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“Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem
Planı’nı izleme ve değerlendirme raporu”

Neyi izliyoruz?

Cumhurbaşkanın imzasıyla yayınlanan İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP), 11’inci
Kalkınma Planı ile Yargı Reformu Strateji Belgesi temelindeki reform iradesinin devamı
olarak tanıtıldı. Eylem Planıyla; detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlüklerin
genişletilmesinin yanısıra kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil
bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesinin hedeflendiği ileri sürülüyor. Bu
rapor, İHEP ile ortaya konan iddialar ve alınan mesafenin ölçümü ve tartışılması amacıyla her
ay takipçileri ile paylaşılacak.

Nasıl izliyoruz?

Aylık raporumuz “Sivil Toplum İzliyor”; İHEP ile ortaya konan 9 amaç ve 11 ilkenin yanı
sıra 393 faaliyetten hayata geçirilenlerin aylık dökümünü yaparak, atılan adımların eylem
planıyla hedeflenen amaçlara uygunluğunu ve yeterliliğini tartışmayı amaçlıyor.
Raporumuzda sivil toplumun yayınladığı aylık raporlar ve ülke gerçekleri ve kamu idaresinin
iddiaları karşılaştırılacak. Adalet Bakanlığı ve ilgili dairelerinin yanısıra İçişleri Bakanlığı
verileri yayınlandığı takdirde raporumuzda yer bulacak. İHEP metninde ifade edilen
ilkelerden de biri olan “şeffaflık ve hesap verebilirlik” ölçütlerinin Türkiye devlet idaresinde
karşılık bulmadığı bir gerçektir. Hak savunucularının, basın kurum ve çalışanlarının karşı
karşıya oldukları güçlüklerin sivil toplum raporlarına yansıyan rakamların “kesinliğini”
etkilediği de unutulmamalıdır. Tam da bu nedenle atıf yapılan rakamların başında “en az”
kelimesini sıklıkla kullanmak zorunda kaldık.

Rapor Özeti

1. AMAÇ- Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi

Durum: Sivil toplum, muhalefet ve hak savunucularına yönelik baskılar artarak
sürüyor.

2. AMAÇ- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ve adil yargılanma hakkının
güçlendirilmesi

https://insanhaklarieylemplani.adalet.gov.tr/resimler/%C4%B0nsan_Haklar%C4%B1_Eylem_Plan%C4%B1_ve_Uygulama_Takvimi.pdf


Durum: Öngörülemez ve keyfi yargılamalar hukukun değil üstünlerin hukukun
yürürlükte olduğunu kanıtlıyor.

3. AMAÇ-  Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık

Durum: Gazeteciler yargılanıyor, basın kuruluşları üzerindeki hukuki ve ekonomik
baskı ve keyfiyet güç kazanıyor.

4. AMAÇ- İfade Örgütlenme ve Din Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi

Durum: Toplantı gösteri ve yürüyüşü hakkı fiilen askıya alındı.

5. AMAÇ- Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

Durum: Erdoğan’a devlet büyüklerine ve bürokratlarına hakaret(!) ettiği suçlamasıyla
yüzlerce kişi yargılanıyor.

6. AMAÇ- Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına
alınması

Durum: LGBTİ+ bireylere yönelik sistematik devlet şiddeti artıyor.

7. AMAÇ- Mülkiyet hakkının daha etkin korunması

Durum: Şirkete, belediyeye, üniversiteye kayyım atanması günlük devlet pratiği
haline geldi.

8. AMAÇ- Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi

Durum: Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesinden Cumhurbaşkanı kararı
ile ayrıldı.

9. AMAÇ- İnsan Hakları konusunda idari ve toplumsal farkındalık

Durum: İnternet yasakları kamu kurumları ve yöneticilerinin ve iktidar ortağı parti
yöneticileri ve ileri gelenlerinin başvurularıyla Sulh Ceza Hakimliklerinin kopyala
yapıştır kararlarıyla en geniş anlamıyla uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planını açıkladığı 2
Mart 2021 tarihinin üzerinden 4 ay geçti. 11 ilke ve 9 amaç doğrultusunda 2 yılda
tamamlanması öngörülen planın uygulanmasında ne kadar yol alındığına ilişkin olarak ne
çalışmanın sekreterya hizmetini yürütmekle sorumlu olan Adalet Bakanlığı İnsan Hakları
Dairesi Başkanlığı’nın, ne de faaliyetlerden sorumlu olan bakanlık ve kurumların 4 aylık
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dönemlerde hazırlamaları öngörülen faaliyet raporlarından henüz kamuoyuyla paylaşılan
olmadı.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, İHEP metnini 30 Nisan’da web
sitesinde yayınladığını, 1 Haziran’da da İHEP sitesinin yayına geçtiğini duyurdu.
https://insanhaklarieylemplani.adalet.gov.tr/ uzantılı internet sitesinin yayına başladığı
tarihten 1 Temmuz tarihine kadar, geçmişe yönelik girilen içeriklerle birlikte yalnızca 15
haber bulunuyor. Web sitesine entegre edilmiş “İzleme Takip Sistemi” üzerinden girilmiş ve
yayına verilmiş bir ara rapor yok! Sitede yer alan haber ve içerikler ise yüklenme sırasıyla
aşağıda listelendi:

● Cumhurbaşkanı Erdoğan İHEP’i açıkladı
● Bakan Gül: "İHEP ülkemize, devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı

olsun"
● İşte İHEP
● İHEP ile bilirkişi performans sistemi getiriliyor
● Adalet Bakanlığı ‘Adli Görüşme Odaları’ genelgesi yayımlandı
● Her türlü şiddetle etkin ve sistemli mücadele
● ‘Evde adalet hizmeti’ memnuniyet verici
● İHEP uygulama süreciyle ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı
● Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
● Adalet Bakanlığı sözcüsü Ertuğrul Çekin İHEP uygulama takviminin

ayrıntılarını paylaştı
● İHEP takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı
● İHEP uygulama takvimi kapsamında toplantı gerçekleştirildi
● Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapan teklif TBMM’de kabul edildi
● İHEP kapsamında sürdürülen pilot uygulama başarılı şekilde yürütülüyor
● E-duruşma uygulamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

İçerik başlıklarından da anlaşılacağı üzere, geçen sürede 1’i uygulama takvimine dair toplam
2 genelge ve 2 yönetmelik yayımlandı.

15 Eylül 2020’de başlatılan, 738 hukuk mahkemesinde uygulanan, avukatların duruşmalara
bulundukları yerden katılmalarına imkan veren e-duruşma uygulamasından kaç avukatın
yararlandığı ve yaygınlığına ilişkin bir bilgiye ulaşamadık. Bilirkişilik uygulamasının
yaygınlaşmasını amaçlayan ve özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine imkan
veren Ankara ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlükleri’nde devam eden pilot uygulamanın
başladığı 21 Aralık 2020’den bu yana 532 satış dosyasında görevlendirme yapıldığı
belirtiliyor…

TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen “Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Teklifi” ile; izleme kurullarının, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan
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araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri

bölümleri yerinde görebilmelerine, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilmelerine,

hükümlü ve tutukluları dinleyebilmelerine imkan sağlansa da, “izleme kurulları”nın

demokratikleştirilmesi ve sivil toplum katılımına ilişkin bir adım atılmadı.

Aynı teklifle mahpuslara avukat ve yakınlarıyla e-posta ile iletişim kurma imkanı

sağlanırken, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve örgütlü terör suçlarından

mahkum olan ve dışarı ile iletişimi kurum güvenliği açısından tehlikeli bulunan

hükümlülerin yaptıkları görüşmelerin dinlenip, kaydedilebilmesinin önü açıldı. Tutuklu

ve hükümlülerin görüş süreleri 1 saatten 1,5 saate çıkarıldı. İmralı Özel Tip Cezaevi’nde
bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin sona ermesi telebiyle 100’ün
üzerinde cezaevinde devam eden açlık grevleri ise 200 günü geride bıraktı.

İHEP uygulama takvimi gündemiyle 18 Mayıs 2021’de Ankara’da yapılan ve Adalet
Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi’nden bürokratların
katıldığı koordinasyon toplantısının istişare ile sınırlı olduğu anlaşılıyor.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepkiler
sürerken, 5 ilde Kadın Destek Birimi açılması, İHEP icrasının şiddetle mücadele faslında
ilerleme(!) olarak kayda geçilmiş.

“KPSS-A grubu ve Öğretmenlik Sınavı” testinde İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin sınav
sorularına yer verileceğinin açıklanması ve İHEP metninin Fransızca’ya çevrilmesi Adalet
Bakanlığı’nın geçen 4 aylık sürede attığı diğer  adımlar!

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı fiilen
askıya alındı...

Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına
alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkı, iktidar tarafından fiilen askıya alındı.
Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 15 gün
ve bir ay arasında değişen sürelerle ilan edilen
eylem yasaklarıyla toplantı ve gösteri hakkı,
kesintisiz bir şekilde, bazı kentlerde aylardır,
bazı kentlerde ise yıllardır kullanılamaz hale
getirildi. Van Valiliği tarafından 21 Kasım 2016

tarihinde ilân edilen ve o zamandan bu yana ayda bir veya 15 günde bir uzatılarak
devam eden eylem ve etkinlik yasağı trajik bir rekor kırmak üzere. Covid-19 salgını
iktidar ve mülki amirler tarafından her türlü eylem ve etkinliğin yasaklanması için
“bahane” edilmeye devam edilirken, hakkını arayanlar yalnızca kolluğun gadrine
uğrayıp yargılanmakla kalmıyor, para cezaları ile de sindirilmeye çalışılıyorlar.

Eşit Haklar için İzleme Derneği, Türkiye’de 2021 yılının ilk 5 ayında en az 320
barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale edildiğini ve en az 2 bin 123 kişinin gözaltına
alındığını açıkladı. Rapordaki verilere göre; 123 müdahale ile İstanbul en çok
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müdahalenin gerçekleştiği il olurken, Ankara'da 56, İzmir'de 20 ve Diyarbakır'da 18
müdahale gerçekleştirildi. Derneğin paylaştığı verilere göre 5 ayda 107’si genel, 25’i
spesifik kapsamlı olmak üzere toplam 132 mülki idare kararı ile barışçıl toplantı ve
gösteri hakkının kısıtlandığı ve mülki idare kararlarının 99'una gerekçe olarak
pandeminin gösterildiği belirtildi. En fazla mülki idare kararı alınan ilin; 14 kararla
İstanbul, 12 kararla Van, 10 kararla Osmaniye ve Hakkari, 9 kararla Siirt olduğu ifade
edildi.

Hakkari Valiliği il genelinde ve Rize Valiliği İkizdere’de devam eden eylem ve etkinlik
yasaklarını 15 Haziran’a kadar uzattılar. Yasakların gerekçesi her iki ilde de “milli güvenlik
ve kamu düzeninin korunmasını ve yanısıra salgını” gerekçe gösterirken; Rize Valiliği,
İkizdere Eskincede vadisinde devam eden direnişin, marjinal grupların propaganda alanına
dönmesi tehlikesinin olduğunu iddia etti.

Gezi direnişinde yaşamını yitirenlerin anılması için İHD İstanbul Şubesi ve TMMOB önünde
yapılacak açıklama, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kaymakamlık yasak
kararında açıklama yapılacak bölgenin “toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları arasında”
olmadığını, ilaveten salgın koşullarını gerekçe gösterdi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cevizlik köyünde yapımına başlanan taş ocağını protesto eden
yöre halkından 34’ü hakkında “görevi yaptırmamak için direnmek”, “kolluk kuvvetini alenen
aşağılama”, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma”, “toplantı ve gösteri
yürüyüşüne muhalefet”, “konut dokunulmazlığını ihlal” gibi suçlamalarla adli işlem
başlatıldı. 41 yurttaşa ise koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamasını ihlalden toplam 80 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Muş ve Ağrı’da eylem ve etkinliklere valilikler tarafından 15’er günlük süreyle yasaklama
getirildi. Yasaklar; Ağrı’da 3 Temmuz’a, Muş’ta 4 Temmuz’a kadar sürecek.

Erdoğan’a ve devlet
organlarına ve bürokratlarına
hakaret edenler(!?)
yargılanıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in
şikâyeti üzerine, Cumhuriyet gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş
Akça hakkında “hakaret ve iftira” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Arif Çetin; Tolga Ağar
ve suç örgütü mensuplarıyla yakın fotoğraflarının yayınlanmasının ardından, gazeteci
Yeldana Kaharman’ın ölümü ve Tolga Ağar bağlantısını anlatan 2. ve 3. videolara erişim
engeli kararı da aldırmıştı. Cumhuriyet gazetesinin ilgili haberi de “Komutan, çete lideriyle”
başlığını taşıyordu.



Çeşme (İzmir) 1. Asliye Ceza Mahkemesi; 8 Ekim 2018 tarihinde internet üzerinden
yayınladığı "Baba, oğul, kutsal damat" başlıklı yazısı nedeniyle yargılanan Doğru Parti
Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu’nu “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet
Bahçeli'ye hakaret ettiği” iddiasıyla 23 ay 10 gün hapse mahkum etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında ‘Yüksek Seçim Kurulu üyelerine
alenen hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. 4 Kasım 2019 günü Üsküdar Fethipaşa
Korusu’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler
ahmaktır”  diyen İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyor.

Kaş Patara özel koruma bölgesinden seralara satılmak üzere 2 bin kamyondan fazla deniz
kumu alınması üzerine tutanak tutmak isteyen koruma memuru, “Cumhurbaşkanına hakaret”
ettiği gerekçesiyle görevden alındı. Memurun zabıt tuttuğu esnada AKP’li ilçe başkanı
tarafından engellendiği, amirlerinin durumdan haberdar edildiğini söylemesi üzerine de
“Değil bölge müdürü, sayın Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım” cevabını
vermesi üzerine önce lojmandan atıldığı sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği
gerekçesiyle ilçe kaymakamı tarafından görevden alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gökhan Akkaya isimli yurttaşın sosyal
medya hesabından paylaştığı “Yine hangi arsayı ucuza kapatma derdine düştün hınzır”
sözleri nedeniyle “hakaret iddiasıyla” şikayetçi oldu. Savcılığın uzlaşma önerisi üzerine
Altun’un avukatı vatandaşın yazılı özrünü ve 15 bin TL  talep etti.

Sol Parti İstanbul İl Örgütü; partinin MYK üyeleri, il ve ilçe yöneticilerinden 10 kişinin
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı. Partinin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz eylem ve astığımız pankartlarımızın
ardından MYK üyelerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizden 10 arkadaşımız Cumhurbaşkanına
hakaret suçlamasıyla ifadeye çağrıldılar" bilgisi verildi.

Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, LGBT'lere karşı nefret dili
kullanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirdikleri basın açıklaması nedeniyle
iddianame düzenlendi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla
düzenlenen ve Ankara Batı Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul
edilirse, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi, 2 yıla
kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.



Hukukun üstünlüğü mü, üstünlerin
hukuku mu?

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarını uygulamamakta ısrarcı. Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in Osman
Kavala ile ilgili kararlarını uygulamayan
Türkiye'ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü
başlattı. Öte yandan, Selahattin Demirtaş'ın
avukatı Benan Molu da bir açıklama yaparak,
Avrupa Konseyi'nin Demirtaş'ın uygulanmayan

AİHM kararı için Türkiye'ye "yargı bağımsızlığını güçlendirmek için alınan tedbirleri
de içerecek bir eylem planı sunulması için" 22 Haziran'a kadar süre verdiğini
duyurdu. Anayasa Mahkemesi, HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı bir haber nedeniyle mahkum edildiği
yargılamanın hak ihlali olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun
"seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "ifade özgürlüğü hakkı"nın ihlal
edildiğine hükmetti; Gergerlioğlu, tüm oyalamaların ardından, 4 günün sonunda
cezaevinden salındı.

Av. Benan Molu ve Yard. Doç. Dr. Serkan Köybaşı’nın derlediği Anayasa Mahkemesi
Haziran 2021 kararları da yayımlandı. Yüksek Mahkeme; “Yaşam hakkı ve etkili
soruşturma yürütme yükümlülüğü” ve “İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele
yasağı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü” başvurularında 1’er ihlal kararı
verdi. “Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı” başvurularında 2, “adil yargılanma hakkı”
başvurularında 5, “ifade özgürlüğü” başvurularında 3 ihlal kararına imza attı.

Mağdur yakınları mahkeme salonlarında ulaşamadıkları adaleti, adalet sarayları
önünde aramaya devam ediyorlar. Şenyaşar Ailesi’nin “adalet nöbetinin” ardından,
Gülistan Doku’nun ailesi de Tunceli Adliyesi önünde nöbete başladı. Aileler sürekli
kolluk tacizine maruz bırakılıyor, darp edilip gözaltı ile tehdit ediliyorlar.

Çoklu baro düzenlemesine karşı Çağlayan Adliyesi’nde yapılan basın açıklamasındaki
konuşması nedeniyle Av. Kemal Aytaç hakim karşısına çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, sanık avukat vekillerinin talebi üzerine mahkeme,
yargılama izni için Adalet Bakanlığı’na başvurma kararı verdi.

Hakim Ali Dursun Turan, Alanya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir uyuşturucu ticareti
davasında verilen mahkumiyet kararına, “Her ne kadar sanık uyuşturucu ticareti
faaliyetinden yargılansa da, mafya liderleri ile dans eden bir takım siyasilerin yakınlarının
adı uyuşturucu iddialarına karışırken ve haklarında soruşturma dahi açılmazken, daha az
suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi adalet anlayışı ile bağdaşmadığından sayın
çoğunluğun görüşüne katılımıyorum” sözleriyle şerh düştü. CHP Mersin Milletvekili Ali
Mahir Başarır, Turan’ın önce Siirt’e sürüldüğünü ve şimdi de görevden alındığını duyurdu.

https://anayasagundemi.com/2021/07/05/haziran-2021-aym-kararlari-bulteni/


Tiyatro Jiyana Nu’nun Kürtçe oyunu Beru’nun sahnelenmesine ilişkin Medya ve Hukuk
Araştırmaları Merkezi’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin başvurusu İstanbul 10. İdare
Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme; karara gerekçe olarak tiyatro grubunun
Mezopotamya Kültür Merkezi ile ilişkili olduğunu, MKM’nin de PKK iltisaklı olduğunu ileri
sürdü. Mahkeme, kararında “milli güvenlik ve kamu güvenliği” gerekçesi ile idarenin takdir
yetkisinin geniş tutulabileceğini de ileri sürdü.

AKP’li vekil İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarınca öldürülen iki çocuğu, eşi ve tutuklu oğlu
için Urfa Adliyesi önünde ‘adalet nöbeti’ tutan Emine Şenyaşar’ın mücadelesini
haberleştirmek isteyen Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Emrullah Acar, polisin sözlü
saldırısına uğradı. Adalet nöbetinin 106’ncı gününde Şenyaşar ailesinin oturduğu bina önüne
gelen polis amiri, bahçe dışında bekleyen Acar’ı tehdit ederek uzaklaştırdı.

Gazeteciler yargılanıyor

Gazetecilerin adliye mesaisi hız
kesmeden sürüyor. Haziran ayında en
az 40 gazeteci hakim karşısına
çıkarken, 8 gazeteci hakkında ceza
talep edildi, 2 gazeteciye soruşturma
açıldı, 2 gazeteciye 4 yıl 8 ay 2 gün
hapis cezası verildi, 1 gazeteci

tutuklandı. Aralarında Bülent Kılıç’ın da bulunduğu 4 gazeteciye haber takibi
sırasında şiddet uygulandı. İktidar, Basın İlan Kurumu (BİK) raporlarına göre
hükümet yanlısı yayın yapan gazetelere, BİK’ten 141 milyon 932 bin TL'nin üzerinde
kamu kaynağı verildi. Sözcü ve Cumhuriyet’in aralarında bulunduğu 9 gazete ise
resmi ilanların yüzde 22'sini alabildi. Gazetelere verilen ilan kesme cezaları 2020’de
yüzde 150 artış gösterdi. Ulusal gazetelere verilen cezaların yüzde 97'si BirGün,
Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz ve Sözcü'ye kesildi.

Bursa’da Afrin operasyonuna karşı 2018’de yapılan bir basın açıklamasını haberleştirdiği
için hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”tan dava açılan Bursamuhalif.com
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ozan Kaplanoğlu, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1
yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir çocuğa yönelik cinsel istismar olayını haberleştirdiği için
“soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” iddiasıyla 10 ay hapse mahkum edilen Bitlis
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül’ün
cezası istinaf mahkemesince onaylandı. İstismar faili serbest bırakılırken, haberi yapan
gazeteci cezaevine girecek.

RTÜK; Halk TV programcısı Şirin Payzın’ın ekranda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Meral Akşener'in Rize ziyareti sonrası grup toplantısında sarf ettiği tehditlerini “kadına



yönelik şiddet” olarak değerlendirmesi nedeniyle, kanala idari para cezası verdi. RTÜK’e
göre Payzın “iki siyasinin atışmasını kadına yönelik şiddet sorunu olarak göstererek yayın
ilkelerini ihlal” etmiş!

RTÜK, kendilerini "savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket" olarak
tanımlayan ve iktidara yakınlığıyla bilinen SADAT'la ilgili tartışmaların yer aldığı Söz
Meclisi programı sebebiyle KRT TV'ye de idari para cezası verdi.

Gazeteci Ayşe Kara hakkında, “örgüt üyeliği” iddiasıyla hazırlanan iddianame, Diyarbakır
5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Kara’nın Özgür Kadın
Kongresi (KJA) ve Özgür Gazeteciler Derneği’ne üye olduğu, Demokratik Toplum Kongresi
içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülürken, Kara’nın, Barış ve Demokrasi Partisi’nin
(BDP) 2016’da Mardin’de düzenlediği yürüyüşü sırasında yaptığı haber takibi de suç unsuru
olarak gösterildi,  “örgüt üyeliği” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın
Bürosu yeni bir iddianame hazırladı. Yücel’in, derginin 6 Kasım 2016’da yayınlanan ekinde
Erdoğan’ın fotoğrafı üzerine “darbeci” şeklinde başlık attığı gerekçesiyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. Dosya, Yücel hakkında
2016 yılının Ekim ayında yayımlanan iki yazısı gerekçesiyle “devleti alenen aşağılama”
suçlamasıyla açılan dava ile birleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin raporundan hareketle, Tekirdağ Şarköy Belediyesi’nin
zarara uğratıldığını “500 bin lira ödeyecekler!” başlıklı haberle gündeme getiren Şarköy’ün
Sesi gazetesi yetkilisi Yakup Önal hakkında CHP’li belediye başkanının şikayetiyle
soruşturma açıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Yeldana Kaharman'ın
otopsi raporunu paylaşan gazeteci Baransel Ağca hakkında soruşturma açtı. Soruşturma
kapsamında "kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmek ve yaymak" ile suçlanan
Ağca; “2 yıldır şüphelerin kaynağı olan otopsi raporunu açıklayıp kamuoyu vicdanını
rahatlatmayanlar, bunu yaptığım ve dosyadaki şüpheleri dile getirdiğim için yargı eliyle beni
cezalandırmaya çalışıyor” dedi.

Gazeteci Hakkı Boltan’ın sokağa çıkma yasağı döneminde öldürülen gazeteci Rohat Aktaş ile
ilgili 2016 yılında yaptığı açıklama nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve dönemin
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle de “Kamu görevlisine görevinden
dolayı hakaret” suçlamalarıyla Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı
davada karar çıktı. Gazeteci Boltan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından 1 yıl 2 ay
17 gün, kamu görevlisine hakaret suçlamasından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı; mahkeme
cezayı ertelemedi.



İnternet yasakları

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb
projesi dökümanlarına göre; Haziran
2021’de kadın haber sitesi Jin News 29. kez
erişime engellendi, Sulh Ceza Hakimlikleri
haber, sosyal medya hesap ve içeriklerinin
erişime engellenmesi için 16 karara imza
attı. Erişime engellenen sosyal medya
içerikleri arasında Gazeteci Erk Acarer ve
ifşalarıyla Türkiye gündemini ‘sallayan’ suç

örgütü lideri Sedat Peker’in tweetleri ve yine Peker’in sosyal medya hesapları da
var…

34 kez erişime engellenen Mezopotamya Haber Ajansı’na, farklı Diyarbakır Sulh Ceza
Hakimlikleri’nde verilen 7 erişim engeli kararının Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın
başvuruları sonucu alındığı ortaya çıktı. "Valilik, patates izdihamında halkı suçladı:
Pokasyon" başlıklı haber, "ağır eleştiri" ve "kamu düzeninin korunmasına aykırı" yayın
sayıldı. Cinsel istismar ve köylülere asker işkencesine ilişkin Diyarbakır Barosu raporu
haberleri de erişim engellerine gerekçe yapıldı.

İzmir’de yaşayan ve 5 yaşındaki çocuğunu istismar ettiği adli tıp raporlarıyla kanıtlanan
AKP Selçuk eski Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt'ın tutuklanmasıyla ilgili Cumhuriyet
gazetesinde yayımlanan 'Öz oğluna istismarda bulunan AKP'li eski Gençlik Kolları Başkanı
baba tutuklandı' başlıklı habere, Selçuk Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim yasağı
getirildi.

Sivil toplum ve hak savunucularına
yönelik baskılar

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV)
derlediği verilere göre 2020 yılında; 7 ayrı
davada 17 hak savunucusu yargılandı. 7’si
hakkında 24 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Hak temelli sivil toplum kuruluşlarının üye
ve yöneticisi 324 kişi gözaltına alınırken,
90’ı tutuklandı. Kadın ve LGBTİ+

haklarıyla ilgili 10 etkinlik engellendi, 4 etkinlik yasaklandı. 18 toplantı ve gösteriye
kolluk güçleri tarafından müdahale edilirken, 164 kişi gözaltına alındı. Çevre ve kent
hakkıyla ilgili 18 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçleri müdahale etti. 84 kişi

https://ifade.org.tr/tag/aylikrapor/


gözaltına alındı. Hak savunucularını sindirmeye yönelik eylemler haziran ayında da
devam etti…

Van’da faaliyet yürüten Star Kadın Derneği’nin kurucularından Rojbin Bor hakkında son 16
ayda 28 soruşturma açıldı. Katıldığı basın açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve
verdiği röportajlar gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmaların 27'si halen devam
ederken; Bor'un, Batman Gercüş’te yaşanan ve failleri arasında asker, polis ve korucuların
da olduğu cinsel istismar ve tecavüz olayıyla ilgili paylaşımı ise davaya dönüştü. “Halkı kin
ve nefrete sürüklemek” ile suçlanan ve 3 yıla kadar hapsi istenen Bor’un ilk duruşması 14
Eylül’de Van 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Mart 2020’de Urfa’da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan hak savunucusu avukat
Sevda Çelik Özbingöl’ün katıldığı basın açıklamaları ve müvekkilleri ile cezaevlerindeki
görüşmeleri suç delili gösterilerek yargılandığı dava sonuçlandı. Urfa 6. Ağır Ceza
Mahkemesi; Özbingöl'ü “örgüt üyeliği”, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa
muhalefet” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla toplamda 11 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in şikayeti üzerine,
İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile gazeteciler Yağmur Kaya ve
Ahmet Kanbal hakkında “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme” iddiası
ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma; Batman’ın Gercüş ilçesinde Uzman Çavuş Musa
Orhan’ın İpek Er’e tecavüz ederek, ölümüne neden olmasına dair İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun yaptığı açıklamada HDP’lileri hedef alması üzerine Eren Keskin’in yaptığı bir
açıklama nedeniyle başlatılırken, Keskin ve Kanbal sosyal medya paylaşımları nedeniyle,
Kaya ise Keskin ile yaptığı röportaj nedeniyle suçlanıyor.

Türkiye artık İstanbul Sözleşmesi’nin
tarafı değil!

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilk imzacısı
olduğu “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ya da bilinen
adıyla “İstanbul Sözleşmesi”nden 1 Temmuz
itibariyle çekildi! Çekilme usulünün Anayasa’ya
aykırılığı iddiasıyla Danıştay’a yapılan yürütmeyi
durdurma başvurularından ilki 3’e karşı 2 oy

çoğunluğu ile reddedildi. Karara şerh düşen hakimler, çok sayıda başka hukuk insanının da



belirttiği gibi, “uluslararası sözleşmelerden ancak yürürlüğe girdiği usül ve yöntemle
ayrılabileceğini” belirttiler. Kadın ve çocukların yaşam ve şiddetten korunma haklarına
yönelik uygulamalarının yetersizliği tartışılırken, alınan bu tek taraflı karar endişeyi
büyütüyor. Kadınlar, Haziran ayı boyunca çeşitli etkinliklerle erkek şiddetine ve iktidar
politikalarına karşı sokaklardaydı….

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Haziran ayında en az 18 kadının
öldürüldüğünü, 20 kadının ölümünün de şüpheli bulunduğunu açıkladı.

Ankara Kadın Platformu’nun 12 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nden geri
çekilme tartışmalarına karşı yaptığı eylemde gözaltına alınan 33 kadın hakkında açılan
davanın ilk duruşması Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. “2911 sayılı gösteri
ve yürüyüş kanununa muhalefet” gerekçesiyle haklarında 3’er yıla kadar hapis cezası istenen
kadınların yargılanmasına 26 Kasım’da devam edilecek.

İstanbul Sözleşmesi’ni, savundukları için yargılanan 33 kadının duruşması öncesi Ankara
Adliyesi’nde bir basın açıklaması yapan Ankara Kadın Platformu üyelerine polis saldırdı.
"Pandemi" bahanesi ile açıklama yapılmasına izin vermeyen polis, çok sayıda kadını darp
ederek gözaltına aldı. Müdahale sırasında Jin News muhabiri Dilan Babayiğit’in telefonuna
el konulurken,  Mezopotamya Ajansı muhabiri Hakan Yalçın darp edildi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun (EŞİK) çağrısıyla İstanbul Maltepe’de yapılan "İstanbul
Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" mitinginin bitiminin ardından alandan çıkan 6 kadın, polis
tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest
bırakıldı.

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2981/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-haziran-2021-raporu


LGBTİ+ bireylere yönelik
sistematik devlet şiddeti artıyor...

Onur Haftası etkinlikleri 2021 yılında da
yasak ve engellemelerin hedefindeydi…
İzmir’de bir araya gelen LGBTİ+
aktivistlerinin yürüyüş yapması polis
tarafından engellendi. Heybeliada’da
gerçekleşecek etkinlikler de, herhangi bir

yasaklama kararı olmamasına rağmen, polisin etkinlik mekanlarını tehditi yoluyla
engellendi.

Şişli Kaymakamlığı, Maçka Parkı'nda yapılması planlanan piknikle birlikte ilçe
sınırlarında 30 gün geçerli eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Polis, Maçka Parkı’nda
piknik yapanlara müdahale etti, 1 kişi gözaltına alındı. Gökkuşağı flamaları, bandanaları,
çantaları birçok ilde aktivistlerin eylem alanlarına alınmamasına gerekçe yapıldı.

26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan 19. İstanbul LGBTİ+ Onur
Yürüyüşü’nü Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne yapılan
başvuru reddedildi. İstanbul Onur Yürüyüşü düzenleme komitesinin 26 Haziran Cumartesi
günü 17:00’de Taksim’de gerçekleştirmek istediği yürüyüşe müdahale edildi; en az 25 kişi
gözaltına alındı. Polisin sert müdahalesinde AFP muhabiri Bülent Kılıç, boğazına
basılarak gözaltına alındı, gösteriyi takip eden başka çok sayıda basın mensubunun
görüntü alması engellendi.

Gözaltına alınanlar arasında, polis müdahalesine tepki gösteren yurttaşlar ve mahalle
sakinleri de var. Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde Onur Yürüyüşü için bir araya gelen
LGBTİ+ aktivistlere, basın açıklaması ardından yürüyüşe başlarken polis müdahale etti;
en az 20 kişi gözaltına alındı.



Şirkete, belediyeye,
üniversiteye kayyım

31 Mart yerel seçimlerinde HDP; 3
büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde
belediyesi olmak üzere toplamda 65
belediye kazandı. 1.230 belediye
meclis üyesi ve 101 il genel meclis

üyesi HDP listelerinden seçildi. Seçimlerden 4,5 ay kadar sonra, 19 Ağustos 2019’da
Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri’ne aynı anda kayyım atanarak
“2.Kayyım Süreci” başlamıştı. 47 belediyeye kayyım atandı, 18 belediye eş başkanı
tutuklandı, bine yakın kişi gözaltına alındı, 4 milyon 268 bin yurttaşın iradesi gasp edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında da onlarca
şirkete kayyım atandı. Artık AKP bürokrasisinde “kayyım atanmayı” mesleği edinenler
olduğu ve aynı kişilerin onlarca farklı şirket ve kuruma kayyım atanarak maaşa bağlandığı
biliniyor. Üniversite rektörlük seçimlerinin kaldırılması yerine, Cumhurbaşkanı’nın yeni
rektörleri ataması da artık “fiili kayyımlık” olarak değerlendirilebilir.

Kentsel dönüşüm projelerinde yerinden edilmeler ve mülk sahiplerinin düşük değerlerle
mülklerini satışa zorlanmaları da uzun yıllardır mağduriyet yaratmaya devam ediyor. Son
olarak İstanbul Tozkoparan sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için sokağa çıktılar;
eylemlerine polis müdahaleleri de olan bölge sakinlerinin evlerinin elektrik, doğalgaz ve su
şebekelerine erişimi engellendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü Melih Bulu'ya yönelik protestolara katılan en az 100
öğrencinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu kesildi. İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından Valiliğe gönderilen ve öğrencilere iletilen yazıda, İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü’nün yazısına istinaden kredi ve bursların kesildiği belirtildi. Öğrencilerin,
öğrenim kredisi borcunun Temmuz 2023’ten itibaren ödemeye başlaması istendi.

Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün, Ateş Alpar’ın fotoğraflarından oluşan
“onur” sergisi, kayyım rektör Melih Bulu tarafından engellendi. Boğaziçili öğrenciler
kampüste düzenledikleri Onur Yürüyüşü’nde, Bulu’nun yardımcısı Fazıl Önder Sönmez’in
kararıyla yasaklanan Ateş Alpar’ın fotoğraflarıyla yürüdü.

https://www.birgun.net/haber/tozkoparan-eylemde-burayi-betona-bogacaklar-349855

