeki üniversite geçtiğimiz hafta 900 öğrencinin yurtsuz 

kalmasıyla gündeme geldi. Üniversite yönetimi yaptığı açıklamada yurda 

kabul edilmiş 277 kadın öğrencinin barınma haklarının geri alındığını 

duyurdu. Üniversite yönetiminin yurtta konaklama hakkı kazanmış 

öğrencilere yolladığı bilgilendirme mailinde, "Ön yerleştirme sonuçlarına 

göre Kandilli yurduna yerleştirilmesi öngörülen kız öğrencilerimizden KYK 

başvurusu olanların tamamı Acıbadem ve Anadolu Hisarı'nda bulunan KYK 

yurtlarına transfer edilecektir. 530 kişilik Kandilli yurdumuzun tamamı 

erkek öğrencilerimize tahsis edilecektir" denildi. Anadolu Hisarı KYK 

Yurdu yetkilisi, kendilerine böyle bir bilgilendirme gelmediğini belirterek, 

"Burası devlet yurdu ve öğrencilerimiz çoktan belli oldu; yerleştirmeleri 

yapıldı. Ayrıca bizim misafirhanemiz de yok. Bu açıklamayı neye dayanarak 

yaptıklarını bilmiyoruz. Sabahtan beri veliler arıyor, herkes çok öfkeli. 

İnşallah üniversite yönetimi bu kafadan çıkar" dedi.435 

● Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 2022-2023 eğitim 

öğretim yılının Türkiye’de geçtiğimiz yıllar içinde birikerek büyüyen 

sorunlarının gölgesinde açıldığını belirtti. Toplantıda söz alan Eğitim Sen 

Genel Başkanı Nejla Kurul, bölgesel ve cinsiyetler arası eşitsizlikten 

kaynaklı okullaşma oranlarının özellikle okulöncesi ve ilkokul açısından 

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz illerinin 

önemli bir bölümünün Türkiye ortalamasının altında olduğunu açıkladı.  

Kurul, bir yıldır eğitim ve öğretim sorunlarına ilişkin Mili Eğitim 

Bakanlığı’ndan (MEB) randevu almaya çalıştıklarını ancak görüşme 

 
https://www.birgun.net/haber/ekonomi-universitelileri-cok-etkiledi-105-bin-ogrenci-kayit-yaptirmadi-402049 

Erişim Tarihi:09.09.2022 
434

  Veriler açığa çıkardı... Eğitime değil camiye yatırım https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/veriler-aciga-
cikardi-egitime-degil-camiye-yatirim-1977974 Erişim Tarihi:07.09.2022 

435
  Boğaziçi Üniversitesi 277 kadın öğrenciyi 'KYK yurduna göndereceğiz' diye yurttan çıkardı, KYK üniversiteyi 

yalanladı https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-universitesi-277-kadin-ogrenciyi-kyk-yurduna-
gonderecegiz-diye-yurttan-cikardi-kyk-universiteyi-yalanladi-haber-1580859 Erişim Tarihi:12.09.2022 

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-universitesinde-900-ogrenci-yurtsuz-kaldi-haber-1580273
https://www.birgun.net/haber/ekonomi-universitelileri-cok-etkiledi-105-bin-ogrenci-kayit-yaptirmadi-402049
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/veriler-aciga-cikardi-egitime-degil-camiye-yatirim-1977974
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/veriler-aciga-cikardi-egitime-degil-camiye-yatirim-1977974
https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-universitesi-277-kadin-ogrenciyi-kyk-yurduna-gonderecegiz-diye-yurttan-cikardi-kyk-universiteyi-yalanladi-haber-1580859
https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-universitesi-277-kadin-ogrenciyi-kyk-yurduna-gonderecegiz-diye-yurttan-cikardi-kyk-universiteyi-yalanladi-haber-1580859
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sağlayamadıklarını ifade etti. Türkiye’de bulunan okul çağındaki 1 milyonu 

aşkın Suriyeli mülteci çocuktan 640 binin okula kayıtlı olduğunu belirten 

Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı’na göre halen 400 bini aşkın sayıda çocuk  

okula gitmediğini ve bu durumun söz konusu çocukları, ayrımcılığa, şiddete 

ve istismara açık hale getirdiğini ifade etti.436 

● 4+4+4 sisteminin eğitime verdiği zararlar gün yüzüne çıkmaya devam 

ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022-2023 Örgün Eğitim İstatistikleri 

devletin eğitimden elini çekerek yerine özeli nasıl koyduğunu net bir şekilde 

gösteriyor. Buna göre 4+4+4’ten önce neredeyse 30 bine yaklaşan 

ilkokulların sayısı şu an 22 bine kadar geriledi. 2012-2013 eğitim-öğretim 

yılından itibaren 4+4+4 sistemine geçildi. Eğitimciler bu sisteme geçişle 

beraber eğitimde ticarileşmenin artacağını ve özel okulların artacağını 

söyledi. MEB ise o dönem bu eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

Fakat yine MEB’in kendi istatistikleri bu eleştirilerin ne kadar haklı 

olduğunu ortaya koydu. 2012-2013’te 28 bin 177 olan devlete bağlı ilkokul 

sayısı her yıl gerileyerek 22 bin 527’ye düştü. Okul sayısı 10 yılda tam 5 bin 

697 azaldı. Özel ilkokullarda ise durum tam tersi. 2012-2013’te 992 olan 

özel ilkokul sayısı 2 bin 39’a yükseldi.437 

● KYK yurtlarına yeni dönem öncesinde yüzde 80’e varan rekor zam yapıldı. 

Erzurum, Yozgat, Sivas, Diyarbakır ve Adana’daki KYK yurtlarında kalan 

birçok öğrencinin depozito farklarını ödemediği için yurtlardan atıldığı 

belirtildi. Erzurum Kâzım Karabekir 4. Tip Öğrenci Yurdu’nda kalan bir 

öğrencinin depozitosu 513 TL’den 888 TL’ye yükseldi ve öğrencinin arada 

kalan bu 375 TL’yi ödemediği gerekçesiyle yurttan atıldı. 438 

● Milli eğitim istatistikleri-örgün eğitim 2021-2022 verilerine göre düzeltilmiş 

net okullaşma oranları en temel göstergelerden birini oluşturuyor. 

Düzeltilmiş net okullaşma oranı hesaplaması şu şekilde yapılmış bulunuyor: 

“2021/22 okullaşma oranları hesaplanırken, kullanılan nüfus ve öğrenci 

sayılarında Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşları kapsanmıştır. 

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu nüfus ve yabancı uyruklu öğrenci 

sayıları kapsam dışında tutularak, tamamlanmış olan en son takvim yılı sonu 

öğrenci rakamları (şubat 2022) ve tamamlanmış olan en son nüfus rakamları 

 
436

   Eğitimin durumu: 400 bini aşkın çocuk okula gitmiyor https://sendika.org/2022/09/egitimin-durumu-400-bini-
askin-cocuk-okula-gitmiyor-665588/ Erişim Tarihi:12.09.2022 

437
  Devlet çekiliyor yerini özel alıyor. https://www.birgun.net/haber/devlet-cekiliyor-yerini-ozel-aliyor-402590 

Erişim Tarihi:14.09.2022 
438

 Zamlı depozito farkını ödeyemedi, yurttan atıldı. https://www.birgun.net/haber/zamli-depozito-farkini-
odeyemedi-yurttan-atildi-402714 Erişim Tarihi:15.09.2022 

https://sendika.org/2022/09/egitimin-durumu-400-bini-askin-cocuk-okula-gitmiyor-665588/
https://sendika.org/2022/09/egitimin-durumu-400-bini-askin-cocuk-okula-gitmiyor-665588/
https://www.birgun.net/haber/devlet-cekiliyor-yerini-ozel-aliyor-402590
https://www.birgun.net/haber/zamli-depozito-farkini-odeyemedi-yurttan-atildi-402714
https://www.birgun.net/haber/zamli-depozito-farkini-odeyemedi-yurttan-atildi-402714
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(31 Aralık 2021) kullanılarak hesaplanmıştır. Okul öncesi okullaşma 

oranları hesaplamalarına yaz eğitimi ve 3-6 yaş oyun odası kurs programı 

öğrenci sayıları dahil edilmemiştir. Çağ nüfusunu TÜİK ADNK 31 Aralık 

2021 itibarıyla tabloya yerleştirir ve MEB’in açıkladığı “düzeltilmiş net 

okullaşma” oranını dikkate alarak hesaplama yaparsak 2021-2022 eğitim 

öğretim yılında 5-17 yaş okul çağı nüfusundan 1 milyon 200 bin 892 kişinin 

okulda hiç kaydı bulunmuyor. Devamsızlar buna dahil değil yani okul kaydı 

olup okula gitmeyenler bu sayıların içinde yok. 3-4 yaş da hiç hesaba 

alınmamış durumda, onları da hesaba dahil edersek  sayılar çok daha 

yükseliyor.439 

● Veli Salih Aygül, Pendik'teki oturduğu ev ile kızının okulu arasındaki 6.2 

kilometrelik yol için, 17 bin 70 lira servis ücreti ödedi. Aygül ödediği ücretin 

İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün belirlediği ücret 

tarifesiyle karşılaştırdı. Yaptığı hesaplamada ödemesi gereken rakamın 9 bin 

705 lira olduğu ortaya çıktı. Salih Aygül, aradaki büyük fark nedeniyle 

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Aygül'ün şikayetine, servis şirketi 

sözleşmeyi iptal ederek karşılık verdi. Aygül'ün ödediği 17 bin 70 lirayı iade 

eden şirket, okulun ilk gününde kızını servis listesinden çıkardı. Okulun tek 

servis firmasıyla çalıştığını belirten Aygül, kızının mağdur olduğunu 

söyledi. 440 

● AKP iktidarında kapatılan köy okullarının toplam sayısı belli oldu. 2002-

2022 döneminde 19 bin 708 köy okulunun kapısına kilit vuruldu. AKP’nin 

iktidara geldiği 2002 yılında 3 milyon 275 bin 458 olan köy okullarına 

kayıtlı öğrenci sayısı, 2022 itibarıyla 609 bin 137’ye kadar geriledi.441 

● Birçok ilde devlet yurtlarının yetersiz kalması, artan ev kiraları, özel yurt 

ücretlerinin astronomik rakamlara çıkması nedeniyle üniversite öğrencileri 

büyük bir barınma sorunu yaşıyor. Kazandıkları üniversitelerin olduğu 

kentlere giden öğrencilerin büyük bölümü barınma sorununu çözemediği 

için geri dönmeyi düşünüyor. Derslerin başlamasına çok kısa bir süre 

kalmasına rağmen henüz kalacak bir yer bulamayan bazı öğrenciler ise, 

geçici olarak arkadaşlarının evinde konaklıyor. ADÜ Senatosu da Aydın'da 

öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti göz önünde bulundurarak, ilk iki hafta 

 
439

  MEB istatistikleri: 3 milyon 339 bin 309 çocuk okulda yok https://www.evrensel.net/yazi/91606/meb-
istatistikleri-3-milyon-339-bin-309-cocuk-okulda-yok Erişim Tarihi:16.09.2022 

440
  17 bin liralık fahiş servis ücretine itiraz etti; kızı listeden çıkarıldı. https://t24.com.tr/haber/17-bin-liralik-

fahis-servis-ucretine-itiraz-etti-kizi-listeden-cikarildi,1060324 Erişim Tarihi:19.09.2022 
441

  AKP 20 yılda 19 bin 708 okulu kapattı: Köy okullarına kilit vurdular https://www.birgun.net/haber/akp-20-
yilda-19-bin-708-okulu-kapatti-koy-okullarina-kilit-vurdular-403374 Erişim Tarihi:21.09.2022 

https://www.evrensel.net/yazi/91606/meb-istatistikleri-3-milyon-339-bin-309-cocuk-okulda-yok
https://www.evrensel.net/yazi/91606/meb-istatistikleri-3-milyon-339-bin-309-cocuk-okulda-yok
https://t24.com.tr/haber/17-bin-liralik-fahis-servis-ucretine-itiraz-etti-kizi-listeden-cikarildi,1060324
https://t24.com.tr/haber/17-bin-liralik-fahis-servis-ucretine-itiraz-etti-kizi-listeden-cikarildi,1060324
https://www.birgun.net/haber/akp-20-yilda-19-bin-708-okulu-kapatti-koy-okullarina-kilit-vurdular-403374
https://www.birgun.net/haber/akp-20-yilda-19-bin-708-okulu-kapatti-koy-okullarina-kilit-vurdular-403374
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derslere devam zorunluluğunu kaldırdı. Öğrencilere barınacak yer bulmaları 

için süre tanıdı. CHP Aydın Milletvekili sosyal medyadan “Öğrencilerin en 

temel hakkı olan barınma hakkına dahi çözüm bulamayan bir iktidarla karşı 

karşıyayız. ADÜ Senatosu, öğrencilerin barınma sorunu çözülmediğinden 

okulların açıldığı ilk iki hafta zorunluluğu aranmamasına karar vermek 

zorunda kaldı” ifadeleriyle tepki gösterdi.442  

● CHP Milletvekili Mahmut Tanal, önce Akçakale'nin Yeşilyurt Köyü'nde 

incelemelerde bulunurken, 150 çocuğun taşımalı eğitime bir ay sonra 

başlanacağının açıklanması nedeniyle okula gidemediğini belirleyip 

yetkilileri göreve çağırdı. Ardından da Harran ilçesine bağlı Doruç 

Mahallesi'ne giden Tanal, mahalledeki çocukların eğitim gördüğü Doruç 

İlköğretim Okulu'nda incelemelerde bulundu. Ders saatinde okulun 

kapısının kilitli olmasına tepki gösteren Tanal, okulun lavabosunun 

kirliliğine, etraftaki çöp yığınına, okul binasının eski yapı olduğuna dikkat 

çekti. Sınıfa dönüştürülen konteynırları dolaşan Tanal, öğrencilerin sağlıksız 

koşullarda eğitim gördüğünü söyledi. Okul bahçesinde Tanal'la bir araya 

gelen öğrenciler, “Okul istiyoruz” diyerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut 

Özer'e seslendi. Tanal'ın incelemede bulunup eksiklerini dile getirdiği okula 

bugün jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında köylüler ile 

Jandarma arasında tartışmalar yaşandı. Jandarma bazı kişileri araca 

bindirerek götürdü. Jandarma, bazı vatandaşların video çekmesine de tepki 

gösterdi. Görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul 

Milletvekili Mahmut Tanal şunları belirtti: “Dünkü ziyaretimizden ve bu 

açıklamamızdan sonra Harran Doruç İlköğretim Okulu, jandarma tarafından 

basıldı! Velilerin hizmet kusuruna dair görüntü almasını engellemek isteyen 

İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetimi, jandarmayı devreye koydu. 

Askerin ilkokulda ne işi var? Suç işliyorsunuz? Derhal Jandarmayı geri 

çekin.’’ Akşam saatlerinde bir paylaşımda daha bulunan Tanal, 3 öğrenci 

velisinin ifadeye çağrıldığını duyurdu. Tanal, konuyla ilgili açıklamasında 

şöyle dedi: “Şanlıurfa’ya bağlı Harran Doruç Köyü’ndeki Doruç İlköğretim 

Okulu meselesinde 3 öğrenci velisi, gecenin bu saatinde jandarma tarafından 

apar topar ifadeye çağrıldı. Veliler, çocukları için sağlıklı bir okul ortamı 

oluşturulmasını talep ederek suç mu işledi? Bu saatte ifade kararında amaç 

 
442

  Üniversite, ‘barınma sorunu var’ diyerek devam zorunluluğunu kaldırdı 
https://www.sozcu.com.tr/2022/egitim/universite-barinma-sorunu-var-diyerek-devam-zorunlulugunu-kaldirdi-
7378168/ Erişim Tarihi:22.09.2022 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/chp/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=chp
https://www.sozcu.com.tr/2022/egitim/universite-barinma-sorunu-var-diyerek-devam-zorunlulugunu-kaldirdi-7378168/
https://www.sozcu.com.tr/2022/egitim/universite-barinma-sorunu-var-diyerek-devam-zorunlulugunu-kaldirdi-7378168/
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korkutmak, sindirmek, gözdağı vermek, nezarette tutmaktır. Derhal bu 

yanlıştan dönün!”443 

8- Çevre Hakkı  

● Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Deştin ve Menteşe ilçesine bağlı Bayır 

mahalleleri arasında yapımına devam edilen çimento fabrikasına ve entegre 

tesisine yönelik bölge halkının başlattığı direniş sürüyor. Gece gündüz çadır 

nöbetini sürdüren köylüleri, her gün birçok siyasi parti ve sivil toplum 

örgütü temsilcisi ziyaret ederken, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de 

ziyaretleri ile köylülerin mücadelesine destek veriyor.Yapılmak istenen 

projeye tepkilerini sürdüren köylüler son olarak şantiyeye giden iş 

makinalarının önünü Toros araçlarla kesti. “Deştin çayı özgür akacak” ve 

“Çimentocu şirket Muğla'yı terk et” sloganları ile tepki gösteren köylüler, iş 

makinalarının şantiyeye gidişine izin vermedi. Köylülerin tepkisi sonrası 

araçlar geri dönmek zorunda kalırken, konu ile ilgili bölge halkından bazı 

kişilerin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.444 

● İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Okçular Mahallesi'nde OMSAN 

Mermer Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen granit ocağı projesi 

için şirket tarafından ÇED süreci başlatıldı, ancak bölge halkının tepkileri 

sonucu halkın katılımı toplantısı yapılamadı. Daha sonra projeyi revize eden 

şirket, proje alanını 57 hektar alandan 39,847 hektar alana düşürdü. Projeye  

ilişkin nihai kararı ise 15 Mayıs tarihinde toplanacak olan İnceleme 

Değerlendirme Komisyonu (İDK) verecek.445 

● Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi’ndeki denize sıfır olan bir 

dönümlük alan, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon 

İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından 

satışa çıkarıldı. Denize sıfır arazinin konut yapımı için 7 milyon TL’ye 

satılacağı açıklanırken, bölge halkı arazinin satışa çıkarılmasına tepki 

gösterdi. Çeşme Alaçatı’da ise yaklaşık 128 dönümlük doğal sit alanında 

kalan arsa da konut alanı olarak satılacak.446 

 
443

  CHP’li Tanal’ın ziyaret ettiği ilkokulu jandarma bastı, veliler ifadeye çağrıldı 
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chpli-tanalin-ziyaret-ettigi-ilkokulu-jandarma-basti-veliler-ifadeye-
cagrildi-7364389/ Erişim Tarihi:14.09.2022 

444
  Deştin'de iş makinalarına geçit yok: 'Muğla bu yaptığınızı unutmaz' 

https://www.gazeteduvar.com.tr/destinde-is-makinalarina-gecit-yok-mugla-bu-yaptiginizi-unutmaz-haber-
1563958 Erişim Tarihi: 09.05.2022 

445
  Antik kentin yanı başına 'dinamitli' taş ocağı projesi 

https://www.gazeteduvar.com.tr/antik-kentin-yani-basina-dinamitli-tas-ocagi-projesi-haber-1563910 
Erişim Tarihi: 09.05.2022 

446
  Kıyıları satacaklar, beton dökecekler 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chpli-tanalin-ziyaret-ettigi-ilkokulu-jandarma-basti-veliler-ifadeye-cagrildi-7364389/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chpli-tanalin-ziyaret-ettigi-ilkokulu-jandarma-basti-veliler-ifadeye-cagrildi-7364389/
https://www.gazeteduvar.com.tr/destinde-is-makinalarina-gecit-yok-mugla-bu-yaptiginizi-unutmaz-haber-1563958
https://www.gazeteduvar.com.tr/destinde-is-makinalarina-gecit-yok-mugla-bu-yaptiginizi-unutmaz-haber-1563958
https://www.gazeteduvar.com.tr/antik-kentin-yani-basina-dinamitli-tas-ocagi-projesi-haber-1563910
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● Ülkede sanayi, termik santral ve trafiğin yoğun olduğu illerde hava kirliliği 

alarm veriyor. Bu yılın henüz ilk çeyreğinde çok sayıda şehirde PM10 limit 

aşımını yönetmelikte kritik eşik olan 35 günü geçtiğini gösteriyor.447 

● Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Ersoy’un ana hissedarı ve yöneticisi 

olduğu şirketinin Türkbükü’nde yapacağı 5 yıldızlı tatil köyü projesine 25 

bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay verdi.Proje tanıtım 

dosyasındaki bilgilere göre; işlemlerin ardından 3 milyar 678 milyon lira 

tutarındaki 5 yıldızlı dev tatil köyü projesi için ÇED süreci başlatılırken, 

verilen ön onayla birlikte 307 oda ve 870 yataklı tesisin önünde engel de 

kalmadı. Diğer yandan, internet üzerinde 2022 yazında hizmete açılacağı 

duyurulan ve tanıtımları aylar önce başlayan turizm yatırımı için hazırlanan 

ÇED dosyasındaki görsellerde otel inşaatında ise sona gelindiği ortaya 

çıktı.448 

● Artvin'in Ardanuç'a bağlı Çay Ağzı mahallesinde yapılması planlanan 

HES'e karşı açılan iki dava köylüler lehine sonuçlanmış, HES’i yapacak 

şirketin açmış olmuş üçüncü davada ise köylüler aleyhine karar verilmişti. 

Yargı süreci bir üst mahkemede devam ederken şirket, HES yapmayı 

planladığı alandaki ceviz ağaçlarını kesmeye başladı. Kesime gelen şirket 

çalışanları, mahallelinin müdahalesiyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. 

Köylüler, ağaçların yargı süreci sonuçlanmadan kesilmesine tepki 

gösterdi.449 

● Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın yayınladığı verilere göre, Avrupa Birliği 

(AB) geçen yıl 33 milyon ton atık ihraç etti. Bunların yarıya yakınını 

Türkiye aldı. Türkiye’ye ihraç edilen 14,7 milyon ton atığın yaklaşık yüzde 

90’ını demir ve çelik hurdaları oluşturdu.  Konuya ilişkin açıklamalarda 

bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AK Parti, Türkiye’yi 

Avrupa’nın çöplüğü haline getirdi” dedi. Öztunç Avrupa’dan yapılan çöp 

ithalatına şu sözlerle tepki gösterdi: “Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olma 

konusunda birinci sırada. Hazine'deki parayı bitiren AK Parti ülkeye para 

kazandırabilmek için Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdi. 

Avrupa'da ithal edilen çöplerin büyük bir kısmının Türkiye’ye geldiği artık 

 
https://www.birgun.net/haber/kiyilari-satacaklar-beton-dokecekler-387277 Erişim Tarihi: 11.05.2022 

447
  Temiz havanın sonuna geldik 

https://www.birgun.net/haber/temiz-havanin-sonuna-geldik-387303 Erişim Tarihi: 11.05.2022 
448

  Bakanlık’tan, Bakan’ın orman talanına onay 
https://www.birgun.net/haber/bakanlik-tan-bakan-in-orman-talanina-onay-387451 Erişim Tarihi: 12.05.2022 

449
  Artvin'de HES yapılması planlanan bölgedeki ağaçlar mahkeme sonuçlanmadan kesildi 

https://www.gazeteduvar.com.tr/artvinde-hes-yapilmasi-planlanan-bolgedeki-agaclar-mahkeme-
sonuclanmadan-kesildi-haber-1566147 Erişim Tarihi: 24.05.2022 

https://www.birgun.net/haber/kiyilari-satacaklar-beton-dokecekler-387277
https://www.birgun.net/haber/temiz-havanin-sonuna-geldik-387303
https://www.birgun.net/haber/bakanlik-tan-bakan-in-orman-talanina-onay-387451
https://www.gazeteduvar.com.tr/artvinde-hes-yapilmasi-planlanan-bolgedeki-agaclar-mahkeme-sonuclanmadan-kesildi-haber-1566147
https://www.gazeteduvar.com.tr/artvinde-hes-yapilmasi-planlanan-bolgedeki-agaclar-mahkeme-sonuclanmadan-kesildi-haber-1566147
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tam anlamıyla ispatlanmış oldu. Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü konusunda 

birinci sırada yer alıyor. ‘’450 

● Muğla Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Bördübet Mevkii, Küfre Koyu ve 

bu iki bölgenin ortasında, üç noktada aynı anda başlayan orman yangını 

çıktı. 4 gün süren yangında 4 bin 500 hektar küle döndü. CHP Muğla 

Milletvekili Burak Erbay, Bakanların söylediği gibi 20 helikopter, 14 uçak 

yok. 4-5 tanel helikopter müdahale ediyor” dedi.  

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay söndürme çalışmalarını 

eleştirerek "Envanterde gece görüşlü helikopter yok" dedi.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Çöp arabasına baksın” yanıtını verdi.  

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, uzun süre ortada görmedikleri 

helikopter ve uçakların; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Okluk Koyu’ndaki 

yazlık sarayına yaklaşmasıyla harekete geçtiklerini belirtti. Öztunç, 

“Neredeydi bu helikopterler? Dün önceki gece neredeydi bu uçaklar, 

helikopterler? Ama bugün var; Allah için yalan söylemeyelim. Bugün 

helikopterler ve uçaklar var çalışıyor. Niye var biliyor musunuz; çünkü 

yangın cumhurbaşkanlığı sarayına dayandı; o yüzden var. Arkamızda yanan 

bölge, cumhurbaşkanlığı sarayının hemen dibi... Cumhurbaşkanlığı sarayına 

yaklaştı yangın; hemen uçaklar, helikopterler, hemen bir hareketlenme oldu. 

Orman yansın, önemli değil ama saraya yaklaşınca hemen müdahale 

ediyorlar” dedi.  

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "72 saat dolmadan bu çalışma 

tamamlanmış oldu." dedi. Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah 

saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, 

"Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin 

devam etmesini diliyorum." diye konuştu.451 

Orman yangınlarındaki cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de aynı kanaatteyim, caydırıcı bir ceza 

olmalı. Ben de diyorum ki ucu nere dayanıyor idama mı, idam olmalı... 

 
450

  CHP'li Öztunç'tan AKP'ye tepki: Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdiler 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-oztunctan-akpye-tepki-turkiyeyi-avrupanin-coplugu-haline-
getirdiler-1940443 Erişim Tarihi:27.05.2022 

451
  CHP'li Öztunç: Yangın Erdoğan’ın yazlık sarayına yaklaşınca helikopterler , uçaklar hareketlendirildi 

https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztunc-yangin-erdogan-in-yazlik-sarayina-yaklasinca-helikopterler-
ucaklar-hareketlendirildi-392964 Erişim Tarihi: 23.06.2022 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-oztunctan-akpye-tepki-turkiyeyi-avrupanin-coplugu-haline-getirdiler-1940443
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-oztunctan-akpye-tepki-turkiyeyi-avrupanin-coplugu-haline-getirdiler-1940443
https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztunc-yangin-erdogan-in-yazlik-sarayina-yaklasinca-helikopterler-ucaklar-hareketlendirildi-392964
https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztunc-yangin-erdogan-in-yazlik-sarayina-yaklasinca-helikopterler-ucaklar-hareketlendirildi-392964
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Sultan Fatih ne diyor, ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum 

diyor." ifadelerini kullandı.452 

● Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Düzce 

Gümüşova'ya bağlı Selamlar köyü, Manisa Yunusemre'ye bağlı Uzunburun 

mahallesi, Bilecik Osmaneli'ne bağlı Selçik köyü ve Mersin Mut'a bağlı 

Barabanlı-Meydan mahallesinde krokileri ile sınır ve koordinatları belirtilen 

alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Orman sınırları dışına çıkartılan 

alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında 

veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 

tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis 

yapılacağı belirtildi. 453 

● ‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik’ değiştirildi. Buna göre; daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim 

Bakanlığı’nda olan orman rejimine tabi olmayan alanlardaki sulak alan 

sınırlarını belirleme yetkisi, söz konusu yönetmeliğin 18'inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı’na 

verildi.454 

● 5 Haziran Marmara Denizi günü, bir kez daha müsilajı akıllara getirdi. 

Marmara’da her geçen gün artan kirlilik, biyoçeşitliliği tehdit ediyor. 

Müsilajın Marmara Denizi’ndeki yanlış uygulamaların bir sonucu olduğunu 

belirten Dr. Kesici, “249 balık çeşidinin 233’ü yok olmuş durumda” dedi. 

Marmara Denizi’ndeki suyun, hidrolojik olarak kalış süresinin uzun 

olduğuna ve kirleticilerin uzun süre ortamda kalmasına neden olduğuna 

dikkat çeken Kesici, kirleticileri şöyle sıraladı: “Nüfus artışı, İzmit Körfezi 

etrafındaki ağır sanayi tesisleri, balıkçılık, karbon artışı, madencilik, deniz 

trafiği, sanayi ile turizm bakısı, bölgenin aşırı kullanıma açılması, habitat 

kayıpları, iklim değişimi, yabancı türlerin istilası, karasal kirlilik, hidrolojik 

 
452

  Marmaris Belediye Başkanı Oktay: 4 gün boyunca yüreğimizi yakan yangın, resmi açıklamalara göre nihayet 

söndürüldü https://t24.com.tr/haber/marmaris-teki-orman-yangini-4-gununde-suruyor,1042424 Erişim Tarihi: 
21.06.2022 

453
  4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı https://www.birgun.net/haber/4-ilde-bazi-alanlar-orman-

sinirlari-disina-cikartildi-389342 Erişim Tarihi: 26.05.2022  
454

  Orman rejimine tabi olmayan yerlerde sulak alan sınırlarını artık Cumhurbaşkanı belirleyecek 
https://www.birgun.net/haber/orman-rejimine-tabi-olmayan-yerlerde-sulak-alan-sinirlarini-artik-
cumhurbaskani-belirleyecek-392995 Erişim Tarihi: 23.06.2022 

https://t24.com.tr/haber/marmaris-teki-orman-yangini-4-gununde-suruyor,1042424
https://www.birgun.net/haber/4-ilde-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikartildi-389342
https://www.birgun.net/haber/4-ilde-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikartildi-389342
https://www.birgun.net/haber/orman-rejimine-tabi-olmayan-yerlerde-sulak-alan-sinirlarini-artik-cumhurbaskani-belirleyecek-392995
https://www.birgun.net/haber/orman-rejimine-tabi-olmayan-yerlerde-sulak-alan-sinirlarini-artik-cumhurbaskani-belirleyecek-392995
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değişim, yüzey sularının kontrol altına alınamayışı, giderek artan 

sedimantasyon (çökelme), hava ve toprak kirliliği.”455 

● Akçay Sazlığı'nda OSB projesinin iptali için dava açan Kazdağı Doğal ve 

Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'ne yapılan denetimler sonucu toplamda 

51 bin 730 TL idari para cezası kesildi. Edremit Kaymakamlığı tarafından 

verilen idari para cezasına Altıparmak Hukuk Bürosu avukatlarınca itiraz 

edildi. İtirazı değerlendiren Edremit Sulh Ceza Hakimliği ise söz konusu 

cezayı iptal etti. Altıparmak Hukuk Bürosu'nun cezaya itirazında Edremit 

Kaymakamlığı'nın makul sınırdan uzaklaşarak adeta derneği faaliyet 

yapamaz hale getirecek denli ağır bir para cezası verdiği ifade edildi. İtirazda 

cezanın haksız ve subjektif bir sebeplerle verildiğine ve Akçay Sazlığı'nın 

korunması amacıyla OSB projesinin iptali için açılan dava ile yakından ilgili 

olduğuna da dikkat çekildi.456 

● Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, 24.05.2022 sayılı karar ile Kazdağı Doğal 

ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin dava açma gerekçesini haklı 

bularak “Assos Antik Limanı Kaya Islahı Projesinin rapor ve uygulama 

projelerine uygunluk kararı” veren Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 16.12.2020 tarihli kararını iptal etti.457 

● Didim Taşburun mevkiinde 2011 yılından itibaren su ürünleri yetiştiricisi 

büyük şirketler tarafından balık çiftlikleri kurulmaya başlanmış, 11 adet 

çiftlik kurulmuştu. Üretim kapasitenin 3 katına çıkarılmasına ilişkin ÇED 

sürecinin başlamasının ardından CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 

konuyu Meclis’e taşıdı ve araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. 

Önergesinin gerekçesinde, şirketlere ait gemilerin yoğunluğu nedeniyle; 

yerel balıkçıların faaliyetlerinin kısıtlandığını, deniz üzerinde balıkçıların 

mağdur olduğu kazalar yaşandığını, ayrıca ihalelerde usulsüzlüklerin 

olduğunu söyleyen Bülbül, şunları belirtti:  

“Su ürünleri yetiştiricilerinin üretim kapasitelerini arttırmaları ile birlikte 

yerel balıkçılık faaliyetleri orta vadede tamamen imkansız olacaktır. Balık 

çiftlikleri sahibi firmaların liman işletme hakkını almasıyla liman; balıkçı 

barınağı niteliğini kaybederek sanayi limanı haline gelecektir. Akköy Su 

 
455

  Marmara can çekişiyor https://www.birgun.net/haber/marmara-can-cekisiyor-390938 Erişim Tarihi: 
07.06.2022 

456
  Mahkeme derneğe verilen idari para cezasını iptal etti: 'Haksız ve subjektif sebeplerle verildi' 

https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkeme-idari-para-cezasini-iptal-etti-haksiz-ve-subjektif-sebeplerle-verildi-

haber-1568583 Erişim Tarihi: 09.06.2022 
457

  Doğa katledildikten sonra: Assos Antik Liman'daki projeye iptal kararı https://www.birgun.net/haber/doga-
katledildikten-sonra-assos-antik-liman-daki-projeye-iptal-karari-391155 Erişim Tarihi: 09.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/marmara-can-cekisiyor-390938
https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkeme-idari-para-cezasini-iptal-etti-haksiz-ve-subjektif-sebeplerle-verildi-haber-1568583
https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkeme-idari-para-cezasini-iptal-etti-haksiz-ve-subjektif-sebeplerle-verildi-haber-1568583
https://www.birgun.net/haber/doga-katledildikten-sonra-assos-antik-liman-daki-projeye-iptal-karari-391155
https://www.birgun.net/haber/doga-katledildikten-sonra-assos-antik-liman-daki-projeye-iptal-karari-391155
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Ürünleri Kooperatifi, ilgili yönetmeliğin 8.maddesinde yer alan “limana 

bağlı balıkçı gemilerinin %50’sinin kayıtlı olduğu Su Ürünleri 

Kooperatifine ihalesiz, pazarlık usulü kiralama” hakkından yararlanarak 

başvuruda bulunmuş ancak bu başvuru reddedilmiştir. Ret kararından sonra; 

balıkçı barınağı için ihale şartnamesi yayınlanmıştır. Şartnamede Milli Park 

sınırları içinde bulunan ilgili alan ile alakalı herhangi bir görüş alınmamış 

olduğu, vaziyet planı ile şartnamedeki hususların birbiri ile çeliştiği, hassas 

koruma alanı ile alakalı ise hukuka aykırı koşulların bulunduğu tespit 

edilmiştir. Taşburun Balıkçı Barınağı’nı konu edinen ihale ilgili 

usulsüzlüklerin tespit edilerek ivedilikle ülke kaynakları ve bölgenin 

ekosisteminin zarar görmemesi için çalışmalara başlanması gerekmektedir. 

İhalesindeki usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve usulsüzlüklerin giderilmesi 

için gerekli politikaların oluşturulması için araştırma komisyonu 

kurulmalıdır.”458 

● Aydın’ın Didim ilçesinde toplam 76 bin 400 metrekare arazi satışa çıktı. 

Satılacak arazilerin muhammen bedeli 12 milyon TL olarak belirlendi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 

Didim’de toplam 76 bin 400 metrekarelik arazi satışa çıkartıldı. Resmi 

Gazete’de yayımlanan ilana göre, Didim’e Cumhuriyet Mahallesi’nde 

bulunan 5132 ada 1 parsel, 5125 ada 1 parsel, 5128 ada 1 parselde bulunan 

arazilerin satış bedeli ise 12 milyon TL olarak belirlendi.459 

● Filyos Endüstri Bölgesi’nde yapılması planlanan kimyevi gübre fabrikası ve 

Çaycuma Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi’nin verimli tarım arazileri 

üzerinde yapılması planlanan hurda eritme tesisi başta olmak üzere bölgede 

yapılmak istenen zararlı tesislere karşı Çaycuma Cumhuriyet Meydanında 

basın açıklaması yapıldı. Çaycuma Çevre Gönüllüleri adına Züleyha Nur, 

“Birinci sınıf tarım alanı üzerinde, çevresel etkisi son derece yüksek bu 

yatırım, yaşamımızı çekilmez kılacak tehlikeler taşıyor. Doğamızın talanına 

dayalı bu politikaların bölgemizin gıda güvenliğini tehlikeye düşüreceği çok 

açık şekilde görünüyor. Üzülerek izliyoruz, Filyos’ta verimli toprakların 

üzerine beton döken anlayış, başka ülkelerden toprak kiralayarak tarımsal 

üretim yapmaya çalışıyor. Bu çelişkiyi anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Çaycuma çevre gönüllüleri olarak bundan sonra bu tür sorunlara sessiz 

 
458

   CHP’li Bülbül: “Komisyon Kurularak İhaledeki Usulsüzlükler Tespit 
Edilmelihttps://www.7eylul.com.tr/chpli-bulbul-komisyon-kurularak-ihaledeki-usulsuzlukler-tespit-edilmeli-
4005h.html Erişim Tarihi: 20.06.2022 

459
  Didim’de 76 bin 400 metrekarelik arazi özelleştiriliyor. 

https://gazetememleket.com/haber/11676784/didimde-76-bin-400-metrekarelik-arazi-ozellestiriliyor Erişim 
tarihi: 22.08.2022 

https://www.haberaydin.com/haberleri/aydin
https://www.haberaydin.com/haberleri/didim
https://www.7eylul.com.tr/chpli-bulbul-komisyon-kurularak-ihaledeki-usulsuzlukler-tespit-edilmeli-4005h.html
https://www.7eylul.com.tr/chpli-bulbul-komisyon-kurularak-ihaledeki-usulsuzlukler-tespit-edilmeli-4005h.html
https://gazetememleket.com/haber/11676784/didimde-76-bin-400-metrekarelik-arazi-ozellestiriliyor
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kalmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Karşı karşıya kaldığımız ekolojik 

sorunlarla meşru tüm yolları kullanarak mücadele edecek, her zeminde yasal 

haklarımızı arayacağız” dedi. 460 

● Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler köyünde faaliyet yürüten bir altın madeni 

işletmesinin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki iddialar üzerine İliç 

Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, iddiaları araştırmak 

üzere TCK'nin "çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, 

suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182'nci maddesinde 

düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan soruşturma açtı. 

Yapılan inceleme sonunda Yığın Liç Sahası'na siyanür içerikli solüsyon 

taşıyan boru hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 metreküp 

solüsyonunun çevreye aktığı aktığı belirtildi.461 

75 ilin barosu, madeninin kapatılmasına dair ortak basın açıklaması 

düzenledi. Açıklamada, “Su kaynaklarının zehirlenmesi, biyoçeşitliliğin yok 

edilmesi, sağlıklı gıdaya erişimin imkansızlaşması, hava, toprak kirliliği gibi 

birçok zarar ve ihlale yol açan felaket karşısında hiçbir canlı zarar görmeden; 

maden şirketinin ruhsatı iptal edilerek, altın arama  faaliyetleri derhal 

durdurulmalıdır" denildi.462 CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın siyanür sızıntısı yaşanan 

Erzincan İliç’teki altın madeninin faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili 

“Sürecin takipçisiyiz. 1,7 milyar dolarlık yatırım sahibinin 16 Milyon TL ile 

caydırılamayacağını biliyoruz” dedi.463 

● CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 

yazılı soru önergesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

tarafından kaç projenin ÇED sürecini geçtiğini sordu. Bülbül, son beş yıllık 

bilançonun açıklanmasını istedi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’li 

Süleyman Bülbül’e gönderdiği yanıtta, beş yılda 14 bin 891 proje için “ÇED 

 
460

  Zararlı tesislere karşı Çaycuma’da eylem yapıldı https://www.evrensel.net/haber/463991/zararli-tesislere-

karsi-caycumada-eylem-yapildi?a=cwOC Erişim Tarihi: 18.06.2022  
461

  Erzincan Valiliği, siyanürün çevreye saçıldığını doğruladı: Soruşturma başlatıldı 
https://www.birgun.net/haber/erzincan-valiligi-siyanurun-cevreye-sacildigini-dogruladi-sorusturma-baslatildi-
393181 Erişim Tarihi: 24.06.2022 

462
  75 barodan ortak çağrı: Erzincan İliç’teki altın madeni derhal kapatılmalıdır 

https://www.evrensel.net/haber/464754/75-barodan-ortak-cagri-erzincan-ilicteki-altin-madeni-derhal-
kapatilmalidir?a=U47a Erim Tarihi: 28.06.2022  

463
  CHP'den Erzincan'da siyanür sızıntısı yaşanan altın madeni hakkında açıklama: 'Sürecin takipçisiyiz' 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpden-erzincanda-siyanur-sizintisi-yasanan-altin-madeni-hakkinda-
aciklama-surecin-takipcisiyiz-1951948 Erişim Tarihi:27.06.2022 
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https://www.birgun.net/haber/erzincan-valiligi-siyanurun-cevreye-sacildigini-dogruladi-sorusturma-baslatildi-393181
https://www.evrensel.net/haber/464754/75-barodan-ortak-cagri-erzincan-ilicteki-altin-madeni-derhal-kapatilmalidir?a=U47a
https://www.evrensel.net/haber/464754/75-barodan-ortak-cagri-erzincan-ilicteki-altin-madeni-derhal-kapatilmalidir?a=U47a
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gerekli değildir” raporunun verildiğini ifade etti. Bakan Kurum’un yanıtına 

göre, 2017’de 3 bin 323, 2018’de 3 bin 62, 2019’da 2 bin 429, 2020’de 2 bin 

840 ve 2021’de de 3 bin 237 projeye “ÇED gerekli değildir” raporu verildi. 

Kurum’un yanıtına göre, “ÇED olumlu” kararı verilen proje sayısı ise 

2017’de 490, 2018’de 432, 2019’da 496, 2020’de 426 ve 2021’de de 387 

oldu. 

CHP’li Bülbül, “Bakanlık, projelerle ilgili hiçbir çevresel etkiyi, halk 

sağlığına etkilerini araştırmadan onay veriyor. JES, maden, HES gibi 

projelerde bölgenin kümülatif etki değerlendirmesi hakkında çıktıların 

ortaya konulması ve bu kapsamda bölgenin stratejik olarak 

değerlendirilmesi gerekir. Ancak ne yazık ki ÇED olumlu ya da ÇED gerekli 

değil kararları verilmeye, stratejik, bütünsel ve kümülatif etki yaklaşımları 

olmaksızın devam edilmekte. Yaşam alanlarına, ekolojiye ve insana zarar 

veren projeler iptal edilmeli, her proje için ÇED süreci doğru ilerletilmelidir. 

Doğaya, suya, toprağa saygısı olamayan iktidarın bu ülkenin yurttaşlarına 

da saygısı yok.” dedi.464 

Aydın’da ise 5 yılda 242 projeye ÇED gerekli değil, 48 projeye ÇED olumlu 

raporu verildi.  

● İklim krizi kendisini şiddetli yağışlar ve sel felaketleriyle gösterirken, dere 

yataklarının ranta ve imara açılması da can ve mal kayıplarına neden oluyor. 

Geçtiğimiz yıl (2021) Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan sel 

felaketinde 100’e yakın kişinin hayatını kaybetmiş, onlarca kişinin 

kaybolmuştu. Felaketin ardından kayda değer hiçbir önlem alınmaması 

benzer bir felaketin tekrarlamasına yol açtı. Cumartesi gecesinden beri Batı 

Karadeniz’de etkili olan sağanak nedeniyle yine dereler taştı, dere yatakları 

üzerine kurulu kent merkezlerinde ev ve iş yerlerini su bastı. AFAD 

felaketin büyümesini önlemek üzere bölge halkına yüksek yerlere çıkma 

çağrısında bulundu. Taşkın bölgelerinin yapılaşmaya açılmasının ülke 

genelinde yaşanan bir sorun olduğuna dikkat çeken Şehir Plancılar Odası 

Ankara Şube Yöneticisi Ömer Dursunüstün, “Bu riskler uzun yıllardır ilgili 

kamu kurumlarınca bilinen, ancak önlem alınmayan konulardır. Hatta  

 
464

  Beş yılda 17 bin projeye onay https://www.birgun.net/haber/bes-yilda-17-bin-projeye-onay-393273 Erişim 
Tarihi: 26.06.2022 

https://www.birgun.net/haber/bes-yilda-17-bin-projeye-onay-393273
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aksine, sık sık bu sahalarda daha yoğun yapılaşma kararları alındığına 

rastlıyoruz” dedi.465 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te yaptığı 

açıklamada, Karadeniz’deki sel felaketi için, "Bölgenin kaderi, sonuç 

itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de 

oldukça meşakkatli bir coğrafya" dedi.466 

● Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Brezilya donanmasına ait 

üzerinde 900 tondan fazla asbest bulunan Nae Sao Paulo adlı savaş 

gemisinin Aliağda sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya izin verdi. İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kararın iptali için gereken 

hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşku 

duymasın” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Çevre 

Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Türkiye Barolar 

Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Büyükşehir Belediye 

Başkanı Soyer ve bir grup vatandaş tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı’na verilen şartlı iznin iptaline ilişkin dava açtı.467 

● Kültür ve Turizm Bakanlığı, orman alanı statüsündeki onlarca taşınmazın 

tahsisi için ilan açtı. Resmi Gazete’de, “Kamu Taşınmazlarının Duyurusu” 

başlığıyla yayımlanan ilana göre, yedisi Antalya’da, dördü Mersin’de, dördü 

Ordu’da ve üçü Muğla’da olmak üzere orman statüsündeki toplam 28 adet 

taşınmazın yerli ya da yabancı yatırımcılara tahsisi için harekete geçildi.468 

● Aydın 1. İdare Mahkemesi, İncirliova ve Efeler ilçelerinin Kızılcaköy, 

Dereağzı, Gerenkova mahallelerinde yapılması planlanan Sarı Zeybek 

Jeotermal Enerji Santrali (JES) ile ilgili “ÇED olumlu” kararının ikinci kez 

iptaline karar verdi.469 

 
465

  Kastamonu ve Bartın’da alınmayan önlemler yine felakete dönüştü 
https://www.evrensel.net/haber/464655/kastamonu-ve-bartinda-alinmayan-onlemler-yine-felakete-donustu-
ihmaller-dizisi-ancak-rantla-aciklanabilir Erişim Tarihi: 27.06.2022 

466
  Bakan Derya Yanık'tan sel yorumu: Bölgenin kaderi https://www.gercekgundem.com/gundem/347460/bakan-

derya-yaniktan-sel-yorumu-bolgenin-kaderi Erişim Tarihi: 28.06.2022 
467

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, üzerinde 600 ton asbest bulunan gemiye izin: Tunç 
Soyer'den çok sert tepki https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-

bakanligindan-uzerinde-600-ton-asbest-bulunan-gemiye-izin-tunc-soyerden-cok-1958820 Erişim Tarihi: 
16.07.2022 

468
  Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 ormanlık alanı otel yapımı için ihaleye açtı 

https://gazetememleket.com/haber/11376523/kultur-ve-turizm-bakanligi-28-ormanlik-alani-otel-yapimi-icin-

ihaleye-acti Erişim Tarihi: 19.07.2022 
469

  Aydın’daki ÇED olumlu raporu ikinci kez iptal edildi https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/aydindaki-ced-
olumlu-raporu-ikinci-kez-iptal-edildi-7262685/ Erişim Tarihi: 21.07.2022 

https://www.evrensel.net/haber/464655/kastamonu-ve-bartinda-alinmayan-onlemler-yine-felakete-donustu-ihmaller-dizisi-ancak-rantla-aciklanabilir
https://www.evrensel.net/haber/464655/kastamonu-ve-bartinda-alinmayan-onlemler-yine-felakete-donustu-ihmaller-dizisi-ancak-rantla-aciklanabilir
https://www.gercekgundem.com/gundem/347460/bakan-derya-yaniktan-sel-yorumu-bolgenin-kaderi
https://www.gercekgundem.com/gundem/347460/bakan-derya-yaniktan-sel-yorumu-bolgenin-kaderi
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-uzerinde-600-ton-asbest-bulunan-gemiye-izin-tunc-soyerden-cok-1958820
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-uzerinde-600-ton-asbest-bulunan-gemiye-izin-tunc-soyerden-cok-1958820
https://gazetememleket.com/haber/11376523/kultur-ve-turizm-bakanligi-28-ormanlik-alani-otel-yapimi-icin-ihaleye-acti
https://gazetememleket.com/haber/11376523/kultur-ve-turizm-bakanligi-28-ormanlik-alani-otel-yapimi-icin-ihaleye-acti
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/aydindaki-ced-olumlu-raporu-ikinci-kez-iptal-edildi-7262685/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/aydindaki-ced-olumlu-raporu-ikinci-kez-iptal-edildi-7262685/
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● Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına eski Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de aralarında olduğu AKP'lilerin "hurda" 

dediği uçaklar da müdahale edildi. Geçtiğimiz yıl günlerce süren orman 

yangınlarına “uçaklar kullanılamaz halde” denilerek havadan müdahale 

edilmemiştir.470 

● Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş  

GYO projesine ilişkin mahkeme tarafından, "Çevresel Etki Değerlendirme 

(ÇED) gerekli değildir" kararı verildi. Karar sonrası Marmaris Belediyesi, 

inşaatı mühürledi. Tüm bunlara rağmen şirket, inşaat çalışmalarını 

sürdürüyor. Projenin durdurulması çağrısı ise karşılıksız kaldı. 471 

● Koruma altındaki İşkencedere Vadisi'nde yapımı devam eden taş ocağına 

karşı bölge halkının açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Cengiz İnşaat'ın 

vadiye taş ocağı yapmasının önünü açtı. 472 

● Nazilli’ye bağlı Aşağı Yakacık Mahalllesi (AVRA) Kavakdağı mevkiinde 

onlarca kestane ağacının kesilmesi köylü halkını ayağa kaldırdı. Ormanlık 

alanda bulunan onlarca kestane ağacının Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü 

ekipleri tarafından sorgusuz sualsiz kesildiğini söyleyen köylüler, ağaç 

katliamının çok sayıda aileyi mağdur ettiğini iddia etti. 20-30 yıllık kestane 

ağaçlarının hasat mevsimi öncesi üzerinde meyvesi varken kesilmesini ağaç 

katliamı olarak nitelendiren vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ederek 

sorumluların bulunmasını istedi. Ağaçları kesilen köylü halkı, tapulu alanda 

yaklaşık 15 adet, tapu dışında ise yüzden fazla kestane ağacının kesildiğini 

söyledi. 473 CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Aydın’da jeotermal 

enerji santrallerine (JES) direnen köylülere destek verirken, Nazilli’de  

onlarca kestane ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Bülbül, “Yurttaş 

‘yaşam alanına, birinci sınıf tarım arazilerine JES’ler kurulmasın’ diyor. 

Ama Mezeköy’de jandarmayı yanına alan şirket vatandaşların üzerine 

 
470

  Eski Bakan Pakdemirli "çalışmıyor" demişti: Marmaris’teki yangına “hurda” denilen uçaklar müdahale etti 
https://www.gercekgundem.com/gundem/351268/marmaristeki-yangina-hurda-denilen-ucaklar-mudahale-etti 
Erişim Tarihi: 28.07.2022 

471
  Sinpaş’a karşı mücadele büyüyor. https://www.birgun.net/haber/sinpas-a-karsi-mucadele-buyuyor-400419 

Erişim Tarihi: 26.08.2022 
472

  Koruma altındaki İşkencedere Vadisi için Cengiz İnşaat'a izin 
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/koruma-altindaki-iskencedere-vadisi-icin-cengiz-insaata-izin-
h207460.html Erişim Tarihi: 25.08.2022 

473
  Nazilli’de ağaç katliamı 

https://www.aydincesurhaber.com/haber/11796118/nazillide-bir-agac-katliami-daha Erişim Tarihi: 
23.08.2022 

https://www.gercekgundem.com/gundem/351268/marmaristeki-yangina-hurda-denilen-ucaklar-mudahale-etti
https://www.birgun.net/haber/sinpas-a-karsi-mucadele-buyuyor-400419
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/koruma-altindaki-iskencedere-vadisi-icin-cengiz-insaata-izin-h207460.html
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/koruma-altindaki-iskencedere-vadisi-icin-cengiz-insaata-izin-h207460.html
https://www.aydincesurhaber.com/haber/11796118/nazillide-bir-agac-katliami-daha
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yürüyor. Nazilli’de ise 20-30 yıllık onlarca kestane ağacı katledildi. Bu 

katliamın peşini bırakmayacağız, hesabını soracağız” dedi. 474 

● Aralarında zeytin ve zeytinyağı üreticileri, sivil toplum kuruluşları ve yurttaş 

örgütlenmelerinin bulunduğu kurumların yaptığı açıklamada, zeytinlikleri 

elektrik üretimi için madenciliğe açan yönetmelik değişikliği hakkında 

verilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına tepki gösterildi. 

Açıklamada, zeytinlikleri madenciliğe karşı yeniden savunmasız bırakan bu 

yeni kararın kabul edilemez olduğu vurgulanırken, yönetmelik 

değişikliğinin de esastan iptali talep edildi. 475 

● Akkuyu Nükleer Santrali’nde, Türk şirketi IC İçtaş’ın yüzde 50 ortak olduğu 

konsorsiyumun sözleşmesinin feshedilmesiyle başlayan karmaşa giderek 

büyüyor. ICTAŞ kaynaklarının verdiği bilgiye göre, mahkeme kararlarıyla 

mühürlenen ekipmanların mühürleri sökülerek yeniden kullanıma açıldı. 

Ayrıca jandarmaya suç duyurusunda bulunularak tutanak tutturduğu iddia 

edildi. Uzmanların pahalı ve tehlikeli olduğuna dikkat çektiği Akkuyu 

Nükleer Santralı henüz inşaat aşamasındayken kaos başladı. 476 

● Kaz Dağı'nda Çanakkale'ye bağlı Hacıbekirler ve Muratlar köyleri 

yakınlarında Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen bakır-altın 

madeni yürütmesi durdurulan ÇED olumlu kararının yürütmesinin 

durdurulmasının ardından yeni ÇED başvurusu yaptı. Madenci şirketin 

2009/7 genelgesi uyarınca yaptığı ÇED başvurusu sürecinde halkın katılımı 

toplantısı da yapılmayacak.477 

● İstanbul’daki Hekimbaşı Kent Ormanı'na yapılan Ümraniye Millet 

Bahçesi'nin bir bölümünde bina inşaatı yapılmaya başlandı. Ormandaki 

inşaat çalışmasını görüntüleyen Ümraniye Kent Savunması'ndan Bulut Can 

 
474

  https://www.veryansintv.com/eylemlerin-surdugu-koye-giris-cikis-yasagi-geldi/  Erişim Tarihi: 24.08.2022 
 
475

  Kurumlardan ortak açıklama zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmelik değişikliği iptal edilmeli. 
https://www.gercekgundem.com/cevre/353641/kurumlardan-ortak-aciklama-zeytinlikleri-madencilige-acan-

yonetmelik-degisikligi-iptal-edilmeli Erişim Tarihi: 18.08.2022 
476

  Akkuyu’da kaos sürüyor: Rus şirket, mahkeme kararına rağmen mühürleri söktü 
https://www.birgun.net/haber/akkuyu-da-kaos-suruyor-rus-sirket-mahkeme-kararina-ragmen-muhurleri-soktu-
402515 Erişim Tarihi:13.09.2022 

477
  Cengiz Holding, Kaz Dağı'nda altın madeni için yeni ÇED başvurusu yaptı. 

https://www.evrensel.net/haber/470124/cengiz-holding-kaz-daginda-altin-madeni-icin-yeni-ced-basvurusu-
yapti Erişim Tarihi:14.09.2022 

https://www.veryansintv.com/eylemlerin-surdugu-koye-giris-cikis-yasagi-geldi/
https://www.gercekgundem.com/cevre/353641/kurumlardan-ortak-aciklama-zeytinlikleri-madencilige-acan-yonetmelik-degisikligi-iptal-edilmeli
https://www.gercekgundem.com/cevre/353641/kurumlardan-ortak-aciklama-zeytinlikleri-madencilige-acan-yonetmelik-degisikligi-iptal-edilmeli
https://www.birgun.net/haber/akkuyu-da-kaos-suruyor-rus-sirket-mahkeme-kararina-ragmen-muhurleri-soktu-402515
https://www.birgun.net/haber/akkuyu-da-kaos-suruyor-rus-sirket-mahkeme-kararina-ragmen-muhurleri-soktu-402515
https://www.evrensel.net/haber/470124/cengiz-holding-kaz-daginda-altin-madeni-icin-yeni-ced-basvurusu-yapti
https://www.evrensel.net/haber/470124/cengiz-holding-kaz-daginda-altin-madeni-icin-yeni-ced-basvurusu-yapti
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Okuducu, Millet Bahçesi adı altında ormanın bir çok kez tahribata uğradığını 

belirtti. 478 

● CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa’nın 

İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü 

çevresindeki 600 dönümlük alanın yeniden düzenlenerek sabit yapılar inşa 

edilmesine tepki gösterdi. Sarıbal, “Ne yazık ki eğer işin başında 

Cumhurbaşkanı varsa, onun oğlu varsa bu ülke böyle yağmalanabiliyor. 

Keyfi olsun diye dört günlüğüne; tarihi, turistik, canlı ekolojisi olan İznik ve 

İznik Gölü yağmalanıyor. Reddediyoruz, karşı olduğumuzu bir kez daha çok 

net bir şekilde ifade ediyoruz… Bu ülke bunları hak etmiyor. Biz de bunların 

karşısındayız. Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor. Bütün Türkiye’yi 

göreve çağırıyoruz” dedi. 479 

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından 

paylaştığı video ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan 

Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını söyledi.Öztunç, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslenerek "Kültür ve turizm adına binlerce 

yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete 

son vermektir" ifadelerini kullandı.480 

● Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yukarı İncilli Mahallesi'nde bulunan bir 

taşınmaz restore edildikten sonra "kültür evi" olarak sosyal, kültürel ve 

benzeri içerikli faaliyetlerde kullanılmak üzere Karasu Belediye Başkanlığı 

tarafından, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'ndeki bazı 

taşınmazların da bölgedeki tescilli yapıların ve çevresinin ihya edilmesi 

amacıyla Dilovası Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılması yapılacak. 

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazıköy Mahallesi'ndeki belirlenen parsel 

üzerindeki taşınmazın bir kısmı ise Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı'ndaki yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.Bu 

arada Van'ın Edremit ilçesi Eski Cami ve Yeni Cami mahalleleri sınırları 

içerisinde yer alan bazı alanlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 

 
478

  Ümraniye’deki ormana yapılan Millet Bahçesi’nin bir bölümünde bina inşaatına başlandı. 
https://sendika.org/2022/09/umraniyedeki-ormana-yapilan-millet-bahcesinin-bir-bolumunde-bina-insaatina-

baslandi-665362/ Erişim Tarihi:08.09.2022 
479

  CHP'li Orhan Sarıbal: 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor' 
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-orhan-saribal-bilal-oglan-icin-iznik-golu-yagmalaniyor-1980219 
Erişim Tarihi:12.09.2022 

480
  Ali Öztunç paylaştı: 'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor' 

https://www.cumhuriyet.com.tr/cevre/ali-oztunc-paylasti-kapadokyadaki-peri-bacalari-is-makineleriyle-
yikiliyor-1980557 Erişim Tarihi:13.09.2022 

https://sendika.org/2022/09/umraniyedeki-ormana-yapilan-millet-bahcesinin-bir-bolumunde-bina-insaatina-baslandi-665362/
https://sendika.org/2022/09/umraniyedeki-ormana-yapilan-millet-bahcesinin-bir-bolumunde-bina-insaatina-baslandi-665362/
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-orhan-saribal-bilal-oglan-icin-iznik-golu-yagmalaniyor-1980219
https://www.cumhuriyet.com.tr/cevre/ali-oztunc-paylasti-kapadokyadaki-peri-bacalari-is-makineleriyle-yikiliyor-1980557
https://www.cumhuriyet.com.tr/cevre/ali-oztunc-paylasti-kapadokyadaki-peri-bacalari-is-makineleriyle-yikiliyor-1980557
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ilan edildi. Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde 

yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait 

taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve 

uygulaması yapılmadan satılamayacak.481 

● Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova sahilinde, Ayvalık Belediyesi’nin 15 

Ekim tarihine kadar süren inşaat yasağı kararına rağmen denize 10-15 metre 

mesafeye dek yaklaşan 20 metre yüksekliğindeki 5 katlı rezidans inşaatı 

devam ediyor. 28 Nisan’da Ayvalık Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı 

verilen yapının yakın çevresinde ikamet eden yazlık sahiplerinin 

oluşturdukları Altınova Koruma Girişimi, inşaatın durdurulması ve iptal 

edilmesi için Ayvalık Belediyesi ve Kaymakamlığı ile yaptıkları 

görüşmelerde sonuç alamadı.482 

● Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Karaburna Köyü’nde işletilmek istenen taş-

bazalt ocağına karşı açılan davada yapılan bilirkişi keşfinin raporu 

yayımlandı. Bilirkişi raporu köylülerin yaklaşık 7 ay kanserojen bir bileşik 

olan Trihalometanlı su içtiğini ortaya çıkardı. Raporda taş ocağının doğaya, 

tarıma, hayvancılığa, su kaynaklarına, sit alanına kültür varlıklarına ve 

yaban hayatına geri döndürülemez etkilerinin olduğunu ve şirketin bu 

zararları telafi etmek için proje tanıtım dosyasında vaat ettiği 

sorumlulukların hiçbirini yerine getirmediğinin altını çizildi.483  

● İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) “Sanki Bizi Zehirliyorlar: 

Türkiye'de Plastik Geri Dönüşümünün Sağlık Üzerindeki Etkileri” başlıklı 

raporunda, “Türkiye, 2016 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden 33 bin 804 

ton plastik atık ithal etmiş. 2020 yılına gelindiğinde bu rakam, yüzde 

1.200’den fazla artarak 447 bin 432 tona ulaşmış. İngiltere, Ocak 2020’de 

AB’den ayrılmasından bu yana, AB üyesi ülkelere ve Türkiye’ye büyük 

miktarlarda plastik atık ihraç ediyor. İngiltere, 122 milyon 898 bin 385 

kilogram plastik atığı, başka bir deyişle atık plastik ihracatının yüzde 27’sini 

Türkiye’ye gönderdi” denildi. Raporda, AB’nin Türkiye’ye plastik atık 

 
481

  4 ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı https://www.birgun.net/haber/4-ildeki-bazi-

tasinmazlar-icin-acele-kamulastirma-karari-402739 Erişim Tarihi:15.09.2022 
482

  Ayvalık’ta yasak kararına rağmen denize sıfır bölgede rezidans inşaatına devam ediliyor. 
https://sendika.org/2022/09/ayvalikta-yasak-kararina-ragmen-denize-sifir-bolgede-rezidans-insaatina-devam-
ediliyor-665978/ Erişim Tarihi:15.09.2022 

483
  Taş-bazalt ocağına ilişkin bilirkişi raporu çıktı: Hacıbektaş Karaburna Köyü 7 ay boyunca içinde kanserojen 

bileşen olan su içmiş https://t24.com.tr/haber/tas-bazalt-ocagina-iliskin-bilirkisi-raporu-cikti-hacibektas-
karaburna-koyu-7-ay-boyunca-icinde-kanserojen-bilesen-olan-su-icmis,1060398 Erişim Tarihi:19.09.2022 

https://www.birgun.net/haber/4-ildeki-bazi-tasinmazlar-icin-acele-kamulastirma-karari-402739
https://www.birgun.net/haber/4-ildeki-bazi-tasinmazlar-icin-acele-kamulastirma-karari-402739
https://sendika.org/2022/09/ayvalikta-yasak-kararina-ragmen-denize-sifir-bolgede-rezidans-insaatina-devam-ediliyor-665978/
https://sendika.org/2022/09/ayvalikta-yasak-kararina-ragmen-denize-sifir-bolgede-rezidans-insaatina-devam-ediliyor-665978/
https://t24.com.tr/haber/tas-bazalt-ocagina-iliskin-bilirkisi-raporu-cikti-hacibektas-karaburna-koyu-7-ay-boyunca-icinde-kanserojen-bilesen-olan-su-icmis,1060398
https://t24.com.tr/haber/tas-bazalt-ocagina-iliskin-bilirkisi-raporu-cikti-hacibektas-karaburna-koyu-7-ay-boyunca-icinde-kanserojen-bilesen-olan-su-icmis,1060398
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ihracatının, 2018’den 2020 yılına kadar 28 bin 804 tondan 446 bin 432 tona 

çıktığı kaydedildi.484 

● Danıştay 8. Dairesi, 1 Mart tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan zeytinlik 

sahaları madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin iptali ve 

yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada Danıştay, söz konusu  

kararla zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. 485 

● Dağ keçilerinin avlanmasıyla ilgili açılan ve tepkilere neden olan ihalelere 

bir yenisi daha eklendi. “Av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı 

kotalarının satış işi ihale ilanı” açan Bakanlık, 10 Ekim’de yapılacak 

ihalenin bedelini ise 30 bin TL olarak belirledi. Bakanlık, daha önce de 

birçok bölgede ihale açmış, tepkiler üzerine iptal edilmişti. 486 

● Pandeminin ardından alternatif turizm olarak ilginin arttığı lüks çadırlarla 

ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, orman alanları 

ve cennet koylar dahil Hazine’ye ait kamu arazileri imar planı 

gerekmeksizin kiralanabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Lüks Çadır 

Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yönetmelikte, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 

uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezleri içinde ya da dışında, lüks çadır tesislerinin kurulabileceği 

kaydedildi.487 

● Bölgede yaşayan canlıların yaşam alanlarını tehdit ettiği, tarım alanlarını 

olumsuz etkilediği, incirde rekolteyi düşürdüğü, zeytin ağaçlarını kuruttuğu, 

çıkan zehirli akışkanların bir süre sonra çökerek toprağı ve yer altı sularını 

zehirlediği için yöre insanlarının, doğa ve çevre örgütlerinin karşı çıktığı 

Türkiye'deki JES’in yarısı Aydın'da çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün soru önergesine 

verdiği yanıtta, 32'si Aydın’da olmak üzere Türkiye’deki 63 Jeotermal 

Enerji Santrali (JES) ile 270’i Aydın’da olmak üzere 14 bin 904 maden 

 
484

  İnsan Hakları İzleme Örgütü: “İngiltere, 122 milyon 898 bin 385 kilo plastik atığı, yani atık plastik ihracatının 
yüzde 27’sini Türkiye’ye gönderdi” 
https://ankahaber.net/haber/detay/insan_haklari_izleme_orgutu_ingiltere_122_milyon_898_bin_385_kilo_pla

stik_atigi_yani_atik_plastik_ihracatinin_yuzde_27sini_turkiyeye_gonderdi_104319 Erişim Tarihi:21.09.2022 
485

  Danıştay, zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu https://akinyakan.av.tr/danistay-zeytinlik-
yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu/ Erişim Tarihi:20.09.2022 

486
  Bakanlık geri adım atmıyor: Yine ihale, yine dağ keçileri https://www.gazeteduvar.com.tr/bakanlik-geri-adim-

atmiyor-yine-ihale-yine-dag-kecileri-haber-1582240 Erişim Tarihi:23.09.2022 
487

  Kamu arazileri imar planına gerek olmadan turizme açıldı https://tele1.com.tr/kamu-arazileri-imar-planina-
gerek-olmadan-turizme-acildi-705433/ Erişim Tarihi:23.09.2022 

https://tele1.com.tr/ticari-kredi-komisyonlarina-sinirlama-karari-705283/
https://ankahaber.net/haber/detay/insan_haklari_izleme_orgutu_ingiltere_122_milyon_898_bin_385_kilo_plastik_atigi_yani_atik_plastik_ihracatinin_yuzde_27sini_turkiyeye_gonderdi_104319
https://ankahaber.net/haber/detay/insan_haklari_izleme_orgutu_ingiltere_122_milyon_898_bin_385_kilo_plastik_atigi_yani_atik_plastik_ihracatinin_yuzde_27sini_turkiyeye_gonderdi_104319
https://akinyakan.av.tr/danistay-zeytinlik-yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu/
https://akinyakan.av.tr/danistay-zeytinlik-yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu/
https://www.gazeteduvar.com.tr/bakanlik-geri-adim-atmiyor-yine-ihale-yine-dag-kecileri-haber-1582240
https://www.gazeteduvar.com.tr/bakanlik-geri-adim-atmiyor-yine-ihale-yine-dag-kecileri-haber-1582240
https://tele1.com.tr/kamu-arazileri-imar-planina-gerek-olmadan-turizme-acildi-705433/
https://tele1.com.tr/kamu-arazileri-imar-planina-gerek-olmadan-turizme-acildi-705433/
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sahası olduğunu belirtti. Bülbül, “AKP iktidarının politikaları ülkeyi delik 

deşik etmek üzerine kurulu” dedi.488 

● Rize’nin İkizdere ilçesinde üç farklı projenin ikisi mahkemede iptal 

edilirken Cengiz İnşaat’a ait taşocağı faaliyetini sürdürüyor. Geçen yıl 21 

Nisan’da Cengiz’in iş makinelerinin bölgeye girmesiyle direniş de başladı. 

Aylarca ağaçların üstünde nöbet tutan bölge halkı birçok kez jandarmayla 

karşı karşıya geldi, gözaltına alındı. Taşocağı, tüm itirazlara rağmen yeşil 

vadiyi iş makineleriyle kuşattı. Yeraltı suları maden tarafından yok edilirken 

yüzlerce arı kovanı söndü.Aynı bölgede 2 maden ocağı projesi için de geçen 

yıllarda başvuru yapıldı. Üç proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. 

Bölge halkı 3 projeye de dava açtı. Projelerin iptal davası aynı mahkemede 

görülürken aynı bilirkişiler, aynı doğrultuda rapor verdi. Rize İdare 

Mahkemesi, iki projeyi iptal ederken Cengiz İnşaat’ın maden ocağına karşı 

açılan davayı reddetti.489 

● Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2022/33 E. 2022/1530 K. sayılı ve 

05.07.2022 tarihli kararı ile Kızılcaköy ve İncirliova’da yapılması planlanan 

Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali ile ilgili dava konusu JES projesinin; 

olası deprem durumunda yeraltı suyunu ve su kaynaklarına zarar 

verebileceği, bu alanlarda tarımsal üretimin gerçekleşmesini engelleyeceği 

ve özellikle zeytin ağaçlarının çiçeklenme döneminde tozlaşmayı 

engelleyerek, zeytin ağaçlarının generatif özelliklerini olumsuz etkileyeceği, 

gerek canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Aydın İlinin ve projenin 

uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate 

alındığında anılan risk ve etkiler sebebiyle dava konusu ÇED olumlu kararı 

işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı ‘’ÇED olumlu’’ kararının ikinci kez 

iptaline karar verilmiştir.490 

● Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin 2021/799 E. 2022/632 K. sayılı ve 

07.06.2022 tarihli kararı ile Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Türkmen, Baklacı, 

Akkeçili, Selce, Tepeköy, Ilgın ve Işıklar mevkiindeki yapılması planlanan 

Tepeköy Jeotermal Enerji Santralleri projesi ile ilgili olarak düzenlenen 

 
488

  ‘Türkiye JES’ler ve maden sahalarıyla delik deşik’ https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/turkiye-jesler-ve-

maden-sahalariyla-delik-desik-7385401/ Erişim Tarihi:27.09.2022 
489

  İkizdere'de mahkemeden Cengiz İnşaat'a onay https://www.gazeteduvar.com.tr/ikizderede-mahkemeden-
cengiz-insaata-onay-haber-1582988 Erişim Tarihi:30.09.2022 

490
  Kızılcaköy ve İncirliova’da yapılması planlanan Sarı Zeybek jeotermal enerji santrali ile ilgili “ÇED olumlu” 

kararının ikinci kez iptaline karar verildi https://akinyakan.av.tr/kizilcakoy-ve-incirliovada-yapilmasi-
planlanan-sari-zeybek-jeotermal-enerji-santrali-ile-ilgili-ced-olumlu-kararinin-ikinci-kez-iptaline-karar-
verildi/ Erişim Tarihi:21.07.2022 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/turkiye-jesler-ve-maden-sahalariyla-delik-desik-7385401/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/turkiye-jesler-ve-maden-sahalariyla-delik-desik-7385401/
https://www.gazeteduvar.com.tr/ikizderede-mahkemeden-cengiz-insaata-onay-haber-1582988
https://www.gazeteduvar.com.tr/ikizderede-mahkemeden-cengiz-insaata-onay-haber-1582988
https://akinyakan.av.tr/kizilcakoy-ve-incirliovada-yapilmasi-planlanan-sari-zeybek-jeotermal-enerji-santrali-ile-ilgili-ced-olumlu-kararinin-ikinci-kez-iptaline-karar-verildi/
https://akinyakan.av.tr/kizilcakoy-ve-incirliovada-yapilmasi-planlanan-sari-zeybek-jeotermal-enerji-santrali-ile-ilgili-ced-olumlu-kararinin-ikinci-kez-iptaline-karar-verildi/
https://akinyakan.av.tr/kizilcakoy-ve-incirliovada-yapilmasi-planlanan-sari-zeybek-jeotermal-enerji-santrali-ile-ilgili-ced-olumlu-kararinin-ikinci-kez-iptaline-karar-verildi/
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10/09/2021 tarihli ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararında 

hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.491 

 

C. HAPİSHANELERİN DURUMU  

● 2021 yılında 272 bin kişinin olduğu cezaevlerinde bir yıl içinde tutuklu ve 

hükümlü sayısı 42 bin kişi arttı. 271 bin 823 kişi kapasiteli 384 cezaevinde 

314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Ceza ve Tevkifevleri verilerine göre; 

Türkiye'de halen 269 kapalı, 86 açık, 10 kadın kapalı, 7 kadın açık, 8 çocuk 

kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 384 cezaevi bulunuyor. Bu 

cezaevlerinde toplam 271 bin 823 kişilik kapasite yer alıyor ve yaklaşık 43 

bin kapasite fazlası bulunuyor. Cezaevlerinde 314 bin 502 kişi olması 

nedeniyle birçok ceza infaz kurumunda yatak sayısından fazla tutuklu ve 

hükümlü var. 2006'dan bu yana bazı ilçelerdeki cezaevleri de kapatıldı. 

Bugüne kadar küçük kapasiteli ilçe cezaevlerinden kapatılanların sayısı 284 

oldu. 2006–2021 yıllara arasında 247 yeni cezaevi açılarak, 199 bin 911 

kişilik ilave kapasite yaratıldı. Bu yıl ceza infaz kurumları ve personel eğitim 

merkezlerinin fiziki ve teknik altyapı güçlendirme faaliyetleri için 1 milyar 

637 milyon 600 bin TL ayrıldı. 2023'te 2 milyar 211 milyon 885 bin TL, 

2024'te ise 2 milyar 264 milyon 42 bin TL harcanacak. 2025 yılına kadar 

mevcut cezaevlerine 6 milyar 114 milyon TL harcanmış olacak. Adalet 

Bakanlığı'nın 2022 yılı verilerine göre, Türkiye'de hükümlü başına düşen 

alan (koğuş, havalandırma, spor salonları ve diğer tesisler) 2021 yılında 30.9 

metrekare olurken, 2022 yılında 28.2 metrekareye düştü. 2023'te 25.9 

metrekare, 2024'te ise 24.3 metrekare olacak. 492 

● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) bu yılın ilk 6 ayında 

kuruma yapılan başvuru istatistiklerini açıkladı. Buna göre kuruma sadece 6 

ayda 905 başvuru yapıldı. Başvuruların önemli bir kısmı cezaevlerine ilişkin 

oldu. 905 başvurunun 506’sı tutuklu ve hükümlüler tarafından yapıldı. 

Kişilerin çok şikâyet ettiği konu ise infaz kurumlarının genel idaresine 

ilişkin oldu. Onu dış dünya ile iletişim, işkence ve kötü muamele yasağı, 

sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerden faydalandırma ve fiziksel 

 
491

  Manisa, Alaşehir,Türkmen, Baklacı, Akkeçili, Selce, Tepeköy, Ilgın ve Işıklar mevkiinde yapılması planlanan 
Tepeköy Jeotermal Santralleri projesi ile ilgili olarak iptal kararı verildi. https://akinyakan.av.tr/manisa-
alasehirturkmen-baklaci-akkecili-selce-tepekoy-ilgin-ve-isiklar-mevkiinde-yapilmasi-planlanan-tepekoy-
jeotermal-santralleri-projesi-ile-ilgili-olarak-iptal-karari-verildi/ Erişim Tarihi:27.06.2022 

492
  Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı bir yılda 42 bin kişi arttı 

https://www.gazeteduvar.com.tr/cezaevlerindeki-tutuklu-ve-hukumlu-sayisi-bir-yilda-42-bin-kisi-artti-haber-
1569053 Erişim Tarihi: 13.06.2022 

https://akinyakan.av.tr/manisa-alasehirturkmen-baklaci-akkecili-selce-tepekoy-ilgin-ve-isiklar-mevkiinde-yapilmasi-planlanan-tepekoy-jeotermal-santralleri-projesi-ile-ilgili-olarak-iptal-karari-verildi/
https://akinyakan.av.tr/manisa-alasehirturkmen-baklaci-akkecili-selce-tepekoy-ilgin-ve-isiklar-mevkiinde-yapilmasi-planlanan-tepekoy-jeotermal-santralleri-projesi-ile-ilgili-olarak-iptal-karari-verildi/
https://akinyakan.av.tr/manisa-alasehirturkmen-baklaci-akkecili-selce-tepekoy-ilgin-ve-isiklar-mevkiinde-yapilmasi-planlanan-tepekoy-jeotermal-santralleri-projesi-ile-ilgili-olarak-iptal-karari-verildi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/cezaevlerindeki-tutuklu-ve-hukumlu-sayisi-bir-yilda-42-bin-kisi-artti-haber-1569053
https://www.gazeteduvar.com.tr/cezaevlerindeki-tutuklu-ve-hukumlu-sayisi-bir-yilda-42-bin-kisi-artti-haber-1569053
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koşullara ilişkin başvurular takip etti. İnfaz kurumlarının genel idaresine 

ilişkin 137 başvuru olurken işkence ve kötü muamele yasağı için 75, dış 

dünya ile iletişim için 106 başvuru geldi.493 

● ‘Y tipi’ adıyla yeni bir cezaevi tipi kuruldu. Kurulan cezaevleri 

ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpuslara özel inşa edildi. Ceza İnfaz 

Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Müebbet Alan Temsilcisi Zelal 

Avcı, Y tipi cezaevlerinde kalan mahpuslardan aldıkları bilgileri paylaştı: 

“Dumlu 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yapmış 

olduğumuz avukat ziyaretleri sonucunda buranın Y tipi şeklinde inşa edilmiş 

bir hapishane olduğunu gözlemledik. Görüştüğümüz mahpuslar; günde 1 

saat havalandırmaya çıktıklarını, havalandırma için ayrı bir yere 

götürüldüklerini, hapishanenin güneşe ters bir şekilde dizayn edildiğini ve 

hücrelerde küçük bir pencere olduğunu söyledi. Mahpuslar, ihtiyaçlarını 

karşılayamadığını, güneş ışığı ve temiz havaya erişimlerinin engellendiğini 

anlattı.”494 

● Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni 

çalışmalar yapma kararı aldıklarını açıklarken Türkiye’de son 3 ayda 

cezaevlerinde 15 tutuklu yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 

verilerine göre ise 8 ayda 55 tutuklu cezaevlerinde yaşamını yitirdi. 

Cezaevlerindeki ölümlere son olarak Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı 

Cezaevi’nde olan Barış Keve’nin ölümü eklendi. Keve, tutulduğu tek kişilik 

hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Keve’nin Van’ın Çatak 

ilçesinde yaşayan ailesini arayan cezaevi yönetimi, Keve’nin intihar ettiğini 

söyledi. Gizli tanık ifadelerine dayandırılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına 

çarptırılan Keve, 3 ay önce Edirne’de gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Keve, 

5 gün önce 5 tutuklu ile Malatya Akçadağ Cezaevi’ne sevk edilmişti.495  

● Cezaevinde hayatını kaybeden 45 yaşındaki Mehmet Bozan, 18 yıldır 

cezaevinde tutuluyordu. İki yıl önce cezaevinde yaşadığı işkenceden dolayı 

sakat kalan Bozan, ölmeden önce yaşadığı hak ihlallerini 12 mektup yazarak 

anlattı. Bozan birçok kez açlık grevine de katılmıştı. Ceza İnfaz Sisteminde 

Sivil Toplum Derneği’ne yaşadıklarını anlatarak mektup gönderen Bozan, 

verem hastası olmasına rağmen revire çıkartılmadığını, infaz koruma 

 
493

  Cezaevleri hak ihlalleriyle dolu https://www.birgun.net/haber/cezaevleri-hak-ihlalleriyle-dolu-395210 Erişim 
Tarihi: 13.07.2022 

494
  Alfabede harf kalmadı: Y tipi cezaevi kuruldu https://www.gazeteduvar.com.tr/alfabede-harf-kalmadi-y-tipi-

cezaevi-kuruldu-haber-1566442 Erişim Tarihi: 27.05.2022 
495

  Cezaevi sistemi ölüm üretiyor https://www.birgun.net/haber/cezaevi-sistemi-olum-uretiyor-403249 Erişim 
Tarihi:20.09.2022 

https://www.birgun.net/haber/cezaevleri-hak-ihlalleriyle-dolu-395210
https://www.gazeteduvar.com.tr/alfabede-harf-kalmadi-y-tipi-cezaevi-kuruldu-haber-1566442
https://www.gazeteduvar.com.tr/alfabede-harf-kalmadi-y-tipi-cezaevi-kuruldu-haber-1566442
https://www.birgun.net/haber/cezaevi-sistemi-olum-uretiyor-403249
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memurları ve idare tarafından sürekli baskı, işkence ve kötü muameleye 

maruz bırakıldığını anlattı. Ayrıca Bozan, bulunduğu hapishanede can 

güvenliğinin olmadığını söyleyerek, “Beni işkence ile öldürecekler” 

ifadelerini kullandı. Bozan son mektubunda ise şunları söyledi: “Baskı, 

tehdit ve can güvenliğimin olmayışı nedeniyle 28 Haziran Salı günü açlık 

grevine başladım. Roman mahpus olduğum için hapishane idaresi ve infaz 

koruma memurlarının kötü muamelesine maruz kaldım. Sürekli ayrımcılığa, 

baskıya ve şiddete maruz kaldım. Ölümümden yetkili merciler sorumlu.”496 

 

D. KADIN HAKLARI  

● Mayıs ayında erkekler tarafından 35 kadın öldürüldü, 16 kadın şüpheli 

şekilde ölü bulundu.497 Haziran ayında 31 kadın öldürüldü, 22 kadın şüpheli 

şekilde ölü bulundu.498 Temmuz ayında ise erkekler tarafından 24 kadın 

öldürüldü, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 499 Ağustos ayında da tablo 

değişmedi. Erkekler tarafından 33 kadın öldürüldü, 15 kadın ise şüpheli 

şekilde ölü bulundu.500 Eylül ayında ise erkekler tarafından 26 kadın 

öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.501 

● Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), kadın istihdamına 

ve cinsiyet eşitsizliğine bakışa dair toplumun nabzını tutmak için "Kadın 

İstihdamı Araştırması" yaptı. Araştırmaya göre, çalışan kadınların yarısı iş 

hayatında kadınlara erkekler ile aynı koşullarda davranılmadığını ifade etti. 

Her 3 erkekten 1'i ise kadınların bu ifadesini doğrular nitelikte cevap verdi. 

Çocuk sahibi olan ve çocuk sahibi olmayan kadınlar arasından, çocuk sahibi 

çalışan kadınlar cinsiyete dayalı ayrımcılığa daha fazla uğradıklarını 

belirtti.Katılımcılara göre, kadınların en dezavantajlı görüldüğü alan terfi ve 

gelişim imkanları oldu. İşe alımda tercih edilmeme ikinci sırada, 

doğum/bakım izni nedeniyle iş kaybı ise üçüncü sırada yer aldı. Neredeyse 
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  Cezaevinde hayatını kaybeden Bozan 12 mektup yazmış: "Bana işkence edecekler…" 
https://www.birgun.net/haber/cezaevinde-hayatini-kaybeden-bozan-12-mektup-yazmis-bana-iskence-

edecekler-403496 Erişim Tarihi:22.09.2022 
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  https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3021/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-mayis-
2022-raporu Erişim Tarihi:03.06.2022 

498
  https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3025/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-haziran-

2022-raporu Erişim Tarihi:02.07.2022 
499

  https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3027/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-temmuz-
2022-raporu Erişim Tarihi:02.08.2022 

500
  https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3029/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-agustos-

2022-raporu Erişim Tarihi: 02.09.2022 
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  https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3031/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-eylul-
2022-raporu Erişim Tarihi: 02.10.2022 
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5 kişinin 2'si bu alanlara işaret etti. Kadınların işe alımda tercih edilmediğini 

beyan eden erkek sayısı (%39), kadın katılımcı sayısından (%34) daha 

yüksek oldu. İşe alımda cinsiyet dezavantaj algısı yüzde 63 ile en fazla 

ilkokul ve öncesi eğitimli kişilerde görüldü ve eğitim seviyesi arttıkça bu 

oranın düştüğü saptandı. 502 

● Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Hacı Bayram Veli 

Camisi’nde kürsüden yaptığı konuşmaların “Burhan İşliyen ile Hacı Bayram 

Kürsüsü’nden” adıyla yayınlandığı Diyanet TV’deki programında, 

kadınların giyimlerini hedef aldı. Düğünlerden bahseden İşliyen, “Salona bir 

giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, 

perişan. Niye böylesiniz? Allah, camiye girerken örtün, düğün salonuna 

girerken açıl diye bir emir mi verdi?” dedi. Erkeklere de çağrı yapan İşliyen, 

“Babalar, abiler, kocalar; bu konuda eşlerimize, kızlarımıza telkinde 

bulunmamız, nasihat etmemiz, yönlendirmemiz gerekmiyor mu? Bir 

Müslümanca duruş gerekli. Bütün örtüleri açmış, sınırları ihlal etmiş, 

haramları işlemeye başlamış. Bir Müslüman bunu yapamaz. Hayat tarzımız 

kitaba uygun olmalı. Düğünlerimiz, eğlencelerimiz kitaba uygun olmalı” 

ifadelerini kullandı.503 

● Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin 

Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ancak mahkeme 

“haksız tahrik indirimi” uygulayarak cezayı 23 yıla indirildi. Bu karar ile 

birlikte sanık Avcı cezaevinde sadece 14 yıl yatacak. Cemal Metin Avcı'ya 

cinayet sırasında yardım ettiği iddiasıyla hakkında müebbet hapis istenen 

sanığın erkek kardeşi Mertcan Avcı için beraat kararı çıktı. Kardeş Avcı, 

cinayet günü, beton varili taşımaya yardım etmekle suçlanıyordu. Ailenin 

avukatı Rezan Epözdemir, indirim kararı için "Bugün burada hukuk 

ölmüştür, adalet ölmüştür. Bugün Muğla'da adalet ölmüştür. Diri diri 

yakıyor, gömüyor, bütün delilleri değiştiriyor, kimsenin inanmadığı bir 

kurgu savunmaya mahkeme itibar edip haksız tahrik indirimi uyguluyor" 

ifadelerini kullandı ve kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini söyledi. 

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin de mahkeme salonu dışında 

gazetecilere, "Bu kadar işkence çektirmek adalet midir. Ben geceleri 

 
502

  TİSK'ten Kadın İstihdamı Araştırması: 'Kadınlara eşit koşullarda davranılmıyor. 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tiskten-kadin-istihdami-arastirmasi-kadinlara-esit-kosullarda-
davranilmiyor-1980108 Erişim Tarihi:12.09.2022 
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  Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, kadınların giyimini hedef aldı: Sanki giyecek elbise yok 

https://www.birgun.net/haber/diyanet-isleri-baskan-yardimcisi-burhan-isliyen-kadinlarin-giyimini-hedef-aldi-
sanki-giyecek-elbise-yok-401829 Erişim Tarihi:07.09.2022 
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yatamıyorum" diye konuştu. 504 Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP) Kadın Kolları Genel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haksız ve 

hukuksuz uygulamalarınız canımıza tak etti" denildi. Açıklamada, "Haksız 

ve hukuksuz uygulamalarınız canımıza tak etti Muğla'da üniversite öğrencisi 

Pınar Gültekin'i canice katleden sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla 

indirildi!" ifadelerine yer verildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız 

Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Kadınlar işkence ile öldürülürken 

faillere ödül gibi ceza veriliyor" denildi. Ayrımcı indirimlere son verilmesi 

çağrısı yapıldı.Türkiye Kadın Dernekleri Konfederasyonu'ndan yapılan 

açıklamada, mahkeme heyetinin kararına tepki gösterilerek,"Fiziksel 

şiddet,cana kast ile boğmaya çalışma ,öldürüp çimentolama ve yakma 

eylemlerini yani 5 ölümcül hareketi haksız tahrik olarak değerlendirilip 

eylemi yapan Metin Avcı’ya 23 yıl ceza veren sayın heyete soruyoruz : Sizce 

tüm bunları yapma iradesi canavarca his değil de nedir?" denildi.505 

Gerekçeli kararda ise, sanığın maktule yönelik yakma fiilini 

gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün 

cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye 

yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla 

birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda 

gerçekleşmediğini kabul etmiştir” denildi. Kararda ayrıca eziyet çektirme 

durumunun gerçekleşmesi için eylemin uzun süre devam etmesi gerektiği 

vurgulandı. Mahkeme heyeti, Pınar Gültekin’in katil Cemal Metin Avcı’yı 

'tehdit ettiğini' ifade ederek haksız tahrik indiriminin gerekçesini şu sözlerle 

anlattı: “Cemal Metin’in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren 

davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği 

dikkate alındığında haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının 
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  Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik' indirimi ile 23 yıl hapis cezası verildi 
https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-
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at_custom1=%5Bpost+type%5D Erişim Tarihi: 20.06.2022 
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  Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya tepki yağdı https://www.birgun.net/haber/pinar-
gultekin-in-katili-cemal-metin-avci-ya-verilen-cezaya-tepki-yagdi-392543 Erişim Tarihi: 20.06.2022 
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https://www.birgun.net/haber/pinar-gultekin-in-katili-cemal-metin-avci-ya-verilen-cezaya-tepki-yagdi-392543
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tamamının gerçekleştiriği kuşkuya yer verilmeyecek şekilde sabittir."506 Öte 

yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar 

Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek 

ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla 

düşürülmesi ve kardeşi Mertcan Avcı'nın beraat kararlarının İstinaf 

Mahkemesi'ne taşındığını açıkladı.507 Menteşe Kadın Platformu, Pınar 

Gültekin davasında fail Cemal Metin Avcı'ya verilen "Haksız tahrik 

indirimi" kararına karşı Sınırsızlık Meydanı'nda Adalet Nöbeti başlattı.508 

● Urfa’da 6 Mayıs’ta öldürülen Hülya Elkoca’nın katil Mehmet Aslan 

hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 30 kez şiddet başvurusu 

yaptığı ortaya çıktı. Hülya Elkoca, onca şikâyete rağmen korunmadı.509 

● Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), kadın sanatçılara yönelik ayrımcılık, 

taciz ve baskılara ilişkin yazılı açıklama yaptı, "Bu ülkede sanatçıların 

özellikle de kadın sanatçıların mesleklerini diledikleri gibi icra etmelerine 

engel olmanıza izin vermeyeceğiz” dedi. Açıklamada sanatçılara yönelik 

taciz ve saldırıların, kadınların eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşama hakkı 

başta olmak üzere istenilen müziği dinleme, diledikleri etkinliğe katılma 

hakkını elinden almayı hedeflediği ifade edildi. Şarkı sözlerini bahane 

ederek Sezen Aksu’yu eleştiren zihniyetin, yakın zamanda kıyafetleri 

üzerinden kamuoyu önünde Hande Yener, Aleyna Tilki ve Gülşen’i de taciz 

ettiği belirtilen açıklamada, sadece kadın olduğu için Ece Seçkin’in 

Düzce’de vereceği konserin iptal edildiği dile getirildi.510 

● Kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında son sırada yer alan Türkiye'de 

kamu sektöründe istihdam edilen kadın işçilerin oranı Mayıs 2022 verilerine 

göre yüzde 18'e düştü. 2020'de bu oran yüzde 29'du. İŞKUR verilerine göre 

2020 yılında İŞKUR aracılığıyla kamuda 24 bin  948'i erkek, 10 bin 237'si 

kadın olmak üzere toplam 35 bin 185 işçi alımı yapıldı. 2020'de kamuda işçi 

alımındaki kadın istihdam oranı yüzde 29'olarak kaydedildi. 2021 yılında ise 

 
506

  Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı: Canavarca hisle yapılmamış! 

https://www.birgun.net/haber/pinar-gultekin-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-canavarca-hisle-
yapilmamis-393228 Erişim Tarih: 25.06.2022 

507
  Pınar Gültekin davası istinafa taşındı https://www.demokrathaber.org/pinar-gultekin-davasi-istinafa-tasindi 

Erişim Tarihi: 27.06.2022 
508

  Menteşe Kadın Platformu, Pınar Gültekin için Adalet Nöbeti başlattı 
https://www.evrensel.net/haber/464748/mentese-kadin-platformu-pinar-gultekin-icin-adalet-nobeti-
baslatti?a=R0ET Erişim Tarihi: 28.06.2022 

509
  Şikâyete rağmen kadın korunmadı 

https://www.birgun.net/haber/sikayete-ragmen-kadin-korunmadi-387009  Erişim Tarihi: 09.05.2022 
510

  EŞİK: 'Çağdışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz' https://www.gazeteduvar.com.tr/esik-cagdisi-
kisitlama-ve-yasaklari-kabul-etmiyoruz-haber-1566557 Erişim Tarihi: 27.05.2022 

https://www.birgun.net/haber/pinar-gultekin-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-canavarca-hisle-yapilmamis-393228
https://www.birgun.net/haber/pinar-gultekin-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-canavarca-hisle-yapilmamis-393228
https://www.demokrathaber.org/pinar-gultekin-davasi-istinafa-tasindi
https://www.evrensel.net/haber/464748/mentese-kadin-platformu-pinar-gultekin-icin-adalet-nobeti-baslatti?a=R0ET
https://www.evrensel.net/haber/464748/mentese-kadin-platformu-pinar-gultekin-icin-adalet-nobeti-baslatti?a=R0ET
https://www.birgun.net/haber/sikayete-ragmen-kadin-korunmadi-387009
https://www.gazeteduvar.com.tr/esik-cagdisi-kisitlama-ve-yasaklari-kabul-etmiyoruz-haber-1566557
https://www.gazeteduvar.com.tr/esik-cagdisi-kisitlama-ve-yasaklari-kabul-etmiyoruz-haber-1566557
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kamudaki işçi alımlarında genel olarak yüzde 31'lik azalma yaşanırken, bu 

azalmadan kadınlar daha fazla etkilendi. 2021'de 5 bin 974'ü kadın, 18 bin 

109'u da erkek olmak üzere kamuya toplam 24 bin 83 işçi alımı yapıldı. 

Buna göre, kadınların istihdam oranı yüzde 29'dan yüzde 24'e düşmüş oldu. 

Söz konusu düşüşün bu yıl da devam ettiği görüldü. 2022'nin ilk beş aylık 

verilerine bakıldığında bin 97'si kadın, 4 bin 987'si erkek olmak üzere 

kamuya toplam 6 bin 84 işçi alındı. Kadın işçi istihdamı oranı ilk beş aylık 

verilere göre yüzde 18'e kadar gerilemiş oldu.511 

● Kadıköy'de erkek arkadaşıyla gezen 16 yaşındaki kız çocuğunun bekçiler 

tarafından taciz edildiği, yine aynı bekçiler tarafından hukuksuz biçimde 

gözaltına alındığı iddia edildi.512 

● Erzurum'un Maksut Efendi İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni, 

giydiği kıyafet nedeniyle okul müdüründen "Sizin giyiminiz yöremize 

uygun değil. Buradan çıktığında, yolda yürüdüğünde başına gelmedik 

kalmaz" şeklinde 'uyarı' aldı. Olay üzerine hem sınıf öğretmeni  D.Y. hem 

de eşi E.Y. müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.513 

● Antalya'da 8 Mart'ta yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’ne yönelik polis 

saldırısında darp edilerek gözaltına alınan 40 kişiye 'Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçundan dava açıldı.514 

● Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a sosyal medya üzerinden 

hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ezgi Mola’nın karar 

duruşması Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Ezgi Mola'ya, 

cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaretten 6 bin 960 lira 

para cezası verildi. Mola karar sonrası, "Şaşırmadım. Umarım şaşıracağımız 

günleri görürüz" dedi.515 

 
511

  Türkiye'de kamu sektöründe kadın işçi istihdamı azalıyor https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kamu-

sekt%C3%B6r%C3%BCnde-kad%C4%B1n-i%C5%9F%C3%A7i-istihdam%C4%B1-azal%C4%B1yor/a-
62293145 Erişim Tarihi: 28.06.2022 

512
  Kadıköy'de 16 yaşındaki kız çocuğunun bekçiler tarafından taciz edilip gözaltına alındığı iddia edildi  

https://www.evrensel.net/haber/461159/kadikoyde-16-yasindaki-kiz-cocugunun-bekciler-tarafindan-taciz-
edilip-gozaltina-alindigi-iddia-edildi Erişim Tarihi: 09.05.2022 

513
  Okul müdüründen öğretmenin kıyafetine müdahale: Yöremize uygun değil, başına gelmedik kalmaz  

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/okul-mudurunden-ogretmenin-kiyafetine-mudahale-yoremize-uygun-

degil-basina-gelmedik-kalmaz-1934456 Erişim Tarihi: 10.05.2022 
514

  Antalya'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılanlara dava 
https://www.gazeteduvar.com.tr/antalyada-8-mart-feminist-gece-yuruyusune-katilanlara-dava-haber-1565889 
Erişim Tarihi: 23.05.2022 

515
  Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten para cezası: Şaşırmadım 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ezgi-molaya-musa-orhana-hakaretten-para-cezasi-sasirmadim-haber-1566115 
Erişim Tarihi: 24.05.2022 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kamu-sekt%C3%B6r%C3%BCnde-kad%C4%B1n-i%C5%9F%C3%A7i-istihdam%C4%B1-azal%C4%B1yor/a-62293145
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kamu-sekt%C3%B6r%C3%BCnde-kad%C4%B1n-i%C5%9F%C3%A7i-istihdam%C4%B1-azal%C4%B1yor/a-62293145
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kamu-sekt%C3%B6r%C3%BCnde-kad%C4%B1n-i%C5%9F%C3%A7i-istihdam%C4%B1-azal%C4%B1yor/a-62293145
https://www.evrensel.net/haber/461159/kadikoyde-16-yasindaki-kiz-cocugunun-bekciler-tarafindan-taciz-edilip-gozaltina-alindigi-iddia-edildi
https://www.evrensel.net/haber/461159/kadikoyde-16-yasindaki-kiz-cocugunun-bekciler-tarafindan-taciz-edilip-gozaltina-alindigi-iddia-edildi
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/okul-mudurunden-ogretmenin-kiyafetine-mudahale-yoremize-uygun-degil-basina-gelmedik-kalmaz-1934456
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/okul-mudurunden-ogretmenin-kiyafetine-mudahale-yoremize-uygun-degil-basina-gelmedik-kalmaz-1934456
https://www.gazeteduvar.com.tr/antalyada-8-mart-feminist-gece-yuruyusune-katilanlara-dava-haber-1565889
https://www.gazeteduvar.com.tr/ezgi-molaya-musa-orhana-hakaretten-para-cezasi-sasirmadim-haber-1566115
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● Ankara’nın Şentepe Mahallesi’nde 25 yaşındaki Ezidi kadın Delal* ve 8 

yaşındaki kız çocuğu, Ömer sahte ismini kullanan Iraklı IŞİD’liye 12 bin 

Euro tutarında kripto para ödenerek kurtarıldı ve Türkiye’den çıkarıldı. 2019 

yılında Hatay tarafından Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan Iraklı 

IŞİD’li ailesi ile Ezidi Delal ve çocuğunun 2020 yılında Ankara’ya 

geldikleri belirtildi. Delal ve kızı, geçen hafta güvenli aracıların getirdiği 

yerden alınarak önce güvenli bir yere götürüldü ve ardından Türkiye dışına 

çıkarıldı.516 

● Tunceli’de, 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan 

Doku’nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk viyadüğünü 

gören ve yola uzaklığı nedeniyle net olmayan 3,5 saatlik güvenlik kamerası 

görüntüsü, netleştirme için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Doku 

ailesinin avukatı Ali Çimen, “Bu görüntüler iyileştirilirse Gülistan’ın oradan 

ayrılıp ayrılmadığı ve akıbeti anlaşılacaktır” dedi.517 

● Ankara Melike Hatun Camii imamı olarak bilinen Halil Konakçı, sosyal 

medyadan paylaştığı videoda kadınları hedef gösterdi. Kadınların giydiği 

kıyafetlerle ilgili konuşan Konakçı, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap 

dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" dedi.518 

Konakçı’nın sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulurken, AKP MKYK 

Üyesi Mücahit Birinci, Konakçı'ya destek çıktı. Kendilerini 'savunma 

pasifliğinde' olmadığını söyleyen Birinci, "Maksadımız durduğumuz 

noktayı ilan etmektir" sözleriyle Konakçı'ya gösterilen tepkileri 'akıl dışı' 

olarak nitelendirdi.519 

● İzmir'in Konak ilçesinde boşanmak isteyen Ezgi Özarslan, Deniz Özarslan 

tarafından tabanca ile öldürüldü. Ezgi Özarslan’ın annesi hastane önünde 

feryat etti. Saldırı anında polise ulaşamamaktan şikayet eden acılı anne, 

"Benim çocuğumu devlet korumadı. Anaların canları yanıyor. Ocakları 

 
516

  Bağdadi'nin akrabasının esir tuttuğu Ezidi kadın ve çocuğu fidye ödenerek kurtarıldı 
https://kisadalga.net/haber/detay/bagdadinin-akrabasinin-esir-tuttugu-ezidi-kadin-ve-cocugu-fidye-odenerek-
kurtarildi_34171 Erişim Tarihi: 23.06.2022 

517
  Gülistan Doku davasında yeni gelişme: "Bu görüntüler iyileştirilirse akıbeti anlaşılacaktır" 

https://www.birgun.net/haber/gulistan-doku-davasinda-yeni-gelisme-bu-goruntuler-iyilestirilirse-akibeti-
anlasilacaktir-393557 Erişim Tarihi: 28.06.2022 

518
  Kadınları hedef alan imama tepki: Soruşturma açmalı https://www.gazeteduvar.com.tr/kadinlari-hedef-alan-

imama-tepki-sorusturma-acmali-haber-1574673 Erişim Tarihi: 25.07.2022 
519

  AKP, kadınları hedef alan imama destek verdi: 'Durduğumuz noktayı ilan etmektir' 
https://www.gercekgundem.com/gundem/351129/akp-kadinlari-hedef-alan-imama-destek-verdi Erişim Tarihi: 
27.07.2022 

https://kisadalga.net/haber/detay/bagdadinin-akrabasinin-esir-tuttugu-ezidi-kadin-ve-cocugu-fidye-odenerek-kurtarildi_34171
https://kisadalga.net/haber/detay/bagdadinin-akrabasinin-esir-tuttugu-ezidi-kadin-ve-cocugu-fidye-odenerek-kurtarildi_34171
https://www.birgun.net/haber/gulistan-doku-davasinda-yeni-gelisme-bu-goruntuler-iyilestirilirse-akibeti-anlasilacaktir-393557
https://www.birgun.net/haber/gulistan-doku-davasinda-yeni-gelisme-bu-goruntuler-iyilestirilirse-akibeti-anlasilacaktir-393557
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadinlari-hedef-alan-imama-tepki-sorusturma-acmali-haber-1574673
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadinlari-hedef-alan-imama-tepki-sorusturma-acmali-haber-1574673
https://www.gercekgundem.com/gundem/351129/akp-kadinlari-hedef-alan-imama-destek-verdi
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sönüyor. Bir kalleşin kurşunu. Sen nasıl devletsin, nasıl yakalayamıyorsun?" 

diye konuştu.520 

● Boşanmak üzere olduğu Umut Bayram tarafından sistematik olarak darp ve 

tehdit edildiğini belirten E.B., aldıkları tüm uzaklaştırma kararına rağmen 

şiddetin boyutunun artırarak devam ettiğini, evlendiği günden beri erkek 

şiddetine maruz kaldığını söyledi. E.B., “Eğer boşanırsam seni 

öldüreceğim” diyen Umut Bayram hakkında sayısız şikayeti olsa da adli 

mercilerden destek alamadığını belirtti. 521 

● Mersin'in Akdeniz ilçesinde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek 

Karaman, oğlunu görmek için boşanma aşamasında olduğu Murat 

Karaman'ın Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada çıkan 

tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Karaman, yanındaki 

tabancayla Dilek Karaman'ı öldürdü.522 

● CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma 

Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Yüceer, 2021 yılı verilerine göre 25 

bin ölüm olayının 2 bin 206’sının ateşli silahlarla işlendiğini söyledi. 

Yüceer’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Ruhsatlı silahlar olduğu 

kadar ruhsatsız silahlara da dikkat etmek gerekmektedir. Gerek toplumsal 

huzur gerek toplumsal cinsiyet eşitliği, bu hususta ciddi tehlikelerle karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu noktada, zaruri bir ihtiyaç olmadığı takdirde 

bireysel silahlanmanın doğuracağı sonuçlar hem bireyin hem de toplumun 

kaldıramayacağı kadar ağırdır. Ayrıca yaşanan silahlı çatışmaların 

sonucunda bazen aileler yok olmakta ve silahlı kavgaların sık yaşandığı 

civarlarda bölge sakinleri kendilerini güvende hissedememektedir.Bireysel 

silahlanmanın toplumsal yaşama olan etkisi ve acı faturasına rağmen Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’te 11 Eylül 

2021’de bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, silah taşıma ruhsatı 

verilebilecek iş kollarının ve bürokratların kapsamı genişletildi ve bireysel 

silahlanmanın hızlanmasının önü açıldı. Kontrolsüz ve denetimsiz devam 

 
520

  BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN VURULAN EZGİ ÖZARSLAN'IN ANNESİ HASTANE 
ÖNÜNDE FERYAT ETTİ: "BENİM ÇOCUĞUMU DEVLET KORUMADI" 
https://ankahaber.net/haber/detay/bosanmak_istedigi_esi_tarafindan_vurulan_ezgi_ozarslanin_ann esi_hastane
_onunde_feryat_etti_benim_cocugumu_devlet_korumadi_98104#.Yu0V4OxYpPA.twitter Erişim Tarihi: 

05.08.2022 
521

  Elazığ’da şiddet gören kadın: Bizi öldürmesini mi bekliyorlar? https://www.gazeteduvar.com.tr/elazigda-
siddet-goren-kadin-bizi-oldurmesini-mi-bekliyorlar-haber-1578961 Erişim Tarihi: 27.08.2022 

522
  Mersin'de kadın cinayeti! Dilek boşanma aşamasındaki erkek tarafından katledildi. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mersinde-kadin-cinayeti-dilek-bosanma-asamasindaki-erkek-
tarafindan-katledildi-1979629 Erişim Tarihi:10.09.2022 

 

https://ankahaber.net/haber/detay/bosanmak_istedigi_esi_tarafindan_vurulan_ezgi_ozarslanin_annesi_hastane_onunde_feryat_etti_benim_cocugumu_devlet_korumadi_98104#.Yu0V4OxYpPA.twitter
https://ankahaber.net/haber/detay/bosanmak_istedigi_esi_tarafindan_vurulan_ezgi_ozarslanin_annesi_hastane_onunde_feryat_etti_benim_cocugumu_devlet_korumadi_98104#.Yu0V4OxYpPA.twitter
https://www.gazeteduvar.com.tr/elazigda-siddet-goren-kadin-bizi-oldurmesini-mi-bekliyorlar-haber-1578961
https://www.gazeteduvar.com.tr/elazigda-siddet-goren-kadin-bizi-oldurmesini-mi-bekliyorlar-haber-1578961
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mersinde-kadin-cinayeti-dilek-bosanma-asamasindaki-erkek-tarafindan-katledildi-1979629
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mersinde-kadin-cinayeti-dilek-bosanma-asamasindaki-erkek-tarafindan-katledildi-1979629
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eden bireysel silahlanmanın aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın 

cinayetleri olaylarında ve sokak kavgalarında sıklıkla kullanıldığını basına 

yansıyan olaylarda görüyoruz. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen kadın 

cinayetlerinin büyük bir çoğunluğu da ateşli silahlarla işlenmektedir. Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2021 yılı verilerine göre, 280 

kadın cinayetinden 134’ü ateşli silahlarla işlendi. Bireysel silahlanmadaki 

bu kontrolsüz gidişe ‘dur’ demeliyiz. Bireysel silahlanmanın önüne geçecek 

tedbirler bir an önce alınmalıdır.”523 

● Şarkıcı İrem Derici’yi Hüda Par Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, “Kurum 

ve kuruluşlarımız şehrin bu azizliğine zarar verecek etkinliklere prim 

vermemeli, aziz şehri eşcinsellik denen sapıklıktan muhafaza etmelidir” 

sözleriyle hedef aldı. Derici’nin Elazığ’da gerçekleşsek olan Geleneksel 

Salçalı Köfte Festivali’ndeki konseri iptal edildi.524 

 

E. ÇOCUK HAKLARI  

● Dünya genelinde bu yıl sonuna kadar çocuk işçi sayısının 169 milyona 

çıkması bekleniyor. Türkiye’de çocuk işçi sayısı TÜİK’e göre 720 bin. AKP 

iktidarı boyunca ise iş cinayetleri arttı, en az 801 çocuk çalışırken öldü. 525 

● TÜİK verilerine göre, geçen sene (2021) 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. 

Doğum yapanların 117’si 15 yaş altı iken 7 bin 73’ünü ise 15-17 yaş grubu 

oluşturdu. Öte yandan 2001-2021 yılları arasında 15 yaş altı 20 bin 895 

çocuk doğum yaptı; 15-17 yaş arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 

bin 488 oldu.526 

● TÜİK, 2021 yılına ait Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk 

İstatistikleri'ni açıkladı. 499 bin 319 çocuktan 207 bin 999'u mağdur olarak, 

67 bin 518'i ise kabahat işlediği iddiasıyla işlem gördü. Polis ve jandarmaya 

gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2021 yılında, 2020 yılına 

göre yüzde 10,8 oranında artarak 499 bin 319 oldu. Bu olaylarda çocukların 

207 bin 999’u mağdur olarak, 132 bin 943’ü suça sürüklenme sebebiyle  

(kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 70 bin 905’i 

 
523

  280 kadın cinayetinden 134’ü ateşli silahlarla işlendi https://tele1.com.tr/280-kadin-cinayetinden-134u-atesli-

silahlarla-islendi-708015/ Erişim Tarihi:28.09.2022 
524

  Gericilerin hedef aldığı İrem Derici’nin konseri iptal edildi https://tele1.com.tr/gericilerin-hedef-aldigi-irem-
dericinin-konseri-iptal-edildi-707912/ Erişim Tarihi:28.09.2022 

525
  Patronların düzeni çocukları öldürüyor https://www.birgun.net/haber/patronlarin-duzeni-cocuklari-olduruyor-

391433 Erişim Tarihi:12.06.2022 
526

  2021 yılında 7190 çocuk doğum yaptı! 
https://www.birgun.net/haber/2021-yilinda-7190-cocuk-dogum-yapti-387505 Erişim Tarihi: 12.05.2022 

https://tele1.com.tr/280-kadin-cinayetinden-134u-atesli-silahlarla-islendi-708015/
https://tele1.com.tr/280-kadin-cinayetinden-134u-atesli-silahlarla-islendi-708015/
https://tele1.com.tr/gericilerin-hedef-aldigi-irem-dericinin-konseri-iptal-edildi-707912/
https://tele1.com.tr/gericilerin-hedef-aldigi-irem-dericinin-konseri-iptal-edildi-707912/
https://www.birgun.net/haber/patronlarin-duzeni-cocuklari-olduruyor-391433
https://www.birgun.net/haber/patronlarin-duzeni-cocuklari-olduruyor-391433
https://www.birgun.net/haber/2021-yilinda-7190-cocuk-dogum-yapti-387505
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bilgisine başvurma amacıyla, 67 bin 518’i kabahat işlediği iddiasıyla, 19 bin 

277’si kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması 

sebebiyle, 677’si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı 

güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. Güvenlik birimine gelen veya 

getirilen çocukların karıştığı olayların 132 bin 943’ü suça sürüklenme 

nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 36,6’sına yaralama, yüzde 

27,2’sine hırsızlık, yüzde 5,1’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, 

satmak veya satın almak, yüzde 4,3’üne tehdit, yüzde 3,8’ine ise cinsel 

suçlar isnat edildi.Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen  207 bin 999 

çocuğun yüzde 89,4’ünü suç mağduru, yüzde 10,6’sını takibi gereken olay 

mağduru çocuklar oluşturdu.Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 

veya getirilen 186 bin 14 çocuğun yüzde 57,4’ü yaralama, yüzde 13,1’i 

cinsel suçlar, yüzde 12,4’ü aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,5’i tehdit, 

yüzde 12,6’sı bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur 

oldu.527 

● İstanbul Sultanbeyli’de kaçak faaliyet gösteren Cennet Bahçesi Erkek Kuran 

kursunda bir erkek çocuk cinsel istismara uğradı. Kurs yetkilisi Eşref 

Acıpınar öğrencisine yönelik istismardan gözaltına alınıp nöbetçi mahkeme 

tarafından tutuklandı. Şikayetçi çocuğun ifadesine göre, Acıpınar gezintiye 

çıkardıktan sonra aracın içinde cinsel istismarda bulundu. Suçlamayı kabul 

etmeyen sanık tutuklandı. İstismara uğrayan çocuksa ifadesinde Eşref 

Acıpınar’ı babası gibi gördüğünü söyleyerek, “Eşref Acıpınar benim için 

başkaydı. Bu olay daha önce hiç yaşanmadı. Eşref Acıpınar dışında hiç 

kimse bana birşey yapmadı. Eşref Acıpınar’dan şikayetçiyim” dedi. 

Acıpınar’ın kursun inşaatına yardım adı altında yurttaşlardan bağış 

topladığı, bağış hesabı olarak ise kendi hesap numarasını verdiği ayrıca 

kursun kaçak olduğu ortaya çıktı.528 

● Adli Sicil İstatistikleri, 2013-2021 dönemini kapsayan verilerinde çarpıcı 

ayrıntılar yer aldı. 2021 yılında çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında 

ceza mahkemelerinde görülen davalardan toplam 29 bin 822 karar çıktı. 

2021 yılında alınan karar sayısı 2020 yılına oranla yüzde 32,55 arttı. 2021 

yılında açılan davalardaki suç sayısı ise kayıtlara 20 bin 459 olarak geçti. 

 
527

  Çocukların karıştığı adli olay sayısı 499 bin 319’a yükseld i 
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cocuklarin-karistigi-adli-olay-sayisi-499-bin-319a-yukseldi-7283468/ 

Erişim Tarihi: 02.08.2022  
528

  13 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı Kuran kursu kaçak çıktı https://t24.com.tr/haber/13-yasindaki-
cocugun-istismara-ugradigi-kuran-kursu-kacak-cikti,1038774 Erişim Tarihi: 06.06.2022 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cocuklarin-karistigi-adli-olay-sayisi-499-bin-319a-yukseldi-7283468/
https://t24.com.tr/haber/13-yasindaki-cocugun-istismara-ugradigi-kuran-kursu-kacak-cikti,1038774
https://t24.com.tr/haber/13-yasindaki-cocugun-istismara-ugradigi-kuran-kursu-kacak-cikti,1038774
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Çocuğa cinsel istismar suçu kapsamında açılan dosyaların oranının, TCK 

uyarınca açılan tüm dosyalar içindeki oranının yüzde 0,7 olduğu bildirildi. 

Çocuğa cinsel istismar suçundan 2021 yılında 20 bin 459 yeni dosyanın 

açıldığı ceza mahkemelerinden, 2020 yılından devredenlerin de aralarında 

olduğu toplam 29 bin 822 dosya karar bağlandı. Kararların 16 bin 161’ini 

hürriyeti bağlayıcı ceza, adli para cezası ve diğer mahkûmiyet kararları, 6 

bin 992’sini ise beraat kararları oluşturdu. 2021’de 391 adet de “Hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması” kararı alındı. 

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ‘Doğum İstatistikleri’ verilerine göre 

geçen sene toplam 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Bunun 117’sini 15 yaş altı 

çocuklar; 7 bin 73’ünü ise 15-17 yaş grubu oluşturdu. 2001-2021 yılları 

arasında 15 yaş altı 20 bin 895 çocuk doğum yaptı. Son 20 yılda 15-17 yaş 

arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 bin 488 oldu.529 

● Tarikat yurtlarında gerçekleşen istismar olaylarının bir de Yalova'da 

yaşandı. Süleymancılar tarafından kurulan Kamiller İlim, Kültür ve Çevre 

Vakfı'nın bünyesinde geçen yıl eylül ayında kaçak olarak açılan Halil Bağlı 

Talebe Yurdu'nda 12 yaşındaki bir erkek çocuğu cinsel istismara uğradı. 

Kuran ve Türkçe dersi veren 26 yaşındaki M.Z. 12 yaşındaki U.E.'ye 

defalarca tecavüzde bulundu. Küçük çocuğun olayı anlattığı babasının kaçak 

yurda gelmesi üzerine istismarı kabul eden M.Z. "Abi nefsime uydum, özür 

dilerim" ifadelerini kullandı.530 

● Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Karahisar Mahallesi’nde altı yaşındaki Afgan 

Yusuf Mahrani, jandarma ve korucuların açtığı ateş sonucu hayatını 

kaybetti. Basına yansıyan haberlerde, güvenlik kontrol noktasına yaklaşan 

minibüsün dur ihtarına uymaması sonucu jandarma ve korucuların ateş 

açıldığı ve açılan ateş sonucu bir çocuğun öldüğü, 10’un üzerinde de yaralı 

olduğu belirtildi. Van Valiliği’nden olay sonrası yapılan  açıklamada ise 

"mültecinin” kurşun sekmesi sonucu ”sehven” öldüğü ima edildi. 

Öldürülenlerin arasında çocuk olduğu bilgisine dahi yer verilmedi. Otopsi 

 
529

  Utanç tablosu.. Cinsel istismarda rekor: 16 bin mahkumiyet 
https://gazetememleket.com/haber/11256903/utanc-tablosu-cinsel-istismarda-rekor-16-bin-mahkumiyet 
Erişim Tarihi: 27.06.2022 

530
  Süleymancıların yurdunda 12 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz edildi 

https://www.odatv4.com/guncel/suleymancilarin-yurdunda-12-yasindaki-erkek-cocuga-tecavuz-edildi-243122 
Erişim Tarihi: 29.06.2022 

https://gazetememleket.com/haber/11256903/utanc-tablosu-cinsel-istismarda-rekor-16-bin-mahkumiyet
https://www.odatv4.com/guncel/suleymancilarin-yurdunda-12-yasindaki-erkek-cocuga-tecavuz-edildi-243122
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raporuna göre, Yusuf Mahrani’nin bedenine bir değil üç kurşun isabet ettiği 

belirtildi.531 

● Silivri’de site inşaatında çalışan 15 yaşındaki Ali K., dün sabah saatlerinde 

altıncı kattan aşağı düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali 

K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 532 

● AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da 

kurucuları arasında yer aldığı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır’da "Yaz Okulu Projesi 

Kapanış Programı" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi. Takke takılan 

çocuklar tekbirlerle yürütüldü. 533 

● İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ‘balkondan düştü’ denilerek hastaneye 

kaldırılan bir çocuğun adli tıp raporunda istismar bulgularına rastlanıldı. 

Otopsi raporunda “çocuğun balkondan düşme sonucu” öldüğü bilgisine yer 

verildi. İsminin açıklanmasını istemeyen doktorlar, otopsi raporunun 

gerçeği yansıtmadığını söyledi.534 

● AKP’nin eğitim politikaları kız çocuklarını eğitimden uzak tutuyor. Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 örgün eğitim istatistiklerine göre yüz 

binlerce kız çocuğu okula gitmiyor. Yine istatistiklere göre eğitimin bütün 

kademelerinde erkek çocuklarının sayısı kız çocuklarının sayısından daha 

fazla. İlkokul, ortaokul ve lisede toplam 17 milyon 270 bin öğrenci eğitim 

görüyor. Bu öğrencilerin 8 milyon 953 bini erkek, 8 milyon 317 bini kız. 

Erkek çocuklarının sayısı 636 bin daha fazla. Kız çocuklarının sayısı 

ilkokulda 160 bin, ortaokulda 101 bin, lisede ise 374 bin daha az.535 

 

 

 
531

  Van'da öldürülen 6 yaşındaki Yusuf'un annesi: Çocuklarımı ölümün ülkesinden kaçırdım, ama çocuğum 
burada öldürüldü https://kisadalga.net/haber/detay/vanda-oldurulen-6-yasindaki-yusufun-annesi-cocuklarimi-
olumun-ulkesinden-kacirdim-ama-cocugum-burada-olduruldu_38645 Erişim Tarihi: 15.08.2022 

532
  15 yaşında iş cinayetinde öldü. https://www.gazeteduvar.com.tr/15-yasinda-is-cinayetinde-oldu-haber-

1579039 Erişim Tarihi: 28.08.2022 
533

  TÜGVA’dan yaz okulu ‘etkinliği’: Takke takılan çocuklar tekbirlerle yürütüldü! 
https://www.birgun.net/haber/tugva-dan-yaz-okulu-etkinligi-takke-takilan-cocuklar-tekbirlerle-yurutuldu-

401874 Erişim Tarihi: 07.09.2022 
534

  Adli tıp uzmanı: Balkondan düştü denilen bebeğin vajinal bölgesinde yırtık tespit edildi 
https://tele1.com.tr/adli-tip-uzmani-balkondan-dustu-denilen-bebegin-vajinal-bolgesinde-yirtik-tespit-edildi-
696620/ Erişim Tarihi:10.09.2022 

535
  Okul onlara çok uzak: Yüz binlerce kız çocuğu kayıp https://www.birgun.net/haber/egm-raporuna-gore-

yolsuzluk-azalmis-404203 Erişim Tarihi:28.09.2022 
 

https://tele1.com.tr/yedi-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunan-kisi-tutuklandi-693341/
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