
Haziran 2020 Raporu 
 
 

1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi 
 
01 : Ankara Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ü anmak için           

Güvenpark’ta yapılmak istenen anma etkinliğine polis müdahale etti ve 21 kişiyi fiziksel            

şiddet kullanarak göz atına aldı.  

01 : Ankara KHK ile ihraç edilmelerini protesto etmek ve işe geri dönme taleplerini ifade             

etmek için 1301 gündür Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak            

isteyen emekçilere polis müdahale etti ve etkinlik alanından uzaklaştırdı. 

01: Artvin Hopa ilçesinde yapılan Metin Lokumcu anmasında atılan sloganlarda         
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla Halkevleri temsilcisi gün gözaltına alındı. 
  
01 : Hatay Samandağ ilçesinde evine yapılan polis baskını sırasında kalp krizi geçiren           
Edibe Özçelik’in yaşamını yitirmesi üzerine yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti ve            
1 kişiyi gözaltına aldı. 
 
02: Ankara Mamak Tuzluçayır mahallesinde Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü için         
yapılan eyleme polis müdahale etti, en az 10 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak ve ters              
kelepçeleyerek gözaltına aldı. 
 
02: İstanbul Kadıköy’de Covid 19 sırasında yaşanan polis şiddetini protesto etmek için           
basın açıklaması yapmak isteyenlere Kadıköy Kaymakamlığının yasak kararı gerekçe         
gösterilerek izin verilmedi. Polis 19 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.  
 
02: İstanbul Grup Yorum’un, Yenikapı Miting alanında 9 Ağustos’ta yapmak istediği          
konser başvurusu İstanbul valiliğince reddedildi.  
 
02: Van Ankara’da bıçaklı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Barış Çakan cinayetine            
ilişkin Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) tarafından yapılmak istenen           
basın açıklaması polis tarafından engellendi. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık ile            
polisler arasından bir süre tartışma yaşandı, bu sırada haber takibinde bulunan basın            
emekçileri de polis tarafından engellendi.  
 
03: Ankara Sağlık Sosyal ve Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) 3 üyesinin sürgün           
edilmesini protesto amacıyla sendikanın Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl           
Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasına polis valilik izni olmadığı gerekçesiyle          
müdahale etti. Ayrıca, gazetecilerin de görüntü almasını engelledi.  
 
03 : Ankara Şair Ahmet Telli hakkında kendi adına açılan bir sosyal medya hesabından            
yapılan paylaşımda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla soruşturma açıldı ve bu          
kapsamda polis ifade verdi. 
 
03: Bitlis Merkeze bağlı 9 köyde/mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma           
yasağı ilan edildi. 
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03: İstanbul Kadıköy-Eminönü Vapurunda “ Gülistan Doku Nerede” yazılı pankart açan          
iki  kadına polis müdahale ederek gözaltına aldı.  
 
04: İzmir KBG (Kadınlar Birlikte Güçlü) kadın dernekleri ve DİLGEŞ, cezaevlerindeki          
çocuklar ile ilgili bir sessiz yürüyüş ve basın açıklaması yapmak üzere Karşıyaka İzban             
önünde için toplandı. Güvenlik güçlerinin yürüyüş olursa herkesin gözaltına alınacağını          
söyleyerek tehdit etmesinden dolayı, sadece basın açıklaması yapılabildi. 
 
04: Diyarbakır HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın tutuklanması         
üzerine HDP İl merkezi önünde yapılan basın açıklamasına polis müdahale ederek engelledi. 
 
05: Ankara CHP ve HDP’den 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini protesto         
etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Güvenpark’a yürüyüş düzenleyen HDP’li          
milletvekillerine polis valilik izni olmadığı gerekçesiyle müdahale etti. 
 
05:        Hakkari         Tüm eylem ve etkinlikler valilik tarafından 15 gün süreyle yasaklandı.  
 
05: Mardin Ömerli ilçesinde bağlı 4 köyde/mahallede saat 03.00 itibarıyla ikinci bir            
duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi ama aynı gün saat 14.00 itibarıyla kaldırıldı.  
 
07 : Ankara Bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Barış Çakan’ın, öldürülme nedenin           

Kürtçe müzik dinlediği olduğu yönünde sosyal medya paylaşımlarında bulunan 36 kişi           

hakkında soruşturma başlatıldı. 

08: Ankara Tele 1 televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, Oda TV Ankara Haber            
Müdürü Müyesser Yıldız ve Ankara Havadis gazetesi yazarı ve DİSK’e bağlı Emekli-Sen eski             
Genel Başkanı Veli Büysülen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘askeri casusluk’          
iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. 
 
08: Bursa Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen maden         
zenginleştirme tesisine karşı mücadele eden 9 kişi maden şirketinin şikayeti üzerine           
gözaltına alındı. 
 
08: İstanbul Sözcü gazetesinin internet sayfasında yer alan bir habere İstanbul          
Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. 
 
08: Urfa Kent merkezi ve ilçelerinde yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikler           
Korona bahanesi ile 30 gün süreyle yasaklandı.  
 
 
 
09: Diyarbakır Polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, 6 kişi (Tutuklu Aileleri ile           
Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) Eşbaşkanı Mehmet Emin Güzel, yöneticisi Şafii Hayme ile           
üyeleri Leyla Ayaz, Abdulmenaf Kur, Müşeher Ülker, HDP Bağlar Belediye Meclis Üyesi Vahit             
Doğru) gözaltına alındı. TUAY-DER’in Kayapınar Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan binasına         
da baskın düzenlendi.  
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09: Gaziantep Kent merkezinde yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikler,         
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 gün süre ile yasaklandı duyuruldu. 
 
11: Batman HDP Beşiri İlçe Örgütü’ne polis tarafından baskın düzenlendi,         
eşbaşkanlar Hasan Şakar ve Şefika Çetin gözaltına alındı. Ertesi gün sevk edildikleri            
mahkemece serbest bırakıldılar.  
 
12: Ankara ABD Büyükelçiliği önünde yapılmak istenen “Nefes alamıyorum”        
eylemine valilik izni olmadığı gerekçesiyle müdahale eden polis 12 kişi fiziksel şiddet            
kullanarak gözaltına aldı. 
 
12: Ankara Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü önünde        
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından yapılan oturma eylemine polis          
tarafından “izinsiz olduğu” gerekçesiyle izin verilmedi. 
 
12: İstanbul Mehmet Nuri Deniz, sosyal yardım almak için gittiği Şişli          
Kaymakamlığında görevlilerin fiziksel, ırkçı ve psikolojik şiddetine maruz kaldı.  
 
13: Hakkari Kentteki tüm eylem ve etkinler ile kente giriş-çıkışlar 4 gün süre ile             
yasaklandı. Bahane yine pandemi. 
 
13: İstanbul HDP’nin yapacağı demokrasi yürüyüşü Edirne, Tekirdağ, Kırklareli,        
Kocaeli Valilikleri tarafından yasaklandı, görsel malzemeye el kondu. 
  
13: İstanbul İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin’e 2015 yılında yapmış olduğu            
sosyal medya paylaşımlarında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı. 
 
13: Siirt Eruh ilçesine bağlı 11 köyde/mahallede saat 16.00’dan itibaren sokağa          
çıkma yasağı ilan edildi. Yasak ertesi gün saat 18.00'da kaldırıldı.  
 
13: Van Kentteki tüm eylemler ve etkinlikler, ayrıca şehre giriş-çıkışlar          
yasaklandı. Corona bahanesine dayandırılan yasaklama için bir süre verilmedi.  
 
14: İstanbul Bağımsız Devrimci Sınıf Platformunun Gebze yapmak istediği basın         
açıklamasına polis müdahale etti. 13 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak ve ters kelepçe takarak             
gözaltına aldı.  
 
15: Ankara 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında yaralananlar AKP Genel          
Merkezi önünde, toplanan bağışların kendilerine ulaştırılmadığı ve verilen sözlerin         
tutulmadığı gerekçesiyle etkinlik düzenlemek isterken polis cop ve biber gazıyla müdahale           
etti. 
 
 
15: Batman Valilik, 15-20 Haziran 2020 tarihleri arasında açık alanlarda yapılması         
planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarına gelen           
şahısların ve araçların girişlerinin ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan         
eylem/etkinliklere katılım amacı ile çıkışlarının yasaklandığını ilan etti. Bahane yine pandemi           
ama gerçek, HDP’nin Ankara yürüyüşünü engellemek. 
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15: Diyarbakır HDP’nin Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya başlattığı “Darbeye Karşı         
Demokrasi Yürüyüşü”ne Bismil ilçesinde polis tarafından biber gazıyla müdahalede bulundu.  
 
15: İzmir HDP’nin “ Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” nün Ege Bölgesi startında il              
binası önünde yapılmak istenen basın açıklaması kolluk ablukasında zorlukla yapılabildi.          
Valilik İstanbul yönüne gitmeyi yasakladı.  
 
15: Şırnak Koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçe gösterilerek kentte yapılması        
planlanan tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.  
 
15: Van HDP’nin Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya başlattığı “Darbeye Karşı         
Demokrasi Yürüyüşü”ne AVM civarında polis müdahale etti.  
 
16: Mardin Valilik, kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün           
süreyle izne bağlandığını duyurdu.  
 
17: Bingöl HDP Bingöl İl Örgütü yöneticilerinin “Darbeye karşı demokrasi         
yürüyüşüne” katılmak üzere gitmek Diyarbakır’a gitmeleri “Valilik yasağı” gerekçe         
gösterilerek engellendi. Diyarbakır il sınırında bulunan Abalı polis noktasında 3 buçuk saat            
bekletilen ve 7 kontrol noktasında da durdurulan partililer geri dönmek zorunda kaldı.  
 
17: Şırnak HDP’nin Hakkari ve Edirne'den başlattığı "Darbeye karşı demokrasi        
yürüyüşü" için Şırnak ve ilçelerinden Diyarbakır'a yola çıkan partililer, "15 ve 20 Haziran             
tarihlerinde kentten çıkış yasak" ve "Seyahat belgesi yok" gerekçeleriyle engellendi. Yerine           
kayyım atanan İdil Belediyesi eşbaşkanları Murat Şen ve Songül Erdem'in araçlarının önü,            
İdil yolu üzerindeki Pınarbaşı mevkiindeki kontrol noktasında kesildi. Eşbaşkanların         
geçişine, "seyahat belgesi yok" gerekçesiyle izin verilmedi. HDP İl Örgütü yöneticileri ise,            
kent merkezindeki kontrol noktasında durduruldu.  
 
19: İstanbul Ekşi Sözlük internet sitesinde “Emine Erdoğan’ın çantası”, “Bilal’e        
anlatır gibi anlatmak” başlıklı 6 yazıya Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim             
engeli getirildi. 
 
19: Bitlis Tatvan ilçesinde bağlı 15 köyde/mahallede saat 06.30 itibarıyla ikinci         
bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  
 
22: Ankara Barolarla ilgili yeni yasal düzenleme planına karşı “Savunma Yürüyor”         
sloganıyla baro başkanlarının Ankara’ya yürüyüşü kentin girişinde polis tarafından         
engellendi. 
 
23: İstanbul Basın İlan Kurumu, Ragıp Zarakolu’nun Evrensel gazetesinde       
yayımlanan “Makus Kaderden Kaçış Yok ” yazısı nedeniyle gazeteye 45 gün süreyle resmi ilan              
kesilme cezası verdi.  
 
24: İstanbul Beşiktaş’ta “Kıdem Tazminatına Dokunma” pankartı asan Emekçi Hareket         
Partisi  EHP  üyelerine polis müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı. 
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25: İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, HalkTV,          
sol.org, gerçekgündem, twitter.com.patronlar, twitter.com/MTanal internet sitelerine erişim       
engeli getirildi.  
 
29: İzmir Valilik, il sınırları içindeki tüm sağlık kurumları ve binalarında toplantı, gösteri,            
eylem ve etkinlikleri yasakladı. 
 
30: İzmir Avukatlık Kanunu'nda yapılmak istenen değişiklikleri protesto etmek isteyen         
avukatlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir basın açıklaması yapmak amacıyla Baro önünde          
toplandı. Sokağı panzerler ve çevik kuvvet yığınağı ile kapatan polis, yürüyüşü engelledi. 
 
 

2. Soruşturmalar, Yargılamalar 
 
 
01: Artvin Hopa ilçesinde yapılan Metin Lokumcu anmasında atılan sloganlarda         
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla Halkevleri temsilcisi gün gözaltına alındı. 
 
04: Antalya Tiyatro sanatçısı Haldun Açıksözlü ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek’        
iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
04: İzmir Merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden korsan müzik yapıldığı            
görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu           
Özdemir hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan açılan davada 1             
yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. İlk duruşma 17 Eylül’de. 
 
05: Diyarbakır Gazeteci Lezgin Akdeniz hakkında, “Ayrımcılık virüs dinlemedi: Camiler         
dezenfekte edildi, cemevi ve kiliseler edilmedi” başlıklı haberi nedeniyle soruşturma açıldı..  
 
05: İzmir  Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında geçmiş yıllardaki sosyal medya           
paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesi ile soruşturma açıldı.  
 
09: Iğdır 27 Mart’ta "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandıktan          
sonra yerine kayyım atanan Halfeli Belediye Eşbaşkanı Hasan Safa 1. Ağır Ceza Mahkemesi             
tarafından tek celsede 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.  
 
15: Denizli’de, sosyal medyada PKK/KCK ve MLKP propagandası iddiası ile 9 kişi gözaltına             
alındı. 
 
17: Diyarbakır 11'inci Ağır Mahkemesi, Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel         
Başkanı Lütfü Baksi’ye “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.  
 
17: Diyarbakır 11'inci Ağır Mahkemesi Jinnews muhabiri Beritan Canözer'in  2013 ile          
2016 yılları arasında  sosyal medya hesaplarında beğendiği gönderiler gerekçesiyle  “örgüt          
propagandası”   yaptığına  kanaat getirerek 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.  
 
17: Van Van 7. Ağırceza Mahkemesi, 8 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınıp, yerlerine            
kayyım atanan ve 11 Kasım'da tutuklanan İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanları Şehsade Kurt ve            
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Azim Yacan hakkında kararını verdi. Yacan'a "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 7 yıl 3 ay, Kurt'a ise               
aynı iddiayla 6 yıl 3 ay hapis. Kurt tahliye edildi, Yacan'ın tutukluluğu sürüyor.  
 
18: İstanbul “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesiyle Kemerburgaz         
Üniversitesinde akademisyen Lütfiye Bozdağ’a verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının bozulması            
üzerine dava 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü, beraatle sonuçlandı 
  
18: İstanbul Avrupa Alevi Birlikleri Konferedasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker,         
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada Anadolu 21. Asliye Ceza          
mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı, ceza 7.000 TL para cezasına             
dönüştürüldü.  
 
18: Diyarbakır Kürt şarkıcı Azad Bedran, “Partizan” adlı şarkısına çektiği klip,          
konserlerinde söylediği türküler ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda "örgüt          
propagandası” yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 8. Ağır Ceza Mahkemesi          
tarafından “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla, artırım hükümleri de uygulanarak 3          
yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
22: Denizli, Sosyal medyada PKK/KCK propagandası gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. 
 
23: İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları          
gerekçe gösterilerek 37. Ağır Ceza’da açılan davada, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün verilen hapis                
cezası Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı. 
 
23: İzmir   Sosyal medyada PKK propagandası gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı. 
 
23: Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen tren kazasıyla ilgili açılan davanın duruşması          
sırasında fotoğraf çektiği gerekçesiyle hakkında dava açılan gazeteci Rıfat Dogan’ın davası 4.            
Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma 8 Aralık tarihine ertelendi.  
 
24: Ankara Aralarında gazeteciler ve İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen’in de olduğu 11            

kişi hakkında TSK’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve             

yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın          

duruşmasına devam edildi. Bir sonraki duruşma 25 Kasım 2020’de. 

24: İstanbul 34. Ağır ceza mahkemesi, Libya’da öldürülen mit mensubunun bilgilerini ifşa           
ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan gazetecilerden Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın           
Keser’in tahliyesine, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluğunun devamına           
karar verdi.  
 
24: İstanbul Evrensel gazetesi yazarı Erdal İmrek’in “Parıl Parıl Parlıyordu Hermes          
çanta” yazısında, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın           
duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Savcı İmrek hakkında 2 yıl cezai             
stedi.  
 
24: İstanbul Die Welt Gazetesi’nin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel hakkında “örgüt          
propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddialarıyla açılan davaya 32.             
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma 16 Temmuz’a ertelendi. 
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25: İstanbul 4 gazeteci hakkında “örgüte üye olmak” ve “örgüte yardım etmek”           
suçlamasıyla 4. Ağır Ceza’da açılan davada mahkeme, Teymen Öztürk ve Faruk Öztürk’ün adli             
kontrol şartıyla tahliyesine, Ferda Yılmazoğlu ve Seyhan Çiçekli’nin tutukluluğuna karar verdi.  
 
25: İstanbul Gazeteci Sabiha Temizkan hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan         
dava 22 Eylül’e ertelendi. 
  
25: İstanbul DİHA Haber müdürü Ömer Çelik, Metin Yoksu, Diken Haber portalı eski            
editörü Tunca Öğreten, Birgün gazetesi çalışanı Mahir Kanat, Yolculuk gazetesi eski yazıişleri            
Müdürü Eray Sargın ve ETHA Ajansı haber Müdürü Derya Okatan hakkında açılan davanın             
duruşması 29 Ağır Ceza mahkemesinde devam ediyor. Gelecek duruşma 15 Aralık’ta. 
 

26: Ankara Emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok hakkında 15 Temmuz darbe girişimi ve             

dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe           

gösterilerek 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme Üçok’a verdiği 6 ay 7             

günlük hapis cezasını erteledi. 

29: Denizli Sosyal medyada PKK/KCK, THKP/C ve DEV-YOL propagandası iddiasıyla 2 kişi            
gözaltına alındı.  
 

 
3. Diğer uygulamalar: 

 
 
01 : Adana Seyhan ilçesinde İbrahim Kaypakkaya için yapılan anmaya katıldıkları         

iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi gözaltına alındıktan sonra TEM şubesinde          
“Yaptığınız eylemlere dikkat edin. Bir dahaki gelişinizde TEM’den kolay         
çıkamazsınız” denilerek tehdit edildi. 

 
03 : Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı’nın hakkında haber yapan gazetecileri “Adalet         

gereğini yapmazsa ben yapacağım. Herkese gereğini yapacağım. Kimse sokakta         
rahat dolaşamayacak” diyerek tehdit ettiği belirtildi. 

 
04 : Ankara HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Musa          

Farisoğulları ve CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekillikleri        
haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının TBMM Genel Kurulu’nda       
okunmasının ardından düşürüldü. 

 
09 : Ankara Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ Ankara’da bulunan evinin posta             

kutusuna mermi bırakılarak tehdit edildiği bilgisini paylaştı. 
 

14: Ankara Adana (15 gün), Bursa (7 gün), Samsun (7 gün), Antalya (7 gün) valilikleri              
kente giriş-çıkışları ve açık alan etkinliklerini yasakladı. 
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16: Ankara   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) talebi üzerine 

mahkeme kararıyla www.ozguruzbiz20.org internet sitesine ve bu site 

üzerinden yayın yapan Özgürüz Radyo’ya erişim engeli getirildi. 

16: Ankara Bala Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile https://www.sozcu.com.tr/ internet         

sitesinde yer alan bir habere erişim engeli getirildi. 

16: İstanbul Bakırköy Cezaevinde kadın tutukluların maruz kaldıkları hak ihlallerine son          
verilmesi amacıyla Bakanlıklara ve hak örgütlerine yazdıkları dilekçeler cezaevi idaresi          
tarafından engellendi.  

 
16: İstanbul Silivri Cezaevinde tutulan F.A isimli mahpusa, HDP Milletvekili Ö. Faruk            

Gergerlioğlu’na maruz kaldığı hak ihlallerini içeren yazdığı mektup nedeniyle disiplin          
soruşturması açıldı.  

 
16: Kocaeli Ev baskınlarında BDSP’ye (Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu) yönelik          

soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.  
 
16: Mersin Valilik parti binalarının önünde veya içinde düzenlenecek ve 50 kişiyi           

geçmeyecek basın açıklamaları hariç il genelindeki tüm açık hava etkinliklerini          
yasakladığını duyurdu. 

 
28: Ankara HDP, CHP ve İYİ Parti’den 13 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının          

kaldırılması talebiyle hazırlanan 16 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.  

28: Kocaeli Gebze Kadın cezaevinde mahpuslara gönderilen mektuplar idare tarafından         
engellendi ve mahpuslar sosyal haklarından mahrum edildi.  

 

 
 

4. Yorum ve Öneriler 
 
 
Ankara:  
 
Etkinliğe izin verilmemesi, yasaklanması ve kolluk müdahalesinin hemen her konudaki          
etkinliğe uygulandığını görüyoruz. Bu durum, kamusal alanın kullanılmasının giderek arttığını          
ortaya koymaktadır. Bu kısıtlamaların mevzuat, uygulama vb. yönlerini bütüncül incelemek          
ve eksikliklerin, aksamaların olduğu kısımlara yönelik kapsamlı öneriler sunmak gerekiyor. Bu           
dönemde gerek kolluk görevlilerinin gerekse diğer kişilerin tehdit ettiği vakaların da arttığı            
görülmektedir. Kanunda her suçun yaptırımı tanımlanmıştır. Dolayısıyla, şayet ortada bir suç           
varsa buna ilişkin müdahale nettir. Yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmeyen her türlü          
müdahale kişilerin yaşam alanını daraltmaktadır ve etkili, kapsamlı, hızlı bir soruşturmayı           
gerektirmektedir. Bu noktada, ilgili kamu otoritelerinin sorumluluğun yerine getirerek         
soruşturma açması ve böylece tehdit gibi yöntemlere başvuranların yasalardan üstün          
olmadığının gösterilmesi gerekmektedir. İnsan hakları örgütlerinin, savunucularının ve bu         
ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkı alanlarında faaliyet yürüten gazetecilerin,          
avukatların vb. böylesi süreçleri yakında takip etmesi de yararlı olacaktır. 
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İzmir:  
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan asistan hekimler, işçi, kamu emekçisi,          
hekim…10 örgütün kendilerine dayatılan iş yükünü protesto etmek ve ayrımsız bütün sağlık            
çalışanlarına vaat edilen ödemelerin, ek ödemelerin yapılmasını ve uygulamada hakkaniyet          
talep etmek için yaklaşık…. Gündür her gün 12.30’da bireysel korunma alanlarına dikkat            
ederek yaptıkları basın açıklaması 29.06.2020 tarihli İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile covid19            
bahane edilerek yasaklanmıştır. 9 Eylül Rektörü ile konuşmak isteyen sağlıkçıların taleplerine           
olumlu yanıt verilmemiştir. 
  
HDP’nin yapmak istediği yürüyüşte Edirne’ye gitmeleri de aynı gerekçelerle yasaklanmıştır.  
Bu durum, yönetenlerin covid 19’u yasaklama gerekçesi olarak kullandığını göstermektedir. 
Herkesin “normalleştirildiği” bir ortamda “işine gelmeyen durumları” yasaklamak bir         
fırsatçılıktır. Bu yasaklamalarla insan hakları tamamen askıya alınmaya başlanmıştır. 
Eğer amaç gerçekten bulaşıyı engellemek ise yapılması gereken bu yönlü uygulamalar           
olmalıdır. Sadece açıklamaları yasaklamak, bulaşıyı kullanmaktır. 
 
DİKKAT: 
 
İstanbul ve Diyarbakır, raporlarında bu bölüm için bir şey yazmadıkları halde, çekimde            
konuştular. 
TİHV de aynı şekilde. 
Bu nedenle bu bölümde onları yorumları eksik. 
 
Siz altyazılar için önce deşifre ediyorsunuz, bu nedenle aynı işi bir de ben yapmadım. 
Ama deşifre metinlerini (TR) bana yollarsanız, yazılı raporları da hazı ederim. 
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