
Ocak 2022 Raporu

1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi

01: Hakkâri Valilik 11 bölgeyi 1 Ocak – 14 Ocak tarihleri arasında askeri güvenlik bölgesi
ilan etti.

01: Van Valiliği yaptığı açıklama ile il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava
toplantılarını 01 Ocak itibariyle 15 gün süreyle yasakladı. Bu karar ile 21 Kasım
2016 tarihinden bu yana uygulanan yasak kesintisiz 1879 güne uzatılmış oldu.

02: İstanbul HDP Bahçelievler ilçe binasına yönelik saldırıyı protesto etmek için Şirinevler
Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında polis 10 kişiyi gözaltına aldı.

03: Şırnak Valilik Cizre ve Silopi ilçelerine bağlı 11 bölgeyi 31 Aralık tarihine kadar askeri
güvenlik bölgesi ilan etti.

03: Tunceli Valilik Ovacık ve Hozat ilçelerindeki 4 bölgeyi 29 Aralık 2021 tarihinden 31
Aralık 2022 tarihine kadar askeri güvenlik bölgesi ilan etti.

04: Ankara Cezaevlerindeki hak ihlallerine ve hasta mahpuslara dikkat çekmek için
HDP’nin grup toplantısına katıldıktan sonra TBMM’den Adalet Bakanlığı’na
yürümek isteyen mahpus yakınlarına polis müdahale etti. HDP Iğdır milletvekili
Habip Eksik de şiddete maruz kaldı.

04: Hakkari Valilik yaptığı her türlü gösteri ve toplantıyı 15 gün süreyle yasakladı. Bu
kararla birlikte 5 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanan yasaklar kesintisiz
592 güne uzatılmış oldu.

04: Manisa Bitlis merkezli bir operasyon kapsamında 8 kişi örgüt üyesi oldukları gerekçesi
ile gözaltına alındı, akıllı telefonları ile sim kartlarına el konuldu.

04: İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde pazar yerinin değiştirilmesine karşı çıkan esnafın
eylemini, polis biber gazı ve plastik mermi kullanarak engelledi.

04: İstanbul Mezopotamya Haber Ajansı Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çelik, youtube
sayfasında paylaşılan bir haberde ”örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla
gözaltına alındı.

05: Siirt Valilik Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerine bağlı 3 bölgeyi 29 Aralık 2021
tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar askeri güvenlik bölgesi ilan etti.

06: Ankara CHP genel merkezi önünde, Şişli Belediyesi işçileri tarafından yapılan “İşimi
Geri İstiyorum” eylemine müdahale eden polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

06: Diyarbakır Emek Partisi üyesi Yusuf Akın 1 Ocak 2022 tarihinde kendilerini istihbarat
elemanı olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edildi.

06: İstanbul ÇHD üyesi Selçuk Kozağaçlı ile avukatların serbest bırakılması talebi ile
Çağlayan Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasını engelleyen polis 1 kişiyi
gözaltına aldı.

06: İstanbul Hasta mahpus Ali Osman Köse'nin serbest bırakılması talebiyle Çağlayan
Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasını engelleyen polis 1 kişiyi gözaltına
aldı.

07: Ankara “İşimi Geri İstiyorum” eylemi kapsamında Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları
Anıtı önünde yapılan basın açıklamasını polis engelledi.

09: Şanlıurfa Fırat Eken adlı bir kişi, üstünü arayan polisin açtığı ateşle ayağından yaralandı.
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09: Tunceli Valilik her türlü toplantı ve gösteriyi 15 gün süreyle yasakladı.
10: Ankara Akademisyen Fatih Yaşlı Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sosyal

medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
12: Van Valilik her türlü gösteri ve açık hava toplantılarını 15 gün süreyle yasakladı. Bu

karar ile Van’da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan yasaklar
kesintisiz 1894 güne uzatılmış oldu.

14: İstanbul Üniversite öğrencisi Enes Kara'nın intiharına ilişkin Beyoğlu ilçesinde yapılmak
istenen basın açıklamasına polis müdahale ederek 2 gazeteci ile birlikte 83
kişiyi kötü muamele ile gözaltına aldı. Gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

15: Eskişehir Halkevi binasına asılan ve üzerinde “Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın” yazan
pankart Valiliği’nin kararı ile indirildi.

15: Van 11 Ocak’ta Van’da Murat E. isimli bir kişi gözaltına alınırken polisin kötü
muamelesine maruz kaldı.

16: Adana Furkan Vakfı tutuklu üyelerinin serbest bırakılması için yapılan basın
açıklamasına polis plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti.

17: Ankara Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın intiharına ilişkin yapılan basın açıklamasına
müdahale eden polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

17: Şırnak 9 ve 10 Ocak’ta gözaltına alınan 2 kişi ters kelepçelendi ve çıplak arama
dayatıldı.

18: Ankara Regl ürünlerinin ücretsiz olması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
yürümek isteyen Kampüs Cadıları ve Mor Dayanışma Derneği üyelerine
müdahale eden polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

18: İstanbul Birgün çalışan gazeteci Can Uğur, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla
Havalimanı'nda gözaltına alındı

22: Manisa Jandarma Kırkağaç ilçesinde PKK üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı.
22: İstanbul Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında kullandığı sözleri

nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla evinden gözaltına alındı ve
tutuklandı.

23: Zonguldak Yerel Pusula gazetesi muhabiri A. Ö. şehirde görevli bir savcının yaptığı trafik
kazasıyla ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle evine
yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

24: Mersin Tehlike Altındaki Avukatlar Günü nedeniyle Özgürlük İçin Hukukçular Derneği
(ÖHD), Demokrat Avukatlar Grubu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi
avukatlar tarafından yapılan basın açıklamasını polis engelledi.

24: Şırnak Cizre ilçesinde Abdulgaffar Dayan (23) isimli bir kişi zırhlı aracın çarpması
sonucu yaralandı.

25: Antalya Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı İ. K. 48 KESK üyesinin duruşması öncesinde
düzenlenen basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

26: Şırnak 24 Ocak’ta Cizre’de zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanan Abdulgaffar Dayan
(23) yaşamını yitirdi.

26: İstanbul 25 Kasım Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Taksim’deki yürüyüşe
katılan 28 kadın hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan
soruşturma nedeniyle, haklarında gözaltı kararı bulunmamasına rağmen, 3
kadın, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
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27: Mardin 11 Ocak’ta Kızıltepe ilçesinde karşıdan karşıya geçmekte olan Hazna Su isimli
kişiye çarparak yaşamını yitirmesine neden olan aracın Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) envanterine kayıtlı olduğu öğrenildi. Aracı kullanan ve ismi açıklanmayan
uzman çavuş tutuklandı.

28: Batman Valilik, Kürt Dil Platformu tarafından açılmak istenen standa Covid-19 salgınını
gerekçe göstererek izin vermedi.

28: Van Valilik her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladı. Bu karar ile Van’da
21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan yasak kesintisiz 1909 güne
uzatılmış oldu.

29: Ankara Hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek için Adalet Bakanlığı’nın önüne
tabut bırakma eylemi yapan gruba müdahale eden polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

31: Kocaeli Gebze’de Farplas fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan ve
fabrika önünde eylem yapan 200 işçi polisin drone’lu müdahalesiyle gözaltına
alındı.

2. Soruşturma ve Yargılamalar

02: Manisa Konak ilçesinde CHP il binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'Kahrolsun
HDP, PKK', 'CHP Atatürk'ün partisi değil' ve 'Irkçılık yaşatır' yazıldı. İl Başkanı
Deniz Yücel, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

02: İstanbul Oyuncu İlyas Salman'ın sosyal medyada paylaştığı bir video ile ilgili dava açıldı.
05: İstanbul ÇHD Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı ve Av. Barkın Timtik ile birlikte 22

kişinin yargılandığı dava, Silivri 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme iki avukatın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23
Mart’ta erteledi.

06: Antep Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar Adnan Erol ile Ahmet
Hartavi hakkında, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava aklanma ile
sonuçlandı.

06: Diyarbakır Gazeteci Rojhat Doğru 8. Ağır Ceza tarafından ‘devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak’ suçundan müebbet kasten öldürmeye teşebbüs
suçundan 10 yıl 10 ay, ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapisle
cezalandırıldı.

06: Diyarbakır 5. Ağırceza, HDP Hakkâri eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında verdiği ve
Yargıtay’ca bozulan 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis kararında direndi, ancak Zeydan’ı
tahliye etti.

06: Van 5. Ağırceza, Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur,
Zeynep Durgut, Jinnews muhabiri Şehriban Abi’yi “Örgüt üyesi olmak”
suçundan akladı, gazeteci Nalan Sala’yı ise “Örgüt propagandası” suçundan 1
yıl 3 ay hapse mahkum etti.

06: Kocaeli HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Kandıra
cezaevinde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk'un sağlık durumuna dikkat çekmek
için yaptığı basın açıklamasına yönelik soruşturma açıldı.

07: Erzurum Yürütülen bir soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 14
kişi gözaltına alındı.
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07: Hakkâri Polis memuru B. T. 2009 yılında birsırasında 14 yaşında S. T.’yi başına uzun
namlulu silahla vurarak yaraladığı için ‘nitelikli yaralama’ suçundan 5 yıl hapis
ile cezalandırdı ancak tutuklanmasını reddetti.

08: Şırnak Belediyeye atanan kayyımın aracının da içinde olduğu bir araç konvoyuna
baktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cizre HDP ilçe yöneticisi Botan gözaltına
alındı.

09: Şırnak İdil ve Cizre ilçeleri ile Siirt’te yapılan ev baskınlarında 14 kişi gözaltına alındı
ve 24 saat avukat kısıtlamasıkonuldu.

10: Adıyaman Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ve 8 Mart 1996 tarihleri arasında gözaltına
alınan 3’ü çocuk 8 kişi ile onların ailelerine bilgi verdiği iddia edilen Uzman
Çavuş Bilal Batır’ın kaybedilmesine ilişkin olarak 18 kişi hakkında ‘taammüden
öldürme’ iddiasıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine
devam edildi. Duruşma 4 Nisan’a erteledi.

10: Şırnak Yapılan bir soruşturma kapsamında Beytüşşebap, İdil ve Cizre ilçeleri ile
Siirt’te gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi. 3 kişi serbest bırakıldı, 21 kişi
ise halen gözaltında.

10: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 97 kişi hakkında açılan dava 32.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme duruşmaya katılmayan 5 kişi
hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı 1 Haziran’a erteledi.

10: İstanbul Gazeteci Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser hakkında açılan dava 22. Ağır Ceza’da
görüldü. Duruşma 12 Mayıs’a ertelendi.

11: Antalya Bir eylemi takip ettikleri sırada gözaltına alınan gazeteciler E. S. ve S. K.’ın da
aralarında olduğu 15 kişi hakkında 7. Asliye Ceza’da açılan davanın duruşması
görüldü. Dava 15 Şubat’a erteledi.

11: Antep Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Birleşik
Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen
ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

11: Diyarbakır HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 2015-2016 yılları arasında
yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 5. Ağır
Ceza’da açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma 26 Nisan’a
erteledi.

11: Diyarbakır KHK ile kapatılan Özgür Gün TV’nin eski Sorumlu Müdürü Barış Barıştıran
hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla 8. Ağır Ceza tarafından verilen beraat
kararının Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine
davanın yeniden görülmesine başlandı. Duruşma 17 Şubat’a erteledi.

11: Şırnak HDP İl Eş Başkanı Sabuha Akdağ hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen
tahrik etme’ suçundan açılan dava Silopi 1. Ağır Ceza’da başladı. Duruşma 14
Haziran’a erteledi.

11: Şırnak Beytüşşebap, İdil ve Cizre ilçeleri ile Siirt’te gözaltına alınan 24 kişiden 2’si
tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16 kişi ise halen
gözaltında.

11: Van Gürpınar ilçesinin HDP’li Belediye Meclisi üyesi Cemal Aslan ve Mustafa
Kuşman isimli bir kişi gözaltına alındı.

11: İstanbul 54.Asliye Ceza, 2 Sol Parti yöneticisini “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret“
suçlamasından akladı.
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12: Adıyaman Yapılan ev baskınlarında 2 kişi gözaltına alındı ve 24 saat avukat ile görüşme
kısıtlılığı getirildi.

12: Diyarbakır Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili polis memurları hakkında
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi.
Duruşma 15 Haziran'a erteledi.

12: Diyarbakır Kemal Kurkut’un 2017 yılında Newroz kutlamaları sırasında polisin açtığı ateş
sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak “hizmet kusuru” gerekçesiyle İçişleri
Bakanlığı hakkında 3. İdare Mahkemesi’nde açılan davada verilen 256 bin TL
tazminat kararı Antep Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozuldu.

12: Şırnak Beytüşşebap, İdil ve Cizre ilçeleri ile Siirt’te gözaltına alınan 24 kişiden 2’si
tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13: Diyarbakır 5. Ağırceza, HDP İl eski yöneticisi Herdam Acar’ı tahliye etti, dava sürüyor.
13: İstanbul "İşimi geri istiyorum" eylemin katılımcılarından Nuriye Gülmen, Rıdvan Akbaş

ile Yasemin Karadağ hakkında açılan dava 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Mahkeme 3 kişinin tutukluluk halinin devamına karar vererek 7
Nisan’a erteledi.

13: İstanbul Gazeteci Ziya Çiçek hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle "örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla açılan dava, 33. Ağır Ceza’da sürüyor. Gelecek
duruşma 11 Mayısta.

14: Ankara Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) üyeleriyle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

14: Şırnak 9 ve 10 Ocak’ta Şırnak merkezli bir soruşturma kapsamında Beytüşşebap, İdil
ve Cizre ilçeleri ile Siirt’te gözaltına alınan 24 kişiden 5’i sevk edildikleri
mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklananların sayısı 9, serbest
bırakılanların sayısı 15 kişi oldu.

17: Adıyaman 12 Ocak’ta gözaltına alınan 2 kişiden biri ‘örgüte yardım ve yataklık etmek’
iddiasıyla tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17: Diyarbakır Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan
hakkında Rosa Kadın Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan Dava sürüyor. Gelecek duruşma 22 Nisanda.

17: Diyarbakır Kulp ilçesinin Belediye Eş Başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay ile HDP
ilçe Eş Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü
Şener Aktaş, HDP’den belediye başkan adaylığı Yüksek Seçim Kurulu
tarafından reddedilen Mehmet Emin Ay, Kulp Belediye Meclisi üyesi Yücel Çete
ve Ümit Fidan hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘devletin birliğini ve
bütünlüğünü bozma’ ve ‘yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da
nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme’ iddialarıyla 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava sürüyor. Gelecek duruşma 16 Matta.

17: Diyarbakır 4. Ağırceza, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle
Yardımlaşma, Dayanışma, Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) üyesi Yıldız
Damla’yı örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

17: Şanlıurfa 7. Ağırceza, H. Ç. isimli bir çocuk hakkında “Ne mutlu Kürt’üm diyene”
şeklindeki bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle ‘örgüt propagandası

5



suçlamasından beraat kararı verirken, bayrağı yere atttığı gerekçesiyle 8 ay
hapse mahkum etti ama hükmün açıklanmasını erteledi.

17: Şırnak Silopi ilçesinde 3 kişi evlerine yapılan baskın sonrasında gözaltına alındı.
17: Van HDP il yöneticisi ve Hukuk Komisyonu Sözcüsü Avukat Sedat Düşünmez,

gözaltına alındı.
17: Van 7. Ağırceza, Tuşba ilçesinin HDP’li Belediye Meclisi üyesi Berken Kızılkaraboğa,

Star Kadın Derneği Başkanı Serap Güvenç, HDP İl Eş Başkanı Handan
Karakoyun ile Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti 6 kişinin beraatine karar verdi.

17: İstanbul 29. Ağırceza, ETHA muhabiri Meşale Tolu’yu ‘örgüt üyeliği’ suçlamasından
akladı.

18: Siirt Şirvan ve Tilo ilçelerinde jandarma tarafından yapılan ev baskınlarında 5 kişi
gözaltına alındı.

18: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörü protesto eylemlerine katıldıkları
gerekçesiyle, 12 kişi hakkında açılan dava 24. Asliye Ceza’da sürüyor. Gelecek
duruşma 24 Martta.

19: Diyarbakır 17 Ocak’ta Silopi ilçesinde gözaltına alınan 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.

19: Hakkâri Mezopotamya Haber Ajansı Yazı İşleri eski Müdürü Elif Çetiner 2. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından 1 yıl 8 ay 4 gün hapisle cezalandırdı.

19: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır"
maskesi takan ve Bi+ bayrağı açan Kampüs Cadıları üyesi Rozana Urkun’a
üniversite yönetimi kınama cezası verdi.

20: Ağrı KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Abdullah Kaya hakkında Ağrı 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürüyor. Gelecek duruşma 19 Nisanda.

20: Ankara CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
davada Özkoç 50 Bin TL. tazminat ödeyecek.

20: Ankara İHD eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında dernek faaliyetleri nedeniyle
örgüt üyeliği, kamu görevlisine hakaret ve Türk Milletini aşağılama iddiasıyla 3
ayrı dava açıldı. Davaların ilk duruşması 18 ve 22 Şubat tarihlerinde görülecek.

20: Diyarbakır 2017 yılında Diyarbakır’da düzenlenen Newroz kutlamaları sırasında Kemal
Kurkut’un polis tarafından öldürülmesini fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman
Gök hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan sürüyor. Gelecek duruşma
31 Martta.

20: Diyarbakır HDP İl eski eş başkanları Zeyyat Ceyhan ve Hülya Alökmen Uyanık hakkında 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürüyor. Gelecek duruşma 31 Martta

20: Diyarbakır Yerine kayyım atanan Silvan ilçesinin HDP’li seçilen Belediye Eş Başkanı Naşide
Toprak hakkında 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürüyor. Gelecek
duruşma 17 Mayısta.

20: İstanbul Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan hakkında
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla açılan dava, 43. Asliye Ceza‘da
sürüyor. Gelecek duruşma 22 Nisanda.

21: Diyarbakır Eğitim-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Arzu Koç hakkında 10. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanık tahliye edildi. Gelecek duruşma 30
Martta.
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21: Hakkâri Sertip Şen’in 2 Mayıs 2019 tarihinde Yüksekova ilçesinde askeri bölgeden
açılan ateş sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili uzman çavuş M. T. hakkında
Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme sanığın
tutuklanması talebi reddederek duruşmayı 18 Şubat’a erteledi.

21: Şırnak 17 Ocak’ta Silopi’de gözaltına alınan Nurullah Çetin ‘örgüt üyesi olmak’
iddiasıyla tutuklandı.

21: Tunceli 1. Ağır Ceza, Munzur Çevre Derneği Tunceli Temsilcisi Özkan Arslan’ı katıldığı
çevre eylemleri ve sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek 6 yıl 3 ay
hapisle cezalandırdı.

22: Şırnak 18 Ocak’ta Uludere ilçesinde gözaltına alınan Nusret Babat ‘örgüt üyesi olmak’
iddiasıyla tutuklandı.

22: İstanbul Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, yaptığı bir
açıklamada “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ettiği iddiasıyla açılan soruşturma
kapsamında  ifade verdi.

24: Mersin 14. Asliye Ceza HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, dönemin
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapisle
cezalandırdı.

24: Mersin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2014 ile 2016 yılları
arasında yaptığı konuşmalarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla
14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürüyor. Gelecek duruşma 18
Şubatta.

25: Diyarbakır KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ramazan Akoğul
hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada verilen hükmün Bölge
Adliye Mahkemesi tarafından bozulması üzerine davanın yeniden görülmesine
devam edildi. Duruşma 10 Mayıs’a ertelendi.

25: Hatay 2. Ağırceza, HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı A. Ş.’yi, 2014’de yaptığı bir
konuşmada ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapse mahkum
etti.

26: Ankara Gazeteci D. O. hakkında Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik TSK tarafından
gerçekleştirilen askeri operasyon ile ilgili Etkin Haber Ajansı’nın Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü olduğu dönemde ajansa ait sosyal medya hesabından yapılan
paylaşımlar gerekçe gösterilerek 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın
duruşması sürüyor. Gelecek duruşma 21 Nisanda.

26: Artvin Hopa 2. Asliye Ceza, SOL Parti üyesi 4 kişiyi “Cumhurbaşkanına hakaret”
iddiasıyla açılan davada akladı,

26: Diyarbakır DBP il binası polis tarafından basıldı. Bayraklara, kimi kitap, dergi ve gazetelere
ve dijital malzemelere el konuldu.

26: Diyarbakır Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Seval Gülmez, evine yapılan
polis baskınıyla gözaltına alındı.

26: Diyarbakır Kadın Akademisi üyesi Figen Aras hakkında Rosa Kadın Derneği’ne yönelik bir
soruşturma kapsamında 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın
görülmesi sürüyor. Gelecek duruşma 11 Mayısta.

26: Diyarbakır Polis memuru H. A. hakkında Cihan Can’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle
11 Asliye Ceza’da açılan dava sürüyor. Gelecek duruşma 18 Mayısta.
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26: Diyarbakır Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Hatice Şahin hakkında 9. Ağır Ceza’da açılan
dava sürüyor. Gelecek duruşma 18 Nisanda.

26: Mardin Kızıltepe ilçesinde yapılan ev baskınlarında 7 kişi gözaltına alındı.
26: Şanlıurfa Ahmet Çetin Genç (17) isimli çocuğun yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak polis

memuru F. S. ile Ahmet Çetin Genç’in bindiği motosikletin sürücüsü M. K.
isimli çocuk hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine
başlandı. Gelecek duruşma 1 Haziranda.

27: İzmir 2021 yılının Ekim ayında "Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, sokaktayız"
eylemlerine katılan ve gözaltına alınan 33 Üniversite öğrencisine, “gösteri ve
yürüyüş kanununa muhalefet” 7 öğrenciye de “kamu malına zarar verme”
iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

27: Mardin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Azadiya Welat Gazetesi
çalışanı Çetin Kurşun hakkında açılan davada ‘örgüt propagandası yapmak’
suçundan verilen 3 yıl hapis cezasının Antep Bölge Adliye Mahkemesi
tarafından bozulması üzerine davanın yeniden görülmesine 2. Ağır Ceza’da
başlandı. Duruşma 12 Mayıs’a ertelendi.

27: Şanlıurfa Yerine kayyım atanan Halfeti Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Bayram ile
Halkların HDP eski İl Eş Başkanı Leyla Akça, HDP eski yöneticileri Mehmet
Binici ve Avni Gürbüz hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada
verilen cezaların Yargıtay tarafından bozulması üzerine davanın yeniden
görülmesine başlandı. Mahkeme 4 kişinin tahliyesine karar verdi

27: Van T. K. isimli bir uzman çavuş hakkında 2 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu
iddiasıyla 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine başlandı.

27: İstanbul Özgür Gündem gazetesi Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ile Yazı İşleri
Müdürü Reyhan Çapan hakkında, gazetenin Berkin Elvan ile ilgili yaptığı
haberler nedeniyle açılan dava, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme Başkanı’nın covid 19 testi pozitif çıkmasına rağmen, duruşma
yapıldı. Duruşma 24 Mayıs’a ertelendi.

27: İstanbul Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü hakkında "Terörle Mücadelede görev
almış kişiyi hedef göstermek” iddiasıyla açılan dava, 23. Ağır Ceza’da görüldü.
Duruşma 3 Şubat’a ertelendi.

27: İstanbul Sanatçı Ferhat Tunç ‘un “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla açılan
davanın 14. Duruşması, Büyükçekmece 14. Asliye Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşma 14 Haziran’a ertelendi.

28: Diyarbakır 4 ilde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de
olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

29: Şırnak Cizre ilçesinde yapılan ev baskınlarında 4 kişi gözaltına alındı.
31: Diyarbakır 28 Ocak’ta yapılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında

HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişi sevk edildikleri mahkeme
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31: Diyarbakır Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Seval Gülmez 29 Ocak’ta evine
yapılan polis baskını sonrasında gözaltına alındı. Covid-19 testinin pozitif
çıkması üzerine Seval Gülmez serbest bırakıldı.

31: İzmir HDP İl Başkanlığı'na düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği
saldırıyla ilgili davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyetine yönelik söz ve
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davranışları nedeniyle HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan hakkında başlatılan
soruşturma dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

3. Diğer uygulamalar

03: Ankara 25 HDP, birer de CHP, TİP ve bağımsız toplam 28 milletvekili hakkında
dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 40 fezleke Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne gönderildi.

04: Ankara Uluslararası radyo platformu internet sitesine erişim yayın lisansı almadığı
gerekçesiyle, RTÜK’ün başvurusu ve 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla
engellendi.

04: Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde Kasım Yiğit’in 20 gün hücrede tutulduktan sonra
koğuşa konulduğu, ailesi tarafından gönderilen Kur’an-ı Kerim ve elbiselerin
kendisine verilmediği öğrenildi.

06: Diyarbakır Etkin Haber Ajansı internet sitesine milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

06: Diyarbakır Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Başkanı Salih Sargın, evinin önünde kimliği belirsiz 2
kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

06: Şanlıurfa Siverek 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaloriferlerin yanmadığı, mahpusların
kitaplarının koğuş aramaları sırasında toplatıldığı ve soruşturma açıldığı,
haftalık telefon görüşme sürelerinin 20 dakikadan 10 dakikaya düşürüldüğü
öğrenildi.

08: Konya Yunak Belediye Başkanı ile ilgili Yeniçağ Gazetesi, Milliyet ve Ekşi sözlük
internet sitelerinde yer alan haber ve içeriklere kişilik hakları ihlali gerekçesiyle
erişim engeli getirildi.

10: Ankara 1 DBP, 1 TİP, ve 7 HDP üyesi toplam 9 milletvekili hakkında
dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 10 fezleke Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne gönderildi.

10: Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde mahpuslar görüş öncesi ve sonrasında kamera önünde
detaylı arama dayatmasına maruz kaldıkları ve bunu kabul etmeyen
mahpusların görüşe çıkamadığı öğrenildi.

10: Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde mahpus Garibe Gezer'in şüpheli şekilde yaşamını
yitirmesini protesto eden 14 mahpus hakkında "haberleşme ve iletişim
araçlarından yoksun bırakma" cezası verildi ve disiplin soruşturması açıldı.

11: Diyarbakır F Tipi Cezaevi’nde tutulan Velat Aydın ve Süleyman Alıkan isimli 2 mahpusun
infaz koruma memurlarının şiddetine maruz kaldığı ve 1 mahpusun
yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

11: Elâzığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş
Başkanı Leyla Güven’in bir infaz koruma memuru tarafından tehdit edildiği
öğrenildi.

11: Iğdır Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle
açlık grevinde olan Hogir Batu isimli mahpusun infaz koruma memurlarının
fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.
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11: İstanbul Gebze Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selda Karataş, davası ile ilgili bir
gazeteciye yazdığı mektup, bir hakimin ismini geçirdiği gerekçesiyle
sansürlendi.

12: Ankara 1 HDP milletvekili hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan
fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

13: Ankara 1 TİP, ve 7 HDP üyesi toplam 8 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının
kaldırılması talebiyle hazırlanan 8 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
gönderildi.

13: Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Cezaevi’nde açık görüş için gelen mahpus yakınlarının çıplak
arandığı öğrenildi.

13: Hatay Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın intiharına ilişkin BirGün, Cumhuriyet, Halk
Tv, Tele1, Sol Haber, T24 ve Sözcü internet sitelerinde yer alan haberlere kişilik
hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

13: Van 12 Ocak’ta tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi’ne götürülen Murat E. isimli kişi
tutulduğu tek kişilik hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bu konuda
açılan soruşturma hakkında gizlilik kararı verildi.

14: İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin hesaplarına haciz uygulaması ile ilgili haberler ve
sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar nedeniyle diken.com.tr,
birgün.net internet sitelerine “kişilik hakları ihlali “ gerekçesiyle erişim engeli
getirildi.

14: İstanbul Esenyurt İlçe Belediyesiyle ilgili yapılan haberler nedeniyle haber.sol,
cumhuriyet ve krttv sitelerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli
getirildi.

18: Diyarbakır KHK ile kapatılan Sarmaşık Derneği Başkanı Mehmet Şerif Çamçı 4. Ağır
Ceza’da ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

18: İstanbul Boğaziçi protestolarına katıldığı için KYK kredisinin kesilmesini protesto eden
S.K isimli öğrenciye, Galata Köprüsü'ne pankart astığı suçlamasıyla, Kabahatler
Kanunun 42. Maddesi uyarınca 13 bin 237 TL idari para cezası verildi.

18: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ayşe Beliz İnce’ye rektörü protesto eyleminde
yumurta attığı suçlamasıyla bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

18: Van T Tipi Cezaevi’nde Fikret Diyar Orhan‘ın infaz koruma memurlarının fiziksel
şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

18: Van İnfaz Hakimliği, Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Nedim Türfent’in
avukatları ile yaptığı görüşmelerin “cezaevi güvenliğini tehlikeye atacağı”
gerekçesiyle üç ay süreyle sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesine,
görüşmelerde bir görevlinin hazır bulundurulmasına, görüşme sırasında her iki
tarafın birbirine verdiği notlara, dosyalara, belgelere el konulmasına ve
görüşmelerin hafta içinde mesai saatlerinde olacak şekilde haftada bir gün ve
bir saat ile sınırlandırılmasına karar  verdi.

19: Ağrı Patnos L ve T Tipi Cezaevi’nde mahpusların kantinden aldıkları eşyalara el
konulduğu ve infaz koruma görevlilerinin kötü muamelesine maruz kaldıkları
öğrenildi.

19: Diyarbakır H. Y. isimli bir çocuğun (17) 4 Ocak’ta Bağlar ilçesindeki evine gittiği sırada
kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek
tehdit edildiği ve ajan olmaya zorlandığı öğrenildi.
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19: Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpusların yazdıkları dilekçelere cevap
verilmediği, avukatları ile açık görüş haklarının engellendiği, Kürtçe yayınların
verilmediği, Kürtçe mektupların gecikmeli olarak verildiği öğrenildi. Ayrıca
mahpuslara verilen yemeklerin kimi zaman bozuk olduğu ve yabancı maddeler
içerdiği, cezaevinde sık sık su kesintisi yaşandığı bildirildi.

21: Van Ramazan Turan (70) isimli mahpus 21 Ocak’ta Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 22
gündür tutulduğu tek kişilik karantina hücresinde yaşamını yitirdi. Ramazan
Turan’ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddia edildi. Turan’ın otopsisi
ailesinin avukatları olmadan yapıldı.

21: İstanbul Sanatçı Sezen Aksu’nun 2017 yılında yazdığı bir şarkı sözü nedeniyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cami de “dilini kopartmakla” tehdit ederek hedef
gösterdi.

24: Ankara Bir HDP milletvekili hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan
fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

24: Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ana haber bülteni sunucusu
Selçuk Tepe’nin sözleri nedeniyle Fox TV kanalına idari para cezası,
Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın
konuk olduğu “Demokrasi Arenası” programı nedeniyle TELE 1 kanalına beş
kez yayın durdurma ve idari para cezası verildi.

24: Diyarbakır Etkin Haber Ajansı internet sitesine “milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

25: Ankara 1 DBP ve 9 HDP üyesi toplam 10 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının
kaldırılması talebiyle hazırlanan 12 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
gönderildi.

25: Şırnak T Tipi Cezaevi’nde mahpusların tutulduğu koğuşlarda kaloriferlerin düşük ısıda
ve düzensiz yakıldığı, mahpuslara haftada 2 gün sıcak su verildiği, haftada bir
olması gereken kantin alışverişinin 15 günde bir yapıldığı öğrenildi.

27: Samsun Kentte görev yapan bir hakim ile ilgili Birgün, Cumhuriyet ve Samsun Etik
Haber internet sitelerinde yer alan haberlere kişilik hakları ihlali gerekçesiyle
erişim engeli getirildi.

28: Ankara Kürtçe yayın yapan Xwebun, Alınteri 2, Yeni Yaşam 2, Özgür Gelecek 30,
Mücadele Birliği Dergisi, Özgür Gençlik, Yeni Demokrasi 20, Kızıl Bayrak 60 ve
Umut Gazetesi 38 internet sitelerine “milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

29: Ankara “Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”
Resmi Gazetede yayınlandı. Genelgede “medya aracılığıyla milli ve manevi
değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelden sarsmaya yönelik
açık ve örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla
düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek” denildi.

30: İzmir Baro, Resmi Gazetede yayımlanan 28 Ocak 2022 tarihli 2022/1 sayılı “Basın ve
Yayım Faaliyetleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile basın yayın
organlarına sansürün önünü açan uygulamalara karşı çıktı.

30: Malatya Akçadağ T Tipi Cezaevi’nde koğuş araması sırasında mahpusların, hava
sıcaklığının -8 derece olmasına rağmen havalandırmada bekletildikleri
öğrenildi.
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4. YORUM VE ÖNERİLER

Coşkun Üsterci (TİHV Genel Sekreteri)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre Ocak ayında

kolluk kuvvetlerinin en az 46 barışçıl toplantı ve gösteriye yönelik müdahalesi sonucunda en az

324 kişi işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki uygulamalara maruz kalarak gözaltına

alındı ve 2 kişi yaralandı.

Bu tür müdahalelere siyasi partilerin üye ve yöneticileri, öğrenciler, pazar esnafı, mahpus

yakınları, işçiler ve emekçiler, kadınlar, LGBTİ+’lar, insan hakları savunucuları gibi çok farklı

toplumsal kesimlerden kişiler maruz kaldılar.

Bunlardan biri oldukça ilginç. Şişli Belediyesi’nde çalışırken işlerine son verilen işçilerin

hem söz konusu belediye önünde hem de Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel

merkezi önünde yaptıkları nöbet eylemlerine kolluk kuvvetleri her seferinde müdahale etti ve

eyleme katılanları fiziksel şiddet kullanarak bina önlerinden uzaklaştırdı. Adeta bir oyuna

dönüşen bu müdahaleler sonucunda gözaltına alınan olmadı.

İfade ve örgütlenme özgürlüğü ihlalleri bakımından 15 Ocak 2022 tarihinde Eskişehir’de

yaşanan olay ise da oldukça kaygı verici. Halkevi binasına asılan ve üzerinde “Geçinemiyoruz,

zamlar geri alınsın” yazan pankart Eskişehir Valiliği’nin kararı ile indirildi; “Kabahatler Kanunu”

uyarınca Eskişehir Halkevi’ne 18.000 TL’sı gibi çok yüksek miktarda idari para cezası verildi.

2022 Ocak ayında da önceki aylarda olduğu gibi yine gazeteciler gözaltına alındı ve

tutuklandı. Baskın yapılarak evlerinden, şehirlerarası otobüs terminalinden, havalimanından en

az 5 gazeteci gözaltına alındı, 1’i tutuklandı (Sedef Kabaş). Bir gazetecinin gözaltına alınma

öyküsünü ifade ve basın özgürlüğü üzerindeki baskının ne boyuta vardığını göstermesi

bakımından paylaşmak istiyorum. Zonguldak’ta yayın yapan Pusula gazetesi muhabiri Aytaç

Öztürk, şehirde görevli bir savcının yaptığı trafik kazasıyla ilgili haberi sosyal medya hesabından

paylaştığı gerekçesiyle evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Ocak ayında açılan davalar ve soruşturmalar aynı yoğunlukta devam etti.
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Gazeteciler hakkında açılan davalarda 1 gazeteci 1 yıl 3 ay, 1 gazeteci ise ağırlaştırılmış
müebbet ve 12 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.  1 milletvekiline soruşturma açıldı.

Özellikle Türkiye’nin uluslararası saygınlığa sahip en köklü ve kitlesel insan hakları örgütü

olan İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Eş Genel Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV)

Kurucular Kurulu Üyesi Öztürk Türkdoğan hakkında açılan 3 dava hukukun siyasal iktidar

tarafından nasıl bir baskı aracına dönüştürüldüğünün açık bir ifadesidir. Aslında bu durum,

Öztürk Türkdoğan ve İHD üzerinden tüm insan hakları hareketini ve savunuculuk faaliyetlerini

baskı altına alma çabasıdır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 50.000 TL

tazminat ödemeye mahkum edildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı

Selahattin Demirtaş ise dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret suçundan 11 ay 20

gün hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Ünlü oyuncu İlyas Salman hakkında sosyal medyada paylaştığı bir video ile ilgili olarak

TCK’nin 301. Maddesinden yargılanabilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından izin verildi.

Ocak ayında mahkemeler veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararlarıyla 11

yayın organına ait 13 siteye ve en az 42 habere erişim engellendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 1 TV kanalına (Fox Tv) idari para cezası, 1 tv kanalına

(TELE 1) ise 5 kez yayın durdurma ve idari para cezası verdi.

Valilikler tarafından eylem ve etkinlik yasakları 2022 Ocak ayında da devam etti. Ocak ayı

içinde alanına yasak kararları ile Van’da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve

etkinlik yasağı kesintisiz 1909 güne uzatılmış oldu.

Ocak ayında siyasal partilere yönelik saldırı ve baskınlar, çeşitli engellemeler yaşandı. Evinin

önünde kimliği belirsiz 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır İl
Başkanı Salih Sargın, bacağından yaralandı. Yine Diyarbakır’da DBP il binası polis tarafından

basıldı. Yapılan arama sonrasında binada bulunan parti bayraklarına, kimi kitap, dergi ve

gazetelere ve dijital malzemelere el konuldu. Aydın’ın Kuşadası ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Ayın son günlerinde, 29 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Basın ve Yayım

Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ise hep söylediğimiz gibi

demokratik bir toplumun temelini oluşturan ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin
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önümüzdeki dönemde nasıl ve ne yoğunlukta ihlal edileceğini açıkça gösteriyor. Genelgede

aynen şöyle denilmekte: “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve

toplum yapımızı temelden sarsmaya yönelik açık ve örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve

ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek”.

Ne diyelim hepimize kolay gelsin…

Osman İşçi (İHD Gen. Mrk.)

Çok çeşitli ve sayıca fazla olan insan hakları ihlallerinin raporlanması, belgelenmesi ve bu

raporlar temelinde savunuculuk, lobi faaliyetlerinin yürütülmesi gerekir.

*******

Ahmet Çiçek (İHD İzmir)

Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile korunan düşünce ve ifade özgürlüğü, basın
özgürlüğü, halkın haber alma hakkı gibi temel hak ve özgürlükler genelgelerle sınırlandırılamaz.

İzmir’de bu yılın ilk ayında kimi zaman kendilerini TEM Şubeden kimi zaman MİT kimi
zaman da “Biz devletiz” diyen sivil kişiler, öğrencileri katıldıkları eylemler ve örgütlenmeler
nedeniyle tehdit ederek, ajanlık dayatmasında bulundu.

********

DevranYıldız (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.

Leman Yurtsever (İHD İstanbul)

Yönetenler “ Susun, konuşmayın, yazmayın, fikrinizi beyan etmeyin, biat edin ” mesajı
vererek,  toplumun üzerinde korku iklimi yaratmaya  devam ediyor.

14



15


