
 

1.  İDARİ YASAKLAR, KOLLUK MÜDAHALELLERİ 
 

02: İstanbul  Taksim Bayram sokakta ikamet eden 9 trans kadın evlerinden gözaltına 
alındı. 

 
02: Hakkari Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
02: Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Orman Mahallesinde VEDAŞ ekipleri ve yurttaşlar          
arasından yaşanan gerginlik sonrası polisin biber gazlı müdahalesi sonucu 4 yurttaş           
yaralandı. 
 
03: Osmaniye HDP il eş başkanlarının gözaltına alınmasını protesto etmek için yapılan 
basın açıklamasına katılan HDP üyesi 45 kişiye ‘sosyal mesafe kurallarını’ ihlal ettikleri 
gerekçesiyle toplam 139.500 TL idari para cezası kesildi 
04: Bitlis Valilik, kente bağlı 46 köy ve bağlı mezralarda askeri operasyon yapılacağı            
gerekçesiyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.  
 
05: Van Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
07: Batman Valilik 2911 sayılı yasa kapsamındaki tüm etkinlikleri 15 gün süreyle mülki            
idare amirinin iznine bağladı.  
 
07: Batman Valilik Batman M Tipi Kapalı CİK çevresinde yapılacak tüm etkinlikleri 15 gün             
süre ile yasakladı. 
 
08: İstanbul PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı cezaevlerinde başlayan 
açlık grevleriyle ilgili HDK, TJA ve HDP kadın meclisi tarafından yapılmak istenen basın 
açıklamasını polisin engellemesi üzerine Fatih HDP önüne giden parti üyelerine polisin 
müdahalesi sonucu  1 kişi gözaltına alındı. 
 
09: İstanbul  E.B., isimli 80 yaşındaki bir kadın sosyal medya paylaşımlarında “yeter 
sömürdüğünüz” yorumu  nedeniyle , Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun’un 
şikâyeti üzerine evinden  gözaltına alındı 
 
10: İstanbul  BiMEKS işçilerinin maaş ve tazminat hakları için Boğaziçi Üniversitesi 
önünde yaptıkları basın açıklamasına polisin müdahalesi sonucu  5 kişi gözaltına alındı.  
 
10: İstanbul  Ücretleri ödenmeyen Atlas Global çalışanlarının ETS Genel müdürlüğü 
önünde düzenledikleri eyleme polis müdahale ederek haber takibi yapan Medyascope 
muhabiri Ufuk çeri ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. 
 
11: İstanbul HDP il Gençlik Meclisinin Beyoğlu ve Okmeydanı’nda yapmak istedikleri halk 
toplantısı polis tarafından engellendi.  
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13: Dersim Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
15: Ankara  10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili, 16 firari sanık ve Erman Ekici hakkında 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasının ardından Adliye önünde yapılmak 
istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. 
 
16: Ankara  Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından tarlaları ve traktörlerine haciz gelen 
çiftçilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması 
yapmasını polis engelledi. 
 
17: Hakkari Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
17: İstanbul HDP Sultangazi ilçe binasında düzenlenen panel polis tarafından engellendi. 
Polis, panele katılmak isteyen 3 kişiyi, panel bitiminden sonra 1 kişiyi daha fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı.  
 
17: Muş Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
18: İstanbul  HDP tarafından cezaevlerinde süren açlık grevleri ve “Hayata Dönüş” 
operasyonunun yıldönümü nedeniyle Kadıköy’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
müdahale eden polis fiziksel şiddet kullanarak ve ters kelepçe takarak 6 kişiyi gözaltına aldı. 
  
18: İstanbul “Hayata dönüş” operasyonun yıldönümünde Devrimci Anarşist tarafından 
Kadıköy’de yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale eden polis fiziksel şiddet 
kullanarak ve ters kelepçe takarak 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18: İstanbul  Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven’in tutuklanmasını 
protesto amacıyla Demokratik Bölgeler Partisi tarafından Aksaray’da yapılmak istenen basın 
açıklamasına müdahale eden polis fiziksel şiddet kullanarak 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
 20: Van Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. Bu karar ile Van’da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik               
yasağı kesintisiz 1504 güne uzatılmış oldu. 
 
21: Siirt Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle            
yasakladı. 
 
22: Balıkesir HDP yöneticilerinin de arasında olduğu 4 kişi ev baskınlarında gözaltına 
alındı.  
 
23: Mardin Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 30 gün süre ile             
yasakladı.  
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27: İstanbul  SGDF üyesi Taylan Özgür Karatepe, bir sosyal medya paylaşımında “Musa 
Orhan Katildir” yazdığı için İçişleri bakanlığına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltında alındı, 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  
 
27: İstanbul  Leyla Güven’in tutuklamasını protesto etmek amacıyla basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle Devrimci Parti üyesi H. Hüseyin Yeşilova, Devrimci Anarşist Faaliyet 
üyesi Abdülmelik Yalçın ile HDP gençlik üyesi Erkin Barkın ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 
 
29: Ankara  1512 gündür devam etmekte olan “İşimi Geri İstiyorum” eylemi 
kapsamında Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 12.00’de yapılan basın 
açıklamasına müdahale eden polis, eyleme katılanları fiziksel şiddet kullanarak İnsan Hakları 
Anıtı’nın önünden uzaklaştırdı. 
 
29: Ankara  Sincan 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 2 mahpusun infaz koruma memurlarının 
sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kalmaları ve çıplak aramaya zorlanmaları ile ilgili İnsan 
Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nde yapılan basın toplantısına katılan kişiler  Sakarya 
Caddesi’nde polis tarafından durdurulup Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 3 kişi fiziksel 
şiddet kullanarak gözaltına alındı. 
 
30: Ankara  Erkekler tarafından öldürülen kadınlar için Çankaya Belediyesi önünde Kadın 
Meclisleri tarafından yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 7 kişiyi fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. 
 
30: Ankara  Erkekler tarafından öldürülen kadınlar için üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri 
tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) il binası önünde yapılmak istenen basın 
açıklamasına müdahale eden polis 5 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 
 
30: İstanbul Şair Yılmaz Odabaşı, noter işlemi yaptığı sırada gözaltına alındı ve sevk 
edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Bir gün sonra serbest bırakıldı. 
 
31: İstanbul BiMEKS işçilerinin maaş ve tazminat hakları için Boğaziçi Üniversitesi 
önünde yaptıkları basın açıklamasına polisin müdahale etti, 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
 

2. SORUŞTURMA VE YARGILAMALAR 
 
 
01: Antalya  Kristian B. isimli Almanya vatandaşı 4 Kasım 2020’de Antalya 
Havalimanı’nda yaşadığı bir tartışma sonrasında söylediği sözler nedeniyle 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’, ‘Türkiye devletinin 
organlarını aşağılama’ suçlarından gözaltına alındı, mahkeme tarafından tutuklandı. 8 
Aralık’taki duruşmada 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı ve tahliye edildi. 
 
01: Ankara  Gazeteci Hayri Demir hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddialarıyla 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye devam edildi. 
Gelecek duruşma 25 Mart’ta. 
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01: Denizli  Sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 1 TJA aktivisti, 1 HDP PM üyesi, 1 
HDP’li 3 kadın gözaltına alındı. 
 
01: Erzurum Tekman Asliye Ceza Mahkemesi HDP İl Eşbaşkan Yardımcısı Ömer Cemal           
Yazıcıoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
 
02: Ankara  Gazeteci Alican Uludağ,  Ankara eski Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman 
ile ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. 
Gelecek duruşma 3 Şubat’ta. 
 
02: Ankara  28. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i ‘Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hakaret gerekçesiyle 15 bin TL manevi tazminat ödemeye 
mahkum etti. 
 
02: Balıkesir  3. Ağır Ceza mahkemesi, “isimsizler hareketi” isimli sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklu olarak yargılanan Taylan Kulaçoğlu’nu adli 
kontrol şartıyla tahliye etti. 
 
02: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı editörü ve Dicle Fırat           
Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu’nu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı          
paylaşımlarla “örgüt propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti. 
 
02: İstanbul  HDK’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan çeşitli dernek ve parti üyesi 
20 kişiden 6’sı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
02: İstanbul  Evrensel gazetesi yazarı Erdal İmrek, “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta” 
başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı davada aklandı.  
 
02: İstanbul  TUHAYDER kurucu üyesi Sema Altan hakkında26 Ağır Ceza mahkemesinde 
açılan dava devam ediyor. Gelecek duruşma 13 Nisanda. 
  
02: İstanbul  Ozan Ferhat Tunç hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 
açılan dava Büyükçekmece 4. Asliye ceza mahkemesinde görüldü. Mahkeme, yakalama 
kararının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
02: İstanbul  Afrin’e yönelik TSK operasyonları ile ilgili Boğaziçi Üniversitesinde lokum 
dağıtan gruba karşılık “katliamın lokumu olmaz” yazılı pankartla protesto ettikleri 
gerekçesiyle açılan davada mahkeme Roza Kahya’yı 1 yıl, Pelin Şahin’i 10 ay hapse mahkum 
etti. Şahin’in cezası ertelendi, Kahya’nın tutuklamasına karar verildi.  
 
02:  İzmir: HDP’li olmaları ve bazı etkinliklere katılmaları nedeniyle 10 yıl önceki bant 
kayıtları ve resimlere dayanarak  11 kadın ve 1 erkek gözaltına alındı.  
 
03: Ankara  19 kişi hakkında, Kızılay’ın Ensar Vakfı’na para aktarmasını protesto etmek 
için yapılan basın açıklaması gerekçesiyle 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 
sanıklar ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ile saçlandırılıyor. 
Gelecek duruşmas 22 Ocak 2021 tarihinde. 
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04: Adana  3 kişi, sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 
ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 
 
04:       Aydın:  Köşk ilçesinde jeotermal enerji santraline karşı direnenlere jandarma 
tarafından "sosyal mesafe kurallarına uymama" gerekçesi ile 3 bin 150'şer lira para cezası 
kesildi. 
 
04: İstanbul  KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Eş genel yayın yönetmeni Eren 
Keskin ve Hüseyin Aykol ile Reyhan Çapan ve gazeteci Hasan Başak İstanbul 13. Ağır Ceza 
mahkemesinde yargılanıyor. 
 
04: İstanbul  Bakırköy 39. Asliye Ceza mahkemesi Mehtap B’yi sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle 6 ay 7 gün hapde mahkum etti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 
 
07: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Gazeteci Ayşegül Doğan’a “örgüt üyesi olmak”           
suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.  
 
08: Tekirdağ  Çorlu 4. Asiye Ceza mahkemesi, Çorlu’da meydana gelen tren kazasıyla ilgili 
fotoğraf çektiği gerekçesiyle açılan davada gazeteci Rıfat Doğan hakkında beraat kararı verdi.  
 
09: Ankara KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin “İşimi Geri İstiyorum” eylemleri için 
28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine başlandı. Mahkeme Armağan 
Özbaş ve Mahmut Konuk’un tahliyesine, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, Alev Şahin, Mehmet 
Dersulu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 27 Ocak 2021 tarihine 
erteledi. 
 
09: İstanbul Yeni Demokrasi gazetesi yazı işleri müdürü Tuğba Apaydın hakkında 34. Ağır 
Ceza mahkemesinde açılan davada, mahkeme Apaydın’ı toplamda 30 ay ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklamasını geri bıraktı.  
 
10: Ankara HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 16. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Bir sonraki duruşma 24 Şubat 
2021’de.  
 
10: Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 10 Mayıs 2019 tarihinde 
düzenlenen 9. Onur Yürüyüşü’ne yönelik polisin müdahalesinde gözaltına alınan 19 kişi 
hakkında ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ iddiasıyla 39. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Gelecek duruşma 30 Nisan 2021’de.  
 
10: Aydın  JES’e karşı direnen köylüler ve çevre derneği yöneticileri hakkında şirket 
çalışanlarını darp ettikleri gerekçesiyle dava açıldı.  
 
10: İstanbul  KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde çıkan haberler 
nedeniyle gazeteci Aziz oruç ve Ersin Çaksu hakkında Çağlayan 2. Aile mahkemesinde açılan 
dava devam ediyor. Gelecek celse 16 Mart 2021’de.  
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14: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan          
Kocaköy Belediyesi Eşbaşkanı Rojda Nazlıer’e örgüt üyesi olmak suçundan 9 yıl hapis cezası             
verdi.   
 
15: İstanbul  Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, Zana Kaya, 
İnan Kızılkaya ve siyasetçi Hatip Dicle hakkında İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinde 
açılan davanın görülmesine devam edildi. 
 
15: İstanbul  Özgür Gündem gazetesine destek için “nöbetçi Genel Yayın Yönetmeliği” 
kampanyasına katıldığı gerekçesiyle gazeteci Can Dündar ile gazetenin sorumlu yazı işleri 
müdürü İnan Kızılkaya’nın İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın görülmesine 
devam edildi. Duruşma 4 Mart 2021 tarihine ertelendi. 
 
15: İstanbul  Dicle haber ajansı haber müdürü Ömer Çelik ve muhabir Metin Yoksu , 
Diken haber portali eski editörü Tunca Ögreten, Birgün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, 
yolculuk gazetesinden Eray Sargın ve ETHA haber müdürü Derya Okatan hakkında açılan 
davanın duruşması İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü ve Mahkeme, Mahir 
Kanaat, Metin Yoksu, Ömer Çelik ve Tunca Öğreten’in yurtdışı çıkış yasağının devamına karar 
vererek , duruşmayı 5 Mayıs’a ertelendi. 
 
15: İzmir  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı 
ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. 
 
18: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi MEYA-DER eski Eşbaşkanı Ayşe Dicle hakkında           
“Örgüt üyeliği” ve “Örgüt propagandası” iddiasıyla toplam 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası               
verdi. 
 
21: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’i örgüt             
üyesi olmak suçundan 13 yıl 15 ay, ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan ise 8 yıl hapisle               
cezalandırdı ve tutuklanmasına hükmetti. Güven tutuklandı. 
 
22: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Semra Güzel ile Milletvekili Tayip         
Temel hakkında, Leyla Güven’in hakkında verilen hapis cezası ve tutuklama kararı sonrasında            
Semra Güzel’in evinde bulunduğu sırada gözaltına alınması nedeni ile suçluya yardım ve            
yataklık(!?) gerekçesyle ile soruşturma başlattı.  
 
22: İstanbul  36. Ağır ceza mahkemesinde , iş insanı Osman Kavala’nın 20 yıl hapisle 
cezalandırılması  istendi, tutukluluğunun devamına karar veilrdi.  
 
22: İstanbul  ETHA editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayip’in aralarında 
bulunduğu 4 kişi hakkında açılan davanın duruşmasına İstanbul 23. Ağır Ceza 
mahkemesinde devam edildi. Duruşma 11 Şubat’ta ertelendi.  
 
22: İstanbul  Önsöz dergisinden Songül Yücel, Mücadele Birliği gazetesinden Süleyman 
Acar ,  Emekçi Kadınlar üyesi Nurten Karahancı, Atılım gazetesinden Serpil Ünal ve İnci Şahin 
ile Tuğba Acar isimli iki okur hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davaya 36. 
Ağır Ceza mahkemesinde devam edildi. Duruşma 9 Mart’ta ertelendi. 
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23:        Antalya  Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da 2 
kişi göz altına alındı. 
 
23: Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Bitlis İl Eş Başkanı Rumet Dursun hakkında, Leyla            
Güven’in tutuklanmasına dair Bitlis’te yapılan basın açıklamasını gerekçe göstererek, suçu ve           
suçluyu övme iddiasıyla soruşturma başlattı.  
 
23: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Rosa Kadın Derneği üyesi Gülistan Nazlıer’i örgüt            
üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.  
 
23: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Rosa Kadın Derneği üyesi Sevim Coşkun hakkında            
örgüt üyesi olmak suçundan 7 yıl,‘polis mukavemet’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile               
cezalandırılmasına karar verdi.  
 
23: İstanbul Av. Ebru Timtik’in adil yargılanma talebi ile sürdürdüğü ölüm orucuna dikkat 
çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun önünde basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesi ile tutuklanan Sultan Kaya ve Hasan Basri Yıldız hakkında açılan davanın 
duruşması çağlayan 29. Ağır ceza mahkemesinde görüldü. Mahkeme Kaya ve Yıldız’ı tahliye 
etti, duruşmayı 27 Mayıs 2021’e erteledi. 
23: İstanbul  14. Ağır Ceza mahkemesi Hatay ve Adana’da MİT tırlarının durdurulmasına 
ilişkin görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili Cumhuriyet gazetesi eski Genel yayın yönetmeni 
Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak, siyasi ve askeri casusluk suçlarından 
toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
25: Rize Sol Parti il yöneticisi U. M. sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Trabzon’da 
gözaltına alındı ve 26 Aralık 2020’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
26: Diyarbakır Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Şeyhmus Gökalp hakkında           
hazırlanan iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 10            
Şubat’ta.  
 
29: İstanbul  Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci Ferda Yılmazoğlu ve  HDP kadın 
Meclisi üyesi  Seyhan Çiçekli ile birlikte tutuksuz yargılanan 6 kişi hakkında açılan davanın 
görülmesine Ç28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme Ferda Yılmazoğlu ve 
Seyhan Çiçekli’nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart’a erteledi. 
 
29: İstanbul  37. Ağır ceza mahkemesi ozan Ferhat Tunç’un yakalama kararının infazının 
beklenmesine karar vererek duruşmayı 6 Nisan tarihine erteledi.  
 
29: İzmir İl Jandarma Komutanlığı değişik ilçelerde, sosyal medyada örgüt propagandası           
yaptığı öne sürülen 7 kişiyi göz altına aldı. 
 
30: İstanbul   Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü hakkında “terörle mücadelede 
görev almış kişileri hedef gösterdiği” iddiasıyla açılan davaya 23. Ağır Ceza Mahkemesinde 
devam edildi. Duruşma 24 Mart tarihine ertelendi. 
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31: İstanbul  “Metastaz 2: Cendere” isimli kitap nedeniyle Oda TV genel  yayın 
yönetmeni Barış Pehlivan ile Haber müdürü Barış Terkoğlu 14 ayrı soruşturmadan dolayı 
savcılığa ifade verdi. Terkoğlu hakkında 95 yıl, Pehlivan hakkında 63 yıl ceza istendi.  
 

4. Diğer uygulamalar (Other violations) 
 

01: İstanbul  Tele-1, Cumhuriyet, Oda TV, Yeniçağ ve Ekşi Sözcük İnternet sitelerine 
Berat Albayrakın istifasına ilişkin yapılan haber nedeniyle  kişilik haklarını ihlal ettiği 
gerekçesiyle Anadolu 1. Sulh Hakimliği tarafından erişim engelli getirildi. 
 
02: Ankara  Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir 
Başarır’ın Habertürk kanalında katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez 
program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi. 
 
03: Ankara  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye’den günlük erişimi 1 
milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Periscope ve 
Instagram’a temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri 
gerekçesiyle 30’ar milyon lira para cezası verdi. 
 
03: Ankara  CHP, DBP, HDP, İYİ Parti, MHP üyesi -ve bir bağımsız- toplam 39 milletvekili 
hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 62 fezleke Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gönderildi. 
 
04: Antalya  “Gazete Yolculuk” İnternet sitesine 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile 
“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.  
 
04: Artvin  Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü İnternet sitelerinde Türkiye Şehit Yakınları ve 
Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyesi bir kişi hakkında yer alan haberlere Sulh Ceza 
Hakimliği’nin kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 
 
04: Diyarbakır Jin News haber ajansının yayın yaptığı “jinnews12.xyz” internet          
adresine 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3. Sulh Ceza Hakimliği ve 5. Sulh Ceza Hakimliklerinin farklı              
tarihlerde verdiği kararlarla erişim engeli getirildi. Jinnews haber ajansı bu kararlarla 27. kez             
erişime engellenmiş oldu. 
 
08: İzmir   Aliağa Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde adli mahpus koğuşlarında kalan 
kadınların Adalet Bakanlığı’na yazdığı kapalı mektupların iletilmesi yönetimce engellendi.  
 
09: Ankara   Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında 
dokunulmazlığınnın kaldırılması talebiyle hazırlanan 3 fezleke Meclise gönderildi. 
 
09: Ankara  Cumhuriyet, Sözcü ve Oda TV internet sitelerinde eski bir AKP milletvekilinin 
bir yakını ile ilgili yer alan haberlere 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kişilik hakları ihlali 
gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 
 
10: Ankara  İfade.org internet sitesinde “FETÖ/PDY Soruşturması” kapsamında kapatılan 
bir bankada yönetici olarak çalışan bir kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na müdür olarak 
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atanması hakkında yapılan haberlere getirilen erişim engeli ile ilgili içeriğe 8. Sulh Ceza 
Hakimliği’nin kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 
 
10: İstanbul AKP yönetimindeki  Büyükşehir Belediyesin de yolsuzluk yapıldığı iddialarını 
içeren dosyanın yargıya taşınması üzerine, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile haberin 
yayınlandığı Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Gazeteduvar, dokuz8haber, ankahaber ve 
Diken.com tr gibi internet sitelerine erişim engelli getirildi. 
 
11: İstanbul Bağımsız milletvekili Ahmet Şık’ın sosyal medya hesabından bir yargı 
mensubuna ilişikin yaptığı paylaşım ve bu paylaşımı haberleştiren Gazeteduvar, Birgün, 
sol,.org, sendika. org , evrensel  ve tele1.com tr internet sitelerine İstanbul 5. Sulh Ceza 
hakimliğince erişim engelli getirildi.  
 
12: Ankara 1’i bağımsız olmak üzere CHP, DBP, HDP, ve İYİ Parti üyesi 24 milletvekili 
hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 30 fezleke Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gönderildi. 
 
14: Ankara @perchem sosyal medya hesabının, maruz kaldığı cinsel taciz ile ilgili yaptığı 3 
paylaşıma ve bununla ilgili Ekşi Sözlük İnternet sitesinde yer alan bir habere 1. Sulh Ceza 
Hakimliği kararıyla kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 
 
15: Ankara  Yeniçağ, Oda TV, Milli Gazete ve Sol.org İnternet sitelerinde PTT’deki 
yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberlere 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kişilik hakları ihlali 
gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 
16: Ankara 1 HDP 2 DBP milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 
hazırlanan 4 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi. 
 
16: Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekiminin bir hemşireye mobing uyguladığı 
iddialarıyla ilgili Gerçek Gündem İnternet sitesinde yer alan habere Sulh Ceza Hakimliği’nin 
kararı ile kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 
 
20: Ankara DBP, HDP ve İYİ Parti üyesi toplam 7 milletvekili hakkında 
dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 9 fezleke Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne gönderildi. 
 
25: Ankara Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı ve ağabeyi ile ilgili  
Sözcü ve Diken İnternet sitelerinin de aralarında olduğu 210 internet içeriğine erişim Erişim 
Sağlayıcıları Birliği’nin kararıyla engellendi. 
 
25:  Gümüşhane Valiliği’nin onayı ile yapılan define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl ile 
ilgili Ekşi Sözlük İnternet sitesinde yer alan içeriklere erişim Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla 
engellendi. 
 
28: İstanbul Eski AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın Lise diplomasının sahte olduğuna 
ilişkin haberler üzerine Cumhuriyet, Duvar ve Sözcü İnternet sitelerine Bakırköy 1. Sulh Ceza 
Hakimliği kararıyla erişim engelli getirildi.  
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5. Yorum ve Öneriler 

 
TİHV (Coşkun Üsterci): 
 

İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü açısından Aralık ayında yaşanan en önemli           
gelişme “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun”un         
TBMM’de kabul edilmesi oldu.  

  
6 farklı kanunda değişiklik yapan, 44 maddelik bu kanun, başta ifade ve örgütlenme             

özgürlüğü olmak üzere kazanılmış pek çok temel hak ve özgürlüğe ciddi kısıtlamalar            
getirmektedir. Siyasal iktidar tarafından TBMM’ye aniden getirilen kanun teklifi 19 Aralık           
2020 tarihinde Adalet Komisyonu’nda adeta yangından mal kaçırılırcasına bir hızla          
görüşülerek Genel Kurul’a sevk edildi. 27 Aralıkta 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu            
tarafından kabul edildi ve 31 Aralık 2020 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak            
yürürlüğe girdi. 

  
Kanunun amacı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin kitle imha silahlarının          

yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin        
usul ve esasları düzenlemek olarak belirtilmektedir. Ancak, kanunda bu amaca yönelik           
sadece altı madde bulunmaktadır. Geriye kalan tüm maddeler ise kanunun amacı ile            
doğrudan ilgisi olmayan Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında değişiklik yapan          
düzenlemelerdir. Söz konusu düzenlemeler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama           
faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü, dolayısıyla da ifade özgürlüğü ciddi şekilde          
kısıtlanmakta ve dernekler İçişleri Bakanlığı’nın siyasi vesayeti altına sokulmaktadır.  

Kanunda yer alan düzenlemelere göre uluslararası antlaşmalar yanı sıra 3713 sayılı           
Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiillerden           
hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan dernek yöneticileri derhal görevinden alınacak          
ve derneğin yönetimine İçişleri Bakanlığı tarafından el konulabilecektir. Türkiye’de sadece          
örgüt üyeliği suçundan yılda 300.000’den fazla kişi hakkı soruşturma açılmaktadır. Özellikle           
de son dönemlerde başta insan hakları alanında faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri           
olmak üzere binlerce sivil toplum aktivisti, gazeteci, siyasetçi ve meslek örgütü mensubunun            
hakkında asılsız birtakım suçlamalarla TMK kapsamında soruşturma ve davalar açıldığı          
düşünüldüğünde çıkarılan bu yasanın tüm muhalif dernekleri hedef alacağı çok açıktır.           
Kısacası yıllarca sürecek bir soruşturma/kovuşturma nedeniyle, derneklerin faaliyetleri        
rahatlıkla engellenecektir. Ayrıca gerek görüldüğü hallerde dernek veya vakıfların mal          
varlığının dondurulmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecektir. Cumhurbaşkanlığı      
kararnamesi ile bu karar Resmî Gazetede yayınlanır yayınlanmaz gecikmeksizin         
uygulanacaktır. Hiçbir yargısal denetime tabi olmaksızın derneklerin faaliyetinin bu şekilde          
engellenebilmesi, örgütlenme özgürlüğü ile mülkiyet hakları bakımından anayasal ve         
uluslararası sözleşmelerde düzenlenen güvencelerin tümüyle yok edilmesi anlamına        
gelmektedir. 

 
Kanunda yer alan düzenlemeler sayesinde dernekler İçişleri Bakanlığı, Maliye ve          

Hazine Bakanlığı’nın oluşturduğu komisyonca görevlendirilen denetçilerin yanı sıra İçişleri         
Bakanı’nın gerekli gördüğünde denetim yetkisi verdiği kamu görevlileri tarafından her an           
denetlenebilecektir. Ancak kanun, denetlemeyi yapacak kişilerin niteliklerine dair somut         
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ölçütler getirmemektedir. Denetimin kapsamı da belirsizdir. Halen bir şikâyet üzerine yapılan           
bu tür denetimler böylece süreklilik arz eden işlemler haline getirilmiş olacaktır. Kısacası            
önümüzdeki dönemde örgütlenme, ifade ve toplanma özgürlükleri açısından çok kaygı verici           
bir süreç yaşanacaktır.  

  
Aralık ayında yaşanan bir başka ilginç olay ise HDP Diyarbakır Milletvekili Semra            

Güzel ile HDP Van Milletvekili Tayip Temel hakkında ‘suçluyu kayırma’ iddiasıyla soruşturma            
başlatılmasıdır. Soruşturmanın gerekçesi, hakkında hapis cezası ve tutuklama kararı verilen          
Leyla Güven’in milletvekili arkadaşı Semra Güzel’in evinde bulunduğu sırada gözaltına          
alınmış olmasıdır. Gerçekten trajikomik bir durum.  

 
Bu nitelikte bir başka olay ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son dönemde           

kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan ve büyük tepkiler alan gözaltı merkezlerinde ve            
cezaevlerinde yapılan çıplak arama uygulamalarına dair sosyal medya paylaşımında bulunan          
kişiler hakkında resen soruşturma başlattığını duyurmasıdır. İşkence ve diğer kötü          
muamele niteliğindeki bir ihlalin ifade edilmesinin terör örgütü propagandası sayılması          
gerçekten de akla ziyan bir durum.  

 
Son olarak da her ay olduğu gibi yine Van Valiliğinin il genelinde her türlü gösteri               

yürüyüşü ve açık hava toplantılarını yasaklaması konusuna değineceğim. Hatırlanacağı gibi          
valilik, 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana Van’da tüm eylem ve etkinlikleri kesintisiz olarak              
yasaklamaktadır. Adeta sürekli bir OHAL uygulaması anlamına gelen bu yasaklar, Aralık ayı            
içinde alınan kararla birlikte 1489 güne uzatılmış oldu. Bir kez daha altını çizmek istiyorum:              
Van’da yaşayan yaklaşık 1 milyon 300 bin yurttaş anayasa tarafından güvence altına alınmış             
olan toplanma ve gösteri yapma özgürlüklerini 4 yıldır kullanamıyorlar. 
 
ANKARA (Osman İşçi): 
 
Bu dönemde yaşanan ihlallerin yoğunlaştığı erişim engeli, yargılama ve dokunulmazlığın          
kaldırılması olduğu görülmektedir. Toplumsal alanın daralmasının TBMM’ye yansımaları        
sonucunda çok sayıda-özellikle de-muhalefet milletvekili hakkında dokunulmazlık kaldırılması        
talep edildiğini gözlemliyoruz. Ayrıca, bu dönemde yargılama ve erişim engeli          
uygulamalarının arttığını gözlemliyoruz. İnsan hakları örgütlerinin ve savunucularının bu         
alanlara özgülenmiş belgeleme ve savunuculuk faaliyetleri yürütmesi yararlı olacaktır. 
 
İZMİR (Ahmet Çiçek): 
 

1. Sabaha karşı yapılan ev baskınlarında evdeki çocukların durumuna dikkat 
edilmiyor. Kürtçe isimleri olan çocuklar ayrıca küçümseniyor, aşağılanıyor.  

2. Kovit-1 testi pozitif olan kişiler, bunu söylemelerine rağmen, gözaltına alınıp 
diğer kişilerle aynı yerde tutuluyorlar.  

3. Mahpusların gazete, kitap taleplerine yasaklar getirilmesi, mektup ve fakslarının 
çıkışının engellenmesi, dilekçelerinin kaybedilmesi ciddi bir hak ihlali olarak 
devam ediyor.  

4. Çıplak arama sorununu dile getiren kişilere saldırılması ve susturulmaya         
çalışılmaları da ayrı bir ihlal olarak sürüyor. 
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