
Aralık  2021 Raporu

1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi

01: Antalya “Kendine Muhabir” isimli Youtube kanalı üzerinden sokak röportajları yayınlayan H.
K. ve röportaj yaptığı bir kişi gözaltına alındı.

01: Batman 26 Kasım 2021 tarihinde gözaltına alınan 6 kişiden 1’i (Mahşur Bekleviş) sevk
edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi [Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti
Sedef Özdemir, Batman Belediye Meclisi Üyesi Vahibe Çelik, Halkların Demokratik
Partisi (HDP) Batman il yöneticisi Sedat Yıldız, HDP üyeleri Sevcan Öz ile Berivan
Altun] ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01: Mardin 27 Kasım 2021 tarihinde gözaltına alınan 45 kişiden 9’u sevk edildikleri mahkeme
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01: Van Yapılan ev baskınlarında 16 kişi ‘örgüt üyesi olmak’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz
bulundurmak’ ve ‘örgüte yardım etmek’ iddialarıyla gözaltına alındı.

02: İstanbul 39 gündür grevde olan Bakırköy Belediyesi işçileri ve destekçilerine belediye binası
önünde polis müdahale etti, 1 kişi gözaltına alındı.

03: Denizli İstanbul merkezli 5 ilde daha yürütülen soruşturma kapsamında DHKPC ile ilişkili
oldukları iddiası ile, 43 kişiden 25’i ev baskınları ile gözaltına alındı.

03: Hakkâri Polis ile bir servis şoförü arasında yaşanan tartışmayı çeken Colemêrg Haber İmtiyaz
Sahibi Mimar Kaya, “çekim yapamazsın” denilerek gözaltına alındı.

03: İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen bir dava sonrasında Birleşik Gençlik Meclisi (BGM)
üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

03: İstanbul İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda Halk
Meclisleri üyesi oldukları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

03: İstanbul İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in evine 2 yıl önce Tunceli’de
düzenlenen bir paneldeki konuşması gerekçe gösterilerek baskın düzenlendi.

03: Mardin 1 Aralık 2021 tarihinde Savur ilçesinde emekli hakim Mehmet Beyazıt Boran
kimliğini göstermediği gerekçesiyle polis tarafından yere yatırılıp ters kelepçelendi
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sorumlu polis memurları hakkında adli ve idari
soruşturma başlatıldı.

03: Mardin Valilik il genelinde her türlü gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 15 gün
süreyle yasakladı. Basın açıklaması, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster
asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılması, açlık grevi, oturma
eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi ve benzeri eylem ve
etkinlikler ise mülki idare amirinin iznine bağlandı.

03: Mardin Valilik, Amed Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan Kürtçe Tartuffe oyununa
kentteki eylem ve etkinlik yasağını gerekçe göstererek izin vermedi.

04: Tunceli Nazımiye ilçesinde sokak röportajı yapan PİRHA muhabiri Cihan Berk polis
tarafından engellendi

05: Ankara Halkların Demokratik Partisi (HDP) il yöneticisi Hüseyin Gökoğlu evine gelen
polisler tarafından fiziksel şiddet uygulanarak, ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

06: İstanbul İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 24
kişi gözaltına alındı.

06: İstanbul Halk Meclisleri üyesi oldukları iddiasıyla 3 Aralık’ta gözaltına alınan 25 kişiden 2’si
tutuklandı, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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06: Van Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 13
kişi gözaltına alındı.

07: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi kampusu girişinde üniversite Genel Sekreteri’nin şikayeti
üzerine gözaltına alınan bir öğrenci savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

07: İstanbul Hasta mahpus Ali Osman Köse’nin serbest bırakılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu
önünde yapılan basın açıklamasını polis engelledi, 3 kişi gözaltına alındı.

07: Urfa Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi’nin Urfa’da uyuşturucu
kullanımına karşı bildiri dağıtmak için yaptığı başvuru Urfa Valiliği tarafından
reddedildi.

07: Van İpekyolu ilçesinde Özgür Ali Ağaoğlu isimli bir gazete dağıtıcısı, Yeni Yaşam ve
Xwebûn gazetelerini dağıtırken gözaltına alındı, yanında bulunan 200 gazeteye l
konuldu.

08: Adana HDP Batman eski milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında açılan bir soruşturma
kapsamında gözaltına alındı.

08: Antalya Halk TV muhabiri Hazar Dost yaptığı bir haber ile ilgili açılan soruşturma nedeniyle
Havalimanı’nda gözaltına alındı.

08: Antalya Polis, Antalya ilim ve Kültür Derneği'nde işlenen cinayeti haber yapmak için gelen
Halk TV muhabirini gözaltına aldı.

08: Diyarbakır Cezaevlerindeki hak ihlalleri ile ilgili Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından
yapılmak istenen basın açıklamasını polis engelledi.

08: İstanbul Sosyal medya paylaşımları nedeni ile 17 Kasım’da tutuklanan ve yapılan itiraz üzerine
8 Aralık’ta tahliye edilen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi
B.P., başka bir dosya kapsamında aynı gün tekrar gözaltına alındı.

08: Şırnak Silopi ilçesinde yapılan ev baskınlarında Belediye Meclisi’nin HDP’li üyesi Abdullah
Kaçmaz, HDP Gençlik Meclisi üyesi Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök gözaltına
alındı.

09: Malatya Sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına
alındı.

10: Ankara “Barınamıyoruz Hareketi” tarafından 12 Aralık’ta düzenlenecek eylem Valilik
tarafından “kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası
bakımlarından uygun görülmemiştir” denilerek yasaklandı.

10: Mardin Polis; Garibe Gezer’in cenazesinin Dargeçit ilçesine Büyükşehir Belediyesi’ne ait
cenaze aracıyla taşınmasına izin vermedi. Aile cenazeyi kendi imkanlarıyla taşıdı.

10: Mersin 11 kişi katıldıkları Newroz kutlamasında örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla ev
baskınlarında gözaltına alındı.

10: Şırnak Silopi ilçesinde dükkanının önüne park eden TOMA tipi polis aracına tepki gösteren
ismi öğrenilemeyen bir kişi, “Sen nasıl güvenlik güçlerine karşı çıkarsın” diyen polis
memurlarının kötü muamelesine maruz kaldı.

11: İstanbul Maltepe’de ekonomik kriz ile ilgili bildiri dağıtan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
(SYKP) üyelerini polis engelledi.

11: Şırnak 8 Aralık 2021 tarihinde Silopi ilçesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan
Belediye Meclisi’nin Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) üyesi Abdullah
Kaçmaz tutuklandı. HDP Gençlik Meclisi üyesi Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye
Gök’ün gözaltı süresi ise 4 gün uzatıldı.

11: Şırnak Cizre ilçesinde HDP ilçe binası polis tarafından basıldı. Parti binasında yapılan arama
sırasında eşyalar dağıtıldı ve binada bulunan dijital malzemeler ile gazetelere, fotoğraf
ve flamalara el konuldu.
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11: Şırnak Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında ve HDP ilçe binasına yönelik
polis baskınında 26 kişi gözaltına alındı. 24 saat avukat ile görüşme kısıtlaması kararı
alındı.

11: Zonguldak A. Ç. İsimli bir yurttaş Ereğli ilçesinde kaymakamlık binasında asılı
Cumhurbaşkanı’na ait fotoğrafı yere atıp hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı ve
tutuklandı.

12: Ankara “Barınamıyoruz Hareketi” tarafından düzenlenecek eylem için İzmir ve İstanbul’dan
gelenleri taşıyan otobüslerin kente girmesine izin verilmedi 90 kişi göz altına alındı. 3
gazeteci (Nebiye Arı, Yağmur Kaya ve Hilal Işık) ‘basın kartları olmadığı’
gerekçesiyle gözaltına alındı

12: Antalya DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından düzenlenen “Geçinemiyoruz. Halktan
emekten yana bir bütçe istiyoruz” mitingi, Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından,
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün mitingin risk oluşturabileceği değerlendirmesi”
gerekçesiyle yasaklandı.

13: Hakkari Valilik il genelinde her türlü gösteriyi 15 gün süreyle yasakladı. Bu kararla birlikte 5
Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 570
güne uzatılmış oldu.

13: İstanbul Okmeydanı’nda İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında polis eşyalara ve müzik
enstrümanlarına zarar verdi, 9 kişiyi göz altına aldı.

14: Ankara Ankara Üniversitesi öğrenicileri tarafından ekonomik kriz ile ilgili Cebeci
kampüsünde yapılan foruma polis ve özel güvenlik birimleri müdahale etti ve 13 kişiyi
gözaltına aldı.

14: K. Maraş Valilik yaptığı açıklama ile il genelinde açık hava toplantılarını 15 Aralık 2021
itibarıyla 14 gün süreyle yasakladı.

14: Konya Hayvanlara yönelik şiddeti protesto etmek için Valilik binası önüne silahla vurulmuş
bir köpeğin cansız bedeni ve 4 yavru köpekle gelerek basın açıklaması yapan H. B.
isimli bir kişi polis tarafından “izinsiz eylem yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.

14: Şırnak 11 Aralık 2021 tarihinde gözaltına alınan 27 kişiden 6’sı sevk edildikleri mahkeme
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19 kişi halen gözaltında.

15: Şırnak 8 Aralık 2021 tarihinde gözaltına alınan 30 kişiden 8’i sevk edildikleri mahkeme
tarafından tutuklandı; 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 kişi halen
gözaltında.

16: Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yaşadıkları sorunlarla ilgili kampüste yapmak
istedikleri forumu polis ve özel güvenlik birimleri engelledi.

16: Diyarbakır MED TUHAD-FED Eş Başkanı Emine Kaya ve Selma Tanrıkulu isimli bir kişi
gözaltına alındı.

16: Şırnak 11 Aralık 2021 tarihinde Cizre ilçesinde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi
(HDP) Cizre ilçe yöneticisi Botan Em ve HDP Gençlik Meclisi üyesi Rıdvan Türel,
gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Sağlık kontrolü esnasında
ellerindeki kelepçe çıkarılmadı, kolluk güçleri odayı terk etmedi. Emniyet
Müdürlüğünde defalarca şifahi olarak sorguya alındı, hakaretlere maruz kaldılar.

16: Şırnak 11 Aralık 2021 tarihinde Şırnak’ta gözaltına alınan 30 kişiden 3’ü sevk edildikleri
mahkeme tarafından tutuklandı; 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi
halen gözaltında.

16: Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılması planlanan mitinge, valilik
tarafından eylem ve etkinlik yasakları ile Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek izin
verilmedi.
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17: İstanbul 13 Aralık’ta İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında gözaltına alınanlardan b4’ü
tutuklandı,  4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17: İstanbul Yapılan ev baskınlarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) üye ve yöneticisi 12 kişi
gözaltına alındı.

17: İzmir Menemen’de jandarma, PKK adına faaliyet yürüttüğü iddiası ile 2 yabancı uyruklu
kişiyi gözaltına aldı.

17: Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının operasyonu ile PKK/KCK YPG/PYD
adına faaliyet yürüttüğü iddiası ile Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı.

17: Şırnak 11 Aralık 2021 tarihinde gözaltına alınan 30 kişiden 3’ü sevk edildikleri mahkeme
tarafından tutuklandı; 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma
kapsamında 13 kişi daha önce tutuklanmış, ve 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmıştı.

17: Şırnak 8 Aralık 2021 tarihinde Silopi ilçesinde gözaltına alınan Tevgera Jinên Azad (TJA)
aktivisti Sümeyye Gök gözaltına çıplak arama ve ajanlık dayatmasına maruz kaldı.

18: Diyarbakır Sur ilçesinde bir kişinin polis tarafından ters kelepçelenip yere yatırılması ve bu sırada
kötü muameleye maruz kalması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
Sistemi’ne (CİMER) yapılan başvuruya “konunun disiplin yönünden değerlendirilmesi
amacıyla başvurunuz Hukuk İşleri Şube Müdürlüğümüze sevk edilmiştir” yanıtı
verildi.

18: Mardin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin il yöneticisi Celal Ata gözaltına alındı.
19: Diyarbakır 16 Aralık 2021 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alınan MED TUHAD-FED Eş

Başkanı Emine Kaya ve Selma Tanrıkulu isimli bir kişi tutuklandı.
19: İstanbul Gelecek Partisi’nin ikinci kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılacak etkinlik valiliğin

kararı ile yasaklandı, etkinliği duyuran anons araçları engellendi.
19: Şırnak Mezopotamya Beşiğinde Yaşamını kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği

(MEBYA-DER) Cizre üyesi Osman Aksoy ve Cizre Birca Belek Dil ve Kültür Sanat
Derneği Eş Başkanı Mirza Kurt gözaltına alındı ertesi gün de tutuklandı.

20: Ankara Çankaya ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde yapılan
“İşimizi Geri İstiyoruz” eylemine müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

20: Şırnak HDP il yöneticisi Zozan Aksu gözaltına alındı, 3 gün sonra tutuklandı.
21: İstanbul Bursa merkezli bir soruşturma kapsamında 4 ilde 20 kişi; İstanbul merkezli bir

soruşturma kapsamında 16 ilde 17 kişi gözaltına alındı.
23: İstanbul Demokratik Kurumlar Platformu’nun (DKP) çağrısıyla, cezaevlerindeki tecrit, hak

ihlalleri ve hasta mahpuslar ile ilgili yapılacak basın açıklamasına katılmak üzere
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen ve aralarında Halkların Demokratik
Partisi (HDP) milletvekillerinin de olduğu gruba müdahale eden polis 11 kişiyi fiziksel
şiddet kullanarak gözaltına aldı ve gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi.

24: Van Merkez ve Özalp ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Demokratik
Partisi (HDP) yöneticileri ve üyelerinin de olduğu en az 13 kişi gözaltına alındı.

25: İstanbul Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından Taksim
Meydanı’nda, hasta mahpus Ali Osman Köse’nin serbest bırakılması talebiyle
yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti, 2 kişi fiziksel şiddet
kullanılarak gözaltına alındı.

25: Mardin Şahmaran Kadın Platformu üyeleri tarafından taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerine
karşı Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK) Nusaybin temsilciliği
önünde yapılmak istenen basın açıklaması, polis tarafından, valilik tarafından alınan
eylem ve etkinlik yasağı gerekçe gösterilerek engellendi. Açıklama sendika binasında
yapıldı.
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25: Mersin Yenişehir ilçesinde stant açarak ekonomik krizle ilgili bildiri dağıtan Halkların
Demokratik Kongresi (HDK) üyesi 4 kişi standı kaldırmak ve bildirilere el koymak
isteyen polis tarafından “görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek”
iddiasıyla gözaltına alındı.

26: Diyarbakır 26 Aralık 2021 tarihinde yapılan HDP Gençlik Meclisi 3. Olağan Kongresi sonrasında
gözaltına alınan 11 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.

26: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde koğuş aramalarının köpekler eşliğinde yapıldı. Mahpuslar
infaz koruma memurlarının fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldı ve kişisel
eşyalarına el konuldu.

26: Diyarbakır HDP Gençlik Meclisi 3. Olağan Kongresi sonrasında kongre salonundan ayrılan 16
kişi ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı, HDP
Yenişehir ilçe örgütüne ait araca el konuldu.

26: İstanbul Boğaziçi Köprüsü’ne “Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi ve emek
düşmanı” yazılı bir pankart asan Bakırköy Belediyesi’nin grevdeki işçilerine polis
müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

27: Ankara İnşaat-İş üyesi işçiler tarafından mesai ücretlerinin ödenmesi talebiyle şirketin önünde
yaptığı eyleme müdahale eden polis aralarında sendika yöneticisi A. D. G.’nin de
olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

27: Bingöl Tevhid Kitapevi polis tarafından basıldı. Baskını protesto eden 3 kişi yaralandı.
27: Van 24 Aralık 2021 tarihinde merkez ve Özalp ilçelerinde yapılan ev baskınlarında

gözaltına alınan ve aralarında HDP yöneticileri ve üyelerinin de olduğu 20 kişiden 2’si
tutuklandı. 16’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 kişi serbest bırakıldı.

28: Antalya HDP tarafından 24 Ekim 2021’de düzenlenen mitinge ilişkin soruşturma kapsamında
‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

28: Hakkâri Valilik, etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı. Bu kararla birlikte 5 Haziran 2020
tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 571 güne uzatılmış
oldu.

28: İstanbul Halkların Demokratik Partisi (HDP) merkez yürütme kurulu eski üyesi Zeynep
Karaman, Kobanê davası kapsamında Edirne’de gözaltına alındı ve tutuklandı.

28: Şırnak Güçlükonak ilçesinde yapılan ev baskınında Hediye Savgun isimli bir kişi gözaltına
alındı.

2. Soruşturma ve Yargılamalar

01: İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hazırlanan “SaBıKa Holding” başlıklı
broşürde ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ edildiği iddiasıyla açılan soruşturma
kapsamında, 7 parti yöneticisi savcılığa ifade verdi.

01: İstanbul Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kiraladığı vakıf arazisine
yaptırdığı binaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına dair
yayınlanan haber nedeniyle; Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Hazal Ocak, foto muhabiri
Vedat Arık, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve Yazı İşleri Müdürü
İpek Özbey hakkında; terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ ve
‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davanın görülmesine 1 Aralık 2021 tarihinde devam edildi. Duruşma 31 Mart
2022 tarihine ertelendi.
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02: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Barış Annesi Makbule Özbek (72)’i ‘örgüt üyesi olmak’
suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

02:İstanbul Gazeteci Zekine Türkeri hakkında; sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek,‘zincirleme örgüt propagandası yapmak’ suçundan 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine başlandı Gelecek duruşma 15 Mart’ta.

02: Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl eski Eş Başkanı
Muhlise Karagüzel’i ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 10 ay hapisle
cezalandırdı.

03: Siirt Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında İpek Er isimli bir çocuğa cinsel saldırıda
bulanarak intihara sürüklediği gerekçesiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun duruşmaya katılma talebini reddetti.
Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Diyarbakır Baro Başkanı’nın söz alma talebini de
reddetti. Mahkeme ayrıca sanığın avukatının beyanlarına cevap vermek için söz
isteyen müşteki avukatlarını da “Siz daha çok konuştunuz. Bırakın onlar da konuşsun.
Siz çok kişisiniz avukat bey tek başına kendini savunmaya çalışıyor” diyerek reddetti.
İpek Er’ in annesinin sözünü de “Tamam anladık beyanını aldık” diyerek kesti.
Savunmaların ardından mahkeme Musa Orhan’ı ilk önce ‘nitelikli cinsel saldırı’
suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Daha sonra bu cezayı 10 yıla indirdi.
Ayrıca savcılığın talebine rağmen Musa Orhan’ın tutuklanmasını da reddetti.

03: Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi,kapatılan Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) İl Başkanı
Halil İrmez’i 9 yıl hapisle cezalandırdı ve tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada
hazır bulunan İrmez tutuklandı.

03: Van MEBYA-DER Eş Başkanı Gülistan Önver’in de aralarında bulunduğu, 10’u tutuklu 17
kişi hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davada savunmaların ardından mahkeme 10 kişinin tahliyesine karar verdi ve
duruşmayı 18 Şubat’a erteledi.

06: Diyarbakır Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Seval Gülmez hakkında 11. Ağır
Ceza’da davada savcı, sanığın ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılmasını talep
etti. Gelecek celse 2 Mart’ta.

06: Diyarbakır Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davanın görülmesine devam edildi. Gelecek celse 7 Mart’ta.

06: İstanbul Birgün gazetesi editörü Mehmet Emin Kurnaz hakkında, Cumhurbaşkanı’na ve
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı’na hakaret iddiasıyla açılan dava
devam ediyor. Gelecek celse 17 Mart’ta.

07: Adana Sanatçılar İlyas Arzu ile Jiyan Savcı hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanın ilk duruşmasında sanıkların tahliye edildi. Gelecek duruşma 1 Mart’ta.

07: Diyarbakır HDP İstanbul eski milletvekili ve Emek Partisi genel yönetim kurulu üyesi Levent
Tüzel, hakkında Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik bir soruşturma kapsamında 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada aklandı.

07: Van HDP eski il yöneticisi Herdem Acar’ın ‘örgüte yardım ve yataklık’ suçlamasıyla 5. Ağır
Ceza’da açılan davada savunmaların ardından mahkeme Herdem Acar’ın tutukluluk
halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 13 Ocak’at erteledi.

08: Ağrı Gazeteci Aziz Oruç ile HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelek’in
aralarında olduğu 5 kişi hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava devam
ediyor. Gelecek duruşma 9 Mart’ta.

08: Diyarbakır Jinnews editörü Gülşen Koçuk hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında örgüt
propagandası yaptığı iddiasıyla 9. Ağır Ceza’da açılan davanın görülmesine başlandı.
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Mahkeme ilk duruşmada Gülşen Koçuk’u 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı ve
hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

08: Diyarbakır Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti Figen Ekti hakkında 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davada mahkeme aynı iddiayla açılmış 2 ayrı davada verilen beraat kararlarını
göstererek davayı düşürdü.

09: İstanbul Cumhurbaşkanı tarafından İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörün,
Üniversitede her gün yapılan nöbet eylemine katılan 16 akademisyen hakkında İstanbul
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

10: Ankara Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları’nın da olduğu 21’i tutuklu 108 HDP üye ve
yöneticisi hakkında 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada gazeteciler turkuaz
renkte basın kartları olmadıkları gerekçesiyle salona alınmadı.

10: İstanbul K. A., N. D., Y. Ş. isimli 3 polis memuru hakkında gazeteci Beyza Kural’a haber takibi
sırasında şiddet uyguladıkları gerekçesiyle, ‘iş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçundan
cezalandırılması istemiyle İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava
sürüyor. Gelecek duruşma11 Mart’ta.

10: İstanbul Gazeteci Hasan Cemal hakkında, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na
hakaret ettiği gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan
iddianame İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 12
Nisan’da.

12: İstanbul 12 Aralık 2021 tarihinde yapılan Halkların Demokratik Kongresi (HDP) il kongresi
hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine, kongrede atılan sloganlar
ve söylenen şarkılar gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
soruşturma açıldı.

12: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörü protesto etmek için
yapılan eylemler nedeniyle 2’si tutuklu 14 kişi hakkında; İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edildi. İlk duruşma 7 Ocak’ta.

12: İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında
sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan
davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, manevi tazminat
miktarını 56.000 TL’dan 290,000 TL’ye çıkardı.

13: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi Bağlar ilçesinde Belediye Meclisi üyesi ve Rosa Kadın
Derneği üyesi Panayır Çelik’i ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapisle
cezalandırdı.

13: Diyarbakır Gazeteci Durket Süren hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanığın
sosyal medya paylaşımları ve KHK ile kapatılmış Azadiya Welat ve Özgür Gündem
gazetelerinin yasaklı sayılarının satışını yaptığı gerekçesiyle ‘örgüte yardım etmek’ ve
‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 1 yıldan 8 yıla kadar hapisle
cezalandırılması isteniyor. mektedir. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı
Durket Süren’in ‘örgüte yardım etmek’ suçundan beraatına karar verilmesini, ‘örgüt
propagandası yapmak’ suçundan ise 10 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını
talep etti. Gelecek duruşma 22 Şubat’ta.

13: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, MEBYA-DER Eş Başkanı Yüksel Almas’ı ’örgüt üyesi
olmak’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırdı ve tutukluluk halinin devamına karar
verdi.

14: Ankara Mahmut Konuk hakkında Yüksel Caddesi’nde yapılan “İşimi Geri İstiyorum”
eylemlerindeki sözleri ile Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla 54. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Savunmaların ardından
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mahkeme duruşmayı 21 Aralık 2021 tarihine erteledi ve bir sonraki duruşmada sanığın
beraatine karar verdi.

14: Diyarbakır Gazeteci Rojhat Doğru hakkında 8. Ağır Ceza’da açılan ve sanığın ‘devletin birliğini
ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’
suçlarından cezalandırılması istenen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan
savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Gelecek
duruşma 6 Ocak’ta.

14: Diyarbakır GÖÇ-DER Şubesi eski Eş Başkanı Yılmaz Kan hakkında Demokratik Toplum
Kongresi’ne yönelik bir soruşturma kapsamında Ağır Ceza ‘da açılan davada
mahkeme Yılmaz Kan’ı ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

14: Diyarbakır Meryem Soylu (79) hakkında MEBYA-DER’e yönelik soruşturma kapsamında 5. Ağır
Ceza’da açılan davada savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 15 Şubat’a
erteledi.

14: Diyarbakır Rojeva Medya gazetesi dağıtımcıları Ercan Yeltaş ve Veysi Altın hakkında 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada verilen beraat kararının bozulması üzerine
davanın yeniden görülmesine başlandı. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı
22 Mart’a  erteledi.

14: Van Polis memurları S. O. ve H. Ö. Ö. hakkında Lütfullah Tacik’in (17) 27 Mayıs 2014
tarihinde Geri Gönderme Merkezi’nde yaşamını yitirmesi ile ilgili 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı S. O.’nun
‘kasten yaralama’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından; H. Ö. Ö.’nün ise ‘görevi
kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Gelecek duruşma 15 Şubat’ta.

15: Ankara TBB Başkanı ve dönemin Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara Barosu
başkanı Kemal Koranel ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş’ın ayrımcı ifadelerine dair yaptıkları basın açıklamasında ‘halkın bir
kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ iddiasıyla 16. Ağır Ceza’da açılan
davanın ilk duruşması görüldü. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 9 Mart’ta
erteledi.

15: Diyarbakır 9. Ağır Ceza, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi Celal Yoldaş’ı ‘örgüt
üyesi olmak’ suçundan 9 yıl ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay
olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

15: Diyarbakır HDP basın çalışanı Vedat Dağ hakkında 11. Ağır Ceza’da açılan dava sürüyor. Dağ’ın
‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından cezalandırılması
isteniyor. Gelecek duruşma 16 Mart’ta

15: Diyarbakır Vekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili ve
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında ‘örgüt
propagandası’ iddiasıyla 9. Ağır Ceza’da açılan davada Leyla Güven’in avukatları
“mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği” gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.
Talebi reddeden mahkeme duruşmayı 9 Şubat’a erteledi.

15: Şırnak Silopi ilçesinin Belediye Eş Başkanları Adalet Fidan ve Süleyman Şavluk hakkında 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada eşbaşkanlar ‘örgüt üyesi olmak’ la
suçlanıyor. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 14 Mart’a erteledi.

16: İstanbul Gazeteci Mehmet Aslan, “örgüt üyeliği” ve “kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı haber
yapma” suçlamalarıyla 24. Ağır Ceza’da yargılandığı davada beraat etti.

16: İstanbul PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca, Ali Maden, Baran Doğan,
Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı ve Mehmet Selim Okçuoğlu hakkında;
‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılmaları istemiyle İstanbul 33. Ağır Ceza’da
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açılan davanın görülmesine 16 Aralık’ta devam edildi. Mahkeme duruşmayı 17 Mart’a
erteledi.

16: İstanbul Rize’nin İkizdere ilçesine yapılmak istenen taş ocağını protesto etmek için 17 Mayıs
2021 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Cengiz Holding binası önünde yapılan
eylemde gözaltına alınan 13 kişi hakkında İstanbul Anadolu Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasında mahkeme 13 kişinin beraatına
karar verdi.

16: Van Ö. S. (14, e), Ş. Y. (16, e) ve O. D. (17, e) isimli 3 çocuk hakkında 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava devam ediyor. İddianamede, 15 Şubat 2019 tarihinde
Van’ın İpekyolu ilçesinde gözaltına alınan ve gözaltında işkence ve kötü muameleye
maruz kalan 3 çocuğun ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘görevi
yaptırmamak için direnme’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el
değiştirme’, ‘hakaret’ suçlarından 10 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları
isteniyor. Savunmalarının ardından mahkeme duruşmayı 12 Nisan’a erteledi.

17: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile dönemin
belediye meclisi üyeleri hakkında “eş başkanlık sistemi” gerekçesiyle Diyarbakır 10.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. İddianamede
sanıkların ‘görevi usulsüzce üstlenme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından
cezalandırılmaları isteniyor.

20: Van 9 Kasım 2005 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Umut Kitabevi’ne düzenlenen
bombalı saldırı ile ilgili olarak astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile Veysel Ateş
hakkında 1. Ağır Ceza’da açılan davada mahkeme tüm sanıkların beraatına karar
verdi.

21: Ankara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında
partisinin bir grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği
iddiasıyla 3. Asliye Hukuk’ta açılan davada mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Cumhurbaşkanı’na 80 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

21: Ankara Gazeteci Hayri Demir hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’
iddialarıyla 15. Ağır Ceza’da açılan davada mahkeme Hayri Demir hakkındaki adli
kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddetti, duruşmayı 19 Nisan’a erteledi.

21: İstanbul 16 Ağustos 2016 tarihinde, Özgür Gündem gazetesine yönelik polis baskını sırasında
‘polise mukavemet’ ettikleri iddiası ile 22 kişi hakkında, İstanbul 5. Asliye Ceza’da
açılan davada mahkeme 22 kişinin beraatına karar verdi.

21: İstanbul Gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medyada paylaştığı bir karikatür nedeniyle
Anadolu 37. Asliye Ceza’da açılan davada mahkeme Enver Aysever’e ‘halkı kin ve
nefrete sevk etme’ suçundan verdiği 9 ay hapis cezasını, 4,500 TL adli para cezasına
çevirdi.

21: Kars 2. Ağır Ceza, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eş Başkanı Cengiz Anlı’yı ‘örgüt
üyesi olma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

21: Tunceli Eski Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun hakkında açılan davada verilen kararın
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulması üzerine dava 1. Ağır Ceza’da
yeniden görüldü. Mahkeme önceki kararında ısrar ederek Nurhayat Altun’u ‘örgüt
üyesi olma’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırdı.

22: İstanbul 3 polis memuru hakkında; Erdal Bakırcı isimli bir kişinin 27 Şubat 2008 tarihinde
İstanbul’un Maltepe ilçesindeki evinin balkonunda polis tarafından atılan gaz fişeği ile
yaralanması ile ilgili İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada
“atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı” gerekçesiyle sanıkların beraatına karar
verildi.
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22: İstanbul Avukat Mert Yaşar hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili ve
Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek
İstanbul 23. Asliye Ceza’da açılan davada mahkeme Mert Yaşar’ı ‘Cumhurbaşkanı’na
hakaret’ suçundan 7,000 TL adli para cezası ile cezalandırdı, ‘Kamu görevlisine
hakaret’ suçundan ise beraatine karar verdi.

22: İzmir İl Emniyeti, haklarında örgüt üyeliği, propaganda soruşturmaları olduğugerekçesiyle,
aralarında ETHA muhabiri, HDP MYK üyesi, YDG (Yeni Demokrat Gençlik) üyeleri,
SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) üyelerinin de bulunduğu 13 kişiyi
ev baskınlarıyla gözaltına aldı.

23: Diyarbakır Aralarında HDP milletvekilleri Tayip Temel ve Pero Dündar’ın da olduğu 36 kişi
hakkında 2. Ağır Ceza’nın verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine
davanın yeniden görülmesine devam edildi. Pero Dündar duruşmaya katıldı ve Kürtçe
savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 5 Nisan’a erteledi.

23: Diyarbakır 5 yaşındaki Efe Tektekin’in 11 Eylül 2019 tarihinde Bağlar ilçesinde polis zırhlı
aracının çarpması sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili polis memuru İ. A. hakkında 9.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. İddianamede İ.
A.’nın ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan cezalandırılması isteniyor. Mahkeme
yeni bir rapor hazırlaması için Adli Tıp Kurumu’na yazılmasına karar verdi ve
duruşmayı 24 Mart’a erteledi.

23: Diyarbakır HDP eski Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Savunmaların ardından
mahkeme Behçet Yıldırım’ın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 31 Mart’a erteledi.

23: Diyarbakır KHK ile kapatılan Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği üyesi Mahmut Erinç ve Haydar Kılıçoğlu hakkında 9. Ağır Ceza‘da açılan
davada mahkeme, sanıkları ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan ayrı
ayrı 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı, sonra cezayı 2 yıl 1 aya indirdi.

23: İstanbul 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle, 52 kişi hakkında, İstanbul 13. Ağır
Ceza’da süren davada iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına oy
çokluğu ile karar verildi.

23: İstanbul İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün ve dönemin Sorumlu Müdürü
İzel Sezer hakkında rüşvet iddialarıyla ilgili yaptıkları bir haber nedeniyle ‘kişiler
arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verilerin
basın ve yayın yoluyla hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi’, ‘iftira’ suçlarından
cezalandırılmaları istemiyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın
görülmesine başlandı. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 10 Mart’a erteledi.

23: İstanbul KHK ile kapatılmış Özgür Gündem Gazetesi Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin
ve Yazı İşleri Müdür Reyhan Çapan hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza’da açılan
davanın duruşması mahkeme hakimi izinli olduğu gerekçesiyle ileri bir tarihe
ertelendi.

23: İzmir Torbalı Subaşı Beldesi’nde HDP İlçe yönetiminden 1 kişi ev baskını ile gözaltına
alındı.

25: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP merkez yürütme kurulu üyesi 26 kişi
hakkında, 24 Nisan 2021 tarihinde yaptıkları açıklamada “Ermeni Soykırımı” ifadesini
kullandıkları gerekçesiyle TCK’nın 301. maddesi kapsamında “Türk Milletini, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” iddiasıyla soruşturma
yürütebilmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin istendi.
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25: Ankara Sol Parti Keçiören İlçe Başkanı M. G. hakkında, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra
idam edilen Hıdır Aslan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesiyle
‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma açıldı.

25: İzmir İl Jandarma Komutanlığınca sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları
gerekçesi ile biri Suriye uyruklu 4 kişi ev baskınları ile gözaltına alındı.

28: Antalya Kepez'de, 24 Ekim'de HDP'nin 'Demokrasiye Çağrı' mitinginde sunuculuk yapan 2
kişi okudukları şiir ve saygı duruşuna davet gerekçesiyle; 1'i çocuk 5 kişi de mitingde
slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

28: İzmir Emniyet, Maraş Katliamı Anması için ile gelen Britanya Alevi Dernekleri
Federasyonu (BAF) önceki dönem başkanı İsrafil Erbil’i “Cumhurbaşkanına hakaret
ettiği” gerekçesi ile kaldığı otelden gözaltına aldı.

29: İstanbul 8 Mart 2020 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yapılan Feminist Gece
Yürüyüşü’ne katıldıkları gerekçesiyle aralarında gazeteci Buse Söğütlü’nün de olduğu
35 kişi hakkında, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’,
‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kamu malına zarar’ suçlarından
cezalandırılmaları istemiyle 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın
görülmesine 29 Aralık 2021 tarihinde devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme
duruşmayı 28 Nisan’a erteledi.

29: İzmir İl binasında Onur Gencer tarafından katledilen Deniz Poyraz Davası 6. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce görüldü. Mahkeme sırasında HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın
itirazını görüntü kaydına alan kişilere soruşturma başlatıldı. Gelecek celse 24 Ocak’ta.

3. Diğer uygulamalar

01: Ankara Biri DBP ve 12’si HDP üyesi 13 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması
talebiyle 16 fezleke hazırlanarak TBMM’ye gönderildi.

02: İstanbul CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir açıklamasına ilişkin Diken İnternet
sitesinde yer alan bir habere Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 Aralık 2021 tarihli
kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Aynı habere ilişkin daha
önce Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim engeli, Antalya 4. Sulh
Ceza Hakimliği tarafından kaldırılmıştı.

02: İstanbul Cumhurbaşkanı ile ilgili biri Birgün ve ikisi Cumhuriyet İnternet sitelerinde yer alan
toplam 3 habere Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 Aralık 2021 tarihli kararı ile
kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

02: İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat 2020
tarihinde CHP Grup toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin Birgün, t24, Diken,
Cumhuriyet, Oda TV4, Sendika.org, Gazeteport, GazeteManifesto, Yarın Haber,
Mehrnews, Muhalefet.org, Egenin Sesi İnternet sitelerinde ve Yurttaş TV’ye ait sosyal
medya hesaplarında yer alan bir habere Cumhurbaşkanı’nın avukatlarının başvurusu
üzerine Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 Aralık 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları
ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

02: İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıflara tahsis edilen yerleri tahliye etmesiyle
ilgili https://odatv4.com internet sitesinde yer alan habere İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza
Hakimliği’nin 2 Aralık 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim
engeli getirildi.
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02: İstanbul TÜGVA ile ilgili biri Cumhuriyet ve ikisi Evrensel internet sitelerinde yer alan toplam 3
habere 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 Aralık 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali
gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

02: Kastamonu Üniversite Rektörü ile ilgili Cumhuriyet, Tele-1 ve Halk TV internet sitelerinde yer alan
haberlere kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile
erişim engeli getirildi.

02: Rize Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı Gençağa Karafazlı hakkında, yaptığı haberler
gerekçe gösterilerek açılan davalar ve haberlere erişim engelleriyle ilgili Rize Nabız ve
Kuzey TV internet sitelerinde yer alan haberlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim
engeli getirildi.

04: Urfa 2 Nolu Cezaevi’nde tutulan ve koğuşlarında yapılan arama sırasında fiziksel şiddete
maruz kalan 20 mahpus hakkında ‘kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek söz
veya davranışta bulunma’ iddiasıyla disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi. Yine aynı
cezaevinde tutulan Mehmet Binici isimli mahpus hakkında ise Kürtçe şarkı eşliğinde
halay çektiği gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı.

06: Ankara Biri bağımsız ve 12’si HDP üyesi 13 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının
kaldırılması talebiyle 15 fezleke hazırlanarak TBMM’ye gönderildi.

06: Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Aziz Tufan isimli mahpusun karantina
gerekçesiyle 73 gündür tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi.

06: Şırnak 4 Aralık 2021 tarihinde Cizre ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tahir
Güven’e yapılan saldırıyı Sivil Savunma Birlikleri (Yekîneyên Parastina Sivîl-YPS) adlı
örgüt üstlendi.

09: Ankara İstanbul Emniyet Müdürü ile bazı polisler hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili HaberSol
ve Tele-1 internet sitelerinde yer alan haberlere kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle
Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kararı erişim engeli getirildi.

09: Şırnak T Tipi Cezaevi’nden Erzurum E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Kadri Katar isimli mahpus
sevk sırasında işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldı. Kadir Katar hakkında
disiplin soruşturması açıldı ve kendisine 1 ay iletişim ve görüş haklarından mahrum
bırakma cezası verildi.

10: Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Emin Güler’in fizik tedavisinin
yapılmadığı öğrenildi.

11: Antalya Bir öğrencinin kaldığı yurtta bir çalışan tarafından öldürülmesine ilişkin a3-Haber,
Habertürk ve Gazete Duvar internet sitelerinde yer alan haberlere kişilik hakları ihlali
gerekçesiyle 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişim engeli getirildi.

11: Aydın Altın madenine karşı mücadele eden Çine Topçam köylüsü Coşkun Ailesi’nin evine
akşam 20.00 sularında ateş açıldı. Coşkun Ailesi maden şirketi tarafından uzun zamandır
tehdit ediliyordu.

12: Şırnak Uludere ilçesindeki Yekmal Taburu’na ait bir üs bölgesinde zorunlu askerlik görevini
yapan Kemal Güler’in 4 Aralık 2021 tarihinde öldüğü öğrenildi. Yetkililer Güler’in
ailesine ilk önce çatışmada yaralandığı bilgisini verdi, daha sonra ise intihar ettiğini
söyledi. Bir yakını şunları belirtti: “Kapımıza gelenler ‘sakin olun çocuğunuz çatışmada
yaralandı, şu an hastanede’ dediler. Daha sonra biz ‘bu kadar insanla kapıya
gelmezsiniz’ dediğimizde, ‘vefat etti’ dediler. Hiçbir şekilde bize intihar ettiğini ya da
neden öldüğünü söylemediler. Taburdaki diğer askerler bize, boş bir konteynere giderek
kendisini vurduğunu söyledi (…) Otopsi yaptırdıklarında da kardeşimin cenazesini
göstermediler. Defnettiğimiz gün sadece yüzünü gösterdiler. Nasıl vurulduğunu da
göremedik.”
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13: Elâzığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Haşim Gezer’in, Kocaeli Kandıra F Tipi
Cezaevi’nde yaşamını yitiren kardeşi Garibe Gezer’in cenazesine ve Mardin’in Midyat
ilçesinde yapılan taziyesine katılmasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

14: Elâzığ T Tipi Cezaevi’nde kaloriferlerin yanmadığı, mahpuslara verilen yemeklerin
porsiyonunun azaltıldığı öğrenildi.

15: Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Hasan Can Kaya’nın EXXEN platformunda
yayınlanan “Konuşanlar” programının bir bölümünü katalogdan çıkardı. RTÜK,
Fox TV, Halk TV, TELE 1, Netflix ve DMAX kanallarına da idari para cezası yaptırımı
uygulanmasına karar verdi.

15: Diyarbakır Hasta mahpus Halil Güneş tutulduğu 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yaşamını yitirdi. Kanser
hastası olan Halil Güneş hastalığına rağmen tek kişilik hücrede tutuldu ve ilaçları
kendisine düzenli bir şekilde verilmedi. Kız kardeşi Gül Güneş şunları belirtti:
“Vücudunda çeşitli iltihaplı yaralar oluşmuş. O yaraların pansumanı için hastaneye
gidiyor. Hastaneye gidip gelmesinden dolayı karantinaya alındı. Cezaevi yönetimi bizi
arayarak açık görüşe gelmememizi söyledi.” Halil Güneş’e ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda
hazırlanan ön otopsi raporu avukatlara verilmedi.

17: Denizli Baro yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi Yönetimi İl Emniyet Müdürlüğü ile
karakollarda yaşanan hukuksuzluklara karşı hazırladıkları raporu Emniyet Müdürüne
sundular. Emniyet Müdürü “Avukatların kanunlardan doğan haklarından dolayı
güvenliğin tehlikeye girebileceği, bu durumlarda kanunların değil, güvenliğin esas
olduğu, güvenliğin tehlikeye girebileceği noktalarda avukatların haklarının
kısıtlanabileceği, buna karşın avukatların da şikâyet hakkını kullanabileceğini” söyledi.

17: Kayseri Develi Kaymakamının eski görevleri sırasında yaşanan olaylarla ilgili Halk TV,
Cumhuriyet, Gazete Duvar (2 haber) ve Evrensel İnternet sitelerinde yer alan toplam 5
habere kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle Develi Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 ayrı
tarihteki kararları ile erişim engeli getirildi.

21: Ankara İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in beraat ettiği bir dava ile ilgili Gazete Duvar
İnternet sitesinde yer alan habere daha önce engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu
gerekçesiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kararı ile erişim engeli getirildi.

22: Diyarbakır Etkin Haber Ajansı’nın İnternet sitesine 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile “milli
güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

22: İstanbul CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile ilgili çeşitli internet sitelerinde yer alan toplam
351 habere 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Aralık 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları
ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

23: Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara verilen yemeklerin az olduğu öğrenildi.
25: Mersin HDK İl Meclisi tarafından ekonomik krizle ilgili olarak dağıtılan “Geçinemiyoruz”

başlıklı bildiri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplatma kararı verildi.
26: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde koğuş aramalarının köpekler eşliğinde yapıldığı, mahpusların

infaz koruma memurlarının fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldıkları ve kişisel
eşyalarına el konulduğu öğrenildi.

26: İstanbul İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör
örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler
üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş
başlatılmıştır” denildi.

28: İstanbul Bahçelievler Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi
tarafından silahlı saldırı düzenlendi ve 2 kişi yaralandı. Valilik tarafından konuyla ilgili
yapılan açıklamada “… Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce M. E. S isimli
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şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve (6) adet kurusıkı tabanca
mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.

30: Iğdır Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden, S Tipi Kapalı Cezaevi’ne
sevk edilen Hogir Batu isimli mahpusun cezaevi girişinde çıplak aranmayı kabul etmediği
gerekçesiyle kötü muameleye maruz kaldığı ve başında 3 santim çapında yara oluştuğu
öğrenildi. İşkence ve diğer kötü muamelelere karşı Hogir Batu isimli mahpusun 7 gündür
açlık grevinde olduğu, Hogir Batu’ya tuz, şeker ve vitamin desteği verilmediği öğrenildi.

31: Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 3 mahpusun istek ve iradeleri dışında başka
cezaevlerine sevk edildikleri, mahpuslardan Sümeyye Gök’ün Kayseri Bünyan Kadın
Kapalı Cezaevi’ne, Mehmet Miraç Dinç’in Elâzığ F Tipi Cezaevi’ne, Abdullah
Kaçmaz’ın ise Elazığ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

31: Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 2 mahpusun (Ferhat Ertunç ve Sedat Karabalık) istek
ve iradeleri dışında başka bir cezaevine sevk edildikleri öğrenildi.

31: Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan 2 mahpusun istek ve iradeleri dışında başka
cezaevlerine sevk edildikleri, Barış Kahraman’ın Ankara Sincan 2 Nolu F Tipi
Cezaevi’ne Metin Gelni isimli mahpusun ise Aksaray T Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri
öğrenildi.

2. YORUM VE ÖNERİLER

Coşkun Üsterci (TİHV Gen. Sek.)

Yılın son ayında da önceki aylarda olduğu gibi barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik kolluk güçlerinin
müdahale ve engellemeleri yoğun biçimde devam etti. Üstelik Aralık ayında bir hafta süresince (10 -17
Aralık tarihlerinde) BM İnsan Hakları Haftası olarak kutlanmasına ve bu konuda yaşanan ihlallerin insan
hakları kurumları tarafından kapsamlı bir şekilde rapor edilmesine karşın devam etti.

Bu raporların özeti şöyledir: 2021, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü bakımından kısıtlama ve ihlallerin
kural, özgürlüklerin kullanımının ise istisna olduğu bir yıl olmuştur. Yıl içinde muhalif siyasi parti
üyeleri, işçiler, öğrenciler, avukatlar, kadınlar, LGBTİ+ bireyler, çevreciler ve hak savunucuları başta
olmak üzere hemen her toplumsal kesimden kişi ve gruplar toplanma ve gösteri yapma özgürlüklerini
yasaklar ve/veya kolluk güçlerinin fiili müdahaleleri sonucunda kullanamamışlardır. Özellikle kolluk
güçlerinin barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik müdahaleleri sırasında başvurdukları zor kullanımı,
evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor kullanma yetkisinin çok ötesine geçen kural dışı ve
denetimsiz bir şiddet eylemine dönüşmüştür. Hatta diyebiliriz ki kolluğun bu şiddeti, çoğu zaman işkence
ve diğer kötü muamele boyutuna varmaktadır.

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre Aralık ayında da kolluk güçleri tarafından ülke
sathında en az 12 müdahale ve 3 engelleme gerçekleştirildi. En az 162 kişi işkence ve diğer kötü muamele
niteliğinde uygulamalar ile gözaltına alındı, en az 10 kişi de yaralandı.

Aralık ayında yine ifade özgürlüğü ihlali kapsamında gözaltı e tutuklamalar oldu: En az 7 basın çalışanı, 3
internet kanalı muhabiri gözaltına alındı. 1 kişi ise Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle tutuklandı. Bu
arada iki 2,5 yıl önce Tunceli’de yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma
kapsamında İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin’nin evine yapılan polis baskınını ayrıca zikretme gerekir.
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Yine bu kapsam da 47 gazeteci hakkında açılan davaların görülmesine devam edildi, 6 gazeteciye hapis, 1
gazeteciye para cezası verildi. Davaların büyük çoğunluğu “örgüt propagandası yapmak”, “örgüt üyesi
olmak” ya da “örgüte yardım etmek” gerekçeleriyle açıldı.

Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla yargılanan 1’i CHP İzmir eski milletvekili Zeynep Altıok Akatlı
olmak üzere 5 kişi hapis cezasıyla cezalandırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında
aynı gerekçeyle verilen 56.000 TL manevi tazminat cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk
Dairesi tarafından 290.000 TL’ye çıkarılması da ayrıca dikkat çeken bir durum.
CHP tarafından hazırlanan “Sabıka Holding” başlıklı broşür nedeniyle partinin yöneticisi 7 kişi hakkında
Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı.

İfade özgürlüğünün önünde yıllardır büyük engel oluşturan TCK’nın 301. Maddesi Aralık ayında yine
gündeme geldi. 25 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, HDP merkez yürütme kurulu üyesi 26 kişi hakkında, 24 Nisan 2021 tarihinde yaptıkları
açıklamada “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullandıkları gerekçesiyle TCK’nın 301. maddesi kapsamında
“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” iddiasıyla soruşturma yürütebilmek için
Adalet Bakanlığı’ndan izin istendiği öğrenildi.

2021 Aralık ayında 4 yayın organına ait 5 siteye erişim engellendi. En az 395 habere erişim engellendi.
Ağırlıklı gerekçe yine “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”. Yanı sıra Cumhurbaşkanı, kamu
görevlileri (rüşvet aldığı iddia edilen bazı kolluk görevlileri gibi), sermaye sahipleri, holding yöneticileri
ve iktidar partilerinin üyesi siyasiler hakkında çıkan haberler kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engellendi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) tarafından 2 dijital platforma 2 kez, 4 TV kanalına (Tele 1,
Halk TV, Fox Tv ve Dmax) ise 7 kez idari para cezası verildi.

Mülki idare amirlerinin il ve ilçeler genelinde tüm eylem ve etkinlikleri keyfi biçimde yasaklayan
kararları Aralık ayında da sürdü. Her oturumumuzda Van’da 21 Kasım 2016 yılından bu yana kesintisiz
devam eden yasaklara değinirdik. Bugün bir başka ilde, Hakkari’de sürdürülen yasaklara dikkat çekmek
istiyorum. Valiliğin Aralık ayında aldığı yasaklama kararları sonucu Hakkari’de 5 Haziran 2020
tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 571 güne uzatılmış oldu.

Aralık ayında siyasi partilere, özellikle bir partiye HDP örgütlenme özgürlüğü ihlali niteliğinde saldırı ve
baskınlar oldu:

11 Aralık 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde HDP ilçe binası polis tarafından basıldı. Parti binasında
yapılan arama sırasında eşyaların dağıtıldığı ve binada bulunan dijital malzemeler ile gazetelere, kimi
fotoğraf ve flamalara el konulduğu öğrenildi.

28 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe
binasına 1 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği ve 2 kişi yaralandı.

Önemli bir gelişme ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir müdahalesi
oldu. Bakanlığın 24 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile 770 kişiye ve Niagara
Vakfı’na ait Türkiye’de bulunan malvarlıklarını 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkındaki Kanun kapsamında dondurulması oldu.
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Osman İşçi (İHD Gen. Mrk.)

Çalışmamıza konu olan alanlardaki ihlallerin devam etmesi nedeniyle belgeleme, raporlama faaliyetlerine
devam edilmesi gerekmektedir.

Ahmet Çiçek (İHD İzmir)

* Hapishanelerde, özellikle politik mahpusların uzun zamana yayılan mahpuslukları sonucu
hastalıklara yakalanmaları, tedaviye ulaşamadıkları/ düzenli kontrollerinin yapılmaması sonucu
hastalıklarının kronikleşmesi ve geri dönülemez bir duruma gelmesi nedeniyle ölümler artıyor.
Aynı zamanda idarelerin düşmanca yaklaşması sonucu “şüpheli ölüm/intihar “ iddiası nedeniyle
bütün dikkatler hapishanelere çevrildi.

* Artık ekonomik paylaşımlar yapan ve iktidarı eleştiren sosyal medya paylaşımları da
incelenmeye alınıp gözaltılar yaşanmaya başlandı.

* Mültecilere yönelik işlenen cinayetler ve nefret söylemleri oldukça arttı.

Devran Yıldız (İHD Batman)

Etkinlik yasakları, yargılamalar konusundaki hak ihlalleri devam ettiği için raporlama, belgeleme
ve savunuculuk faaliyetlerini koordineli bir biçimde yürütmek gerekiyor.

Cezaevlerinde hak ihlalleri çok fazla arttığı için özellikle buralardaki hak ihlallerinin sona ermesi
için cezaevlerine yönelik kapsamlı raporlar ve çalışmalar yapmak gerekiyor.

Çatışmalı süreç devam ederken ‘barış’ sözcüğünü daha fazla dile getirmek ve barış bilincini
toplumda yaygınlaştırmak gerekiyor.

Devletin cezasızlık politikası devam ederken, etkin bir savunuculuk yapılması için hak
savunucularının koordineli ve etkin bir şekilde çalışması gerekiyor.
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