
1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi

01: İstanbul “Kadınlar için Adalet Kampanyası” kapsamında HDP Kadın Meclisi tarafından
Bakırköy’de yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından engellendi.

02: Erzurum HDP yönetimindeki Erzurum/Karaçoban Belediyesi'ne sabah saatlerinde polisler
tarafından baskın düzenlendi ve arama yapıldı

02: Hakkâri Valilik tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.

02: Mersin 2 Mart 2021 tarihinde Mersin merkezli bir soruşturma kapsamında Mersin ve
Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.

02: Şırnak Tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

03: Bursa Lise öğrencisi bir çocuk sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

05: İstanbul İdil Kültür Merkezi polis tarafından basıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

05: Kocaeli İşlerine son verilen Migros işçilerinin Migros Depo önünde 8 Mart’ta ilişkin yaptıkları

çağrıya müdahale eden polis, 14 kişiyi fiziksel güç kullanarak gözaltına aldı.

05: Samsun Y. B. isimli kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

05: Van Tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

06: İstanbul 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde 6 Mart’ta Kadıköy ilçesinde düzenlenen mitinge katılan

LGBTQ+aktivistlerinin, miting sonrası bindikleri taksiden indirilmesine itiraz eden kadınlar

ile olayı görüntüleyen gazetecilerle birlikte 9 kişi gözaltına alındı.

07: Batman Tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

08: İstanbul 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Feminist gece yürüyüşü sonrasında Karaköy’de yapılmak

istenen basın açıklamasına izin verilmedi ve katılmak için yürüyen gruba müdahale eden

polisler 2 kişiyi gözaltına aldı.

10: İstanbul 8 Mart gece yürüyüşüne katılan 12 kadın, yürüyüş sırasında atılan sloganlarda

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle, evlerine yapılan baskılarla gözaltına alındı.

10: İstanbul Ozan Yayıncılık’ın Sultangazi bürosu polis tarafından basılarak, 5 kişi gözaltına alındı.

10. İstanbul HDP üyesi Mehmet Masyan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
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15: Adana Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör ile afiş astığı gerekçesiyle Sosyalist Gençlik
Dernekleri Federasyonu (SGDF) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesine 13.237 TL
idari para cezası kesildi.

15: İstanbul Beylikdüzü ilçesinde yapılan Newroz kutlamasına müdahale eden polis, dilek fenerlerine

el koydu, HDP’nin  2 yöneticisini ifadelerini almak için karakola götürdü.

17: Ankara Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etmek için yapılan
basın açıklamasına müdahale eden polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

17: Aydın Aydın Valiliğince COVİD19 salgını nedeniyle Newroz kutlamalarına izin verilmedi.

17: Hakkâri Tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

17: İstanbul Gazeteci Enver Aysever, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gittiği polis

karakolunda başka bir soruşturmada verilmiş yakalama kararı gerekçe gösterilerek

gözaltına alındı.

18: Urfa 14 Haziran 2018 tarihinde Suruç ilçesinde AKP Milletvekili adayı İbrahim Halil
Yıldız ve korumaları ile esnaf arasında yaşanan tartışma sonrasında eşi Hacı Esvet
Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar öldürülen Emine Şenyaşar’ın Adliye
önünde yapmak istediği adalet nöbeti eylemi polis tarafından “araç ve yaya
geçişini engellediği” gerekçesiyle engellendi.

19: Adana Ev baskınlarında 15 kişi ‘örgüt propagandası’ yaptıkları gerekçesiyle gözaltına
alındı. 4’ü tutuklandı.

19: Ankara İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve 9 HDP üye ve yöneticisi gözaltına
alındı.

19: Iğdır Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ ye kapatma
davası açılmasına ilişkin HDP il örgütü tarafından yapılmak istenen basın
açıklamasını polis engelledi. HDP milletvekili Habip Eksik ve açıklamaya katılan
yurttaşlar polisin fiziksel şiddetine maruz kaldı.

19: İstanbul Gömeç ve Edremit ilçelerinde HDP üyelerine dönük yapılan ev baskınlarında 5 kişi

gözaltına alındı.

19: İstanbul HDP üye ve yöneticilerine yönelik yapılan ev baskınlarında, 8 kişi gözaltına alındı.

20: Ankara İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto etmek için yapılmak istenen
basın açıklaması polis tarafından engellendi.
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20: Aydın Newroz kutlaması için çağrı yapan ses aracı Aydın Efeler İlçesi Ovaemir
Mahallesi’nde durdurularak bin 339 TL para cezası verilip bağlandı.

20: İstanbul Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen basın açıklamasına polis fiziksel güç kullanarak

müdahale etti.

21: Adana Newroz gösterileri sırasında 3’ü çocuk 7 kişi gözaltına alındı. Bir kişi tutuklandı.

21: Ankara Milletvekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili
Ömer Faruk Gergerlioğlu, adalet nöbetini sürdürdüğü TBMM’de gözaltına alındı.

21: Cizre Polis, Newroz kutlamalarına biber gazı ile müdahale etti.

21: İstanbul Newroz kutlamalarında 11 kişi gözaltına alındı.

21: Konya Cihanbeyli’ye bağlı Gölyazı köyünde Newroz kutlaması yapan 11 kişi jandarma
tarafından gözaltına alındı.

22: İstanbul Hasta mahpus Ali Osman Köse’nin tahliye edilmesi talebiyle Adliye önünde basın

açıklaması yapmak isteyen ailelere müdahale eden polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

22: Osmaniye Kolluk valilik tarafından Covid-19 salgınına dair önlemler kapsamında yasaklandığı
gerekçesiyle Newroz kutlamasını engelledi.

23: İzmir Newroz etkinliği sonrası PKK/KCK’yi öven slogan attıkları iddiası ve sosyal medya
paylaşımları nedeniyle 5 kişi gözaltına alındı.

24: Antalya Kepez’de yapılan ev baskınlarında 5 kişi ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla
gözaltına alındı.

24: İstanbul Gazeteci Ruhi Karadağ, yazdığı bir kitapta” örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla Sabiha

Gökçen Havalimanında gözaltına alındı.

25: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması protesto etmek için basın açıklamasında LGBTİ+
bayrağı taşıdığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılan bir öğreniciye destek

amacıyla LGBTİ+ bayraklarıyla kampüse girmek isteyen 4 öğrenci ve Kuzey kampüs’te

boykot için bir araya gelen 8 kişi fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı.

25: Malatya Emek Partisi İl Disiplin Kurulu üyesi Hasan Bali sosyal medya paylaşımları
nedeniyle gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26: Gaziantep Emek Partisi üyesi Nail Ulutaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına
alındığı, ertesi gün yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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26: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili Çağlayan adliyesi önünde

basın açıklaması yapmak isteyenlere müdahale eden polis, 60 kişiyi kötü muamele ve ters

kelepçe kullanarak gözaltına aldı.

26: İstanbul 18 Ağustos 2020 tarihinde tutuklanan Mehmet Özdemir için adalet talebiyle Çağlayan

Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale eden polis, biri çocuk 3

kişiyi fiziksel güç kullanarak gözaltına aldı.

26: Nevşehir Avanos’ta yapılan ev baskınında Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir kişi
‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası yapmak’ gerekçesiyle
gözaltına alındı.

27: İstanbul Polis, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesinden çekilmesini protesto

etmek için Kadıköy’de yapılan basın açıklamasına LGBTİ+ bayrakları ile girilmesini fiziksel

güç kullanarak engellemeye çalıştı.

28: Tunceli Valilik tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.

28: Urfa Tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

29: İstanbul İşten çıkarılan Kocaeli Migros çalışanlarının Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay

Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına müdahale

eden polis 17 kişiyi şiddet kullanarak gözaltına aldı.

30: Mersin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto etmek için düzenlenen
yürüyüşe katılan Mersin Kadın Platformu’nun 6 üyesine, Covid-19 salgını
kapsamında alınan önlemlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 21 bin 598 bin TL
ceza kesildi.

2. Soruşturma ve Yargılamalar

01: İstanbul Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Halk TV ‘de bir programdaki
konuşmalarında Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle Anadolu 8.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava beraatle sonuçlandı.

02: Diyarbakır HDP Sur İlçe Eşbaşkanı Hatun Yıldız örgüt üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis
cezası aldı.

02: İstanbul Gazeteci Fatih Portakal hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla İstanbul
46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava da aklanma ile sonuçlandı.
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03: Hakkâri Yerine kayyım atanan Yüksekova Belediye Eşbaşkanı İrfan Sarı “örgüt

propagandası“ suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum oldu, “Örgüt üyeliği”

iddiasından ise aklandı. Bölge Adliye Mahkemesi “örgüt propagandası” cezasını

yerinde bulurken, “örgüt üyesi olmak”tan verilen beraat kararını bozdu, 6 yıl 3 ay

hapisle  cezalandırılmasına karar verdi.

 
03: İstanbul Sanatçı Ferhat Tunç hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Büyükçekmece

4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, Almanya’da bulunan Ferhat Tunç’un
ifadesinin istinabe yoluyla alınması talebi Darmstadt savcılığı tarafından “ifade
özgürlüğü” gerekçesiyle reddedildi.

04: Batman Bağlar Mahallesi'nde 28 Şubat 2021 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı
aracın çocukların bulunduğu alana hızla girdiği, çocukların ezilmemek için kaçtığı
görüntülerini sosyal medyada paylaşan HDP İl Örgütü hakkında “Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla soruşturma açıldı.

04: Gaziantep 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazeteci Hazal Ocak hakkında Şahinbey Belediyesi
tarafından 20 bin TL manevi tazminat talebiyle açılan davayı reddetti.

04: İstanbul Aralarında Hatip Dicle’nin de bulunduğu Özgür Gündem Gazetesi davası, 22.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Hatip Dicle hakkında yakalama
kararının devamına karar verdi.

04: İstanbul Özgür Gündem Gazetesine destek kampanyasına katıldığı gerekçesiyle gazeteci
Can Dündar ve Sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında açılan davanın
görülmesine 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Can Dündar’ın yakalama
emrinin infazı beklenecek.

05: Diyarbakır 17 Mart 2019 tarihinde yaşamına son veren Zülküf Gezen isimli mahpusun
cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle TUAY-DER yöneticisi Müşeher Ülker
hakkında “örgüt üyesi olmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa
muhalefet etmek” suçlamasıyla açılan davada, “örgüt üyesi olmamakla birlikte
örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 5 gün, “Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmekten” ise 5 ay hapis cezası verildi.

08: Ankara Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Erdal Baran, Tele 1 Ankara

Temsilcisi İsmail Dükel hakkında 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada

Müyesser Yıldız 2 yıl 6 ay, İsmail Dükel 1 yıl 15 gün, Erdal Baran 7 yıl 6 ay hapisle

cezalandırıldı, İsmail Dükel’e verilen ceza ertelendi.

08: Denizli Bir kişi, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı gerekçesi ile evleri basılarak
gözaltına alındı.
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09: Diyarbakır MEBYA-DER’e yönelik soruşturma kapsamında, dernek yönetici ve üyelerinin
vekalet verdiği 18 avukat hakkında Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmaksızın resen
soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmada gizlilik kararı alındı.

10: Cizre Ölüm Orucu eyleminin 288’inci gününde hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi
Helin Bölek için, sosyal medya paylaşımında bulunan ve yerine kayyım atanan
Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Berivan Kutlu hakkında "Suçu ve suçluyu övme"
iddiasıyla soruşturma açıldı.

10: Erzurum HDP Karayazı İlçe Eşbaşkanı Dinçer Polat hakkında “Örgüte yardım etmek”
iddiasıyla açılan davanın 5’inci duruşması Erzurum 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti Polat hakkında “Örgüte yardım
etmek” iddiasıyla 3 yıl 45 gün ceza vererek tahliyesine karar verdi.

10: İstanbul Gazeteci Yılmaz Özdil, hakkında yazdığı “Yobazın Tehdidi” yazısı nedeniyle açılan

soruşturma nedeniyle İstanbul Basın Suçları Bürosuna ifade verdi.

10: Muş Yerine kayyım atanan HDP’li Varto Belediyesi Eşbaşkanı Ülkü Karaaslan hakkında,
"örgüt üyesi olmak", "toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet etmek" ve
"örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 2. Ağırceza’da açılan davada "Zincirleme
şekilde propaganda yapmak" iddiasıyla 2 yıl 3 ay ceza, diğer maddelerden ise
beraat kararı verildi.

11: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz 2015 tarihinde söylediği iddia edilen bir

karar duruşmasında, mahkeme Gürkan’a “suçu ve suçluyu övmek” suçundan 2 ay 15 gün

hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

14: Ankara HDP Ağrı Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan

Öztürk hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘örgüt propagandası yapmak’

iddiasıyla soruşturma açıldı.

15: Diyarbakır 11. Ağırceza Mahkemesi, HDP İl Örgütü Yöneticisi Murat Öndeş’i, 2017 Aralık ve
2019 Mayıs ayları arasında partisinin düzenlediği eylem ve etkinliklere katılması
nedeniyle “örgüt üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

16: Diyarbakır KHK ile kapatılan Özgür Gün TV’nin eski Sorumlu Müdürü Barış Barıştıran, DTK
Eşbaşkanlık Divan Üyesi Hilmi Aydoğdu ve Sur'daki sokağa çıkma yasağı sırasında
öldürülen 16 yaşındaki Rozerin Çukur'un babası Mustafa Çukur hakkında açılan
davada, Barıştıran ve Aydoğdu aklandı. Çukur'a ise "örgüt propagandası yapmak"
suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi, ceza ertelendi.

16: İstanbul Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Seyhan Avşar ve Sözcü gazetesinin internet sayfasının eski

sorumlu müdürü Necdet Önemli hakkında 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada

gazeteciler aklandı.
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17: Ankara HDP eski sözcüsü Günay Kubilay, hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan

davada aklandı.

17: Ankara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa

Mahkemesi’ne başvurdu.

17: İstanbul Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan, 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle 7. 000 para cezasına mahkum edildi.

17: Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yerine kayyım atanan HDP’li Bulanık Belediye Eşbaşkanı
Adnan Topçu’yu, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün, "örgüt
propagandası" yapmak iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

19: Balıkesir 3 kişi, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile evleri
basılarak gözaltına alındı.

19: Balıkesir Bandırma ilçesinde sosyal medyadan örgüt propagandası (PKK/KCK) yaptklarıı
gerekçesi ile 7 kişi evleri basılarak gözaltına alındı

.
19: İzmir Deriteks İzmir Şube Başkanı, SF Trade Tekstilin şikâyeti üzerine Adnan Menderes

Havalimanında gözaltına alındı.

22: Denizli 2 kişi, sosyal medyadan örgüt propagandası (PKK/KCK) yaptıkları gerekçesi ile
evleri basılarak gözaltına alındı.

22: Diyarbakır HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, 21 Mart 2021 tarihinde Newroz
şenliğinde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

22: Diyarbakır 21 Mart 2021 tarihinde Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı’nda yapılan
Newroz kutlamasında, açılan poster ve bayraklar ile atılan sloganlar nedeniyle
soruşturma açıldı.

26: Elazığ 2. Ağırceza Mahkemesi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kürt siyasetçilere yönelik
2011'de açılan ve güvenlik gerekçesiyle Elazığ’ nakledilen davanda 30 kişi
hakkında 7 yıl 6 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Toplamda 12
kişi, 99 yıl hapis cezası alırken 18 kişi beraat etti. Cizre Belediye Eşbaşkanı
Kutlu'ya 7 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

26: Urfa Ankara Gar Meydanı’ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri anmak için 11
Ekim 2015 tarihinde Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan etkinliğe
katıldıkları için 19 kişi, 8. Asliye Ceza Mahkemesinde ‘Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan ayrı ayrı 5 ay hapis cezası aldı.
Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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30: İstanbul Sanatçı Nilüfer Aydan sosyal medya paylaşımlarında cumhurbaşkanına hakaret ettiği

gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı ama hükmün açıklanması geri bırakıldı

30: Mersin Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) eski Genel

Başkanı Musa Özdemir hakkında 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada

Musa Özdemir hakkında tahliye edildi. Geleck duruşma 1 Temmuzda.

30: Urfa HDP Urfa İl Örgütü’nün 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla kent merkezinde
gerçekleştirdiği yürüyüşe katılan 29 siyasetçiye hakkında, “Kanuna aykırı toplantı
ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma”
iddiasıyla dava açıldı.

3. Diğer uygulamalar

02: Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği Mezopotamya Haber Ajansı İnternet sitesine erişim engeli
getirdi.

03: Ankara 8 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 10
fezleke daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

05: İstanbul CHP’ye ait sosyal medya hesaplarından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve

Merkez Bankası’nın dolar rezervleri ile ilgili yapılan 3 paylaşıma Anadolu 8. Sulh Ceza

Hakimliği’nin kararı ile erişim engeli getirildi.

08: İstanbul Gazeteci Levent Gültekin Halk TV’nin Merkez binası olan Bakırköy ilçesi önünde 25 kişi

tarafından saldırıya maruz kaldı.

11: İstanbul Gazeteduvar ve Susma24.com internet sitelerine bir cezaevi hekiminin yerine hakkında

soruşturma yürüten bir savcının eşinin atanmasını haberleştirdikleri gerekçesiyle

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimiliği kararıyla erişim engeli getirildi.

12: Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği Tarımdan Haber internet sitesinde yer alan bir yazıya kişilik
haklarının ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

12: Rize Sulh Ceza hakimliği İfade.org İnternet sitesinde yer alan, Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi’nde hakkında taciz şikayeti bulunan akademisyenin bölüm
başkanlığına atanması ile ilgili içeriğe kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle erişim
engeli getirdi.

16: İstanbul Haber 124.com.tr internet sitesinde yeralan Halkbank davası ile ilgili habere, Anadolu 4.

Sulh Ceza Hakimliği’nce erişim engeli getirildi.

16: İzmir 1 nolu F Tipi Kapalı Hapishanesinde tutuklu Güven Usta’nın ailesiyle yapmak
istediği telefon görüşmesine izin verilmedi.
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17: Ankara Erişim Sağlayıcıları Birliği, Sol.org, OdaTV ve Gerçek Gündem İnternet sitelerinde
yer alan bazı haberlere erişim engeli getirdi.

17: Ankara HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, hakkında
kesinleşen hapis cezasının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla düşürüldü.

17: Balıkesir Hapishanede gazete ve dergiler verilmiyor, kitaplara ve radyolara el konuluyor.

17: İstanbul Evrensel Gazetesi’nin internet sitesinde yer alan “İskefe Deri Fabrikası’ında iş kazası ve

sendikal örgütlenmenin engellemesiyle ilgili bir habere Anadolu 8. Sulh Ceza

Mahkemesince erişim engeli getirildi.

20: İstanbul Diyarbakır’daki newroz kutlamaları için Türkiye’ye gelen bir Fransız Gazeteci Sabiha

Gökçen havalimanında gözaltına alındı ve “sakıncalı” denilerek ertesi günü sınır dışı

edildi.

20: İzmir Şakran Kadın Kapalı Hapishanesinde A6 koğuşu basılarak kitaplara el konuldu.

22: Tekirdağ 2. Nolu T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Av. Engin Gökoğlu’nun eşine gönderdiği

mektubun büyük bölümü sansürlendi.

23: Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi Hürriyet, Sabah ve Yenişafak İnternet sitelerinde yer alan
bazı haberlere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişime engeli getirdi.

24: Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi Sözcü İnternet sitesindeki bir habere kişilik haklarının

ihlali gerekçesiyle erişim yasağı getirdi.

31: İzmir Konak’ta bir sokak müzisyeni önce zabıtalar tarafından sonra polisler tarafından
darp edildi.

4. YORUM VE ÖNERİLER

TİHV (Çoşkun Üsterci):

2 Mart 2021 tarihinde gösterişli bir sunumla Cumhurbaşkanı tarafından İnsan Hakları Eylem

Planı açıklandı. Planda diğer pek çok başlığın yanı sıra konumuz olan ifade, basın, toplanma ve

örgütlenme özgülüğü başlığı altında da bazı hedefler ve faaliyetler öngörülmüş. Ancak, hiçbir

şekilde sorunları gidermeye yönelik, hak ve özgürlükleri koruyucu ve geliştirici yaklaşım yok.

Hele eylem planının ilanından kısa bir süre sonra yaşanan insan hakları savunucularını gözaltına

almak, parti kapatmak için dava açmak, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemeye yönelik
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en kapsamlı uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesini feshetmek gibi tutum ve

davranışları birlikte değerlendirdiğimizde maalesef ilan edilen yeni İnsan Hakları Eylem Planı

bizlerde herhangi bir umut ve heyecana yol açmıyor.

Mart ayının ikinci haftası ihlaller ve gerilimli olaylar ile başladı ve tüm hafta boyunca her şey üst
üste gelecek biçimde devam etti. Bunlardan ilki insan hakları savunucu ve HDP Kocaeli
Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM’de vekilliğinin düşürülmesi oldu. Bu karar,
düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlalidir. Bu karar, adil yargılanma hakkının ihlalidir. Bu karar,
seçme ve seçilme hakkının ihlalidir. Daha sonra düzmece bir tutanakla hakkında soruşturma
açılarak TBMM sürdürmekte olduğu adalet nöbetinden kötü muamele uygulanarak gözaltına
alındı. Bu da bir muhalif milletvekiline daha da önemlisi bir insan hakları savunucusuna yönelik
iktidar tarafından geliştirilen düşmanca ve nefret içerikli tutumun bir örneği olarak hafızlara
kazındı.

Bu olayın hemen akabinde yaşan gelişme ise HDP’nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığı
tarafından AYM de davası açılması oldu. Bilindiği gibi demokratik toplum düzeni, her şeyden
önce, yurttaşların kanaat ve taleplerini özgürce ifade edebilmelerini, ortak talepler etrafında
örgütlenebilmelerini, kamusal müzakereye ve siyasal yaşamın şekillendirilmesine etkin bir
biçimde katılabilmelerini öngörür. Temsil esasına dayalı demokratik rejimlerde yurttaşların
siyasete katılımının başat aracı ise siyasal partilerdir. Yurttaşlar partiler aracılığıyla örgütlenerek
siyasal görüş ve taleplerini dile getirirler, toplumun tamamını veya bir bölümünü ilgilendiren
sorunlara müdahale ederler, kamusal müzakereye ve karar alma süreçlerine katılırlar. Tüm
bunların aynı zamanda Anayasa’da ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde
teminat altına alınmış sivil ve siyasal haklar olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Dolayısıyla
HDP’ nin kapatılmak istenmesi bu partinin temsil ettiği başta Kürtler olmak üzere farklı toplum
kesimlerinin talep ve müzakere alanından dışlanması, hem de oy veren yurttaşların ifade,
toplanma, örgütlenme, seçme ve seçilme hakkı gibi demokratik toplum düzeni açısından
vazgeçilmez olan hakları özgürce kullanma imkânından yoksun bırakılmaları anlamına
gelmektedir.

Aynı hafta içinde yaşanan diğer bir olay ise İHD Eş Genel Başkanı ve TİHV Kurucular Kurulu
üyesi Öztürk Türkdoğan’ın sabaha karşı evine düzenlenen bir polis operasyonu ile gözaltına
alınmasıdır. Sevgili Öztürk Türkdoğan, gerçi aynı gün içinde yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol
şartı ile serbest bırakıldı ama gerek Türkiye’nin uluslararası saygınlığa sahip en köklü ve kitlesel
insan hakları örgütünün 13 yıldır başkanlığını yapan ve aynı zamanda hukuk insanın olan bir
kişinin bu biçimde gözaltına alınması gerekse daha sonra bu tür adli kontrol tedbirlerinin
uygulanması gerçekten kaygı vericidir. Başta örgütlenme ve ifade özgürlüğü olmak üzere pek çok
hak ve özgürlüğün ihlali olan bu durum insan hakları savunucularının nasıl baskı altında
olduğunu, savunuculuk faaliyetinin adeta imkansız hale geldiğini açıkça göstermesi bakımından
önemlidir.

İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi kararı için zaten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu karar
öncelikle kadın ve LGBTİ+’ları şiddete karşı tümüyle açık ve korunmasız hale getirecektir. Diğer
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yandan şiddeti önlemek için sürdürülen toplumsal mücadelenin hukuki zeminini zayıflatacak,
şiddet eylemlerinin faili erkekleri cesaretlendirip teşvik edecektir. Nihayetinde ev içi şiddet
görünmez kılınacak, ihlaller ile mücadele edilemeyecek ve cezasızlık kalıcı hale gelecektir.

Son zamanlarda kişilik haklarının korunması gerekçesiyle sosyal medya hesaplarına getirilen
erişim yasakları ifade özgürlüğünü iyice kısıtlar hale gelmiştir. Bir AKP Milletvekili’nin cinsel
saldırısına maruz kaldığı ve bu nedenle intihar ettiği iddia edilen Kırgız gazeteci ile ilgili
haberlere erişim engeli getiriliyor. Daha sonra bu engelleme kararı ile 97 internet sitesinde
paylaşılıyor. Bunun üzerine söz konusu 97 haber ve içeriğe erişim, kişilik hakları ihlali
gerekçesiyle, Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 24 Mart 2021 tarihli kararıyla engelleniyor. Şaka
gibi, inanılmaz bir absürtlük.

Yine her ay olduğu gibi değerlendirmelerimi Valilik yasaklarının nasıl ifrata vardırıldığını Van
örneği üzerinden aktararak sonlandırıyorum. Van Valiliği'nin en son 20 Mart - 3 Nisan 2021
tarihleri arasında 15 günlük yasak kararla 21 Kasım 2016 dan bu yana Van'da art arda alınan
kararlar sonucu kesintisiz olarak uygulanan eylem etkinlik yasağı 4 yıl 4 ay 11 güne yani 1594
güne çıkmış oluyor.

İzmir (Ahmet Çiçek):

Bölgemizde kadın eylemleri uzun zamandır kolluğun yoğun ablukası ve tehditleri altında,
zorlukla yapılabiliyor. Özellikle İstanbul Sözleşmesi sonrasındaki eylemlerde kadınların etrafı üç
sıra halinde polis ablukasına alınarak toplumdan tecrit ediliyor.
Hem kadın eylemliliklerinde hem de Newroz alanına girişte sarı kırmızı yeşil renkli veya
LGBTİ+’ların renklerini anımsatan her şey yasaklanıyor, el konuluyor.
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