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Merhaba,

Yaz ayları s�yaset�n, bürokras�n�n sak�n dönemler�d�r. Gel�n görün k� yaklaşan seç�m ve seç�m�n ne 
zaman olacağına �l�şk�n tartışmalar, ekonom�n�n g�d�şatı ve bu konuda atılan adımlar, tartışmalı yargı 
kararları, b�r türlü d�nmeyen d�plomat�k gel�şmeler derken 2022 yazı pek de sak�n geçmed�. Hal böyle 
olunca Denge ve Denetleme Bülten�’n�n merceğ�ne de pek çok gel�şme yansıdı. 

Denge ve Denetleme Ağı’nın Anayasa, Yasama, Yürütme, Yargı, Yerel Yönet�m, Medya, S�v�l Toplum 
Reform grupları �le b�rl�kte ve Toplumsal C�ns�yet Eylem Planımız çerçeves�nde ayrı ayrı ele aldığımız 
güncel gel�şmeler� denge ve denetleme ölçütler�yle değerlend�rmey� sürdürüyoruz. 

CHP'n�n sağlık çalışanlarına yönel�k ş�ddet�n önlenmes� amacıyla hazırladığı kanun tekl�f�, 
Danıştay'dan beklenen İstanbul Sözleşmes� kararı, �ptal ed�len KPSS, fest�val ve konserler�n 
�ptaller�yle �lg�l� son durumlar, Ağustos'ta gündeme oturan şarkıcı Gülşen'�n tutuklanması ve sonrası 
gel�şmeler, Türk�ye’n�n dört b�r yanından Ankara’ya gelen ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı (MEB) önünde 
basın açıklaması yapmak �steyen özel sektör öğretmenler�ne pol�s �z�n vermemes� üzer�ne yaşananlar 
ve tüm bu gel�şmelere da�r yapılan açıklamalarla karşınızdayız.

Sağlıklı �şleyen b�r denge denetleme s�stem�ne b�r adım daha yaklaşmak d�leğ�yle,

Key�fl� okumalar…

Ed�tör’den;

TEMMUZ
AĞUSTOS
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Danıştay İstanbul Sözleşmes� kararının 
�ptal� taleb�n� reddett� 

Danıştay 10. Da�res�, İstanbul Sözleşmes�’n�n 
fesh�ne �l�şk�n Cumhurbaşkanlığı kararının �ptal 
�stem�n� 2’ye karşı 3 oyla reddett�. Mahkeme, fes�h 
kararının Anayasa’ya uygun olduğunu savundu. 
Danıştay’ın dosyaları reddetmes�n�n ardından 
atılacak adımların hazırlıkları da yapıldı. Davacılar 
bu kararı Danıştay Dava Da�reler� Kurulu’na
taşıyacak. İdar� Dava Da�reler� Kurulu, esasa �l�şk�n 
başvurulara da ret kararı ver�rse Anayasa 
Mahkemes�’ne ‘Anayasa’ya aykırılık’ gerekçes�yle 
başvuru sürec� �şlet�lecek. Buradan da red sonucu 
çıkarsa �ç hukuk yolları tükenm�ş olacak. Böylece 
süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemes�’ne 
yapılacak b�reysel başvurular �le devam edecek.

Sağlıkta ş�ddet vakalarının özell�kle son 
dönemde hızlı şek�lde artması bu soruna 
çözüm bulunmasını gerekl� kılmaktadır. Ana 
muhalefet part�s�n�n bu toplumsal sorunun 
çözümüne �l�şk�n çağrısı Türk�ye’de yaşanan 
yoğun s�yas� kutuplaşma neden�yle kabul g 
örmem�şt�r ve AKP ve MHP m�lletvek�ller�n�n 
katılım sağlamaması dolayısıyla toplantı 
yapılamamıştır. Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� 
sağlıkta ş�ddet g�b� yaşanan temel sorunlara 
s�yas� part�ler�n ortak çözüm ürett�ğ� temel 
mecra olmalıdır. Bunun olab�lmes� �ç�n s�yas� 
part�ler arasında yaşanan kutuplaşmanın 
aşılması gerekmekted�r.

Danıştay’ın red kararı hukuk� açıdan b�rçok soru
gerekçes� detaylı �ncelend�ğ�nde Cumhurbaşkan
denet�m� açısından sorunludur. Daha da öneml�
�çer�s�nded�r. Örneğ�n Anayasada Cumhurbaşka
�l�şk�n olarak sınırlandırmakta ve �nsan haklarına

Danıştay’ın red kararı hukuk� açıdan b�rçok 
sorun barındırmaktadır. Öncel�kle, Danıştay 
kararının gerekçes� detaylı �ncelend�ğ�nde 
Cumhurbaşkanı kararlarının ve kanun 
hükmünde kararnameler�n�n denet�m� 
açısından sorunludur. Daha da öneml�s� karar 
Anayasadak� b�rçok maddeyle de çel�şk� 
�çer�s�nded�r. Örneğ�n Anayasada 
Cumhurbaşkanlığı kararnameler�n�n temel hak 
ve özgürlüklere �l�şk�n olarak sınırlandırmakta 
ve �nsan haklarına �l�şk�n uluslararası 
antlaşmaların cumhurbaşkanlığı 
kararnames�yle düzenlenemeyeceğ�n� 
bel�rt�lmekted�r. Ayrıca yasama ve yürütme 
erkler� arasındak� �şlevsel ayrılık açısından da 
İstanbul Sözleşmes�nden çek�lme kararı 
sorunludur. 

KPSS Sınavının İptal� 

31 Temmuz Pazar günü KPSS sınavının ardından 
bazı sınav sorularının Yed��kl�m Yayınev� 
yayınlarının soruları �le benzerl�ğ� olduğu �dd�a 
ed�ld�. İdd�alar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) 
tal�mat ver�lmes�n�n ardından �nceleme başlatıldı.
İncelemeler sonucu Yed��kl�m Yayınev�ne yönel�k 
Ankara Emn�yet Müdürlüğü Mal� Suçlarla Mücadele 
Şubes� ek�pler�nce operasyon düzenlend�. 31 
Temmuz Pazar günü yapılan KPSS GK-GY 
oturumları �ptal ed�ld�.

 

Sağlıklı �şleyen b�r denge ve denetleme 
s�stem�nde şeffaflık ve l�yakat yaşamsal 
öneme sah�p temel �lkelerd�r. Türk�ye’de son 
yıllarda kamu kurumlarında �şe alım süreçler� 
bu temel �lken�n oldukça tartışmalı hale 
geld�ğ� alanlar olmuştur. Özell�kle l�yakat
�lkes�n�n yer�ne get�r�lmes�nde oldukça öneml� 
b�r yere sah�p olan KPSS sınavı sürec�nde 
yaşananlar bu temel �lke üzer�nden 
değerlend�r�lmel� ve kamu kurumlarında 
l�yakat yen�den sağlanmalıdır.

CHP Mecl�s’� olağanüstü toplantıya 
çağırdı

Sağlık çalışanlarına yönel�k ş�ddet�n önlenmes� 
amacıyla 16 maddel�k b�r kanun tekl�f� hazırlayan 
CHP, tat�lde olan Mecl�s’� olağanüstü toplantıya 
çağırdı. CHP Grup Başkanvek�l� Özgür Özel, 
''Tüm s�yas� part�ler, sağlıkta ş�ddet konusundak� 
görüşler�n�, öner�ler�n� d�le get�rs�n'' ded� ve 
ardından da hazırladıkları 16 maddel�k kanun 
tekl�f�n�n görüşülmes�n� talep ett�kler�n� söyled�. 
CHP’n�n çağrısı üzer�ne Anayasa'nın 93 ve Mecl�s 
İçtüzüğü'nün 7'nc� maddeler� gereğ�nce Mecl�s 
Başkanı Mustafa Şentop Mecl�s’� toplantıya 
çağırdı ancak toplantı yeter sayısı 
sağlanamaması sebeb�yle b�rleş�m yapılamadı.



Vatandaşların temel hak ve özgürlükler�n�n
etk�l� b�r şek�lde korunması ve toplumdak�
uzlaşmazlıkların etk�l� çözümü �ç�n hukukun
üstünlüğü çerçeves�nde yargı erk�n�n
bağımsızlığı ve tarafsızlığı yaşamsaldır. Yargı
Reformu Stratej� Belges� ve İnsan Hakları
Eylem Planı çerçeves�nde hazırlanan 4. Yargı
Paket�, �çerd�ğ� b�rtakım olumlu
düzenlemelere rağmen, Türk�ye’de yargıya
�l�şk�n yapısal temel b�r sorun olan yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda
herhang� b�r olumlu düzenleme
�çermemekted�r. Kamuoyunda da sıkça
tartışılan ve katalog suçlara �l�şk�n “kuvvetl�
suç şüphes�n�n” somut del�llere
dayandırılması şartı da çocuk �st�smarı ve
c�nsel tac�z g�b� vakaların artışına neden olma
potans�yel�ne sah�p b�r düzenlemed�r. Kanun
yapma ve denet�m yönünden etk�n yasama
erk�n�n, gerek başkanlık, gerekse parlamenter
s�stemlerde yaşamsal olduğunu b�rçok kez
vurguladık. Tasarruf ve Mevduatı S�gorta
Fonu tarafından ş�rketlere kayyum atanması
uygulamasının üç sene uzatılması. Gözaltı
süreler�n�n 12 güne kadar uzatılab�lmes�ne
olanak veren düzenlemen�n geçerl�l�ğ�n�n b�r
yıl daha uzatılması. Terörle mücadele
kapsamında kamu görevl�ler�n�n görevden
�hracı, uzaklaştırılması, rütbeler�n�n ger�
alınması, mesleğe �l�şk�n ünvanların
kullanılmaması g�b� tedb�rler�n
uygulanmasının b�r yıl uzatılması
kamuoyunda tartışma yaratan maddeler oldu.

Fest�val ve şenl�k yasakları 

Bu yıl 20’nc�s� düzenlenmes� planlanan Munzur 
Kültür ve Doğa Fest�val�, Tuncel� Val�l�ğ�n�n sahne 
alacak grupları, fest�val yürüyüşünü yasaklaması 
g�b� kararlarının ardından tert�p kom�tes�nce �ptal 
ed�ld�. Munzur Kültür ve Doğa Fest�val�’n�n 
ardından Zeyt�nl� Rock Fest�val� ve M�lyonFest 
Feth�ye de val�l�k ve kaymakamlık kararlarıyla �ptal 
ed�ld�. 
B�rgün Gazetes� son 4 ayda yasaklanan etk�nl�kler� 
şu şek�lde sıraladı:
Esk�şeh�r’de düzenlenmes� planlanan Anadolu Fest
N�yaz� Koyuncu’nun İstanbul konser�
Apolas Lerm�’n�n Den�zl� ve İstanbul konserler�
Başkent Kültür Yolu Fest�val�’nde sahne alacak 
olan Ara Mal�k�an’ın konser�
Başkent Kültür Yolu Fest�val�’nde sahne alacak 
Güney Korel� Müz�syen M�rae’n�n konser�
Zonguldak’tak� Kozlu Müz�k Fest�val�
Ders�m’dek� Munzur Kültür ve Doğa Fest�val�
Kazdağı’nda düzenlenecek olan Kazdağı Ekoloj� 
Fest�val�
ODTÜ Uluslararası Bahar Şenl�ğ�
Aynur Doğan’ın Kocael� ve Bursa konserler�
Gökçeada’da yapılması planlanan Meryem Ana 
Panayırı
Muş’ta Met�n & Kemal Kahraman konser�
2005’ten bu yana yapılan Zeyt�nl� Rock Fest�val�

Şarkıcı Gülşen’�n tutukluluk ve ardından 
gelen ev haps� kararı

Şarkıcı Gülşen, konser�nde �mam hat�p l�sel�lere 
yönel�k sözler�nden dolayı "halkı k�n ve düşmanlığa 
tahr�k veya aşağılama" suçundan hakkında 
başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan 
sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahl�ye ed�ld�.

Türk�ye’de son dönemde sıkça gündeme gelen 
ve beled�ye ve val�l�kler tarafından alınan 
konser ve fest�val yasak kararlarının 
gerekçeler� �ncelend�ğ�nde somut b�r 
gerekçeyle karşılaşılamamaktadır. İptal ed�len 
konser ‘değer yargıları’ g�b� oldukça subjekt�f 
gerekçelerle �ptal ed�len konserler ve 
fest�valler Anayasanın 64. Maddes�yle de 
çel�şmekted�r. Bu şek�lde �ptal ed�len konserler 
ve fest�valler �ptaller�n s�yas� olarak alınan 
kararlar olduğu �zlen�m�n� kuvvetlend�rmekte 
ve toplumdak� kutuplaşmayı ve ötek�leşt�rmey� 
de arttırmaktadır. 

Gözaltına alma ve tutuklama ad�l b�r 
yargılanma �ç�n gerekl� ve zorunlu olduğu 
hallerde uygulanan tedb�rlerd�r. Gülşen�n tepk� 
toplayan ve kend�s�n�n de özür d�led�ğ� 
konuşması �ncelend�ğ�nde konuşmanın bell� b�r 
k�tleye yönel�k olmadığı, b�r k�ş�ye yönel�k 
yapıldığı ve ‘açık ve yakın b�r tehl�ke’ varlığı da 
oluşturmayan b�r konuşma olduğu açıktır. 
Sosyal medyada yayılan v�deo gerekçes�yle 
başvurulan tutuklama tedb�r� temel hak ve 
özgürlükler�n başında gelen �fade 
özgürlüğünün �hlal� n�tel�ğ�nded�r. Bu t�p
kanuna aykırı tutuklama ve gözaltı tedb�rler� 
alınan kararların hukuk� değ�l s�yas� sa�kl� 
kararlar olduğu �zlen�m�n� kuvvetlend�rmekte 
ve vatandaşların yargı kurumlarına olan 
güvenler�n� de olumsuz etk�lemekted�r. 



Pol�s, bakanlığa yürümek �steyen özel 
sektör öğretmenler�ne müdahale ett�

Türk�ye’n�n dört b�r yanından Ankara’ya gelen ve 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı (MEB) önünde basın 
açıklaması yapmak �steyen özel sektör 
öğretmenler�ne pol�s �z�n vermed�. Pol�s, �z�n 
ver�lmeyen basın açıklamasını Olgunlar Sokak’tak� 
Madenc� Anıtı’nın önünde yapma kararı alan 
öğretmenlere b�ber gazıyla müdahale ett�. Özel 
Sektör Öğretmenler� Send�kası Başkanı Eren 
Edebal�, 9 öğretmen�n gözaltına alındığını söyled�.

Toplantı ve göster� yürüyüşü temel b�r demokrat�k haktır. Bakanlık önünde basın açıklaması yapmak 
�steyen öğretmenlere yönel�k müdahale ve gözaltı tedb�rler� bu temel demokrat�k hakkın �hlal� 
n�tel�ğ�nded�r. Bununla beraber yapılmak �stenen basın açıklamasına yönel�k b�ber gazlı müdahale ve 
gözaltı uygulamaları orantısız ve k�ş� temel hak ve özgürlükler�n� engelley�c� uygulamalardır. 
Türk�ye’de son dönemde toplantı ve göster� yürüyüşü hakkına yönel�k kısıtlamalar demokras� 
açısından oldukça sorunludur. Vatandaşların ve çeş�tl� meslek gruplarının �kt�darı ve bazı 
uygulamaları protesto hakları temel b�r demokrat�k haktır.

Dedi ki;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Vel� Ağbaba

“B�r beled�ye başkanının Ağrı �l�nde sorunlu olduğu �nsanlara s�lah göstermes�, Türk�ye’n�n 
nasıl yönet�ld�ğ�n� göster�yor… Devlet�n bu çetelerden, mafya bozuntularından, 
meczuplardan b�r an önce kurtulması lazım. B�r beled�ye başkanı bunu yapıyorsa, İç�şler� 
Bakanı görev�n� yapmıyorsa, eyvah eyvah Türk�ye b�r hukuk devlet� olmaktan çıkmıştır” 

AK Part� Grup Başkanvek�l� Mah�r Ünal

“CHP'n�n Mecl�s’� olağanüstü toplantıya çağrısı nezakets�zl�kt�r. Bu çağrı h�çb�r part�yle 
�st�şare ed�lmeden yapılmıştır." 

Türk�ye Kadın Dernekler� Federasyonu Başkanı Canan Güllü

“İstanbul Sözleşmes�n�n fesh�ne �l�şk�n kararın çok açık b�r şek�lde Anayasa’ya aykırı. 
Taraflı, erkek yargının b�r örneğ�n� daha yaşıyoruz.”



BM Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel 
Raportörü Reem Alsalem
 "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini sözleşmeden çekilme kararını yeniden 
değerlendirmeye ve sözleşmeyi tanıyan ülkeler arasına tekrar katılmaya teşvik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan 
"FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; b�r de masanın altı var, yed�… Ş�md� d�kkat 
edersen�z, aynı anda heps� adeta aynı cümlelerle, aynı kel�melerle bunu tanımlamaya 
çalıştılar…. B�z durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM Başkanı olan 
arkadaşımızı da b�r zan altında bırakmak �stemem ama soruşturmaların hayırlı b�r net�ce 
vermes� noktasından hareketle kend�s�n� görevden almak suret�yle oraya hemen, 24 saat� 
bulmadan b�r arkadaşımızın atamasını yaptık."

Tuncel� Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet Maçoğlu 

“22 yıla yakındır bütün pans�yonlar, yürüyüşler stadyumlar açık �ken kapatılması aslında 
fest�val�n yasaklanması anlamına gelmekted�r. Bunun b�r yasaklama olarak görülmes� 
gerekmekted�r.” 

Müz�k Meslek B�rl�kler� (MSG, MESAM, MÜ-YAP, Muyorb�r)
"Unutmayalım k� devlet�m�z�n Anayasamızca tanımlanan görevler� arasında 'sanat 
faal�yetler�n� ve sanatçıyı korumak' da var. Son olarak bu bağlamda Zeyt�nl� Rock 
Fest�val�’n�n kaymakamlık tarafından yasaklanması da der�n b�r mağdur�yete yol açmıştır… 
S�z�, fest�valde sahne alacak b�nlerce müz�k emekç�s�n� ve a�leler�n�, konserlerden ev�ne 
ekmek götüren sektör b�leşenler�n�, fest�val� dört gözle bekleyen yüz b�nlerce müz�ksever� 
düşünerek kararınızı gözden geç�rmeye davet ed�yoruz''

DEVA Part�s� Genel Başkanı Al� Babacan
“Gülşen’�n sözler� �nc�t�c�yd�, kend�s� de kabul ett�. H�çb�r hakaret tasv�p ed�lemez. Ama 
bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı. Özür d�leyen b�r�ne ceza sopasıyla çullanan 
z�hn�yet ne adalet ne de merhamet sah�b�d�r. Tutuklu yargılama �st�sna olmalıdır.”

Ak Part� Sözcüsü Ömer Çel�k 
“Nefret üretmek b�r sanat dalı değ�ld�r. Nefret yaymak b�r sanatçı faal�yet� değ�ld�r. 
Toplumun bel�rl� b�r kes�m�n� “sapıklık” �dd�ası �le hedef almak ve Türk�ye’y� ayrıştırmaya 
çalışmak nefret suçudur ve �nsanlık ayıbıdır.”


