
Ocak 2021 Raporu  
 

1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi 
 

 
01: Ankara 31 Aralık 2020’de kadın cinayetleri ile ilgili “bu şehri ateşe vereceğimiz günler            

yakın” şeklindeki sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan         
Kadın Savunma Ağı üyesi B.U. Adliyeye sevk edildi. 1 Ocak 2021’de mahkeme            
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

01: Hakkâri Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle           
yasakladı. 

04: Ankara KHK ile ihraç edildiği işine dönmek için Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi önünde            
eylem yapan bir kişi polis tarafından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 

04: İstanbul Boğaziçi üniversitesine Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanmasını protesto 
eden öğrencilere, polis 2 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 

04: Van Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle           
yasakladı. 

05: Ankara Gülistan Doku’nun kaybolmasının birinci yılı nedeniyle Ankara Kadın Platformu         
tarafından yapılan eyleme polis müdahale ederek aralarında gazetecilerin de         
olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınalar aynı gün içinde polisteki ifade            
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

05: İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanmasını protesto ederken gözaltına alınan 2 
kişiye çıplak arama dayatıldı, çıplak aramayı kabul etmedikleri için polis fiziksel 
güç kullanarak kıyafetlerini çıkardı. 

05: İstanbul Emniyetinde tutulan Boğaziçili öğrencilerle  Av. Eren Keskin’in görüşmesine izin 
verilmedi.  

05: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi protestosunda 11 öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.  
05: İstanbul Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara katıldıkları gerekçesiyle ev basıklarından 

gözaltına alınan 17 kişiden 3 LGBTİ+ aktiviste çıplak arama dayatıldı ve fiziksel ve 
psikolojik şiddet kullanılarak tecavüz ile tehdit edildi.  

05: İstanbul Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 28 Boğaziçi öğrencisinden 5’i evlerine yapılan 
baskında gözaltına alındı. 

05: İstanbul Mezopotamya Haber Ajansından Mehmet Aslan Antalya merkezli bir soruşturma 
kapsamında gözaltına alındı.  

05: Sivas Gazeteci M. B. sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.          
M.B. aynı gün içinde savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

05: Uşak Kaynak İplik Fabrikası’nda, Öz İplik-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için işten         
atılan 4 işçi, açıklama yapmak isterken, sendika yöneticileriyle gözaltına alındı.  

06: Ankara Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto etmek için bu kentte bulunan          
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından Milli Kütüphane önünde yapılan kitap         
okuma etkinliğine polis müdahale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan           
kişiler aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 



06: Ankara Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto etmek için Çankaya’nın        
Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde yapılan eyleme müdahale eden polis en az 13 kişiyi            
gözaltına aldı. 

06: Ankara Güvenpark’ta aynı gerekçe ile yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis en           
az 28 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Daha sonra da 2 kişinin evinin              
önünden gözaltına alınmasıyla toplam sayı 43 oldu. 

06: İstanbul Valiliği Beşiktaş ve Sarıyer ‘de süre kısıtlanması olmaksınız her türlü toplantı ve 
yürüyüşün yasaklandığını açıkladı. 

06: İstanbul Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasını protesto etmek için basın açıklamasına 
katılan 36 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin,  İHD İstanbul şubesinde yapılan 
basın toplantısı sonrası Mısra Sapan gözaltına alındı. 

06: İstanbul Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasını protesto etmek için basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle 14 kişi daha gözaltına alındı. 

07: İstanbul Boğaziçi öğrencilerinin gözaltına alınmasına ilişkin Kadıköy’de yapılmak istenen 
yürüyüşe izin verilmedi.  

08: Van Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların         
Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen basın açıklamasına katılmak        
üzere biraya gelen ve aralarında DTK ve DBP Eş Başkanları ile HDP            
milletvekillerinin olduğu gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede           
bulundu. 

11: Ankara Sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atılan Cargill işçilerinin eylemlerinin         
bininci günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı önünde yapılmak istenen basın           
açıklamasına polis izin vermedi. Bunun üzerine Tekgıda-İş sendikası binası         
önünde oturma eylemi yapan işçilere müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına           
aldı. 

11: Bitlis Valilik 26 Ocak tarihinde yaptığı açıklama ile Bitlis Merkez ilçeye bağlı 10 köyde             
11 Ocak saat 21.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar ilan edilen sokağa çıkma             
yasağını 26 Ocak saat 18.00 itibarıyla kaldırdı. 

12: İstanbul Boğaziçi protestolarına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 
ve ifade vermek için Emniyet Müdürlüğüne giden 4 kişiden 3 kişi gözaltına alındı. 

12: İstanbul Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasını protesto eden eylemlerine katıldığı 
gerekçesiyle SGDF üyesi 1 kişi ifade vermek üzere gittiği Emniyet Müdürlüğünde 
gözaltına alındı. 

12: Urfa Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle           
yasakladı. 

13: Ankara Adliye önünde yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale eden polis 5 kişiyi           
fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Basın açıklaması Boğaziçi Üniversitesine         
atanan rektörü protesto ederken yaşanan müdahalede bir göstericinin ayağının         
kırılmasıyla ilgiliydi. 

13:  Urfa Yapılan ev baskınlarında 9 kişi “sosyal medya paylaşımlarında örgüt         
propagandası 

yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı 



14: Batman Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte yapılması planlanan tüm eylem ve          
etkinliklerin 15 gün süreyle izne bağlandığı ve M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu             
çevresinde ise 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. 

14: İstanbul BEKSAV’ın Kadıköy’de bulunan binası polis tarafından basıldı ve bilgisayar ile 
dijital malzemelere el konuldu. 

14: İstanbul Etkin Haber Ajansı bürosu polis tarafından basılarak, dijital malzeme ve 6.600 TL 
paraya el konuldu. 

14: İzmir Sabaha karşı İzmir merkezli, değişik illerde, eş zamanlı yapılan operasyonlarda 
içlerinde, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), 
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üye ve yöneticileri, Kaldıraç 
okurlarının ve ETHA muhabirinin de bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. 
Operasyonda polis, ETHA'nın İstanbul/ Aksaraydaki bürosunun kapısını kırdı, 
ajansın fotoğraf makinesi ve kameralarında bulunan hafıza kartlarıyla 
bilgisayarlarının hard disklerine el koydu.  Polisler, İzmir ESP İl Örgütü’nün 
tabelasını parçaladı. 

14: Mersin Toroslar ilçesinde 1 kişi (G. H.) 2016 yılında İzmir’de katıldığı bir eylem gerekçe             
gösterilerek gözaltına alındı. 

15: Ankara Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde plakasız bir           
araçtan inen kimliği belirsiz 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına maruz kaldı. 

15: Ankara Polis ESP Genel Merkezi’ne yönelik baskın düzenlendi. Genel merkezde bulunan          
evraklara el koydu. 

15: Ankara Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz 3 kişinin          
saldırısına maruz kaldı. 

15: İstanbul Barosu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekterliğinin talebiyle 2017’de hüküm giydiği” 
Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması gerekçe gösterilerek Eren Keskin ‘e kınama 
cezası verdi. 

16: Hakkâri Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle           
yasakladı. 

19: İstanbul PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde 
başlayan süresiz dönüşümlü açlık grevlerine dikkat çekmek için HDP’nin 15 ilce 
binasına asılan pankartlar, polis baskın düzenleyerek savcılık kararı ile pankartları 
indirdi. 

19: Van Valilik kentte yapılması planlanan tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle           
yasakladı. 

20: Ankara Polis Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili protesto eylemlerine         
destek için bildiri dağıtan 2 kişiyi gözaltına aldı.  

20: Antalya Alanya’da yapılan ev baskınlarında 4 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe          
gösterilerek gözaltına alındı. 

21: İstanbul PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde 
başlayan süresiz dönüşümlü açlık grevlerine dikkat çekmek için HDP’nin 
Kadıköy’de yapmak istediği basın açıklamasına müdahale eden polis, 9 kişiyi 
gözaltına aldı.  

22: Ankara Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD),         
Toplumsal Hukuk ve Demokrasi İçin Hukukçular Grubu üyesi avukatlar tarafından          



“Tehlikedeki Avukatlar Günü” dolayısıyla Adliye önünde yapılmak istenen basın         
açıklamasına polis Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemleri gerekçe        
göstererek izin vermedi. 

22: Ankara Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle        
gerçekleştirdiği protestoya polis müdahale ederek aralarında Ankara Tabip Odası         
(ATO) Başkanı Ali Karakoç’un da olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. 8 kişi polisteki             
ifade işlemlerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı. 

22: İstanbul Gökhan Güneş ile ilgili yapılan basın açıklamasında polisler 4 kişi, Emniyet 
Müdürlüğü önünde ailesine destek için gelen 2 kişi polisler tarafından gözaltına 
alındı. 

22: İstanbul Sivil polisler tarafından kaçırıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Gökhan 
Güneş ile ilgili yapılan basın açıklamasında polisler 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü 
önünde ailesine destek için gelen 2 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. 

23: İstanbul Gökhan Güneş’le ilgili İkitelli polis karakolu önünde yapılan basın açıklamasına 
müdahale eden polis 12 kişiyi gözaltına aldı. 

24: İstanbul Gökhan Güneş’le ilgili Başakşehir Arena Park önünde yapılan basın açıklamasına 
müdahale eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı. 

24: İstanbul HDP Esenyurt ilçesinde Dezenfekte işlemi yapan Esenyurt Belediyesi, işlemin 
fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması üzerine, resimde PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın fotoğrafını bulunması nedeniyle polisler binayı basarak tüm doküman 
ve bayrak, flamalara el koydu ve eş başkanlar  Dilan Kılıç ile Ercan Sağlam’ı 
gözaltına aldı.  

24: İstanbul Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Şiyar Yıldırım adlı mahpusun Ömer Faruk 
Gergerlioğlu’na gönderdiği mektubuna en konuldu. Ayrıca eşi tarafından yazılan 
mektup “Kürtçe tercümanımız yok” denilerek Şiyar Yıldırım’a verilmedi. 

25: Balıkesir Çoğu tutuklu/ hükümlü ailelerinden oluşan kişilere kolluk, 10 ilde Balıkesir 
merkezli operasyon yaptı. PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 20 
kişiyi gözaltına aldı. 

27: Bingöl Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 27 Ocak tarihinde yapılmak istenen  
27: İzmir Kolluk, Menderes ve Torbalı’da YPG/PYD/PKK üyesi oldukları gerekçesi ile 2 

Suriyeliyi gözaltına aldı.  
27: Tunceli Valilik 26 Ocak tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde her türlü toplantı ve             

gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi,          
açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür            
dağıtmak, afiş ve poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzer            
tüm eylem ve etkinlikleri 27 Ocak itibarıyla 30 gün süreyle yasakladı. 

27: Urfa Valilik 27 Ocak tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde her türlü toplantı ve             
gösteri yürüyüşü, miting açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma          
eylemi, açlık grevi, stant açmak, çadır kurma, imza kampanyası konser, şenlik, el            
ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma,           
konferans ve benzeri eylem ve etkinlikleri 27 Ocak itibarıyla 30 gün süreyle            
yasakladığını duyurdu. 

28: Batman Yapılan ev baskınlarında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek        
aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı. 



29: Artvin 1980’de Trabzon’da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren İhsan        
Hacımuratoğlu isimli bir kişi için Hopa’da düzenlenen anmaya jandarma taşınan          
pankartları gerekçe göstererek müdahale etti. 

29: Batman Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik         

Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından         

gerçekleştirilen kitlesel yürüyüşe, polis tarafından müdahalede bulunuldu.       

Müdahalede 23 yurttaşın gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

29: İzmir “TJA yargılanamaz” söylemiyle HDP’li kadınların   16.30’da Karşıyaka İzban 
önünde yapacakları basın açıklamasını polis,engelledi.  

30: İstanbul Boğaziçi kampüsünde düzenlenen sergide, Kâbe resminin yere konulduğu 
iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Ardından LGBTİ+ Çalışmaları kulübünde arama 
yapıldı ve afiş pankartalara el konuldu.  Gözaltına alınanlardan 4 kişiyi içişleri 
bakanı Soylu,” 4 LGBTİ+ sapkını gözaltına alındı” sözüyle sosyal medya 
hesabından hedef gösterdi. 

31: İstanbul Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, “görünmeyen” isimli bir sosyal medya hesabı 
tarafından ölümle tehdit edildi.  

  
 

2. Soruşturma ve Yargılamalar 
 
04: Ankara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında          

“Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var.         
Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli” şeklindeki         
sözleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa         
tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.  

06: Ankara Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Erdal Baran, Tele1 Ankara           
Temsilcisi İsmail Dükel hakkında 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın          
duruşması görüldü. Savunmaların ardından mahkeme Erdal Baran’ın tutukluluk        
halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2021 tarihine erteledi. 

07: Ocak Şair Ahmet Telli hakkında kendisine ait olmayan bir sosyal medya hesabından           
yapılan bir paylaşım gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla        
22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü.         
Mahkeme Ahmet Telli’nin beraatına karar verdi. 

11: Ankara 4’ü ODTÜ öğrencisi 5 kişi hakkında 6 Temmuz 2018’deki mezuniyet töreninde           
taşıdıkları “Tayyipler Alemi” karikatürünün yer aldığı pankart nedeniyle 11. Asliye          
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme 5         
kişinin ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan beraatına karar verdi. 

27: Ankara KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işe geri dönme talebiyle başlattıkları           
“İşimi Geri İstiyorum” eylemleri nedeniyle haklarında dava açılan Acun Karadağ,          
Nazan Bozkurt, Alev Şahin, Mehmet Dersulu, Mahmut Konuk, Armağan Özbaş’ın          
duruşması 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Acun Karadağ’ın         
tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 5 Nisan 2021’de görülecek. 



28: Ankara Çoklu barolara izin veren yasayı protesto etmek için düzenlenen eyleme          
katıldıkları gerekçesiyle 23 avukat hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı        
tarafından ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’         
iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 

28: Sinop 37 yaşam savunucusu hakkında Gerze’de inşa edilmek istenen termik santrali 
protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme 37 kişi hakkında ‘iş ve çalışma 
hürriyetini ihlal’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu malına zarar verme’, 
‘arazide kasten yangın çıkarma’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne 
silahlı olarak katılmak’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek 
ve yönetmek’ suçlarından toplam 42 yıl 9 ay 27 gün hapis ve 63 bin TL para 
cezasına hükmetti. 

08: Van DTK, DBP, HDP tarafından düzenlenen basın açıklamasına ilişkin olarak Van          
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı ve bu soruşturma        
kapsamında DBP Van İl Eş Başkanları Gülderen Varlı ve Çetin Uyar’ın ifadeye            
çağrıldığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında basın açıklamasını takip eden         
gazeteci Ruşen Takva’nın da Van Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne giderek          
ifade verdiği bildirildi. 

08: Van Kitlesel bir şekilde gerçekleştirilen gerçekleşen yürüyüşe katılan Demokratik        
Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi         
(DBP) Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz, Halkların Demokratik Partisi (HDP)          
milletvekilleri Şevin Coşkun, Abdullah Koç, Dilan Dirayet Taşdemir, Muazzez         
Orhan, Mehmet Rüştü Tiryaki, Habip Eksik ve Hüseyin Kaçmaz hakkında          
soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından       
başlatılan soruşturmaya, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri        
düzenleme, yönetme” gerekçesi gösterildi. Soruşturma dosyası "görevsizlik"       
kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma        
Bürosu’na gönderildi. 

12: Hakkâri Yerine kayyım atanan HDP’li Hakkâri Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman          
hakkında Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması,          
12 Ocak tarihinde görüldü. Mahkeme, Cihan Karaman’ı ‘örgüt üyesi olmamakla          
beraber bilerek örgüte yardım etmek’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile             
cezalandırdı. 

13: Diyarbakır Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu hakkında sosyal           
medya paylaşımlarında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır       
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı ve bu soruşturma        
kapsamında Dicle Müftüoğlu’nun 13 Ocak tarihinde Diyarbakır Emniyet        
Müdürlüğü’nde ifade verdiği öğrenildi. 

14: Diyarbakır Diyarbakır Barosu eski Başkanı Mehmet Emin Aktar hakkında Demokratik         
Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı gerekçesiyle        
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması sonucunda         
mahkeme ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 

15: Bitlis Aralarında Tatvan Belediyesi eski Eş Başkanı Abdullah Ok, Mutki Belediyesi eski           
Eş Başkanı Esma Gümüş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bitlis eski İl Eş            



Başkanı Enver Barin’in de olduğu 24 kişi hakkında 6 Ocak 2016 tarihinde Bitlis’te             
HDP tarafından düzenlenen “Kadına karşı şiddete hayır” yürüyüşüne katıldıkları         
gerekçesiyle Bitlis 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması          
15 Ocak tarihinde görüldü. 
Mahkeme 24 kişiyi ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara           
rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile             
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

21: Diyarbakır Gazeteci Zeynel Abidin Bulut hakkında, 2011 yılında Tunceli’de yaşamını yitiren          
gazeteci Mazlum Erenci’nin anmasına katıldığı gerekçesiyle 4. Ağır Ceza         
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 21 Ocak tarihinde başlandı. 
Savunmaların ardından ilk duruşmada kararını açıklamayan mahkeme Abidin        
Bulut’u ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 10 ay hapis cezası ile          
cezalandırdı. 

22: Diyarbakır Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Fatma Gül hakkında 10. Ağır Ceza           
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 22 Ocak tarihinde görüldü.         
Mahkeme Fatma Gül’ü ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile              
cezalandırdı. 

22: Diyarbakır Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik soruşturma kapsamında Mahmut        
Demir isimli kişi hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar           
duruşması 22 Ocak tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan          
Mahmut Demir’i 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 

02: Balıkesir Gazeteci Cem Bahtiyar ile ligili ,Cumhurbaşkanı’na ait twitter hesabından 
alıntıladığı bir twitte  yaptığı yorum ve sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı,  “Cumhurbaşkanına hakaret” 
iddiasıyla iddianame hazırlandı. 

04: İstanbul Selahattin Demirtaş hakkında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret 
ettiği gerekçesiyle Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam 
edildi.  

04: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Youtube yayınında  “ Tayyip Erdoğan seçimle gider mi” 
başlıklı sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlattı. 

05: İstanbul CHP İl başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında C. Başkanı iletişim başkanı İbrahim 
Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesi ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 
hazırlanan iddianame 13. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.  

06: İstanbul  Deutsche Velle’de “ABD Bankalarından Suçlama” başlıklı haber nedeniyle Aktif 
Bank şikayetiyle gazeteci Pelin Ünker Ve DW müdürü Peter Limbourg hakkında 
soruşturma açıldı. Ünker’in,  Mali suçlarla Mücadele Şubesince ifadesi alındı.  

07: İstanbul Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteci Ayten Akgün hakkında açılan ve 
Anadolu 6 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, 
Mahkeme 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklamasını geri 
bıraktı. 

07: Kocaeli Gebze’de geçtiğimiz yıl başlayan açlık grevleri sırasında cezaevi önünde basın 
açıklaması yapan annelere kötü muamelede bulunan polisler hakkında 
soruşturma izni verildi.  



12: İstanbul 27 Aralık tarihinden bu yana tutuklu bulunan Av. Oya Arslan hakkında açılan 
davanın duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü, mahkeme 
Arslan’ın tutukluluğuna karar verdi.  

13: Edirne Belediye başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili söylediği iddia 
edilen bir söz nedeniyle, Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine devam edildi.  

13: İstanbul 2015 Diyarbakır Newroz’u ile ilgili yaptığı Sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilen gazeteci Melis Alphan “örgüt propagandası” iddiasıyla Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul 
edildi. 

19: İstanbul 2017 yılında sosyal medya paylaşımında “suç ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla 
hakkında 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gazeteci Çengiz Çandar hakkında açılan 
davanın duruşmasında, Çandar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

19: Bursa Gazeteci Emrah Çaçan ve HDP il başkanı Aynur Yılmazla birlikte 7 kişi hakkında 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın karar duruşmasında, 
mahkeme Çaçan ve Yılmaz’ın beratına karar verirken 1 kişiyi 3 yıl 2 ay, 1 kişiyi de 
1 yıl 6 ay ile cezalandırdı. 

21: İstanbul Evrensel gazetesinde yayınlanan bir karikatüründe “Cumhurbaşkanına hakaret 
ettiği” gerekçesiyle Sefer Selvi hakkında açılan davanın duruşması 18. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. 

26: İstanbul Gazeteci Alev Şahin ve Hazal Ocak hakkında “Boğaz manzaralı lüks müştemilat” 
başlıklı haber nedeniyle Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
duruşmasına devam edildi. 

26: İstanbul Gazeteci Reyhan Çapan hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine devam edildi. 

26: İstanbul TV 10 çalışanları Kemal Karagöz ile Kemal Demir hakkında 28. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. 

26: İstanbul Gazeteci Derya Okatan hakkında yaptığı bir haber nedeniyle açılan davanın 
görülmesine 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 

26: İstanbul Samanyolu TV’nin Genel Yayın yönetmeni Osman Çalık hakkında 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görelin davanın karar duruşmasında, mahkeme Çalık’ı 7 yıl 6 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.  

26: İstanbul Sinema sanatçısı Nilüfer Aydan hakkında sosyal medya paylaşımında 
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle açılan davanın duruşmasına 
Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 

26: İstanbul HDK Eş sözcüsü Sedat Şenoğlu hakkında 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşmasında, mahkeme Şenoğlu hakkında beraat kararı verdi. 

 27: İstanbul Gazeteci Veysi Sarısözen ile Osman Akın hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi.  

27: Edirne Mültecilerin sınır geçişine ilişkin haber takibi yapan MHA muhabirleri Naci Kaya           
ile İdris Sayılğan hakkında 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın          
görülmesine devam edildi 

17: İzmir 14 Ocak’ta değişik örgütlerin üyesi oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 47 
kişinin 5’i tutuklandı,4’ü ev hapsi, 3’ü adli kontrol cezası aldı.  



22: İzmir Las Tesis protestosu nedeniyle haklarında dava açılan 24 kadından 13'ünün 
duruşmasına devam edildi.  

23: İzmir Sosyal medya, halkın bir kesimini alenen aşağılamak nedeniyle 2. Sulh Ceza 
Hakimliği 1 kişiye elektronik kelepçe takarak konutu terk etmeme cezası verdi. 

26: İzmir Eski ve yeni HDP parti meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK ) üyesi 
gençlere yapılan Ankara merkezli operasyonda polis, 2 kişiyi ev baskını ile 
gözaltına aldı. 

26: Isparta     Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi İrfan Beyazıt, Roboski Katliamı'nın yıl 
dönümü ve 1 Kasım Dünya Kobanê Günü'nde yapılan basın açıklamalarına 
katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.   

 
 

3. Diğer uygulamalar 
 
02: Tekirdağ Çerkezköy’de 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında zorunlu askerliğini yapan Hasan 

Düdük, temizlik faaliyetine katılmadığı gerekçesiyle vücudunda sigara 
söndürüldü, işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 

03: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kurulu “Büyülü Gökkuşağı” isimli kitap hakkında “18 yaşından küçüklerin 
maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte oldukları” gerekçesiyle 1117 
Sayılı Kanun’un 4. maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına karar verdi. 

04: Ankara Evrensel gazetesine, 25. yılı için verdiği televizyon reklamında yeşil, sarı kırmızı 
şal taşıyan çocuk bulunduğu gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından 20.953 TL 
idari para cezası verildi.  

05: Ankara HDP’li 4 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 
hazırlanan 4 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.  

08: İstanbul Bir kadının maruz kaldığı cinsel saldırı olayının Avukat Hakları Grubu’nun sosyal 
medya hesabından paylaşılması nedeniyle, hesaba  Anadolu 1. Sulh Ceza 
Hakimliği’nin kararıyla erişim engeli getirildi. 

11: İstanbul Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun t24 haber sitesinde 
görüşlerinin yayınlandığı bir video nedeniyle 11. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile 
erişim engeli getirildi. 

12: Ankara “Cumhuriyet kaçak villa haberi nedeniyle ifadeye çağrıldı” başlıklı haber 
nedeniyle Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Evrensel gazetesine 3 gün ilan ve 
reklam kesme cezası verildi. 

13: Ankara HDP’li 10 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 
hazırlanan 10 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi. 

13: Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ‘Sözüm Var’ isimli programda Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Fikri Sağlar’ın sarf ettiği “Ben türbanlı bir 
hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum 
var” şeklindeki sözler nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası verdi. 

13: Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ana haber bülteninde “Az sonra Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi 

olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl, neye karıştığı ile ilgili haberi de 



getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek 
gibi görünüyor” şeklindeki sözler nedeniyle Tele1 kanalına idari para cezası 
verdi.  
15: Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği Marksist Teori Dergisi’ne ait http://marksistteori1.org 

internet sitesine ilişkin erişim engeli kararı aldı. 
18: İstanbul Bakırköy Cezaevinde Reyhan Çoşmuşlu’ya gönderilen 4 kitabın, Kürtçe olduğu 

gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından iade edildi. 
25: Ankara MHP, CHP ve HDP’li 4 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması 

talebiyle hazırlanan 4 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.  
28: İstanbul Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent N.N., hakkında 

final sınavında “Tayyip her zaman kazanır ve “Tayyip’e sor” şeklinde cevap 
seçenekleri nedeniyle Marmara Üniversitesi tarafından idari soruşturma açıldı. 

29: Ankara HDP milletvekili Kemal Bülbür “Görünmeyen” isimli bir sosyal medya hesabı 
tarafından ölümle tehdit edildi.  

29: Ankara Sulh Ceza Hakimliği https://eksisozluk.com, https://t24.com.tr, 
https://www.birgun.net/ internet sitelerinde yer alan komşusunun köpeğini 
silahla vurarak öldüren bir kişi ile ilgili haberlere ve içeriklere kişilik haklarının 
ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirdi. 

29: İstanbul Gazeteci Murat Ağırel’in “TRT’nin harcamaları denetiminden çıkarılmış” başlıklı 
yazısı nedeniyle Anadolu 26. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile Yeniçağ gazetesi 
internet sitesine erişim engeli getirildi. 

29: Sakarya Türkiye Wushu Fedarasyonu Başkan Vekili ile ilgili 3 habere 3. Sulh Ceza 
Hakimliği’nin kararı ile Birgün gazetesi internet sitesine erişim engeli getirildi. 

30: İzmir Kemalpaşa’daki Omya Madencilik'te, bozuk çıkan yemekleri yemeyerek fabrika 
bahçesinde mangal yapan 6 işçi tazminatsız şekilde işten atıldı. 

31: Ankara Gazeteci Gökçer Tahincioğlu “Görünmeyen” isimli bir sosyal medya hesabı 
tarafından ölümle tehdit edildi.  

 
 

4. YORUM VE ÖNERİLER 

 
TİHV (Coşkun Üsterci)  
 
Bir tek bu eksik kaldı, gelir gelmez yollayacağım 
 
 
 
İHD Ankara (Osman İşçi)  
 
Bu dönemde yaşanan ihlallerin yoğunlaştığı fiziksel müdahale, yargılama, yargılama ve 
dokunulmazlığın kaldırılması olduğu görülmektedir. Toplumsal alanın daralmasının TBMM’ye 

http://marksistteori1.org/
https://eksisozluk.com/
https://t24.com.tr/
https://www.birgun.net/


yansımaları sonucunda çok sayıda-özellikle de-muhalefet milletvekili hakkında dokunulmazlık 
kaldırılması talep edildiğini gözlemliyoruz.  
 
Milletvekillerine ek olarak gazeteciler, sendikacılar ve işçilere yönelik de baskıcı politika ve 
uygulamalar devam ediyor. İnsan hakları örgütlerinin ve savunucularının bu alanlara 
özgülenmiş belgeleme ve savunuculuk faaliyetleri yürütmesi yararlı olacaktır. 
 
İHD İzmir (Ahmet Çiçek): 
 
Son zamanlarda birçok emekçi işlerinden, sendikaya üye oldukları gibi nedenlerle, atılmaktadır.           
Pandemi sürecinde işsizliğin had safhaya ulaştığı bu günlerde işsizlik, atılan işsizlerle birlikte            
daha da arttı. İşten atılmaların bir diğer nedeni de özellikle bölgemizde, Valilerin, belediyelere,             
“güvenlik soruşturmaları “nedeni ile yaklaşık 100 emekçinin işten ayrılmalarının sağlanmasının          
istemesidir. AYM’nin güvenlik soruşturmalarının gereksizliğine yönelik verdiği kararlara rağmen         
Valiliğin böyle bir şey istemesi hukuksuz ve keyfi bir uygulamadır.  
 


