
Temmuz 2021 Raporu

1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi

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: İstanbul Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesini protesto etmek isteyen
kadınlara, Taksim’de polis biber gazı ile müdahale etti.

01: İstanbul Grup Yorum ’un internet konseri için yapılacak çekimler Beyoğlu
Kaymakamlığı’nın kararı ile yasaklandı.

01: İzmir İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasını protesto etmek isteyen kadın örgütleri
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması için toplandı, önlerine
polis barikatı kuruldu. Çevik kuvvet, kalkanları ve biber gazı ile müdahale ettiler.
Dağılan kadınların peşinden uzun süre polis takibi yaşandı.

02: Bursa Gazeteci İrfan Aydın, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret
ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

02: İstanbul Müzisyen Güvenç Dağüstün, Sabiha Gökçen Havalimanında “sosyal medya
paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

02: Van Valilik, il genelinde her türlü eylem ve gösteriyi 15 gün süreyle yasakladı. Bu
kararla 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan yasak kesintisiz 1699 güne
uzatılmış oldu.

03: İstanbul Rektör atanmasının altıncı ayı nedeniyle Boğaziçi Üniversitesine etkinlik
düzenleyen öğrenciler, “güvenlik ve sağlık” riski oluşturduğu gerekçesiyle polis ve
özel güvenlik tarafından fiziksel şiddet kullanılarak kampüs dışına çıkarıldı.

03: İstanbul Yapılan ev baskınlarında Din Alimleri Derneği ve Demokratik İslam Kongresi üyesi
22 kişi gözaltına alındı.

04: Ankara Dikmen Ahmet Arif Parkı’nda Suruç Katliamı’nın altıncı yıldönümü ile ilgili bildiri
dağıtanlara müdahale eden polis 5 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.

05: Ankara HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nin
verdiği ihlal kararına rağmen tahliye edilmemesini protesto etmek için HDP
tarafından Sincan Cezaevi Kampusu önünde yapılan adalet nöbeti eylemine polis
müdahale etti.

05: Bursa HDP İnegöl İçe Yöneticisi Köksal Söylemez evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

05: İstanbul KHK ile ihraç edildiği için Bakırköy Meydanında oturma eylemi yapan Nursel
Tanrıverdi gözaltına alındı.
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06: Ankara Tazminat hakları için Manisa’nın Soma ilçesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
yürüyen maden işçilerinin önü Ankara girişinde polis tarafından kesildi eylemleri
engellendi.

07: Aydın Valilik 7-12 Temmuz tarihleri arasında il genelinde toplantı, fotoğraf sergisi,
konser, gösteri yürüyüşü gibi etkinlikleri yasakladı.

07: Iğdır Yapılan ev baskınlarında 4 kişi (Yaşar Torzuk, Halil Sanan, Mehmet Kaya ve Yaşar
İmdat) gözaltına alındı. Gerekçe belli değil.

07: Mardin Mardin’de yapılan ev baskınlarında 29 kişi gözaltına alındı. 2 kişi aynı gün içinde
polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltı gerekçesinin

Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasağı dönemine yönelik bir soruşturma olduğu
öğrenildi. Gözaltına alınanlardan Hayat Akdaş, hastaneye kaldırıldıve daha sonra
Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne geri götürüldü.

08: Mardin Derik ilçesine bağlı Anıtlı kırsal mahallesinde sulama kuyularına elektrik sağlayan
trafoların Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri tarafından sökülmesini protesto
edenlere jandarma biber gazı ve havaya ateş ederek müdahale etti.

09: İstanbul Suruç için Adalet inisiyatifinin 10 Ekim katliamının yıldönümü nedeniyle Kadıköy
Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklaması sonrası Ankara’ya yürümek isteyen
gruba müdahale eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

09: İstanbul S.K isimli kişi, Sedat Peker’e ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
tutuklandı.

09: Kayseri Havalimanında gözaltına alınan Almanya vatandaşı T. Y., yurtdışına çıkma yasağı
şartıyla serbest bırakıldı.

10: Ankara Suruç Aileleri İnisiyatifi tarafından yapılacak anma öncesinde eyleme
katılacakların aracını durduran polis, araçtan çıkanlara biber gazı ile müdahale
ederek 13 kişiyi gözaltına aldı.

10: Batman PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sona erdirilmesi talebiyle
cezaevlerinde devam etmekte olan süresiz dönüşümlü açlık grevine dikkat
çekmek için Barış Anneleri Meclisi tarafından yapılmak istenen basın açıklamasını
polis engelledi. Polis ayrıca basın açıklamasına katılmak üzere Diyarbakır’dan
gelen Barış Anneleri’ni taşıyan aracın Batman’a girmesini de engelledi.

10: Bursa Sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işlerine son verilen Destek Otomotiv
İşçilerinin Fabrika önünde başlattıkları eyleme müdahale eden polis 7 kişiyi darp
etti.

10: İstanbul Ankara Gar Katliamının yıldönümü nedeniyle Ankara’daki anma törenine gitmek
isteyen Suruç Aileleri İnisiyatifinin aracını durduran polis, 13 kişiyi darp ederek
gözaltına aldı.

10: İstanbul ESP ve SGDF üyelerinin Ankara Katliamı nedeniyle Beyoğlu’nda yapmak istedikleri
yürüyüşe müdahale eden polis, 6 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
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12: İstanbul Sendika üyesi oldukları gerekçesiyle Pegasus Hava Yolları tarafından işten
çıkarılan işçilerin, şirketin genel merkezinde yapmak istediği eylem polis
tarafından engellendi.

12: İstanbul KHK ile ihraç edildiği için Bakırköy Meydanında oturma eylemi yapan Nursel
Tanrıverdi gözaltına alındı.

12: Muş Valilik, il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladı.

13: İzmir Hak kurumlarının Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istedikleri tecrit
ve açlık grevlerine yönelik basın açıklaması yasaklandı. Kolluk soruşturma

açacağını söyleyerek açıklamaya müdahale etmedi.

14: İstanbul Yunanistan’da tutuklu bulunan yakınlarının serbest bırakılması için Beyoğlu
Yunanistan konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD
üyelerine müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

14: Şanlıurfa Suruç ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi 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 ile Ferit
Şenyaşar, Adliye önünde yaptıkları adalet nöbeti eylemine HDP Eş Genel Başkanı

Pervin Buldan tarafından yapılacak ziyaret öncesinde gözaltına alındı,
Buldan ittikten sonra serbest bırakıldı.

15: Hakkari Valilik, il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladı. Bu
kararla birlikte 5 Haziran 2020’den beri uygulanan yasak kesintisiz 420 güne
uzatılmış oldu.

16: Siirt Valilik, il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladı.

16: Tunceli Valilik, il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 30 gün süreyle yasakladı.

18: Adana Urfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 33
kişiyi anmak için Seyhan ilçesinde yapılan etkinliğe müdahale eden polis 19 kişiyi
gözaltına aldı.

18: İstanbul Beykoz’da bir düğünde Kürtçe şarkı söylediği gerekçesiyle müzisyen Hozan Arhat
gözaltına alındı.

19: Mersin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer yol
kontrolü sırasında hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla açılmış bir
soruşturma olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

20: Ankara Güvenpark’ta yapılan Suruç katliamı anmasına müdahale eden polis 23 kişiyi
gözaltına aldı.

20: İstanbul Suruç katliamının yıldönümünde Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen anmaya
plastik mermi kullanarak müdahale eden polis, 5’çocuk olmak üzere 62 kişiyi
darp ederek gözaltına aldı. Gazetecilerin görüntü almasını engelledi, kamera ve
cep telefonlarını kırdı veya el koydu.
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20: İzmir Karşıyaka’da yapılan “Suruç” anmasına kolluk, yakın mesafeden biber gazı, darp
ile müdahale etti. 8 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gazeteciler engellendi,
darp edildi. İnsanların görüntü almalarına izin verilmedi.

27: Adıyaman Yapılan ev baskınlarında Demokratik Bölgeler Partisi Adıyaman eski il yöneticisi
Yusuf Bağırcı ile KHK ile meslekten ihraç edilmiş öğretmen Erdal Çıtrık gözaltına
alındı. Gözaltı gerekçesi belli değil.

30: Ankara Konya’nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy mahallesinde Dedeoğulları ailesinden 7
kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırıyı protesto etmek için Çankaya ilçesinde
belediye binasının önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis atılan
sloganları gerekçe göstererek biber gazı ile müdahale etti.

30: Hakkari Valilik, il genelinde her türlü eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. Bu
kararla birlikte 5 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanan yasak, kesintisiz 435

güne ulaştı.

30: İstanbul Konya’nın Meram İlçesine bağlı Hasanköy mahallesinde Dedeoğulları ailesine
yönelik ırkçı saldırı sonucu 7 Kürdün katledilmesini protesto etmek için HDP
tarafından Şişhane’de düzenlenen eylem sonrası dağılan gruplara Kasımpaşa da
ırkçı bir grubun saldırısı sonucu aralarında haber takibi yapan gazetecilerin
bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İkisi gazeteci, 6 kişi gözaltına alındı.

30: Van Konya’nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy mahallesinde Dedeoğulları ailesinden 7
kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırıyı protesto etmek için yapılan eyleme
müdahale eden polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında Mesut Bor isimli
kişinin omuzu çıktı.

30: Van Valilik, il genelinde her türlü eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. Bu
kararla birlikte 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan yasak, kesintisiz
1.729 güne ulaştı.

31: İstanbul Sinbo fabrikasında çalışan ve sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işten atılan
Dilbent Türker’in Ankara’ya başlattığı yürüyüşe polis müdahale etti, Dilbent
Türker ve Metal İşçileri sendikası temsilcisi Onur Eyidoğan’ı gözaltına aldı.

31: Mardin Konya’daki ırkçı saldırıyı protesto amacıyla yapılan eyleme müdahale eden polis 3
kişiyi gözaltına aldı.

2. Soruşturma ve Yargılamalar

01: Ankara Anayasa Mahkemesi, 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan ve 2 Nisan 2021
tarihinde tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli milletvekili Ömer
Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda ‘seçilme ve siyasi faaliyette
bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine hükmetti.
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01: İstanbul     16 Ağustos 2016 tarihindeki Özgür Gündem baskınıyla ilgili “polise mukavemet”
iddiası ile 22 kişi hakkında açılan dava, 5. Asli Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Gelecek duruşma 23 Kasım’da.

02: Adana Örgüt üyeliği iddiasıyla 23 Nisan’da tutuklanan Avukat Özgür Yakut hakkında 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında Yakut hakkında
adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Gelecek duruşma 28 Ekim’de.

02: Diyarbakır Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran
hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 1
Temmuz 2021 tarihinde başlandı. Beycan Taşkıran duruşmaya SEGBİS aracılığıyla
katıldı. Savunmaların ardından mahkeme Beycan Taşkıran’ın tahliyesine karar
verdi. Gelecek duruşma 18 Kasım’da.

02: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile belediye
meclisi üyeleri hakkında “eş başkanlık sistemi” gerekçesiyle Diyarbakır 10.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2 Temmuz 2021
tarihinde devam edildi. İddianamede belediye eş başkanları ve belediye
meclisi üyelerinin ‘görevi usulsüzce üstlenme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’
suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Duruşma sırasında mahkeme, ifade vermeyen belediye meclisi üyelerinin de
ayakta beklemesini istedi. Avukatların itirazı üzerine mahkeme avukatlar Cihan
Aydın, Zuhal Tekiner, Zeynep Çelik ve Adnan Akgül’ün polis tarafından mahkeme
salonundan çıkarılmasına karar verdi. Avukatlar reddi hakim talebinde bulunarak
duruşma salonundan çıktı. Mahkeme reddi hakim talebinin ilgili mahkemeye
gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı 8 Ekim’e erteledi

02: Diyarbakır Yerine kayyum atanan Diyarbakır’ın Eğil ilçesinin Belediye Belediyesi Eş Başkanı
Gülistan Ensarioğlu hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savunmaların
ardından Gülistan Ensarioğlu ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapisle
cezalandırdı. Ensarioğlu 30 Eylül 2020 tarihinde DTK’ye yönelik bir soruşturma
kapsamında gözaltına alınmış, Eğil Belediyesi’ne 23 Mart 2020 tarihinde İçişleri
Bakanlığı tarafından kayyım atanmıştı.

02: Hakkari Sürmi İnce’nin ölümüyle ilgili açılan davada sanık Uzman Çavuş Ali Dağkıran’a
verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından
bozulmasının ardından davanın Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden
görülmesine 2 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme Ali Dağkıran’ı
‘taksirle öldürme’ suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırdı. Sürmi İnce

(55) 18 Temmuz 2016 tarihinde Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde ot
toplamaya giden çocuklarına yemek götürdüğü sırada askerler tarafından açılan
ateş sonucu vurularak ölmüştü.

02: İzmir PKK’ye üye olma gerekçesiyle bir kişi ev baskını ile gözaltına alındı.

02: Malatya Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, yerine kayyım atanan Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Gültan Kışanak’a verilen 14 yıl 3 ay ve
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Demokratik Bölgeler Partisi eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e verilen 15 yıl
hapis cezası Antep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi tarafından
bozulmuştu. Yeniden yargılanmaya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme davanın -bu iki sanığın da yargılandığı- Kobanê eylemleri ile ilgili Ankara
22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava ile birleştirilmesine karar verdi.

02: Şanlıurfa Bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9’u (Hamdullah Özkıran,
Mahmut Parsak, İbrahim Basiyan, Mahsum Temel, Mahsum Demir, Mehmet
Salih Eliş, Murşit Arslan, Osman Başkut ve Şahin Basiyan) sevk edildikleri
mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 1 kişi ise adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02: Van 30 Haziran 2021 tarihinde Van’da gözaltına alınan Nadir Erdem adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

02: Van Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Zeynep Durgut,
Jinnews muhabiri Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala hakkında 5. Ağır Ceza

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. 5 gazetecinin
‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla cezalandırılmaları istenen davada savunmaların
ardından mahkeme duruşmayı 21 Ekim’e erteledi.

Van’ın Çatak ilçesinde gözaltına alınan 2 kişinin helikopterden atıldığı iddialarını
haberleştirdikten sonra 6 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alınan 5 gazeteciden 4’ü

9 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştı. 4 gazeteci 2 Nisan 2021’de  tahliye edilmişti.

05: Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı
ile ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 33. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

05: İstanbul    Boğaziçi Üniversitesine atanan rektörü protesto eylemi kapsamında    açılan
sergide, “Kabe “resmi nedeniyle 2”si tutuklu 7 öğrenci hakkında açılan dava, 21.
Asliye Ceza’da görüldü. Gelecek duruşma 23 Kasım’da.

06: İstanbul 6 ay önce tutuklanan ESP İl Eş Başkanı Ezgi Bahçeci 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davada tahliye edildi.

06: Mardin Halkların Demokratik Partisi Midyat İlçe eski Eş Başkanı Filiz Işık hakkında 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasına Filiz Işık SEGBİS

aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından mahkeme Filiz Işık’ı ‘örgüt üyesi olmak’
suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Işık 24 Eylül 2020’de
tutuklanmıştı.

06: Mardin Mazıdağı ilçesinin Belediye eski Başkanı Hasip Aktaş, Akarsu beldesinin Belediye
eski Başkanı Lokman Fındık, Kılavuz beldesinin Belediye eski Başkanı Ahmet İnci

ile Barış ve Demokrasi Partisi ilçe eski başkanı Mehmet Kılıç hakkında Demokratik
Toplum Kongresi tarafından düzenlenen bir toplantıya katıldıkları gerekçesiyle 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine başlandı. İddianamede 4
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kişi ‘örgüt üyesi olmak’la suçlanıyor. Mahkeme savunmaların ardından 4 kişiyi tahliye
etti.

07: Ankara Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında
katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek 18. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Mahkeme, milletvekili
dokunulmazlığı nedeniyle yargılamanın durdurulması talebini reddetti. Gelecek
duruşma 3 Kasım’da.

07: İstanbul     Derya Okatan hakkında, ETHA Yazı İşleri Müdürüyken yayınlanan bir haber
nedeniyle açılan dava 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gelecek duruşma
16 Aralık’ta.

07: Şırnak Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut hakkında, yaptığı bir haber
nedeniyle ‘suç ve suçluyu övme’ iddiasıyla Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı

tarafından soruşturma açıldı. Durgut Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade
verdi.

08: Diyarbakır 28 Haziran 2013 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kayacık köyünde
yapılan kalekol inşaatının protesto edildiği eylemde Medeni Yıldırım’ın karakoldan
açılan ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak Adem Çiftçi hakkında 7. Ağır Ceza

Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasında savcı esas hakkındaki
mütalaasını açıkladı ve sanığın beraatını istedi. Adem Ciftçi aklandı.

08: İstanbul Evrensel gazetesi eski sorumlu müdürü Cem Şimşek hakkında gazetede
yayınlanan bir yazı nedeniyle açılan dava, Bakırköy 27. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Şimşek’i 11 ay 20 gün hapis cezası ile
cezalandırdı.

08: Van Kurubaş Geri Gönderme Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan İ. H. K. ve
Y. V. isimli kişiler hakkında İran vatandaşı Z.N.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla 1. Ağır

Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme 2 sanığı ‘nitelikli cinsel saldırı’
suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapisle cezalandırdı.

08: Van Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi üyesi Fırat Keser hakkında 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Savunmaların ardından mahkeme Keser’in tutukluluk halinin devamına karar

verdi ve duruşmayı 10 Eylül’e erteledi.

09: Adıyaman Adıyaman’da yapılan ev baskınlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “yetki
belgesi” almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklayan
kanun teklifine yönelik protestolara katıldıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına

alındı. 10 kişi 12 Temmuz ‘da sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘görevli memura
görevini yaptırmama’, ‘yol kapatarak seyahat özgürlüğünü engelleme’ iddialarıyla
tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09: Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle
düzenlenen iddianamede 3 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
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09: İstanbul      KHK ile kapatılan DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik ve muhabir Metin Yoksu,
Diken haber portalı eski editörü Tunca Öğreten, Birgün gazetesi çalışanı Mahir
Kanaat, Yolculuk gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Müdürü Derya
Okatan hakkında açılan dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, gazeteciler hakkında adli kontrol şartının devamına ve kovuşturmanın
genişletilmesine karar vererek duruşmayı 9 Aralık 2021 tarihine erteledi.

09: Mardin 6 Temmuzda Nusaybin’de  gözaltına alınan 11 kişiden 2’si (Ayla Kaya, Atiye
Yılmaz) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 3’ü adli kontrol şartıyla
olmak üzere 9 kişi ise serbest bırakıldı.

10: Batman HDP Gençlik Meclisi üyesi Gülistan Yılmaz Diyar, Batman girişindeki polis kontrol
noktasında, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

11 Hakkari: Katıldığı bir düğünde “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınan
HDP İl Eş Başkanı aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest
bırakıldı.

12: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mayıs 2021 tarihinde Bağlar ilçesinde Kevser Demir
isimli bir kişinin kolu ve 3 dişinin kırılması ile ilgili olarak görevli polisler hakkında
yapılan suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Kevser Demir’e

verilen raporda “basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen yaralanma” denmesine
rağmen kararında söz konusu raporda “basit tıbbi müdahale ile giderilecek
yaralanma” dendiğini iddia etti. Karara ilgili Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz ediliyor.

12: İstanbul      Cumartesi Anneleri eyleminin 700. Buluşmasına dönük polis müdahalesinde
gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan dava 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Duruşmada Hakim’in yapılan bir savunma esnasında “savunmanın

dışına çıkma” diye müdahale etmesi üzerine, Avukatlar reddi hakim talebinde bulundu
ve reddi hakim talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 24 Kasım 2021 tarihine
ertelendi.

12: İstanbul     Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 35 kişi hakkında açılan davada verilen beraat
kararının bozulması üzerine, dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü.
Cumhurbaşkanının mahkemeye katılma talebini kabul eden Mahkeme,
duruşmayı 8 Ekim 2021 tarihine erteledi.

12: Van İpekyolu ilçesinde yapılan ev baskınında Meral Abi isimli bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

13: İstanbul     KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin
Aykol ile Zana Kaya, sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve siyasetçi Hatip
Dicle hakkında açılan dava 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme
Hatip Dicle hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, duruşmayı 2
Kasım 2021 tarihine erteledi.

13: İstanbul    KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek için Nöbetçi Genel Yayın
Yönetmeliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle gazeteci Can Dündar ile
gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya hakkında açılan dava, 22.
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Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Can Dündar hakkındaki yakalama
emrinin infazının ve savunmasının yurtdışında alınmasına dönük istinabe
evrakına cebanhı beklenmesine karar vererek, duruşmayı 2 Kasım 2021 tarihine
erteledi.

13: Şanlıurfa HDP Haliliye İlçe Eş Başkanı Müslüm Arslan gözaltına alındı. Arslan 1 Eylül Dünya
Barış Günü etkinliklerinde “polise mukavemet ettiği” iddiasıyla 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava açılan davada tutuksuz yargılanacak.

14: Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 28 Kasım’da öldürülmesiyle ilgili polis memurları S. T.,
F. T., mesleğinden ihraç edilmiş polis memuru M. S. ve firari sanık U. Y. hakkında
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi.

İddianamede sanık 3 polis memurunun ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’
suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle; PKK üyesi olduğu iddia edilen U.Y.’nin ise
‘kasten öldürme’, ‘olası kast ile öldürme’, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
Hakkında Kanun’a muhalefet’, ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma’,
‘mala zarar verme’ suçlarından toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 45
yıl hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Duruşmada 2 kişi gizli tanık olarak dinlendi, açık tanık olarak dinlenen ve
cezaevinde tutulan bir kişi ise işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade
etti ve şunları belirtti: “Savcı, Tahir Elçi’nin öldürüldüğüne dair ifade ver, seni
serbest bırakacağım, dedi. İnandım. (…) Okumam yazmam olmadığı için önüme

ne koyduysa imzaladım. (…) Duruşmaya bizzat katılmak istiyorum. Kulaklarım
duymadığı için sizi tam anlamıyorum. Bize işkence yaptılar. Savcı da geldi, bana
Tahir Elçi cinayetini Uğur ve Mahsum’un üstüne atacaksın yoksa seni öldürürüz,
dediler.”

Mahkeme savunmaların ardından 4 kişiyi tahliye etti.

TÜBİTAK’a müzekkere yazılarak silinen kamera kayıtları üzerinde inceleme
yapılmasına, dijital kayıtların yurt dışında incelenmesine, olay anında görevli tüm
polislerin isim listesinin istenmesine karar verdi ve duruşmayı 12 Ocak 2022’ye
erteledi.

14: İstanbul     ETHA editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayıp’ın da aralarında bulunduğu 4
kişi hakkında açılan dava, 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

görüldü. Mahkeme duruşmayı 9 Kasım 2021 tarihine erteledi.

14: Şırnak 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde savaş uçaklarının
bombardımanı sonucu yaşamını yitiren 34 kişinin 16 yakını hakkında, 2015

yılında yapılan anma etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davanın görülmesine devam edildi. Gelecek duruşma 4 Ekim’de.

16: Van Aralarında HDP’li Tuşba Belediye Meclisi üyesi Ayşe Minaz ile yerine kayyım
atanan Muradiye Belediye Eş Başkanı Leyla Balkan’ın da olduğu 7 kişi hakkında,
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüyüş için hazırlanan videoyu sosyal medya
hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
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hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 7 kişi hakkında ‘toplantı
ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ iddiasıyla açılan davanın ilk
duruşması 11 Aralık’ta.

16: Van HDP Tuşba İlçe Eş Başkanı Hanım Akkuş, Bitlis’in Tatvan ilçesi girişinde bulunan
polis kontrol noktasında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi, hakkında açılan bir
dava imiş. Akkuş, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

28: Hakkari 27 Haziran 2021 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında askeri bir
aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama ile ilgili olarak Levent Dere ve

Harun Ortaş gözaltına alındı. Avukatların gözaltına alınanlarla görüşmesine -herhangi
bir kısıtlama olmadığı halde- jandarma tarafından izin verilmiyor. Aynı soruşturma

kapsamına ifadeye çağrılan 2 kişi ise serbest bırakıldı.

29: Adıyaman 27 Temmuz’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler
Partisi il eski yöneticisi Yusuf Bağırcı ile KHK ile meslekten ihraç edilmiş öğretmen
Erdal Çıtrık ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla tutuklandı.

29: Manisa Turgutlu ilçesinde 2 Suriyeli mülteci PYD/PKK'lı olduğu gerekçesi ile gözaltına
alındı.

31: Van Yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanların sayısı 9’a çıktı.  HDP Parti Meclisi
üyesi Hazal Karabey, Mesut Bor, Ferat Azan, Arjin Tuncer, Çetin Temel, Rojhat
Duman, Rojin Varhan, Nurullah Pekbay ve Dilovan Duru. Aynı gerekçe ile yapılan
bir başka eylemde de 5 kişi gözaltına alındı.

Diğer uygulamalar

01: Ankara CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz ile
HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve TİP üyesi 20 milletvekili hakkında
dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan toplam 21 fezleke, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

01: Ankara Haber.sol, Aykırı ve Halk TV, Internet sitelerinde yer alan firari iş insanı Sezgin
Baran Korkmaz ile ilgili haberlere 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararları ile kişilik
hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

01: Diyarbakır Etkin Haber Ajansı internet sitesine 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararlı ile “milli
güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

01: Diyarbakır Kızılbayrak ve Umut Gazetesi Internet sitelerine Diyarbakır 4. Sulh Ceza
Hakimliği’nin 1 Temmuz 2021 tarihli kararları ile “milli güvenlik ve kamu

düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi.

02: Diyarbakır D Tipi ve 1 Nolu Yüksek Güvenlikli cezaevlerinde tutulan 8 mahpusun (Ahmet
Topkaya, Ferhat Kaya ve Abdulsittar Özer,  Emrah Durmaz, Tarık Aslan, Kendal
Barut, Cengiz Kazıcı ve soyadı öğrenilemeyen Fırat isimli mahpus) Adana
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Kürkçüler F Tipi Cezaevi, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi ve Kırıkkale F
Tipi Cezaevi’ne istekleri dışında sevk edildikleri öğrenildi.

04: Diyarbakır Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne
sevk edilen Kendal Barut isimli mahpusun çıplak arama dayatmasını kabul

etmediği gerekçesiyle cezaevi girişinde infaz koruma memurlarının fiziksel
şiddetine maruz kaldığı öğrenildi

04: İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi idaresi, denetimli serbestlik için Mart ayında dilekçe
veren bir kadın mahpusun dilekçesi işleme konulmadı. Hapishane idaresi,
dilekçenin işleme konulması için "bağımsız koğuş" ve "pişmanlık" şartı koştu.

05: Ankara Sağlık Bakanlığı tarafından açılan bir ihale ile ilgili toplam 55 ayrı habere Batı 2.
Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Temmuz 2021 tarihli kararları ile kişilik hakları ihlali
gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

05: Antalya Uşak Valisi’nin Covid-19 kapsamında alınan önlemlerin denetimi sırasında
sokakta gördüğü kişilere bağırmasıyla ilgili haberler de dahil 133 ayrı habere
Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararları ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle
erişim engeli getirildi.

05: Şanlıurfa Halkların Demokratik Partisi Birecik İlçe Eş Başkanı Ömer Karadağ polisin ajanlık
dayatmasına maruz kaldığını açıkladı. Ömer Karadağ basın açıklamasında şunları

anlattı: “Fotoğrafım çekildi, tepki gösterdim. ‘Ben ilçe eş başkanıyım beni
tanıyorsunuz, fotoğrafımı çekerek beni kime öldürteceksiniz?’ diye

sordum. Polisler ilçe binasının içine kadar gelerek beni tehdit etti. Gelen polisler
‘Buraya kim geliyor gidiyor, ne yapıyorsunuz hepsini bize bildireceksin’ diyerek ajanlık
dayatmasında bulundu. Buna karşı çıktığımda ‘sana nefes
aldırtmayacağız, bizimle olmadan rahat hareket edemezsin’ tehdidinde
bulundular.”

06: Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’nde Mizgin Kayıtbey isimli mahpusun infaz koruma
memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Maruz kaldığı işkence ve
diğer kötü muamele sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mizgin
Kayıtbey’in hastaneye kaldırıldığı fakat tedavisinin tamamlanmadan cezaevine
geri götürüldüğü bildirildi.

07: Ankara Cumhuriyet, Halk TV be Birgün İnternet sitelerinde yer alan İçişleri Bakanı’nın
kuzeni ile ilgili haberlere Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararları ile kişilik hakları
ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

07: Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Cemo isimli şarkı nedeniyle
Halk TV’ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası verildi.

10: Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’nde infaz koruma memurlarının işkence ve diğer kötü
muamelesine maruz kalan Zozan Kabişen isimli mahpusun hastaneye
götürülmediği ve yaralı halde tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Haberde
ayrıca Zozan Kabişen ile aynı koğuşta kalan mahpusların “Burası bizim
çöplüğümüzdür. İstediğimiz zaman istediğimiz kişiye her şeyi yaparız. İstesek sizi
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bugün öldürüp, betona gömeriz” denilerek infaz koruma memurları tarafından
ölümle tehdit edildiği belirtildi.

12: Antalya Cumhuriyet, Birgün ve Aydınlık İnternet sitelerinde İş insanı Fettah Tamince ile
ilgili yer alan haberlere kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle 3. Sulh Ceza
Hakimliği’nin kararıyla erişim engeli getirildi.

14: İstanbul Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan
Yardımcısı Korkmaz Karaca hakkında Sedat Peker’in iddialarıyla
ilgili sendika.org, Krttv ve Sözcü internet sitelerinde yer alan haberlere, kişilik
haklarının ihlali gerekçesiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim
engeli getirildi.

14: Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan
üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevine katılan
mahpuslar infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldılar ve tek
kişilik hücrelere konuldular.

15: Mardin Mazıdağı ilçesinin yerine kayyım atanmış olan Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın
ile avukatı Medya Ateş, Artuklu ilçesinde, kendilerini emniyet görevlisi

olarak tanıtan kişilerin tehdit ve sözlü tacizine maruz kaldı.

16: Elazığ HDP Elazığ il binasına gelen kimliği belirsiz bir kişi parti yöneticilerini tehdit etti.
“Orta Asya’dan gelenleri, Kürtleri keseceğim. Ben Zazayım, sizin ne yaptığınızı
biliyorum” dedi.

16: Şırnak İdil ilçesinde polis baskını yapılan bir evde bulunan 8 aylık hamile Hatice Baykara
polisin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldı. Baykara’ya hastanede verilen

ve maruz kaldığı işkence ve kötü muameleyi belgeleyen rapora polis el koydu. Aynı
tarihte bir başka eve yönelik polis baskınında ise gözaltına alınan Aydın Baykara,
Sait Tatlı ve Hacı Derviş Abay ile evde bulunan Halime Baykara da işkence ve

kötü muameleye maruz kaldılar.

18: Ankara 19 Temmuz 2018 tarihinde kaldırıldığı ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamalarını
fiilen uzatan değişiklikleri de içeren torba kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

22: Van Rabia Behçet ve annesi Nesibe Sığınç, 7 Temmuz’da  bir dava için gittikleri Van
Adliyesi’nde savcı ile görüşmelerine izin verilmemesini “Burada adalet yok.
Buradan adalet beklemeyin” diyerek protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına
alındılar ve gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldılar. Rabia

Behçet basına yaptığı açıklamada şunları söyledii: “Gözaltına alındıktan sonra
kolum sandalyeye kelepçelendi. Polislere ilaç kullandığımı ve psikolojik tedavi
gördüğümü söylememe rağmen hakaret ettiler, kötü oldum, baygınlık geçirdim.
Kendime gelince annemin polisler tarafından darp edildiğini gördüm.
Annemi dövmesinler diye yalvarmaya başladım ancak beni dinlemediler. Sonra
hastaneye götürmek üzere araca bindirdiler. Araçta atak geçirmeme rağmen
müdahale edilmedi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldükten sonra
doktorlar, bizi polislerin bulunduğu bir odada muayene etti. Kollarımda
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morluklar olmasına rağmen bu izler rapora ‘kelepçe izi’ olarak geçirildi. Herhangi bir
darp raporu verilmeden karakola götürüldük, ifademiz alındıktan sonra bırakıldık.”

24: İzmir Halkların Köprüsü Derneği, "AB ve Almanya’dan fonlanan dernekler" olarak hedef
gösterildi.

25: Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde mahpuslara verilen yemeklerin hijyenik olmadığı ortaya çıktı.

27: Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Kurbani Özcan isimli mahpusun maruz kaldığı
işkence ve diğer kötü muamelenin sona ermesi talebiyle 12 Temmuz 2021
tarihinden bu yana açlık grevinde olduğu ve tek kişilik hücrede tutulduğu ortaya
çıktı. Kurbani Özcan’ın annesi Gülan Ateş basın açıklamasında şunları belirtti:
“Cezaevi gardiyanları oğlumu sürekli darp ediyor ve psikolojik baskı uyguluyor.
Daha önce parmaklarını kırdılar ve gardiyanlar oğluma ‘buradan ölün çıkacak’
tehdidinde bulundular.” Bu iddialar üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük
İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Diyarbakır Barosu ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil
Toplum Derneği’nin (CİSST) oluşturduğu heyet 10 Kurbani Özcan ile görüşmek
istemiş, ancak cezaevi idaresi tarafından izin verilmemişti.

28: Şanlıurfa T Tipi Cezaevi’nde tutulan Mürşit Aslan, Mahsum Temel, Mehmet Salih Eliş,
Mahmut Parsak ve Hamdullah Hozan’ın işkence ve diğer kötü muameleye maruz
kaldığı, hastaneye götürülmediği açıklandı.

4. DEĞERLENDİRME, YORUM VE ÖNERİLER

Coşkun Üsterci
TİHV Genel Sekreteri

2021 Temmuz’unda ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerine yönelik ihlaller yaz sıcaklarına
ve bayram tatiline rağmen hız kesmedi, hatta daha da arttığını söyleyebiliriz. Sevgili
arkadaşlarımın raporlarına da yansıdığı gibi kaygı verici bir tablo ile karşı karşıyayız.

Temmuz boyunca Anayasa tarafından güvence altına alınmış barışçıl toplanma özgürlüğü ciddi
ve ağır biçimde ihlal edildi. Arkadaşlarım bu ihlalleri verilerle bölge bölge yansıttılar. Ben bu
müdahalelerin hangi kesimlere, hangi gerekçeler ile yapıldığını aktararak demokratik bir
toplumun temelini oluşturan ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin iç içe geçmiş
biçimde nasıl kullanılmaz hale getirildiğini göstermek istiyorum.

Temmuz ayında Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etmek isteyen başta
kadınlar ve LGBTİ+’lar olmak üzere ilgili tüm kesimler kolluk müdahalelerine maruz kaldılar. Keza
Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanmasının altıncı ayı nedeniyle
yapılan protestolara da müdahaleler oldu. Ayrıca tazminat hakları için Ankara’ya yürüyen
maden işçileri; ırkçı saldırıları protesto edenler; HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararına rağmen tahliye edilmemesini
protesto etmek için cezaevi önünde adalet nöbeti tutanlar; sulama kuyularına elektrik sağlayan
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trafoların Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri tarafından sökülmesini protesto etmek
isteyen köylüler, sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işlerine son verilen işçiler kolluk güçlerinin
müdahalelerine ve şiddetine maruz kaldılar.

Aktaracağım şu örnek Türkiye’de “demokrasi”nin işleyişini ya da içler acısı halini göstermesi
bakımından çok önemli. Siyasal iktidar, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “yetki belgesi” almadan
veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklayan bir kanun teklifini TBMM’ye
sunuyor. Adıyaman’da da tütün satıcıları çıkarlarına ters düştüğü için bu kanun teklifine yönelik
protesto gösterileri yapıyorlar. Daha sonra bu protestolara katıldıkları gerekçesiyle 16 kişi evleri
basılarak gözaltına alınıyorlar. Şimdi soruyorum: bir demokraside yurttaşlar toplanma,
dolayısıyla örgütlenme ve ifade özgürlüklerini kullanamazlar ise ya da kullandıkları için
suçlanırlarsa toplumun tamamını veya bir bölümünü ilgilendiren konularda görüşlerini nasıl
serbestçe paylaşabilir, karar alıcıları nasıl eleştirebilir, alınan kararlara itiraz edebilir ya da
denetleyebilirler?
Bu tür müdahaleler sonucu temmuz ayında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sadece 18-20
Temmuz 2021 tarihleri arasında Suruç katliamının 6. yılında yaşamını yitirenleri anmak ve adalet
talep etmek amacıyla faklı şehirlerde yapılan etkinliklere katılan 5’i çocuk 114 kişi işkence ve
diğer kötü muamele uygulanarak gözaltına alındı. 3’ü gazeteci olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Son dönemlerde internet haber sitelerine, sosyal medya hesaplarına mahkeme kararları ile
erişimi yasağı uygulamaları ifade ve medya özgürlüğünü ciddi bir şekilde ihlal ediyor. Temmuz
ayında bu tür ihlallerde ciddi bir artış olmuştur. Arkadaşlarım yine raporlarında bu konuya
verilerle kapsamlı bir şekilde yer verdiler. Ben özellikle mahkeme kararlarının gerekçelerinden
bazılarını aktararak siyasal iktidarın kendilerine yönelik eleştiri ve itirazları bastırmak için bu
uygulamadan nasıl yararlandıklarını göstermek istiyorum. Temmuz ayında mahkeme kararları ile
firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın bir Yargıtay üyesi ile yemek yediğine dair fotoğrafın
sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili haberlere; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ile ilgili haberlere;
Uşak Valisi’nin Covid-19 kapsamında alınan önlemlerin denetimi sırasında sokakta gördüğü
kişilere bağırmasıyla ilgili haberlere; Sağlık Bakanlığı tarafından açılan bir ihale ile ilgili toplam
55 ayrı habere; İçişleri Bakanı’nın kuzeninin Sosyal Güvenlik Kurumu’na medikal malzeme
satışıyla ilgili haber ve paylaşımlara; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP
Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca hakkında Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili
haberlere; Bazı muhalif ve sol haber sitelerine milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması
gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Temmuz ayında muhalif televizyonlara
aynı şekilde baskı amaçlı cezalar yağdı: Halk TV, tarafından FOX TV, KRT, TV100 ve TTELE 1
kanallarına program durdurma ve idari para cezaları verildi.

Son olarak da yine her programımızda olduğu gibi mülki idare amirlerinin (valiler ve
kaymakamlar) tarafından alınan eylem ve etkinlik yasağı kararlarından söz edeceğim. Temmuz
ayında valilik yasakları tüm yoğunluğu ile devam etti: Hakkari, Van, Aydın, Muş, Siirt ve Tunceli
illerinde valiler tarafından tüm eylem ve etkinlikler 6 gün ile 30 gün arasında değişen sürelerde
yasaklandı. Böylelikle Hakkari’de 5 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanmakta olan
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kesintisiz eylem ve etkinlik yasağı 435 güne, Van’da ise 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana
uygulanan kesintisiz eylem ve etkinlik yasağı 1716 güne uzatılmış oldu.
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