
Türkiye’de İfade Özgürlüğü İhlalleri Raporu (11) 
Ağustos 2020  

 
Bu rapor, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişimin ortak 
çalışması ile hazırlanmış ve bir video konferans halinde yayınlanmıştır. 
 

 
1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahaleleri 

 
01: Ankara KHK ile ihraç edilmelerini protesto etmek ve işe geri dönme taleplerini ifade             
etmek için 1361 gündür Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak            
isteyen emekçileri polis yine engelledi. 
 
03: İstanbul Grup Yorum üzerindeki konser yasağının kaldırılması istemiyle Kadıköy’de         
yapılmak istenen basın açıklamasında polis 2 kişiyi gözaltına aldı.  
 
04: Siirt Eruh ilçesine bağlı 5 mahallede (Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu,          
Özlüpelit) “ askeri operasyon yapılacağı” gerekçesiyle 4 Ağustos 2020 tarihinde saat           
09.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
 
05: İstanbul Grup Yorum üyelerin Beykoz’da yaptıkları konser provasını polis bastı ve 6            
kişiyi gözaltına aldı. Aynı gün İdil Kültür Merkezi de basıldı. 6 gözaltı daha. 

05: İzmir: Kadın örgütleri, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek          

amacıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde buluştu. Polis yürüyüşü engelledi, 1 erkek 15 kadın            
darp edilerek gözaltına alındı. Şiddet gözaltı aracında da devam etti, kadınlar yaralandı.  
 
06: Düzce KHK ile ihraç edildiği işine dönmek için Valilik önünde eylem yapan Alev Şahin              
polisin müdahalesi ile gözaltına alındı. 
 
07: Adana ev baskınlarında aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi ve           
Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu 16 kişi (3’ü çocuk) gözaltına alındı. 

07: İzmir Tire’de 60 yaşında %81 engelli bir kişi ve oğlu, engelli maaşının neden             
yatmadığını sormak için gittikleri kaymakamlıkta görevli polis tarafından darp edildi.  
 
07: Urfa Valilik, kentte tüm eylem ve etkinlikleri 30 gün süreyle yasakladı.  
 
08: İstanbul Suruç aileleri İnisiyatifi’nin Taksim Hill Otel’de yapmayı planlıkları plaket          
töreni Beyoğlu kaymakamlığı tarafından yasaklandı.  
 
08: Mardin Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 2 mahalle ve bağlı mezralarda “askeri            
operasyon yapılacağı” gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
 
09: İstanbul Grup Yorum üyelerinin Yenikapı’da yapacağı konser polis tarafından         
engellendi. Polis, pankart açan 25 kişiyi gözaltına aldı.  
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11: Bitlis Valilik Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan 36 mahalle ve bağlı mezralarda            
ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.  
 
12: Ankara “Ankara Kadın Platformu” tarafından İstanbul Sözleşmesi’nden imza        
çekilmesi girişimini protesto etmek için yapılan basın açıklamasını polis engelledi. 
 

13: Bursa Osmangazi, Gemlik, Nilüfer ve İnegöl ilçelerindeki ev baskınlarında 5 kişi sosyal            

medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. 

13: Düzce Ankara’da yapılan ev baskınlarında Yüksel Caddesi’nde yapılan “İşimi Geri          
İstiyorum” eyleminin katılımcıları ve Düzce’de benzeri bir protesto düzenleyen toplamda 7           
kişi gözaltına alındı, 6sı tutuklandı. 
 
13: İstanbul Kadın gruplarının Akit Gazetesinin önünde İstanbul Sözleşmesi’nin        
uygulanması talebiyle yaptıkları basın açıklamasında polis 4 kadını gözaltına aldı.  
 
13: Mersin Ev baskınlarında 4 kişi ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’            
iddialarıyla gözaltına alındı. 

14: Aydın: Valilik, PKK’nin 15 Ağustos 1984'te Şemdinli ve Eruh’taki ilk silahlı           
saldırılarının yıldönümü nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 3 gün süreyle yasakladı. 
 
15: Antep Valilik, kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı.  
 
15: Tunceli Valilik, kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle            
yasakladı.  
 
16: Antalya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Merkez Kadın Sekreteri ve 2            
sendika üyesi Muş merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 2 kişi tutuklandı 
 
16: Muş Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
19: Hakkari Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
19: Şırnak Valilik, kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
20: Bursa Karacabey’de yerel “Yörem gazetesi” İmtiyaz Sahibi Şaban Önen 4 kişinin           
saldırısına uğradı. 
 
20: İstanbul Batman’da bir uzman çavuşun cinsel saldırısı sonrası yaşamına son veren           
İ.E., ile ilgili Taksim’de basın açıklaması yapan 4 kadını polis gözaltına aldı.  
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20: Van Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
24: İstanbul Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Ebru Timtik’in tutulduğu          
Bakırköy Sadri Konuk hastanesi önünde durumuna dikkat çekmek amacıyla nöbet eylemi           
yapan 10 kişi gözaltına alındı.  
 
25: Antalya Dim Medya Gazipaşa Temsilcisinin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından          
silahlı saldırı düzenlendi. 
 
25: Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti binası önünde park halinde bulunan cemiyete ait           
araca kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. 
 

27: İstanbul Ölüm orucunu sürdürürken yaşamın yitiren Ebru Timtik’in cenazesini almak          
için Adli Tıp’ın önünde bekleyen topluluğa ve gazetecilere polis biber gazı ve plastik mermiyle              
müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı. Haber yapmak isteyen gazeteciler engellendi. 
 
27: İstanbul Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın            
evi önünde basın açıklaması yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı.  
 
29 : Ankara Yenimahalle ilçesinde Batıkent Dayanışma Platformu tarafından       
uyuşturucuya karşı yapılan eylemi polis engelledi. 
 
29 : Ankara HDP Mamak ilçe örgütünün “Savaşa karşı barış, tecritte karşı özgürlük”           
etkinliğine ilişkin asılan pankartı Covid-19 kapsamında alınan tedbirler gerekçe gösterilerek          
kaldırıldı. 
 
29: İstanbul CHP Gençlik Kolları üyesi Mutlu yıldırım, sosyal medya hesabında Ebru           
Timtik ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef            
gösterildi,  evi polis tarafından basıldı.  
 
30 : Kırşehir Zafer Bayramı ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılmak           
istenen yürüyüş polis tarafından engellendi. 
 
31: İstanbul Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı hakkında yaptığı yorum nedeniyle          
Soylu tarafından hedef gösterilen milletvekilli Barış Atay, gece geç saatte, Kadıköy’de 4            
kişinin saldırısına uğradı, hafif yaralandı. 
 
 
2. Soruşturma, tutuklama ve yargılamalar 

03: Aydın Ölüm orucundaki Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın eylemine destek amacıyla açlık            

grevine giren bir kişi, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla            
gözaltına alındı. 
 
04: Batman Uzman çavuş M.O.’nun cinsel saldırısına maruz kalan İ.E. isimli kadının 16            
Temmuz 2020 tarihinde intihar ettiği olayla ilgili “Jiyan Haber” İnternet sitesine yayınlanan            
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haberler nedeniyle, gazete imtiyaz sahibi İdris Yayla hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa            
teşvik ve aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.  
 
06: Adana Emek Partisi (EMEP) üyeleri tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılan basın            
açıklamasına katılan 10 parti üyesi ve Evrensel gazetesi muhabiri Volkan Pekal hakkında            
‘çalışma hürriyetini engelleme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 
 
11: İstanbul Tutuklu bulunan HDP Parti Meclis eski üyesi Bülent Uyguner hakkında açılan            
dava 32. Ağır Ceza’da  devam etti, sanık tahliye edilmedi. 
 
13: Hakkari kent merkezi ile Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde DTK davasıyla           
ilgili düzenlenen ev baskınlarında, 13 kişi gözaltına alındı, 12’si tutuklandı.  
 
17: Denizli Sosyal medya üzerinden DHKP/C ve PKK/KCK propagandası yaptıkları          
iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. 
 
21:  İzmir Bayraklı’da PKK/KCK'ye üye olduğu iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı. 
 
25: Maraş Arif Kocabıyık isimli bir kişi sosyal medya paylaşımında ‘halkı kin ve            
düşmanlığa tahrik ettiği’ iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
26: Adıyaman “Gerger Fırat” adlı yerel gazetesinin haber müdürü Özgür Boğatekin,          
hakkında açılan davada verilen 1 yıl 15 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması             
üzerine cezaevine girdi. 

26: Muğla Bodrum’da Almanya doğumlu bir kadın, sosyal medyada İçişleri Bakanı          
Soylu'ya hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.  
 
27: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı hakkında bir TV programında deprem          
vergilerine dair yaptığı yorumda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hapis         
istemiyle iddianame hazırladı. 

27: İzmir PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.  
 
 
 
 

3. Diğer uygulamalar 
 

 
01 : İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sendika63, Artı Haber ve Kızılbayrak İnternet           
sitelerinde yer alan bir haber hakkında erişim engeli kararı verdi. 
 
03: İstanbul Adil Yargılanma talebiyle ölüm orucunu sürdüren Ebru Timtik’e cezaevi          
idaresi ve hastane yönetimine dilekçe yazması için kağıt kalem verilmedi.  
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04: İzmir Menemen T Tipi Hapishanesinde, dilekçeye yanıt vermeme, hücre cezası          
olmadığı halde hücreye kapatma, tedavi engeli uygulamaları sürüyor.  
 
13 : Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KRT TV kanalına 19 Haziran 2020’deki             
“Gündem Özel” programının konuğu olan Serdar Savaş’ın Covid-19 salgını sürecinde          
okulların açılmasına dair eleştirel ifadeleri nedeniyle idari para cezası verdi. 
 
13 : Ankara RTÜK Radyo Harman kanalına, konuk olarak katılan HDP Grup Başkanvekili           

Saruhan Oluç’un Türkiye’nin Suriye politikasını eleştiren ifadeleri nedeniyle yayın durdurma          

ve idari para cezası verdi. 

13 : Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Jinnews haber ajansı ve Özgürüz           

Radyo’nun web sitelerine erişimi engelledi. 

14 : Ankara İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2020 ile 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında toplam             

14 bin 186 sosyal medya hesabı hakkında çalışma yürütüldüğünü, 6 bin 743 sosyal medya              

kullanıcısı hakkında ise “terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik           

eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı            

operasyonu ve provokatif paylaşımlarda” bulundukları gerekçesiyle adli işlem başlattı.  

14 : Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, Sözcü ve Milli Gazete sitelerinde yer alan             

Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında haberlere erişimi engelledi.  

17 : Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın Diyanet           
İşleri Başkanlığı ile ilgili paylaşımına erişimi engelledi. 
 
17: İstanbul Anadolu 4. Sulh Hakimliği, Oda TV, Haber Sol ve Halk TV internet sitelerine,              
Milli savunma bakanı Hulusi Akar’ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişimi engelledi.  
 
19: İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından “Kanal İstanbul “ile ilgili köprülere asılan          
bilgilendirme afişleri polis tarafından söküldü.  
 
27 : Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Evrensel gazetesinin 25. yılına ilişkin             
videoyu yayınlayarak ‘terörü övmeyi teşvik etme, terör örgütlerini güçlü ve haklı gösterme’            
gerekçesiyle TELE1 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi. 
 

 

4. Yorum ve Öneriler 
 
TİHV (Coşkun Üsterci): 
 
İhlaller toplantı ve gösterilere kolluğun müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul           
Sözleşmesi için gösteri yapan kadınlar, Türkiyenin her yerinde şiddet kullanarak gözaltına           
alındılar. Sosyal medya üzerine yapılan işlemleri İçişleri Bakanlığı açıkladı. 15.000’e yakın           
kişi hakkında takibat açılmış, 6743 kişi hakkında, terörle ilişki gerekçesiyle işlem başlatılmış.            
İnternet sitelerine ve TV kanallarına hem erişim yasakları hem para cezaları sürüyor. Son             
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dönemlerde insan hakları savunucularına, politik kişilere, polis olduğu iddia edilen ama           
kimliği belirsiz kişiler tarafından gözaltına alınm, yahut kaçırılma ve ajanlık dayatması           
yapılıyor. Evrensel gazetesinin yerel muhabiri bu yönteme maruz kaldı. Durumun vahametini           
gösteren önemli bir örnek. 
 
Ankara (Osman İşçi):  
 
İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü bakımından Ağustos ayında yaşanan ihlallerin           
çeşitliliği bu alanı takip eden insan hakları örgütleri, basın kuruluşları ve meslek örgütlerinin             
de faaliyetlerin çeşitlendirmesi ve arttırması gerektiği ihtiyacını ortaya koyuyor. Kamu          
otoritelerinin yalnızca müdahale etmemek değil aynı zamanda bu hakların kullanımına ilişkin           
engelleyici faktörleri de ortadan kaldırması, devlet dışı aktörlerden kaynaklanan tehlikeyi          
önlemesi gerekir. 
 
Diyarbakır (Gurbet Yavuz): 
 
Uzunca bir süredir yaşadığımız Pandemi sürecinde devletten beklenen, insanları göz altına           
almaması, tutuklamaması iken tam tersi, hak ihlalleri artarak devam ediyor. Mesela           
cezaevlerindeki hak ihlallerini tesbit edemiyoruz. Her yerde olduğu gibi bu konuda da            
şeffaflık yok. Bilmiyoruz, kaç mahpusa Covit-19 bulaştı, kaçı tedavi altında, kaç kişi öldü?             
Artık yeni mücadele yöntemleri geliştirmek durumundayız. 
 
İstanbul (Leman Yurtsever): 
 
Kolluk güçlerinin basın açıklamalarına, yürüyüşlere müdahalesi, keyfi yasaklar sürüyor. Bu          
konuda özellikle “raporlama”, hak ihlallerini belgeleme, kamuoyunun gündemine getirme ve          
kampanyalar çok önemli. En ufak bir eleştiri “Cumhurbaşkanına, devlet yöneticilerine          
hakaret” sayılıyor. Bu yüzden bastırılmış, susturulmuş bir toplum var karşımızda. Onu           
harekete geçirecek mekanizmalar aktif hale getirmemiz gerekiyor. 
 
İzmir (Ahmet Çiçek): 
 
Bu ay özellikle kadın eylemlerinde yasaklar, engellemeler, gözaltılar çokça yaşandı. Gözaltına           
alışlardaki kaba şiddet, İHD ve TİHV’ye yapılan başvurulardan da tespit edildi. Hapishane            
başvurularında, tedaviye erişmedeki engellemelerin ve dilekçelere yanıt vermemelerin        
aynen devam ettiğini gördük. Başvurularımıza verilen cevaplar nerdeyse hepsi         
kopyala-yapıştır, birbirinin aynı: “İzlenmesine, adli ya da idari soruşturma açılmasına gerek           
yoktur” şeklinde. Bu, bize başvuran kişilerin bizim çalışmalarımıza karşı kuşku duymalarına           
da neden oluyor. Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM İnsan Hakları Komisyonunda           
birçok konunun görüşülmediğini açıkladı. Oraya yaptığımız başvurulara yanıt alabilmemiz         
çok nadir. Devlet, en azından bizim tüzel kişiliğimize saygı göstermek zorunda. 
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