
Eylül 2020 Raporu 
 
 

1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahaleleri 
 
01: Ankara Eylül Dünya Barış Gününde Gar önünde (HDP) tarafından yapılmak istenen 
“Barış Zinciri” eylemi ve görüntülemek isteyen gazeteciler engellendl. 
 
01: Ankara, KHK ile ihraç edilenlerin 1393 gündür Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları 
Anıtı önünde yaptıkları basın açıklamasını polis fiziksel şiddet kullanarak engelledi.  
 
01 :      Antalya Valilik, her türlü toplantı ve eylemi 7 gün süre ile yasakladı.  
 
01: Diyarbakır Dünya Barış Gününde HDP tarafından Dağkapı’dan Urfa Kapıya kadar          
sürecek “Barış zinciri”ni polis Valiliğin pandemi kararını gerekçe göstererek engelledi. 
 
01: Edirne F Tipi cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş çocuklarıyla görüştürülmedi.  
 
01: İstanbul  Cumhurbaşkanının Üsküdar’da ki evinin önünde ölüm oruçlarında dikkat 
çekmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 1 gözaltı.  
 
01:  İstanbul  Dünya Barış gününde Sancaktepe-Sarıgazi mahallesinde yapılan basın 
açıklamasına polis müdahale etti, 18 gözaltı. 
 
01: Urfa Dünya Barış Gününde “Barış zinciri” eylemi polis tarafından engellendi. 6 HDPli            
gözaltına alındı.  
 
01: Van Dünya Barış Gününde HDP tarafından hazırlanan “Barış zinciri” eylemine polis,           
valilik yasağı gerekçesiyle engel oldu. 
 
02:  İstanbul  Valilik, Türkiye Komünist Hareketi’nin Kartal’da yapmak istediği 100. 
Kuruluş etkinliğini, COVİD 19 gerekçesiyle yasakladı. 
 
03: İstanbul  Anadolu 7 Sulh Ceza Hakimliği, https://t24,  https://ankahaber, 
https://ilerihaber.org.tr sitelerine erişimi, Bilal Erdoğan’ın arkadaşı tarafından TMSF ‘ye ait 
bir arazinin alınmasına ilişkin haber nedeniyle engelledi. 
 
04: İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hâkimliği, https://eksisozluk.com sitesine, komşusunun 
köpeğini öldürdüğü iddia edilen kişiyle ilgili haber nedeniyle erişim engeli getirdi. 
 
06: Bitlis Valilik Merkez ilçesi sınırlarında bulunan 24 mahalle ve bağlı mezrada ikinci bir              
emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. 
 
06: İstanbul Ümraniye 1 Mayıs mahallesinde, “1 Mayıs Mahallesi 2 Eylül festivali” 
yürüyüşüne müdahale eden polis, 39 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 
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06: Urfa Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle             
yasakladı. 
 
07: Ankara KHK ile işlerinden atılan kamu emekçilerinin Sakarya Caddesi’ndeki basın          
açıklamasına polis müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
07: Dersim Gülistan Doku’nun bulunması ve şüphelilerin yargılanması için ailenin          
başlattığı oturma eylemine polis müdahale etti, Bedriye ve Aygül Doku’yu darp ederek            
gözaltına aldı. 
 
08: İzmir:   ESP, HDP ve HDK’nin yurt genelinde Ezilenlerin Sosyalist Partisi ESP’ye yönelik 
gözaltıları kınamak için yapacakları basın açıklaması polisçe engellendi. 
 
11: Mardin Artuklu ilçesine bağlı Girharrîn (Ortaköy) mahallesinde Dicle Elektrik Dağıtım          
AŞ. uygulamalarına karşı yapılan protestoya  jandarma biber gazıyla müdahale etti.  8 gözaltı.  
 
12: Ankara Valilik, Devrimci 78’liler Federasyonu’nun 12 Eylül 1980 darbesini protesto 
etmek için ABD Büyükelçiliği önündeki basın açıklamasını Covid-19 gerekçesiyle yasakladı. 
 
13: İstanbul Cudi dağında süren orman yangınlarına dikkat çekmek için Kadıköy’de 
yapılan basın açıklaması, polis tarafından COVİD 19 gerekçesiyle engellendi.  
 
14: İstanbul Açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin COVİD 19 
gerekçesiyle yasaklanmasını İstanbul Valiliği önünde protesto edenlere müdahale eden 
polis, 5 gazeteciyi gözaltına aldı. 
 
14:      Dersim Valilik, tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. 
 
15 : Antalya Türkiye İşçi Partisi (TİP) Edirne Uzunköprü ilçe yöneticisi Enes Keskin, sosyal 
medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı, yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 
  
15 : Hatay  Evine yapılan polis baskını sırasında kalp krizi geçiren Edibe Özçelik 20 Ocak 
2020 ‘de yaşamını yitirmişti. Bu nedenle yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis bir 
kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.  
 
15: İstanbul Tabip Odası’nın Çapa Tıp Fakültesi’nden Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 
önüne kadar yapmak istedikleri yürüyüş, Fatih Kaymakamlığı’nın COVİD 19 kararı 
gerekçesiyle engellendi.  
 
16 : Hatay Samandağ’da evine yapılan baskın sırasında kalp krizi geçiren Edibe Özçelik’in 
20 Ocak 2020 tarihinde yaşamını yitirmesi üzerine Abdullah Cömert Parkı’nda yapılan basın 
açıklamasına müdahale eden polis bir kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.  
 
17 : Ankara Polis, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okulların açılmasına ilişkin görüşme yapmak 
için gelen öğretmenlerin binaya alınmamasını protesto etmek için Eğitim ve Bilim Emekçileri 
Sendikası (Eğitim-Sen) tarafından bina önünde yapılmak istenen basın açıklamasını engelledi. 
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17 : İstanbul  Maaşları ve tazminatları ödenmeden işten çıkarılan BİMEKS işçilerinin, 
şirket sahibinin ders verdiği Boğaziçi üniversitesi önünde yaptıkları basın açıklamasında polis, 
fiziksel şiddet kullanarak 20 kişiyi gözaltına aldı.  
 
20: İstanbul “Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu” tarafından Yeniköy’de yapılmak 
istenen yürüyüş İçişleri Bakanlığınca yasaklandı. 
 
20:  İstanbul “Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu”nun Kadıköy’de yapılan basın 
açıklaması sonrasında 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 
 
20:        Van Valilik, tüm eylem ve etkinlikleri 16 gün süreyle bir daha yasakladı. 
 
21: Batman İstanbul Sözleşmesi’ne destek için HDP Kadın ve Genç Kadın Meclisleri             
tarafından düzenlenen eyleme polis müdahale etti, 6 kadını gözaltına aldı, ’Kabahatler           
Kanunu’ndan her birine ayrı ayrı 395 TL para cezası kesildi. 
 
22:       Batman Valilik tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı.  
 
22: Çanakkale Kaz dağlarında altın madeni işletmesine karşı sürdürülen doğa nöbetine 
yapılan jandarma baskınında 4 kişi gözaltına alındı. 
 
22:        Siirt  Valilik, tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı. 
 
25: Ankara  Hazırladıkları raporu Milli Eğitim Bakanlığı’na vermek isteyen Halkevi 
üyelerine polis müdahale etti. Genel Başkan Nebiye Merttürk dahil 6 kişiyi fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. 
 
25: İstanbul  Bakırköy Cezaevinde görevden alınan doktorun yerine yapılan atamayla 
ilgili yaptıkları haber dolaysıyla  https://Cumhuriyet.com.tr ve https://www.diken.com.tr 
internet sitelerine erişim engeli getirildi. 
 
28:        Kars Valilik, tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. 
 
29:       Dersim Valilik, tüm eylem ve etkinliklerin15 gün süreyle yasakladı. 
 
29: Kocaeli   Polis, Gebze HDP üye ve yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek 
amacıyla yapılan basın açıklamasını, kaymakamlığın kararını gerekçe göstererek engelledi.  
 
29: Mardin Polis, HDP İl Örgütünün, parti yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki           
olarak yapmak istediği basın açıklamasını engelledi. 
 
30:        Kars Ayhan Bilgen’ in gözaltına alınması sonrasında HDP’lilerin kente girişi engellendi. 

 
 

 
 

3 
 
 

https://cumhuriyet.com.tr/
https://www.diken.com.tr/


 
 
 

2. Soruşturmalar, Tutuklamalar, Yargılamalar 
 

 
02: İstanbul  Rudaw Tv muhabiri Rawin Strek 34. Ağır Ceza tarafından yurtdışı yasağı 
konularak tahliye edildi. 
 
03: İstanbul  Diken sitesinin kurucusu Harun Simavi, Yayın yönetmeni Erdal Güven ve 
yazı işleri eski müdürü Semin Sezerer hakkında Fuat Avni mesajlarına yer verildiği 
gerekçesiyle 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava beraat ile sonuçlandı. 
 
04: Şırnak Mezopotamya Ajansı Cizre muhabiri Gökhan Altay hakkında 2014 ile 2018            
yılları arasında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı         
tarafından  “örgüt propagandası” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 
 
07: Muğla/ Bodrum: Sosyal medya mesajlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 
hakaret iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. 
 
08: Denizli: İran’da zorunlu başörtüsü yasasını protesto ettiği için hakkında kesinleşmiş 
hapis cezası bulunduğu belirtilen aktivist Meryem Şeriatmedari, İran’a iade edilmek üzere 
gözaltına alındı.  
 
08: İstanbul Etkin Haber Ajansı muhabiri Serdal Işık, sosyal medya hesabından yapılan 
paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. 
 
09: İstanbul  Yeniyaşam gazetesinden Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Kese, Oda TV den 
Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağrıel, 
haklarında; Libya’da hayatını kaybeden MİT personeli ile ilgili yaptıkları haberler nedeniyle 
açılan davada 34 Ağır Ceza Mahkemesi , Aydın Keser, ve Ferhat Çelik’i 4 yıl 8 ay hapis 
cezasına mahkum etti. Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan’ı, tutukluk süresini göz 
önünde bulundurarak adli kontrol ve yurtdışı yasağı koyarak serbest bıraktı.  
 
09: İstanbul  ETHA editörü Seniha Şahin ve muhabir Pınar Gayip’in aralarında bulunduğu 
4 kişi hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürüyor. 
 
09: Van Maraş Caddesi’nde kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılarak           
tehdit edilen HDP PM ve Gençlik Yürütme Kurulu üyesi Hatice Büşra Kuyun hakkında “halkı              
kin ve düşmanlığa sevk etmek” iddiasıyla dava açıldı.  
 
10: Ankara Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar’ın Dışkapı 7. Hukuk Asliye Mahkemesi’nde karşılıklı açtıkları tazminat davasında, Yıldız, 
Akar’a 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.  
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10: İstanbul  Yazar Hasan Basri Aydın eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e hakaret ettiği 
gerekçesiyle havaalanında gözaltına alındı.  
 
10: İzmir: SF Trade Tekstil’de sendikaya üye oldukları için işten atılan 4 kadın işçiye, 
patron tarafından, "haksız rekabete yol açmak" ve "şirketin bilgilerini paylaşmak" 
suçlamalarıyla 100'er bin TL maddi 100'er bin TL manevi olmak üzere kişi başı 200 bin TL’lik 
dava açıldı.  
 
10: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski il eşbaşkanı Yadişen Karabulak’a “örgüte üye             
olmak” iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.  
 
11: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekili Remziye Tosun’a “örgüt üyesi olmak”           
suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.  
 
15: İstanbul Gezi Parkı eylemleri ile ilgili 30. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve 
aralarında M. Ali Alabora ile Can Dündar’ın bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davaya devam 
edildi.  
 
15:  İstanbul  Müzisyen Ferhat Tunç hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği 
gerekçesiyle açılan davada 14. Asliye Ceza Mahkemesi Tunç hakkında yakalama kararı verdi.  
 
15 : Mersin Güvencesiz İşçi Derneği Başkanı Abdulselam Kutlu ile üyeler Fadil Sevinç ve 
Kazım Acar ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Kutlu, Çukurova bölgesindeki işçi dernekleri ile 
Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) arasındaki görüşmelerin tıkanmasının ardından işçilere işe 
çıkmama çağrısı yapmıştı. 
 
16: Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi HDP Muş eski eşbaşkanı Muhlise Karagüzel’e “örgüt             
üyesi olmak” iddiasıyla 8 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Tutukluluk devam edecek.  
 
17: Diyarbakır 10. Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan          
davada DBP eski Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel’e “Tayyip Erdoğan tam bir kadın             
düşmanıdır” ifadesi gereğince 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
 
17: İstanbul  Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin haberde “ Terörle mücadelede görev almış 
kamu görevlisini hedef göstermek”  gerekçesiyle gazeteciler Canan Çoşkun, Ali Açar ve Can 
Uğur hakkında açılan dava 34. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.  
 
17: İstanbul Cumhuriyet Gazetesi eski Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında MİT 
Tır’larıyla ilgili görüntülerin yayınlamasıyla İlgili davanın duruşması 14. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görüldü. Mahkeme yurtdışında bulunan Dündar’ın 15 gün içinde 
mahkemeye gitmemesi durumunda tüm mallarına el konulmasına karar verdi. 
 
17: İstanbul  Çorlu tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz 
hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davaya 5. Asliye Ceza mahkemesinde 
devam edildi. 
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20: İstanbul  Ölüm orucunda yaşamını yitiren Av. Ebru Timtik’in fotoğrafının Baro 
binasına asılması gerekçesiyle Baro başkanı ve 10 yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. 
 
20:       İzmir: 2013’te yolsuzluk protestolarında gözaltına alınan ve 2911’den açılan 
çok sanıklı dava görüldü , sonuç: beraat. 

  
21: Diyarbakır Evrensel gazetesi yazarı ve Emek Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi           
Yusuf Karataş hakkında katıldığı etkinlikler gerekçe gösterilerek 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde           
açılan davanın karar duruşmasında mahkeme Karataş'a "örgüt üyesi olmak" suçundan 10 yıl           
6 ay hapis cezası verdi, yurt dışı çıkış yasağı devam ediyor.  
 
21: İstanbul HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı hakkında, Hayvan Hakları Yasası 
konusunda milletvekillerine seslenerek yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 
soruşturma açıldı.  
 
22: İstanbul Gazeteci Sabiha Temizkan hakkında basın yoluyla örgüt propagandası 
yaptığı iddiasıyla açılan davada savcı ceza istedi.  
 
22: İstanbul  KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi genel yayın yönetmenleri 
Hüseyin Aykol, Zana Kaya ve sorumlu yazıişleri müdürü İnan Kızılkaya ile siyasetçi Hatip Dicle 
hakkında açılan davaya 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme Hatip 
Dicle’nin yakalanmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.  
 
23: Hatay  2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazeteci Burcu Özkaya’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
Suriye harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla 
1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ama hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı. 
 
23: İstanbul   ETHA haber müdürü İsminaz Temel muhabir Havva Çuştan ve aralarında 
ESP üyelerinin bulunduğu 20 kişi hakkında açılan davaya 27. Ağır Ceza Mahkemesinde 
devam edildi. Mahkeme Adli Kontrol’un kaldırması talebini reddetti ve duruşmayı erteledi.  
 
25: İzmir  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin açtığı 
soruşturma kapsamında HDP Parti Meclisi eski üyesi Pervin Oduncu gözaltına alındı.  
 
27: İstanbul  Gazeteci Fatih Portakal hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 
açılan dava 46. Asliye Ceza mahkemesinde görüldü.  
 
27: İstanbul Sanatçı Veysi Ermiş sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 
gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  
 
28: Kocaeli  İzmit Halk Gazetesinde yer alan tecavüz ve istismar konulu haber nedeniyle 
gazetenin imtiyaz sahibi Faruk Bostan ile yazı işleri müdürü Bülent Karagöz ‘iftira’ 
suçlamasıyla tutuklandı.  
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29: İstanbul  CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı İbrahim Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesi ile ilgili açılan soruşturmada savcılık 
takipsizlik kararı verdi. 
 
30: İzmir: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle toplam 12 kişi gözaltına alındı.  

 

 
 
 
 

3. Diğer uygulamalar 
 

 
01 : Gaziantep https://eksisozluk.com/ internet sitesinde Duygu Delen’in ölümüyle ilgili 
iki  başlığa, mahkemelerden alınan kararlarla “kişilikhaklarının ihlali” gerekçe gösterilerek 
erişim engeli getirildi. 
 
02: Afyon Belediyenin Kültür Müdürlüğü’nde görev yapan bir kişinin park ve bahçelerde 
görevlendirilmesine ilişkin https://www.sozcu.com.tr/ sitesinde yer alan habere erişim ,1. 
Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla engellendi.  
 
02: Gaziantep 13 Ağustos 2020’de tarihinde erkek arkadaşına ait evin balkonundan 
şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen ile 
ilgili https://sol.org.tr, https://www.evrensel.net/, https://www.birgun.net/, https://ilerihab
er.org/ ve https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ sitelerinde yer alan haberlere erişim 3. Sulh 
Ceza Hakimliği’nin kararıyla engellendi. 
 
02: İzmir: Şakran Hapishanesi’nde bir tutuklu, telefon görüşmesi sonrası, görüşçüsünün, 
gardiyanlar tarafından elbiseleri çıkartılarak darp edildiğini ve “Ne mutlu Türküm diyene” 
demeye zorlandığını söyledi.   
 
08: İzmir: ESP İzmir İl Örgütü binası polis tarafından basıldı. Bir kişiyi aradıkları 
gerekçesiyle yapılan baskında içerideki 8 kişiye GBT kontrolü yapıldı, gözaltına alındı.  
 
10: Ankara LGBTİQ+ tanışma, arkadaşlık ve sohbet sitesi GaBiLe’ye erişim, 7. Sulh Ceza 
Hakimliği’nin kararıyla engellendi. 
 
12: Ankara yazar Fırat Sözeri, evinin önünde bekleyen kimliği belirsiz 4 kişi tarafından 
tehdit edildi. 
 
14: Afyon: Valilik, Afyon’da saldırıya uğrayan Kürt işçilere yönelik haber yapan ve olayın 
toplumsal yönünü ifade eden medya organlarını hedef aldı. “Olayın toplumsal yanı 
bulunmadığını” öne sürdü.  
 
15: Ankara RTÜK 4 TV kanalıyla ilgili yayın durdurma ve idari para cezası uygulanması 
kararı verdi. 
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a) Erol Mütercimler’in imam hatip liseleri ile ilgili ifadeleri gerekçesiyle Haber Global 
televizyon kanalına 3 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.  
b) Erol Mütercimler’in sunuculuğunu yaptığı programda Sakarya’da çocuk istismarı 
ile ilgili ifadeleri gerekçesiyle Meltem TV televizyon kanalına 3 kez program 
durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi. 
c) Mine Kırıkkanat’ın konuk olduğu programdaki ifadeleri gerekçesiyle TELE1 
televizyon kanalına idari para cezası verildi. 
d) Selçuk Tepeli’nin ana haber bültenindeki ifadeleri gerekçesiyle FOX TV televizyon 
kanalına idari para cezası verildi. 

 
21: Diyarbakır  HDP MYK Üyesi ve HDP Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Serhat Aktumur, MİT              
ajanı olduklarını iddia eden kimliği belirsiz kişiler tarafından alıkonulduktan sonra muhbirlik           
dayatmalarına maruz kaldı ve fiziksel şiddet gördü.  
 
23:  Ankara Yetiştirme yurtlarında kalan genç kız ve kadınların bir çete aracılığıyla seks 
işçiliğine zorlanması hakkında avukat ve akademisyen Dilek Ekmekçi’nin Twitter hesabından 
yaptığı 97 paylaşım ve hesap, ayrıca  https://eksisozluk.com/ sitesinde konuyla ilgili açılan 
başlığa erişim 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla engellendi. 
 
23:  Ankara Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in 
kiraladığı lüks makam araçlarına dair 
https://www.cumhuriyet.com/tr, https://odatv4.com/ ve https://www.halktv.com.tr/ siteler
inde yer alan haberlere erişim 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla engellendi. 
 
23:  Samsun Covid-19 salgını döneminde ameliyathane kullanım ücretlerini artıran özel hastanelere 
soruşturma açılmasıyla ilgili, Sözcü gazetesinde yer alan habere  2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kişilik 
haklarının ihlali gerekçesiyle erişim engellendi.  

 
25: Bitlis’te düğün ve benzeri etkinliklerde sahne alan Hozan Cesim isimli müzisyen            
çağrıldığı İl Jandarma Komutanlığı’nda kendilerini “istihbarat elemanı” olarak tanıtan kişiler          
tarafından tehdit edildi.  
 
25:  Hatay Yeni Yaşam gazetesine ait http://yeniyasamgazetesi internet sitesine 1. Sulh 
Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişim engellendi. Ayrıca, aynı tarihteki kararla 
http://siyasihaber.org/ internet sitesine de erişim engellendi.  
 
 
 

4. Yorum ve Öneriler 
 

TİHV: 
 
TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre 2020 Eylül ayı boyunca Türkiye          
genelinde en az 38 gazeteci hakkında yargılamalara devam edildi. 37 habere, 1 sosyal medya              
hesabına, 97 sosyal medya paylaşımına, 11 internet içeriğine, 3 internet sitesine yönelik            
erişim engeli getirildi. Ayrıca 4 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tehdit edildi. 
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Erişim engellerinin nasıl ifrata vardırıldığını sendika.org haber sitesine yönelik alınan erişim           
yasakları açıkça ortaya koymaktadır. 15 Eylül 2020 tarihinde sendika.org haber sitesinin 62          
kez erişime engellenmesiyle ilgili başvuruları değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM)         
 ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Ancak, AYM’nin bu kararına           
rağmen sendika63.org sitesi de mahkeme kararıyla erişime engellendi. 
 
2020 Eylül ayında düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından yaşanan bir başka ilginç olay ise              
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir yazı           
göndererek, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için yargılanan barış          
akademisyenleri Esra Mungan, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy, Sevda Bulduk ve Şebnem Korur            
Fincancı hakkında (kişilerin beraat etmiş olmasına karşın) kesinleşmiş şerhli gerekçeli          
kararların Güvenlik Şube Müdürlüğü Bilgi Toplama ve Arşiv Büro Amirliği’ne gönderilmesini           
istemesi oldu. 
 
Val ve kaymakamların aldığı eylem ve etkinlik yasakları Eylül ayında da devam etti. 
Bilindiği gibi bir süredir ülkenin pek çok yerinde valiler ve kaymakamlar yasak kararlarını art              
arda getirerek mevzuatta kendilerine tanınmış ve en fazla 30 gün ile sınırlı olan yasak              
süresini daha da uzatmakta, hatta bazı uç örneklerde görüldüğü gibi fiilen kesintisiz/süresiz            
hale getirmektedirler. Böylelikle toplanma ve gösteri yapma hakkının özü ortadan          
kaldırılmakta ve tümüyle kullanılmaz hale getirilmektedir. Bu konuda yaşanan en uç ve            
vahim örnek Van’daki uygulamadır.  
 
Van’da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana yurttaşlar toplanma ve gösteri yapma hakkını             
mutlak biçimde kullanamamaktadırlar. Valilik tarafından en son 20 Eylül 2020 tarihinde           
alınan kararla birlikte eylem ve etkinlik yasakları kesintisiz olarak toplamda 1414 güne            
ulaşmıştır. Bu aslında şu demektir: TÜİK 2019 verilerine göre Van’da yaşayan 1 milyon 136              
bin 757 yurttaş Anayasa’da güvence altına alınmış toplanma ve gösteri yapma hakkını ve             
onunla bağlantılı olarak ifade özgürlüğü ile örgütlenme hakkını 3 yıl 10 ay 14 gündür              
kullanmamaktadır. Bu durum ise adı konmamış ve süreklilik kazanmış bir OHAL, hatta            
sıkıyönetim halinden başka bir şey değildir.  
 
ANKARA: 
 
İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü bakımından ihlallere yol açan uygulama ve            
politikaların COVID-19 döneminde devam etmesi ve üstelik bazı ihlal türleri bakımından           
artması nedeniyle bu alanı takip eden insan hakları örgütleri, basın kuruluşları ve meslek             
örgütlerinin de faaliyetlerin çeşitlendirmesi ve arttırması gerektiği ihtiyacını ortaya koyuyor.          
Raporlama, belgeleme, savunuculuk çalışmaların süreklilik kazanması ihlallerin önlenmesi        
için hala elimizdeki en etkili yöntem. 
 
 
İSTANBUL: 
 
Eylül ayında, kolluk güçlerinin eyleme müdahalesi sonucu gözaltılar, idari yasaklar, siyasetçi 
ve gazeteci yargılamaları, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma ve tutuklamalar 
ve yaptıkları haber nedeniyle gazete ve haber sitelerine getirilen erişim engelleri aynen 
devam etti  
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İZMİR: 
 
Bu ay: 

1. Muhalif partilere yapılan baskınlar, üye ve yöneticilerinin gözaltına alınmaları, 
2. Yöneticilerin kendi beklentileri dışında haber yapan medyayı hedef alması, 
3. Hapishanelerdeki hak ihlalleri ve mahpusların Türk olmalarından duydukları 

mutluluğu ifade etmeye zorlanmaları 
4. Valilik yasakları 
 
… gibi hak ihlalleri ön plandaydı. Demokratik olduğunu iddia eden bir ülkede, bu 
uygulamalar demokrasinin olmadığının bir göstergesidir. 

 
Keyfi gözaltı ve tutuklamaların sona erdirilmesi,  barışçıl gösteri ve protesto hakkı üzerindeki 
yasaklamaların kaldırılması, gösterilere müdahalede kötü muamele ve işkence yasağına 
aykırı uygulamalara son verilmesi, kötü muamelede bulunan kolluk güçlerinin ve emri 
verenlerin etkin bir şekilde soruşturulması, yaptıkları haber nedeniyle gazetecilere yönelik 
soruşturma, yargılama ve tutuklamaların son bulması, yayın ve iletişim sitelerine getirilen 
engelin kaldırılması talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz.  
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