
Aralık 2019 Raporu 
 

1. Kolluk müdahalesi 
 
Van, Batman, Hakkari, Mardin, Urfa, Diyarbakır: Aralık ayı boyunca. Valilikler tarafından 
“Her türlü gösteri, 15 gün süre ile” yasaklandı. Ama 16. Gün, bir 15 gün daha, sonra bir daha. 
Böylelikle toplantı ve gösteri hakkı sürekli olarak yok edilmiş durumda.  
 
İstanbul: Aralık ayı boyunca. 25 yıldır, kaybolan yakınlarını arayanların Galatasaray Lisesi 
önünde yaptıkları, “Cumartesi Anneleri” olarak bilinen eylem yasak. Kayıp yakınları bir arka 
sokaktaki İstanbul İHD şubesinin kapısı önüne hapsedildi. Direnenler polis şiddetiyle 
karşılaşıyor. Bunun tam tersi, çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 
anneler, Diyarbakır HDP il binası önünde, devlet, polis ve medya desteğinde toplanyor. 
 
İstanbul: 8 Aralık. Kadıköy’de Kadına yönelik şiddete karşı danslı protesto eylemi “Las Tesis“ 
engellendi, 7 kadın göz altına alındı. 
 
Diyarbakır: 13 Aralık. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin Koşuyolu Parkında yapmak 
istediği basın açıklaması, Valiliğin Eylem Yasağı gerekçe gösterilerek engellendi. 
 
İzmir: 17 Aralık. “Las Tesis” danslı protesto eylemi engellendi, 25 kadın gözaltına alındı. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasasını (2011 sayılı Kanun) çiğnemek ve devleti aşağılamakla 
(TCK 301) suçlandılar. 
 
İstanbul: 21 Aralık. 172 gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak için yapılan eylemde 
Mustafa Koçak’ın annesi Zeynep Koçak ve babası Hasan Koçak gözaltına alındı. 

İstanbul: 21 Aralık. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Üyesi Avukat Oya Aslan, “örgüt 
üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. 

Ankara: 25 Aralık. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde danslı protesto “Las Tesis” 
yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti, 5 kişiyi gözaltına aldı.  
 
Eskişehir: 26 Aralık. Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Eskişehir’in İnönü ilçesinde 
olağan kongresini gerçekleştirmek üzere kiraladığı salonun sahibinin polis tarafından tehdit 
edildiği öğrenildi. Kiralanan salonda yapılamayan kongre İnönü ilçesinde bir sokakta yapıldı. 
 
Antalya: 29 Aralık.  Antalya’da “Las Tesis” yapmak isteyen kadınlar polis tarafından “Dans 
sırasında söylenecek sözler” gerekçesiyle engellendi. 
 
İstanbul: 29 Aralık. AKP Kadıköy İlçe Merkezi önünde Kanal İstanbul projesini protesto 
eden SGDP/Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri göz altına alındı. 
 
İstanbul: 31 Aralık. Sultangazi’de Alevilerin yeni yılı karşılama etkinliğine de polis müdahale 
etti, 3 kişi gözaltına alındı. 
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2. Yargılamalar 
 
İzmir, Aydın, Denizli: 2-31 Aralık. Sosyal Medya paylaşımları nedeniyle toplam 12 gözaltı, 1 
tutuklama. 
 
Diyarbakır: 3 Aralık. Diyarbakır Barosu eski Başkanı AhmetÖzmen ve yönetim Kurulu üyesi 
10 Avukat hakkında, 24 Nisan’da (1915 Ermeni kıyımının yıldönümünde) yaptıkları basın 
açıklamasında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Devleti aşağılamak” suçlamalarıyla dava 
açıldı.  
 
Alanya: 6 Aralık. Ev ve işyerlerine yapılan gece baskınlarında 29 kişi göz alına alındı, 
bunlardan 11’i “Örgüt üyesi” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Malatya: 18 Aralık. İHD Şube Başkanı Gönül Öztürkoğlu ve 3 yönetim kurulu üyesi “Örgüt 
Üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Kanıt? Sosyal medya paylaşımları. 
 
İstanbul: 24 Aralık. KCK Ana Davası sanığı, halen İsveç’te bulunan  yazar ve yayıncı Ragıp 
Zarakolu’nun Türkiye’deki mal varlığına el konuldu. 
 
Ankara: 26 Aralık TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 8 Mart’ta yaptığı “Kadınlarımız 
petrol ve doğalgazdan daha kıymetli hazine” şeklindeki açıklamasına sosyal medya üzerinden 
tepki gösteren gazeteci Melda Onur hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinde dava 
açıldı. Onur “hakaret” suçlamasıyla yargılanıyor.  
 
Adana: 26 Aralık KHK ile kapatılan KURDÎ-DER Adana Şubesi Başkanı Gıyasettin Gümüş ile 
dernek yöneticileri ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla yargılanıyor. Gerekçe? Dernekte 
yapılan aramada Azadiya Welat gazetesi ile çeşitli Kürtçe dergilerin bulunması.  
 
 

3. Diğer uygulamalar 
 
Hatay: 3 Aralık Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Mor Dayanışma Kadın Derneği’nin “izinsiz 
iş yeri açma ve eğitim verme” gerekçesiyle mühürlendi ve derneğe 51 bin TL para cezası 
kesildi. 
 
Diyarbakır: 17 Aralık. Sur ilçesi Belediye Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir gece 
yarısı baskınlarıyla tutuklandı, Görevden alındı, kayyım olarak ilçe kaymakamı atandı. 
 
İzmir: 20 Aralık. Urla Belediye Başkanı görevden alındı, tutuklandı, yerine kayyım olarak ilçe 
kaymakamı atandı. 
 
Ankara: 26 Aralık. Gazeteci Berivan Altan, gözaltında maruz kaldığı polis tacizini bir basın 
toplantısında anlattı. 
 
 
 

4. Yorum ve Öneriler 
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Ankara: Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de insan hakları savunucuları olarak ifade 
özgürlüğüne yönelik süreçleri aktif bir şekilde takip etmeye devam etmeliyiz. Böylelikle, ifade 
özgürlüğü bakımından hakları ihlal edilen kişilerin yanında bulunabilelim. Ayrıca gerek 
yasama, gerekse yürütme ve yargılama erki bakımından bu özgürlüğe riayet edilmesini 
sağlayabilelim, toplumun her kesiminde farkındalığı arttıralım. 
 
Diyarbakır:  
Kamu düzenini korumak, suç işlenmesini önlemek gibi gerekçelerle tüm demokratik haklar 
yok ediliyor. Buna karşı tüm gücümüzle direnmek ve kamuoyunu -tek sesli medyanın 
yalanlarına rağmen- gerçek bilgilerle besleyerek harekete geçirmek zorundayız. Dağa çıkmış 
çocuklarını Diyarbakır HDP önünde arayan ve devlet tarafından desteklenen annelerin acısını 
da paylaşıyoruz. Ama onlarla temas kurmamızı da engelliyorlar. Direnmeliyiz. 
 
İstanbul: 
Her şey çok karanlık görünüyor. Temel insan hakları sürekli çiğneniyor, Medya tek sesli hale 
getirilmiş durumda. Köklü bir çözüm için, insan hakları ve demokrasiye dayalı bir Anayasa ve 
hukuğa dönüş yollarının açılması için mücadele edilmesi gerekiyor. Bu mücadele, yine insan 
hakları savunucularına düşüyor.  
 
İzmir:  
Geçen ay da sözünü ettiğimiz bir dava vardı, bir avukat arkadaşımız hakkında ve “Savunma 
Hakkı”nı yok etmeye yönelik. Çok şükür başarıya ulaşıldı. Direnince kazanılabileceğine bir 
örnek. Öte yandan, danslı eylemlerin yasaklanması/engellenmesi, kadınlara karşı bir gözdağı 
gibi görünüyor. Ayrıca, eleştirel sosyal medya paylaşımlarına da hemen “terör örgütü” 
yaftası yapıştırılıyor. Bir de, seçilmiş bir belediye başkanının görevden alınması yasal ve 
makul olsa bile, yerine bir başka ‘seçilmiş’in gelmesi gerekirken neden bir atanmış geliyor? 
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