
Haziran 2021 Raporu

1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi

01: Ankara Güvenpark’ta Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaşamını
yitiren Ethem Sarısülük’ü anmak için yapılmak istenen basın açıklamasına
müdahale eden polis 9 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.

01: Ankara Trans kadınlara saldıran kişilerin yargılandığı davanın duruşması sonrasında
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından Adliyesi önünde yapılan
basın açıklamasına polis müdahale etti.

01: Ankara Gözaltına alınan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üye ve
yöneticileri ile ilgili Adliye önünde düzenlenmek istenen basın açıklaması polis
tarafından engellendi.

01: Diyarbakır Valilik, spor kuruluşlarının zorunlu kongreleri dışında geniş katılımlı tüm
etkinlikleri 15 gün süreyle erteledi.

01: Hakkari Her tür gösteri ve eylem valilikçe 15 gün süre ile yasaklandı.
01: Manisa Turgutlu’da PKK/KCK operasyonu, örgütsel faaliyet yürüttükleri, sokak

gösterilerine katıldıkları ve örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile 1’i yabancı
uyruklu 5 kişi ev baskını ile gözaltına alındı.

02: Bitlis Valilik Tatvan ilçesine bağlı 10 köyde (Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar,
Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü) saat 22.00 itibarıyla ikinci
bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

03: Ankara Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili Ankara Tabip Odası tarafından Ankara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılmak istenen basın açıklamasına
polis tarafından izin verilmedi.

03: İstanbul HDP Esenyurt  ilçe yöneticisi Cahit Alkan,  hakkında yakalama kararı olduğu
gerekçesiyle HDP Kıraç temsilciliğine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

03: Van Her tür gösteri ve eylem valilikçe 15 gün süre ile yasaklandı.
04: İstanbul Ankara’daki merkez yürütme kurulu toplantısına katılmak üzere giden HDP PM

üyesi Esengül Kılıç, Sakarya’da yapılan yol kontrolü sırasında hakkında yakalama
kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından
tutuklandı

04: Siirt Her tür gösteri ve eylem valilikçe 15 gün süre ile yasaklandı.
05: İstanbul Kadıköy ilçesinde çeşitli muhalif partilerin ortaklaşa düzenlendikleri basın

açıklamasına, müdahale eden polis 35 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına
aldı.

06: Bitlis Valilik Hizan ilçesine bağlı 12 köyde saat 02.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar
sokağa çıkma yasağı ilan etti.

06: Mardin Her tür gösteri ve eylem valilikçe 30 gün süre ile yasaklandı.
07: Ankara İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan eylem nedeniyle 33 kişi hakkında açılan

davanın duruşması öncesinde Adliye önünde yapılan basın açıklamasına
müdahale eden polis 15 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.
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07: Diyarbakır Kürtçe Dil Mitingi polis tarafından engellendi. Mitinge katılmak üzere toplanan
gruplara yönelik polis müdahalesi sonucu 1 kişi yaralandı.

07: İstanbul KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek için Bakırköy Meydanı’nda yapılan
oturma eylemine müdahale eden polis, Nursel Tanrıverdi’yi gözaltına aldı.

08: İstanbul Bağcılar ilçesinde 2 çocuğun cinsel saldırıya uğramasını protesto eden gruba
polis havaya ateş açarak müdahale etti.

09: İstanbul Haklarında verilen gözaltı kararı nedeniyle yapılan ev baskınlarında HDP üye ve
yöneticisi 4 kişi gözaltına alındı.

09: İstanbul Taksim Meydanı’nda Sedat Peker’in sosyal medya ve video üzerinden paylaştığı
iddialarla ilgili yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis, 26 kişiyi fiziksel
şiddet kullanarak gözaltına aldı.

09: K. Maraş Çöçelli köyünde biyokütle enerji santralini protesto eden köylülere jandarma biber
gazı ile müdahale etti.

09: Maraş Çöçelli köyüne yapılmak istenen biyokütle enerji santralini protesto eden
köylülere jandarma biber gazı ile müdahale edildi.

11: İstanbul Sedat Peker tarafından getirilen iddialarla ilgili basın Beyoğlu’nda basın açıklaması
yapmak isteyen Devrimci Parti üyelerine müdahale eden polis, şiddet kullanarak
10 kişiyi gözaltına aldı.

12: Bitlis Valilik, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Başmaklı, Üçevler, Kalupat, Oğulcak,
Çeltikli, Aşağıölek, Yukarıölek, Doğruyol, Bölükyazı, Arıdağ, Akçalı, İçgeçit,
Çalıdüzü, Dereağzı, Çadırlı, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak,
Dursun, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Bayırlı, Dikme, Yukarıdikme,
Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu köylerinde saat 07.30
itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan eti. Yasak yasağını 14
Haziran 2021 saat 19.00 itibarıyla kaldırıldı.

14: İstanbul KHK ile ihraç edilen   ve Bakırköy meydanında oturma eylemi yapan kamu
emekçilerine müdahale eden polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

15: Denizli Sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi
gözaltına alındı.

15: İzmir PKK/KCK örgüt propagandası yapmak ve üye olmak nedenleri ile 3 kişi gözaltına
alındı.

16: Adana HDP Parti Meclisi üyesi Muhammet Erkis şehrin girişinde yapılan GBT
kontrolü sonrasında gözaltına alındı.
16: Ankara Madenci Heykeli önünde 15-16 Haziran İşçi Eylemleri ile ilgili HDP
tarafından yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis aralarında HDP Ankara İl
Eş Başkanı Vezir Coşkun Parlak’ın da olduğu 6 kişiyi işkence ve kötü
muameleyle gözaltına aldı.
16: Ankara Sakarya Caddesi’nde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili düzenlenecek mitinge çağrı

yapmak için yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 18 kişiyi fiziksel
şiddet kullanarak gözaltına aldı.

16: İstanbul HDP üye ve yöneticilerine yönelik yapılan ev baskınlarında 5 kişi
gözaltına alındı.
16: İzmir Soma Davası kapsamında, Öğrenci Kolektifi Üyeleri Konak Meydanı yakınlarında

Soma İçin Adalet talep eden sloganlar attıkları için 4 kişi gözaltına alındı.
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17: Diyarbakır PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ile ilgili olarak Demokratik Toplum
Kongresi (DTK), Tevgera Jinên Azad (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından yapılmak istenen basın açıklamasını
polis engelledi. Basın açıklaması HDP milletvekilleri tarafından yapıldı. Polis,
gazetecilerin görüntü almasını da engelledi. Daha sonra, basın açıklamasına
katılmak üzere gelenler tarafından yapılan yürüyüşe de polis müdahale etti. HDP
Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve bir kişi daha yaralandı.

17: İstanbul HDP İzmir il binasına yönelik silahlı saldırıyı ve saldırıda Deniz Poyraz’ın
öldürülmesini protesto etmek için düzenlenen oturma eyleminde gözaltına alınan
2 kişiden biri tutuklandı.

17: Van Her tür gösteri ve eylem valilikçe 15 gün süre ile yasaklandı.
18: İstanbul Beyoğlu’nda 2 kişi kendi aralarında İzmir HDP binasında katledilen Deniz Poyraz

hakkında konuştukları gerekçesiyle polis tarafından fiziksel güç kullanılarak
gözaltına alındı.

18: Rize İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taş ocağına karşı
yapılan eylemlere katılan Dursun Baş evine yapılan baskın sonrasında ‘örgüt
propagandası yapmak’ iddiasıyla gözaltına alındı.
19: Ankara HDP İzmir İl Binasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda Deniz
Poyraz’ın öldürülmesini protesto etmek amacıyla Çankaya Güvenpark’ta
yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti ve 5 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak
gözaltına aldı.
19: Batman HDP İzmir il binasına yönelik silahlı saldırıyı ve Deniz Poyraz’ın öldürülmesini

protesto etmek için yapılan basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 16
kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında HDP milletvekilleri de fiziksel şiddete
maruz kaldı. Batman Belediye Eş Başkanı Mehmet Demir yere yatırılıp ters
kelepçe takılarak gözaltına alındı.

19: İstanbul Maltepe’de Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) çağrısıyla yapılan miting
bittikten sonra dağılan gruba müdahale eden polis 6 kadını fiziksel güç kullanarak
gözaltına aldı.

20: İstanbul Sarıyer ilçesinde HDP İzmir’deki silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla duvarlara
yazılama yaptığı  gerekçesiyle Halkevleri üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

21: Ağrı Her tür gösteri ve eylem valilikçe 15 gün süre ile yasaklandı.
21: Bitlis Valilik, Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar,

Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce,
Yolalan köylerinde saat 02.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak
aynı gün saat 20:00’de kaldırıldı.

22: İstanbul İHD İstanbul Şube yöneticisi Hatice Onaran, Edirne merkezli bir soruşturma
kapsamında evi basılarak gözaltına alındı.

22: İstanbul Onur Haftası kapsamında Adalar ilçesinde yapılması planlanan pikniğin polisin
mekân sahibini tehdit etmesi üzerine iptal edildi.

22: İstanbul Cumhurbaşkanı tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak
“normalleşme kararları” arasında mekânlarda saat 24’ten sonra müziği
yasaklayan kararı protesto etmek için Kadıköy ilçesinde verilen sokak konserine
müdahale eden polis konseri veren sanatçıyla birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.
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22: İstanbul Devrimci Parti üyelerine yönelik yapılan ev baskınlarında 16 kişi Jandarma
tarafından gözaltına alındı.

22: İstanbul Onur Haftası nedeniyle Maçka parkında yapılmak istenen pikniğe Şişli
Kaymakamlığının yasak kararı gösterilerek polis kitleye müdahale ederek zorla
parktan çıkarttı ve 1 kişiyi gözaltına aldı.

22: Kocaeli İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu, Kocaeli’nin Dilova ilçesinde İyi Parti
Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan’a ait çiftlikte yapılan yıkım çalışmalarını takip
ederken, aralarında Türkkan’ın şoförünün de olduğu iddia edilen bir grubun
saldırısına uğradı.

22: Ş.Urfa 14 Haziran 2018’de 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
Urfa Adliyesi önünde yaptığı adalet nöbeti eylemine polis, “Adliye bahçesinde
oturma ve ayakta durmanın yasak olduğu” gerekçesi ile müdahale etti.
Müdahale sonucu bayılan Emine zorla hastaneye götürüldü. Müdahale
sırasında 1 gazeteci de polisin fiziksel şiddetine maruz kaldı.

24: Ankara İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin iptali için yaptıkları başvurunun öne alınması için

Danıştay’a ek dilekçe veren Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) tarafından Danıştay
binası önünde yapılmak istenen basın açıklamasını polis engelledi.
24: İstanbul HDP Üye ve Yöneticilerine yönelik yapılan ev baskınlarında aralarında TJA

üyelerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
26: Ankara Çankaya Yüksel Caddesi üzerinde bulunan İnsan Hakları Anıtı’na
gökkuşağı renklerinden balonların asılması polis tarafından “bu renkler olmaz”
denilerek engellendi.
26: İstanbul Maltepe ilçesinde gerçekleştirilecek olan Onur Yürüyüşü için yapılan başvuru,

Valilik tarafından “halkın huzur ve güvenliğinin, genel sağlığın ve genel ahlakın
korunması ve olası şiddet ve terör olaylarının engellenmesi” gerekçesiyle
engellendi.

26: İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, İstiklal Caddesi üzerinde yapılmak istenen Onur
Yürüyüşünü ve aynı kapsamda yapılacak her türlü eylemi yasakladı. Yasak kararını
protesto etmek ve onur haftasını kutlamak isteyen kitleye gün boyunca müdahale
edildi, 47 kişi gözaltına alındı, birçok kişi yaralandı. Haber takibi yapmak isteyen
gazeteciler polisin fiziksel saldırısına maruz kaldı.

26: İstanbul PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için HDP ve HDK
tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından kaymakamlığın
yasaklama kararı gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

29: Ankara Onur Haftası kapsamında Çankaya ilçesi Tunalı Hilmi Caddesi’nde
yapılan Onur Yürüyüşüne biber gazı ile müdahale eden polis 20 kişiyi fiziksel şiddet
kullanarak gözaltına aldı.
29: Eskişehir Onur Haftası kapsamında yapılan Onur Yürüyüşü öncesinde gökkuşağı
renginde semboller taşıdıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, polis Onur
Yürüşüne müdahale ederek 15 kişiyi gözaltına aldı.
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29: Konya Konya Hakimiyet Gazetesi muhabiri Muhammed Emin Güleç maske
takmadıkları gerekçesiyle tartıştığı polislerin fiziksel şiddetine maruz kaldı.
31: Aydın Didim’de bir villaya düzenlenen operasyonda yurt dışından gelen 4 kişi

Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin (TKİP) üst düzey yöneticileri olduğu gerekçesi ile
gözaltına alındı.

2. Soruşturma ve Yargılamalar

01: Adana Yeni Yaşam gazetesi çalışanı İbrahim Karakaş hakkında 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Savunmaların ardından
mahkeme İbrahim Karakaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 13
Ağustos 2021 tarihine erteledi.
01: Ankara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili sözleri nedeniyle 15. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Fuat Oktay’ın ‘kişilik haklarına saldırıda bulunduğu’ gerekçesiyle
30.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

02: Ankara Oyuncu Ezgi Mola hakkında, İpek Er isimli çocuğa cinsel saldırıda bulunarak
intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan ile ilgili
#MusaOrhanTutuklansin” şeklindeki sosyal medya paylaşımı nedeniyle
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 31. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi.

02: İstanbul HDP Parti Meclisi üyesi Sıtkı Güngör hakkında açılan dava, 32. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Güngör’ün tahliyesine karar verdi ve
duruşmayı erteledi.

02: İstanbul Gazeteci Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Tuncay Opçin ve Mehmet
Baransu hakkında açılan dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme
Baransu’nun tutukluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

03: Batman. 3 kişi sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası yaptıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı. Ertesi gün 4 sevk edildikleri mahkeme tarafından adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
03: Van 19 Mayıs 2021 ve takip eden tarihlerde Van merkezli Medeniyetler
Beşiğinde Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
(MEBYA-DER) üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına
alındıktan sonra 28 Mayıs 2021 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5
kişi (Cevdet Bilekçi, Halil Karakoç, Kamuran Çiftçi, Mahmut Dindar ve Savaş Encü),
savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve aynı gün içinde sevk edildikleri
mahkeme tarafından tutuklandı.
04: Ankara Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) TSK’den ihraç edilen eski yarbay Mehmet

Alkan hakkında Devlet Bahçeli’ye yazdığı mektuptaki ifadeler nedeniyle 47. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme sanığı
‘hakaret’ suçundan 5.300 TL adli para cezası ile cezalandırdı.
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04: İstanbul Boğaziçi Üniversitesine kayyım atamasına karşı yapılan protesto eyleminde
Gökkuşağı bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi hakkında açılan
dava, 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

04: İzmir Geçen yıl İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eylemde polisin yapmış olduğu müdahale
sonucu işkence ile gözaltına alınan 1 kişinin İzmir Bayraklı 14. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davasının görülmesine başlandı. Dava 23 Eylül 2021’e
ertelendi.

07: Ankara 33 kişi hakkında 12 Ağustos 2020’de Çankaya ilçesinde İstanbul Sözleşmesi ile
ilgili yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 26 Kasım 2021
tarihine erteledi.

07: Ankara HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin Anayasa
Mahkemesi tarafından usul ve evrak eksiklikleri gerekçe gösterilerek iade edilmesi
üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı yeni iddianameyi Anayasa
Mahkemesi’ne gönderildi.
07: Ankara Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında
katıldığı 2 ayrı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı soruşturma başlatıldı.
07: Hakkari Yerine kayyım atanan Yüksekova ilçesinin Belediye Eş Başkanı Remziye Yaşar

hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Remziye Yaşar
duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Remziye Yaşar’ın tutukluluk
halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 3 Eylül ‘e erteledi.

07: Ş.Urfa Avukat Sevda Çelik Özbingöl hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada
karar çıktı. Sevda Çelik Özbingöl ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 6 ay;
‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan
3 yıl 9 ay; ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 11
yıl 6 ay hapse mahkum oldu.

08: Diyarbakır Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti Zelal Bilgin hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Zelal Bilgin duruşmaya
tutulduğu cezaevinden SEBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Zelal Bilgin’in
tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 2 Eylül’e erteledi.

08: İstanbul Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üye ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 205
kişi hakkında açılan dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

08: İstanbul Gazeteciler Canan Coşkun, Ali Açar ve Can Uğur hakkında Berkin Elvan’ın
ölümüne ilişkin yaptıkları haberlerde “terörle mücadelede görev almış kamu
görevlisini hedef gösterdikleri” gerekçesiyle açılan davanın görülmesine 34. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

08: İstanbul ESP İstanbul İl Eş Başkanı Ezgi Bahçeci hakkında açılan davanın görülmesine 34.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Mahkeme, Bahçeci’nin tutukluğunun
devamına karar verdi.

08: İstanbul Gazeteci Sabiha Temizkan hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek açılan davada, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Daire bir önceki kararı
bozarak, Temizkan’ın beratına karar verdi.
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08: İstanbul Gazeteci Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser hakkında açılan davanın görülmesine 22.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

09: Diyarbakır Gazeteci Nurcan Yalçın hakkında Rosa Kadın Derneği’ne yönelik bir soruşturma
kapsamında 9. Ağır Ceza’da açılan davanın görülmesine devam edildi. Nurcan
Yalçın’ın ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından
cezalandırılması isteniyor. Gelecek duruşma 29 Eylül’de.

09: Diyarbakır Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma
Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Eş Başkanı Şeyhmus Karadağ hakkında 10.
Ağır Ceza ‘da açılan davanın görülmesine devam edildi. Savunmaların ardından
mahkeme Şeyhmus Karadağ’ı tahliye etti ve duruşmayı 5 Kasım’a erteledi.

09: Diyarbakır Artı Gerçek haber sitesi yazarı Nurcan Kaya hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davanın görülmesine tarihinde devam edildi. Nurcan Kaya’nın sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘zincirleme örgüt propagandası yapmak’
suçundan cezalandırılması isteniyor. Gelecek duruşma 27 Eylül’de.

09: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (DEÜ) SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur
hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararı, süresiz şekilde uzatıldı.

10: Bursa Muhalif.com haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ozan Kaplanoğlu
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik TSK tarafından gerçekleştirilen harekât ile ilgili
bir basın açıklamasını haberleştirdiği gerekçesiyle hakkında 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasında, mahkeme Kaplanoğlu’nu 1
yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

10: İstanbul “Las Tesis” dans etkinliğine katıldıkları nedeniyle haklarında dava açılan 6 kadının
Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme
beraatlarına karar verdi.

10: İzmir Çoklu Baro düzenlemesine karşı polisin kullandığı şiddeti “Kanunsuz
emri yerine getiren meslektaşlarımı kınıyorum” şeklinde sosyal medyada
paylaşımda bulunan 27 yıllık polis memuru hakkında meslekten men
edilmesi için soruşturma başlatıldı
10: Kars Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Eş Başkanı Cengiz Anlı ile HDP üyeleri

İzzet Altığ, Mustafa Yardımcıel, Reis Baykız ve Kaya Naki hakkında 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Savunmaların ardından
mahkeme duruşmayı 18 Kasım’a erteledi.

10: Van Gazeteci Ruşen Takva hakkında takip ettiği bir basın açıklaması gerekçe
gösterilerek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine başlandı.
Savunmaların ve tanık ifadelerinin ardından mahkeme duruşmayı 12 Ekim’e
erteledi.

11: Diyarbakır HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ile HDP eski milletvekilleri İdris Baluken
ve Çağlar Demirel hakkında, yaptıkları konuşmalarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret
ettikleri’ iddiasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine
devam edildi. Savcı İdris Baluken ve Çağlar Demirel’in ‘devleti ve kurumlarını
alenen aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından cezalandırılmasını,
Anayasa’nın 83. maddesinde tanımlanan yasama dokunulmazlığı kapsamında
İmam Taşçıer hakkındaki yargılamanın durdurulmasını talep etti. Mahkeme İmam
Taşçıer hakkındaki yargılamanın durdurularak dosyasının ayrılmasına karar verdi.
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12: Dİyarbakır Vekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davada ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından verilen
toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi
tarafından onaylandı.

13: İstanbul 9 Haziran tarihinde yapılan ev baskınlarından gözaltına alınan HDP üye ve
yöneticisi 4 kişiden 2’si mahkeme tarafından tutuklandı, diğer 2’si ise adli kontrol
kaydıyla serbest bırakıldı.

14: Ankara Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel
Başkanları’nın da olduğu 28’i tutuklu 108 HDP üye ve yöneticisi hakkında 22.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi.
14: Ankara Buse Üçer isimli Kadın Savunma Ağı üyesi hakkında kadın cinayetleriyle
ilgili “Bu şehri ateşe vereceğimiz günler yakın!” şeklindeki sosyal medya paylaşımı
gerekçe gösterilerek açılan davanın karar duruşmasında mahkeme sanığın
beraatına karar verdi.
14: Sivas Gazeteci Aslıhan Gencay hakkında Açık Cezaevi’nde tutulduğu süre

içinde maruz kaldığı çıplak arama dayatmasını kabul etmediği
gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasının
görüldü. Mahkeme Gencay’ı ‘görevli memura görevini yaptırmamak için direnme’
suçundan 6 ay 7 gün hapse mahkum etti.
15: Diyarbakır Gazeteci Ayşe Kara hakkında, yaptığı haberler gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyesi

olmak’ iddiasıyla 5. Ağır Ceza’da açılan davanın görülmesine devam edildi.
Savunmaların ardından mahkeme, Ayşe Kara hakkındaki yurtdışı yasağının
devamına karar verdi ve duruşmayı 9 Kasım’a erteledi.

15: İstanbul Teatra Jiyana Nu tarafından sahnelenen ““Bêrû: Klakson Borîzan û Birt” alı oyun,
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına karşı yürütmenin
durdurulması talebiyle açılan dava 10. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

17: Diyarbakır ESP İstanbul İl Eş Başkanı Ezgi Bahçeci hakkında açılan davanın görülmesine 34.
Ağır Ceza’da başlandı. Bahçeci’nin tutukluğu sürüyor.

17: Rize Ali Sancaktutan isimli kişi hakkında yaptığı bir sokak röportajındaki
sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla soruşturma açıldı.
18: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör Atanmasını Protesto Eylemi Nedeniyle daha önce

gözaltına alınan 23 kişi hakkında nedeniyle açılan dava İstanbul 38. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.

20: İstanbul 16 Haziran 2021 tarihinde gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişiden 1’i
sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 7’si adli kontrol şartıyla olmak
üzere 8 kişi ise serbest bırakıldı.

21: İstanbul İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile gazeteciler Ahmet Kanbal ve Yağmur Kaya
hakkında Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa
Çitil’in şikayeti üzerine ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’
iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Eren Keskin ve Ahmet Kanbal’ın savcılık
tarafından ifadeleri alındı.

22: İstanbul KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmenleri Eren
Keskin ve Hüseyin Aykol ile gazetenin Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan ve
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gazeteci Hasan Başak hakkında açılan davanın görülmesine İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.

22: İstanbul 46 gazeteci hakkında açılan ve “KCK Basın Davası” olarak bilinen davanın
görülmesine 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

22: Mardin Kayyım atanan Kızıltepe ve Savur ilçelerinin HDP’li Belediye Eş Bakanları Nilüfer
Elik Yılmaz ve Gülistan Öncü hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın
görülmesine devam edildi. Mahkeme Nilüfer Elik Yılmaz ve Gülistan Öncü
hakkındaki adli kontrol şartını kaldırarak duruşmayı 4 Kasım’a erteledi. 

23: İstanbul Gazeteci Beyza Kural,  haber takibi sırasında kendisine şiddet uygulayan polisler
hakkında yaptığı şikayet üzerine açılan dava, 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görüldü.

23: İstanbul Gazeteci ve yazar Mustafa Sönmez hakkında sosyal medya paylaşımlarında
“Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği”iddiasıyla Anadolu 26. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasında, mahkeme Sönmez’in
beraatına karar verdi.

24: Batman KHK ile kapatılan Dicle haber ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç hakkında ‘örgüt
üyesi olmak’ iddiasıyla 2. Ağır Ceza’da açılan davanın görülmesine devam edildi.
Mahkeme duruşmaya katılmayan tanık Devran Çakır hakkında yakalama kararı
çıkartılmasına karar verdi ve duruşmayı 11 Kasım’a erteledi. Şerife Oruç, daha
önce adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

25: Ankara Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri 27. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme duruşmayı 10
Eylül 2021 tarihine erteledi.
25: Diyarbakır Hakkında verilmiş cezanın kesinleşmesi üzerine milletvekilliği düşürülen HDP

Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davanın görülmesine devam edildi. İddianamede Musa Farisoğulları’nın
‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘halkı yasadışı toplantı ve
gösteri yürüyüşlerine kışkırtma’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız
katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlarından toplam 26 yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme gizli tanıkların ses
ve görüntüleri değiştirilerek hazır edilmeleri için Tanık Koruma Şubesi’ne
müzekkere yazılmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

25: Mardin Derik ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Mülkiye Esmez hakkında Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu yargılanan
Mülkiye Esmez duruşmaya tutulduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Savunmaların ardından mahkeme Mülkiye Esmez’in tahliyesine karar vererek
duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.

29: İstanbul Avukat Oya Aslan hakkında açılan ve 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava
da, Mahkeme Oya Aslan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

29: İstanbul Cezaevinde Tutuklu bulunan ESP İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas hakkında
açılan ve Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme
Altınmakas’ın tahliyesine karar verdi.

30: Adana Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eş Başkanları Gülseren Tural ve
Mehmet Masum Eriğ, eski baro başkanı avukat Gazi Mengücek Çıtırık’ın da aralarında
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bulunduğu 14 kişi hakkında Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri’ne
kayyım atanmasını protesto etmek için 26 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen basın
açıklaması nedeniyle 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar
duruşmasında mahkeme 14 kişinin beraatına karar verdi.

3. Diğer uygulamalar

01: Ankara Gazeteci Erk Acarer’e ait sosyal medya hesabında yer alan Mehmet Ağar ve Arif
Çetin ile ilgili paylaşımlara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kişilik hakları ihlali
gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

01: Ankara Sedat Peker’in yayınladığı 2 ayrı video ile yaptığı 1 sosyal medya paylaşımına 6.
Sulh Ceza Hakimliği’nin kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

03: İzmir Kendisini tatil gününde cep telefonundan mesaj atarak uyaran hâkime, "Beni
uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın" yanıtını veren İzmir Adliyesinde görevli
zabıt kâtibi, 6 ay boyunca İzmir Adliyesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki
Karaburun Adliyesinde görevlendirildi.

04: Ankara Cumhuriyet, Halk TV ve Birgün internet sitelerinde yer alan Prof. Dr.
Bedri Gencer ile ilgili haberlere Erişim Sağlayıcıları Birliği kararı ile erişim engeli
getirildi.
04: İstanbul Halk TV ve Oda TV sitelerinde yer alan Bodrum’da bir otelin kıyıya borik asit

dökmesine dair haberlere Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile kişilik
hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

04: İstanbul T24, Odatv ve Sözcü İnternet sitelerinde yer alan Bilal Erdoğan ile ilgili haberlere
3. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli
getirildi.

08: Ankara Sedat Peker’e ait sosyal medya hesabında yapılan 6 ayrı paylaşıma 6.
Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli
getirildi.
10: Gaziantep DHA muhabiri Ahmet Atmaca’nın haber takibi için bulunduğu Adli Tıp
Kurumu binasında bir grubun saldırısına uğradı ve vücudunun çeşitli yerlerinden
yaralandı.
11: Ankara Sedat Peker’e ait sosyal medya hesabından yapılan 13 ayrı paylaşıma 1.
Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli
getirildi.
14: Osmaniye Valilik yaptığı açıklama ile il genelinde miting, kapalı ve açık yer
toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma
eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle
yasakladı.
16: İzmir Şakran 3 nolu T Tipi Hapishanesi’ndeki koğuş aramalarında kitap ve gazetelere el

konuldu.
17: İzmir HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan saldırıyla ilgili olay yeri inceleme raporunda,

Deniz Poyraz’ın 6 kurşunla katledildiği belirtildi. 

10



17: İzmir Katledilen Deniz’in fotoğrafını sanal medya hesaplarından paylaşan HDP’lilere
bazı sosyal medya kullanıcıları tehdit ederek ırkçı saldırılarda bulundu.

18: İstanbul cumhuriyet.com.tr internet sitesinde yer alan SADAT hakkında verilen soru
önergelerinin yanıtsız kalması ile ilgili habere, 4. Sulh Ceza Hakimliği, kişilik
hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

22: İstanbul Gazeteci Erk Acarer’e ait sosyal medya hesaplarında yer alan yer İnsani Yardım
Vakfı  ile ilgili 1 paylaşıma  3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişim engeli
getirildi.

22: Samsun Yeniçağ gazetesi muhabiri İbrahim Akkuş 19 Mayıs ilçesinde inşa edilen
devlet hastanesindeki eksikler ile ilgili yaptığı bir haber sonrasında gittiği
belediye binasında inşat firmasının çalışanlarının saldırısına maruz kaldı ve
başından yaralandı.
28: İzmir Şakran Hapishanesi’ndeki 1 mahpusun sevk için verdiği dilekçeleri yırtıldı.

4. DEĞERLENDİRME, YORUM VE ÖNERİLER
Coşkun Üsterci
TİHV Genel Sekreteri

2021 Haziran ayında da ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerine yönelik yasaklar, kısıtlama
ve müdahaleler hız kesmeden devam etti.

Toplanma ve gösteri yapma hakkı, ifade özgürlüğü ile birlikte, demokratik bir toplumun temelini
oluşturmaktadır. Maalesef son yıllarda ülkemizde bu hakkın kullanımı bir istisna, müdahale ve
yasaklamalar ise kural haline gelmiştir. Bu durumun oluşmasında mülki idare amirlerinin
yasakları ile birlikte kolluk güçlerinin, evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor
kullanma yetkisinin çok ötesine geçen kural dışı, denetlenmeyen, cezalandırılmayan, siyasal
iktidar tarafından görmezden gelinen hatta teşvik edilen şiddeti temel etkendir. Kolluk
güçlerinin şiddeti sıradanlaşmış, adeta gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. TİHV
Dokümantasyon Merkezinin tespitlerine göre 2021 yılının ilk beş ayında kolluk güçlerinin
müdahalesi sonucu en az 2153 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmış ve 23 kişi
ise yaralanmıştır.

Haziran ayında da çok sayıda kişi barışçıl toplantı ve gösteri yaparken kolluk güçlerinin bu
şiddetine maruz kalmıştır. Arkadaşlarım raporlarında bölge bölge bu şiddetin bir resmini
çıkardılar. Ben daha çok kimler, hangi kesimler bu şiddete maruz kaldı? Ona değinmek
istiyorum.

Haziran ayında kolluk şiddetine maruz kalanların en başında LGBTİ+ lar gelmektedir. Bilindiği
gibi Haziran ayının ikinci yarısında Onur Haftası kutlamaları, bu kapsamda yapılacak etkinlikler ve
yürüyüşler söz konusuydu. Tüm etkinlikler yasaklandı, yapılmak istenen yürüyüşlere kolluk
güçlerinin fiziksel şiddet kullanarak müdahalesi oldu. Bu çerçevede Türkiye genelinde;

● 2 etkinlik kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.
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● 2 ilçede etkinlikler yasaklandı,
● 1 ilde Onur Yürüyüşü için yapılan başvuru "halkın huzur ve güvenliğinin, genel sağlığın

ve genel ahlakın korunması ve olası şiddet ve terör olaylarının engellenmesi”
gerekçesiyle reddedildi.

● 3 ilde Onur Yürüyüşü’ne fiziksel şiddet kullanılarak müdahale edildi, 93 kişi işkence ve
kötü muameleyle gözaltına alındı, en az 1 kişi yaralandı.

Haziran ayında kadınlar yine kolluk müdahalesinin ve şiddetinin doğrudan hedefi oldu.
Arkadaşlarımın raporlarında da yer verildiği gibi İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını protesto
amacıyla yapılan çeşitli barışçıl toplantı ve gösterilere müdahale edildi.
Sedat Peker’in sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarında gündeme gelen iddialarla ilgili
yapılan basın açıklamalarına müdahale edildi. Çevre eylemlerine müdahale edildi.

Tabi ki Haziran ayında yine en dikkat çekici olan HDP’lilerin yaptığı barışçıl toplantı ve gösterilere
yönelik müdahaleler. Özellikle 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir il binasına yönelik yapılan
silahlı saldırı sonucunda Deniz Poyraz’ın katledilmesini protesto etmek için yapılan barışçıl
toplantı ve gösterilere bir çok yerde sert müdahaleler oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Hakkari, Rize, Osmaniye, Van, Diyarbakır ve Ağrı Valilikleri, Haziran ayı içinde değişen sürelerde
tüm eylem ve etkinlikleri yasakladılar. Bu yasaklar silsilesinde Hakkari ve Van, her zamanki gibi
yine öne çıkıyor. Her iki ilde yaşamakta olan yurttaşlar
Haziran ayının tamamında Anayasa’da güvence altına alınan toplantı ve gösteri yapma
özgürlüklerini hiçbir şekilde kullanamadılar. Tabi ki bu konuda Van açık arayla birinciliği yine
kimseye kaptırmadı. Van Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 3 ve 18
Haziran 2021 tarihlerinde 2 kez 15 gün süreyle yasakladı. Bu karar ile Van’da 21 Kasım 2016
tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 1684 güne uzatılmış oldu.

Haziran ayında ifade özgürlüğü konusunda pek çok ihlal yaşandı. Yeni davalar açıldı ya da açılmış
davaların yargılamaları sürdürüldü. Arkadaşlarım bunları ayrıntılarıyla raporlarında belirtiler. Ben
bu davalardan birine özellikle dikkat çekmek istiyorum: Ünlü oyuncu Ezgi Mola hakkında, İpek Er
isimli çocuğa cinsel saldırıda bulunarak intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan Uzman Çavuş
Musa Orhan ile ilgili eleştiri sınırları içinde kalan sosyal medya paylaşımı nedeniyle Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edildi. İddianamede Ezgi Mola’nın hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti
ile hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Osman İşçi İHD Gen. Mrk.
Ankara ve Orta bölgeler

Ankara ve civar illerinde Haziran 2021 döneminde ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkı
bakımından müdahale, gözaltı ve soruşturma, yargılama alanındaki ihlaller devam etmiştir. Bu
dönemde ihlallerde özellikle kolluk müdahalesi, erişim engeli ve yargılamaların devam ettiği
gözlemlenmiştir. Bu ihlallerin uzun vadeli planlama ve koordinasyon ile etkili bir biçimde
belgelenmesi, raporlanması ve savunuculuk çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır.
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Ahmet Çiçek
Ege, Batı Akdeniz
Türkiye’de Ocak 2020 itibarıyla nüfusun %1 i  cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında . Bu
oran Avrupa ortalamasının 3 katından fazla.
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