
2022 Şubat Raporu
1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi

01: Ankara “İşimi Geri İstiyorum” eylemi kapsamında yapılan basın açıklamasını polis
engelledi.

01: DiyarbakırCezaevlerinde yaşanan şüpheli mahpus ölümlerini protesto etmek için
TUHAY-DER tarafından D Tipi Cezaevi önünde yapılmak istenen basın
açıklamasını polis engelledi.

03: Hakkari Valilik il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 15 gün daha yasakladı. Bu karar
ile Hakkari’de eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 622 güne uzatılmış oldu.

03: İstanbul Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından Adli Tıp Kurumu önünde hasta
mahpuslara özgürlük talebiyle yapılmak istenen eyleme müdahale eden polis 17
kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

04: Ankara Kürtçe müzik yapan sokak müzisyenlerine yönelik engellemeleri protesto etmek
için Mamak ilçesinde yapılmak istenen basın açıklamasını polis engelledi.

04: İstanbul Hasta mahpuslara dikkat çekmek amacıyla Adli Tıp Kurumu önündeki basın
açıklamasına polis müdahale etti. 1 kişi gözaltına alındı.

05: Zonguldak Ereğli ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ilçe binasının çatısına çıkarak
intihar girişiminde bulunan A. C. isimli kişi, polis tarafından aşağı indirildikten
sonra, haber takibi yapan gazetecilere sarf ettiği sözlerde ‘Cumhurbaşkanı’na
hakaret ettiği’ iddiasıyla gözaltına alındı.

06: İzmir Yapılan eş zamanlı operasyonlarla, sosyal medya hesapları üzerinden PKK’yı
övdükleri gerekçesi ile 14 kişi gözaltına alındı.

06: Mardin Elektrik ücretine yapılan zammı protesto etmek için yapılan yürüyüşe polis biber
gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

07: Diyarbakır 3 kişi Kayapınar ilçesindeki iş yerlerinin önünde tartıştıkları polis memurlarının
fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldı ve ölümle tehdit edildi.

07: Mardin Kızıltepe ilçesinde polis tarafından yapılan ev baskınında HDP İlçe eski Eş
Başkanı Kadir Işık ters kelepçelenip başı yere vuruldu, burnu kırıldı.

07: Şırnak Elektrik ücretine yapılan zammı protesto etmek için İdil ilçesinde yapılmak
istenen basın açıklamasını polis engelledi.

08: Van Sağlık emekçilerinin ülke genelindeki iş bırakma eylemi kapsamında Eğitim ve
Araştırma Hastanesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale
eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

09: İstanbul Maaşlarına zam ve işlerine son verilen işçilerin geri alınması talebiyle Migros’un
Esenyurt’taki deposu önünde eylem yapan DGD-SEN üye ve yöneticilerinin de
olduğu 150 kişi gözaltına alındı.

09: Mardin Elektrik ücretine yapılan zammı protesto etmek için Derik’de yapılan eylemi
polis engelledi.

1: Ankara Öğretmen Meslek Kanun Teklifi’ni protesto etmek için Eğitim-Sen ve Eğitim-İş
sendikalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapılan basın açıklamasını
polis engelledi.
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10: İstanbul Almanya’da yaşamını yitiren Birsen Kars’ın cenazesine katılmak üzere Gazi
Cemevi önünde bekleyen gruba polis müdahale etti. 16 Kişi gözaltına alındı.

10: Rize Pazar ilçesinde elektrik ve doğalgaza yapılan zamları protesto etmek için yapılan
basın açıklamasında “Son zammın olsun” yazılı bir pankart taşıdığı gerekçesiyle
Sol Parti İlçe Başkanı Recep Onur gözaltına alındı.

10: Şırnak İdil ilçesinde elektrik ve doğalgaza yapılan zamları protesto etmek için yapılan
eyleme müdahale sırasında bir polis memuru kaldırımda bekleyen bir kişinin
yüzüne kalkanıyla vurarak yaraladı.

12: Adana Furkan Vakfı üyelerinin tutuklu 7 üyeleri ile ilgili yaptıkları basın açıklamasını
polis engelledi.

12: Manisa Jandarma, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesi ile
hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

12: Mersin Öğrenci Kolektifleri üyesi bir kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
gözaltına alındı.

13: İstanbul Kadıköy’de ekonomik krizi tencere- tavalı bir protesto etmek isteyen kadınların
yürüyüşünü polis engelledi.

14: Manisa Poli, HDP Turgutlu İlçe Eşbaşkanlarını örgüt üyeliği ve örgüt propagandasından,
6 kişiyi ise sosyal medyada örgüt propagandasından, ev baskınlarıyla gözaltına
aldı.

14: Muş Baroya bağlı 2 avukatın gözaltına alınması ve birinin tutuklanması ile ilgili olarak
aralarında Baro Başkanının da bulunduğu avukatların Adliye önünde yapmak
istediği basın açıklamasını polis engelledi.

15: Bingöl Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünde yapılan ev baskını sırasında gözaltına
alınan Emin Canpolat ile evde bulunanlar kötü muameleye maruz kaldı.

15: İstanbul HDP tarafından Abdullah Öcalan’ın Türkiye getirilişinin yıldönümünde
Bahçelievler ilçesinde yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından
engellendi.

15: İstanbul Matuhay-Der eş başkanı Esin Çelik ile HDP üyelerinin olduğu 10 kişi yapılan ev
baskınlarında gözaltına alındı.

17: Balıkesir Edremit ilçesinde, TEM Şube, DHKPC'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında
kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile sosyal medyadan PKK/KCK
propagandası yaptığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

17: İstanbul Tutsaklara Dayanışma İnisiyatifi'nden 3 kişi, Kadıköy’de hasta mahpuslara ilişkin
bildiri dağıtımı sırasında gözaltına alındı.

18: Hakkari Valilik il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 18 Şubat 2022 itibariyle 15 gün
süreyle yasakladı. Hakkari’de 5 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanan
eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 637 güne uzatılmış oldu.

18: İstanbul İşten çıkarılan Migros işçilerinin, şirket sahibinin Beykoz’daki ikametgahın
önünde yapmak istedikleri eyleme polis müdahale etti. 100 kişi fiziksel şiddetle
gözaltına alındı.

18: İstanbul Tutuklu yakınlarının Adli Tıp Kurumu önünde hasta mahpuslarla ilgili yapmak
istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti, bir kişi gözaltına alındı.

19: Ankara Kadın Platformunun Çankaya Belediyesi önünde düzenlemek istediği basın
açıklamasına katılanlara müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.
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19: Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Ovaiçi köyünde, Vangölü Elektrik Dağıtım ekipleriyle
köylüler arasında çıkan tartışmaya müdahale eden jandarma 6 kişiyi fiziksel
şiddet kullanarak gözaltına aldı.

19: Trabzon Zamları protesto etmek için Valilik binası önünde gerçekleştirilecek basın
açıklaması öncesinde yürüyüş yapmak isteyenleri polis engelledi.

21: Denizli Polis, "terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş
hapis cezası bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

21: İzmir Polis, Alsancak Namık Kemal Lisesi önünde Liseli Öğrenci Birliği (LÖB)
Kurultayı'na çağrı yapan iki kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

21: İzmir Polis, biri 17 yaşında 3 Yeni Demokrat Kadın (YDK) üyesi kadını 8 Mart bildirisi
dağıtırken gözaltına aldı.

23: Ankara Tunceli’de kaybolan ve o tarihten beri kendisinden haber alınamayan Gülistan
Doku’nun anne, baba ve ablası tarafından Adalet Bakanı ile görüşme
taleplerinin reddedilmesi üzerine bakanlık binası önünde yapılan nöbet eylemini
polis engelledi.

23: İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hasta mahpuslarla ilgili yapılan basın açıklaması
sonrasında Nergis Doğru isimli bir kişi gözaltına alındı.

23: İzmir Gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk Emniyette psikolojik işkenceye maruz kaldı.
Ailesi teslim almadığı için Çocuk Koruma Yurduna yerleştirilen çocuk çıplak
aramaya maruz kaldı.

24: Ankara Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını protesto etmek için Rusya
Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen Karala isimli gruba
müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

25: Tunceli Pertek ilçesinde H. Ş. ve D. K. isimli 2 kişi Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde
ajanlık dayatmasına maruz kaldı.

27: Batman HDP Gençlik Meclisi üyesi Barış Afşar’ın yolda yürürken polis tarafından önü
kesildi ve “Mezarını hazırla” denilerek ölümle tehdit edildi.

27: Urfa Eyyübiye ilçesinde bir kişi ‘dur ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle sokakta polisin
kötü muamelesine maruz kaldı. Bu duruma müdahale eden 3 kişi daha kötü
muamele gördü.

27: Van Valilik il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 15 gün daha yasakladı. 21 Kasım
2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 1939
güne uzatılmış oldu.

2. Soruşturma ve Yargılamalar

01: Diyarbakır Helin Hasret Şen (12) isimli bir çocuğun Sur ilçesinde devam etmekte olan
sokağa çıkma yasağı sırasında 12 Ekim 2015 tarihinde polise ait zırhlı araçtan
açılan ateş sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak polis memuru A. E.
hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 4 Nisan’a erteledi.

01: İstanbul Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin ve Şebnem Korur Fincancı hakkında Özgür
Gündem Gazetesi yayın yönetmenliği yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları 13.
Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararının bozulması üzerine dava
yeniden görüldü. Gelecek duruşma 4 Nisan’da.
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01: Mardin Kayyım atanan Kızıltepe ve Savur ilçelerinin HDP’li Belediye Eş Başkanları
hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, bir hakimin Covid-19 testinin
pozitif çıkması üzerine ertelendi.

02: Diyarbakır 29 Ocak 2022 tarihinde gözaltına alındıktan sonra Covid-19 testi pozitif çıktığı
için serbest bırakılan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Seval
Gülmez, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

02: Diyarbakır Av. Newroz Uysal hakkında Demokratik DTK’ye yönelik bir soruşturma
kapsamında 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 27 Mayıs’a ertelendi.

02: Diyarbakır Barış Annesi Şükran Akboğa sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
gözaltına alındı.

02: Şırnak İdil ilçesinde yapılan ev baskınlarında 3 kişi gözaltına alındı.
02: Urfa Bozova ilçesinde yapılan ev baskınlarında 4 kişi ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla

gözaltına alındı.
03: Diyarbakır İHD Diyarbakır Şubesi polis tarafından basıldı. Baskının gerekçesinin Yönetim

Kurulu üyesi Ferhat Berkpınar hakkında verilen gözaltı ve ev ile işyerinin
aranması kararı olduğu öğrenildi.

03: Diyarbakır 28 Ocak 2022 tarihinde gözaltına alınan Dilan Kartal isimli kişi, adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

03: Diyarbakır Ergani ilçesinin HDP’li Belediye Meclisi üyesi Ceylan Aslan hakkında 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 18 Mayıs ‘a ertelendi.

03: Diyarbakır Gazeteci Mehmet Şahin hakkında DTK’ye yönelik bir soruşturma kapsamında
11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 10 Şubat’a ertelendi.

03: İzmir Bir trans kadın 8 Mart 2016 tarihindeki yürüyüşlerde attığı sloganlar ve taşıdığı
dövizler gerekçe gösterilerek açılan propaganda davasından ceza aldı. Hükmün
açıklanması ertelendi.

03: İzmir Genel İş İzmir 2 nolu Şube üyesi bir kişiye cumhurbaşkanına hakaret ettiği
gerekçesiyle 11 ay 10 gün hapis cezası verildi.  Hükmün açıklanması ertelendi.

03: Mardin Yapılan ev baskınlarında 10 kişi sosyal medya paylaşımlarında örgüt
propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

04: Diyarbakır Gazeteci Nurcan Yalçın gözaltına alındı.
04: İstanbul “Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” suçlamasıyla

yargılanan gazeteci Buse Söğütlü hakkında beraat kararı verildi.
05: Urfa 2 Şubat’ta Bozova ilçesinde gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest

bırakıldı.
07: Diyarbakır 4 Şubat’ta gözaltına alınan gazeteci Nurcan Yalçın adli kontrol şartıyla serbest

bırakıldı.
07: İstanbul ETHA editörü Pınar Gayip hakkında, yaptığı haberler ve sosyal medya

paylaşımlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü
tarafından 2 ayrı soruşturma açıldı.

08: Diyarbakır Yazar Ömer Ağın, DTK’ye yönelik bir soruşturma kapsamında 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davada beraat etti.

08: İstanbul 26 Haziran 2021 tarihinde LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ’ne dönük polis saldırısı
sonucu 2911 Sayılı Kanun gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 8 kişi beraat etti.

08: İstanbul CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında, 22 Ocak’ta katıldığı bir TV
programında sarf ettiği , “Vali, kaymakam militan “ sözleri nedeniyle  “TC
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devletini, meclisini, hükümetini  ve yargı organlarını alenen aşağılama”
suçlamasıyla  56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 21 Haziran’a ertelendi.

08: İstanbul Gazeteci Hazal Ocak, Serkan Ozan, Olcay Büyüktaş Akça ve Ozan Yurtoğlu
hakkında “Bilal Erdoğan’ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı
bir haber nedeniyle, Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava 7 Haziran’a ertelendi.

08: İstanbul Gazeteci Deniz Yücel eski Cumhuriyet Başsavcı vekiline hakaret ettiği iddiasıyla
7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

08: Kars Gazeteci Selda Manduz hakkında verilen beraat kararının bozulması üzerine 2.
Ağır Ceza Mahkemesi sanığı ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay
hapisle cezalandırdı.

08: Mardin Elektrik ücretine yapılan zammı protesto etmek için 6 Şubat’ta Kızıltepe
ilçesinde yapılan basın açıklamasına katıldıkları için polis baskını ile gözaltına
alınan 41 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

09: Diyarbakır Çınar ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Necla Tamriş hakkında Diyarbakır 10.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 25 Mart’a ertelendi.

09: Diyarbakır Eğil ilçesinin HDP’li Belediye Meclisi üyesi Bahar Karakaş hakkında 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava 25 Mart’a ertelendi.

09: Diyarbakır Vekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven
hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 11 Nisan’a ertelendi.

10: Adıyaman 3 Şubat’ta gözaltına alınan İHD Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ferhat
Berkpınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10: Diyarbakır Gazeteci Mehmet Şahin 11. Ağır Ceza’da ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3
ay hapisle cezalandırıldı.

10: Diyarbakır Yayıncı Azad Zal hakkına DTK’ye yönelik soruşturma kapsamında 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava 10 Mart’a ertelendi.

10: Eskişehir “Barınamıyoruz” eylemine katıldıkları gerekçesiyle 5 kişi hakkında 5. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında sanıklar aklandı.

10: İstanbul Yazar Aslı Erdoğan, Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyeliği
yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada verilen hükmün bozulması üzerine 23.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı ve ilk celsede aklandı.

11: İzmir Kayyum uygulamasına karşı yaptıkları basın açıklaması nedeniyle yargılanan
avukatlar beraat etti.

11: Mardin Derik ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Mülkiye Esmez hakkında 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava 11 Mayıs’a erteledi.

12: Muş İHD Muş Şubesi eski başkanı Av. Tarık Güneş tutuklanırken eski yönetici Av.
Rumet Agit Özer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14: Denizli Bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle
tutuklandı.

14: Diyarbakır DEP Batman milletvekili Mehmet Sincar’ın öldürülmesiyle ilgili Cihan Yıldız isimli
kişinin 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandığı dava 27 Haziran’a
ertelendi.

14: Diyarbakır Yapılan ev baskınlarında 27 kişi “eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla
gözaltına alındı.
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14: İstanbul Gazeteci Sedef Kabaş’a, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle
Cumhurbaşkanı, İçişleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na hakaret ettiği iddiasıyla
12 yıl 10 ay hapis istemiyle dava açıldı.

14: Mardin Barış Annesi Halime Işık Artuklu ilçesindeki evine yapılan polis baskını ile
gözaltına alındı.

14: Şırnak 11 Şubat 2022 tarihinde Cizre ilçesinde gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

14: Şırnak Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut Cizre ilçesinde evine yapılan
baskın sonrasında ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

14: Van Gürpınar ve Çatak ilçelerinde ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla gözaltına alınan 7
kişiden 4’ü tutuklandı.

15: Ağrı 14 Şubat 2022 tarihinde Diyadin ilçesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına
alınan 6 kişiden 5’i sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’
iddiasıyla tutuklandı.

15: Diyarbakır MEBYA-DER yöneticisi Abdülaziz Ölçen 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyesi
olma’ suçundan aklandı.

15: Diyarbakır Rosa Kadın Derneği Yönetim Kurulu üyesi avukat Elif Tirenç İpek Ulaş hakkında
8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, savunmaların ardından 3 Mart’a ertelendi.

15: Diyarbakır Zeliha Kocaman, adli kontrol kapsamında imza atmak için gittiği polis
karakolunda gözaltına alındı.

15: İstanbul Av. Sezin Uçar, Özlem Gümüştaş, Gülhan Kaya ve Ali Haydar Doğan ile ETHA
haber müdürü İsminaz Temel, muhabir Havva Çuştan ve ESP üye ve
yöneticilerinin bulunduğu 23 kişinin 27. Ağır Ceza’da yargılandığı dava 2
Haziran’a ertelendi.

15: İstanbul DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 sendika
yöneticisi hakkında 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 Mayıs 2020 tarihinde
Taksim’e yürüdükleri gerekçesiyle yargılandıkları dava 26 Nisan’a ertelendi.

15: İstanbul 34. Ağır Ceza, gazeteci  Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Mehmet
Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in MİT görevlisinin  cenazesini haber yaptıkları
gerekçesiyle yargılandıkları davada cezaları onanan Ağırel , Pehlivan  ve Kılınç’ı
“örgüt üyesi olmak iddiasıyla” tutukladı.

15: İzmir Şirket sahipleri, Aliağa'da düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına karşı iş
bırakan gemi söküm işçilerinin temsilcisine, “yasa dışı grev yapmak” ve “işyerini
zarara uğratmak” suçlamalarıyla dava açtı.

15: Van Polis memurları S. O. ve H. Ö. Ö. hakkında Lütfullah Tacik’in (17) 27 Mayıs 2014
tarihinde Van Geri Gönderme Merkezi’nde yaşamını yitirmesi ile ilgili 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, S. O. ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay hapisle
cezalandırıldı, ceza ertelendi. H. Ö. Ö. ise ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan
beraat etti.

16: Ağrı Yapılan ev baskınlarında 6 kişi, 2015 yılında yapılmış kimi etkinliklere katıldıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı.

16: Ankara HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında katıldığı etkinliklerde yaptığı
konuşmalar gerekçe gösterilerek 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 11
Mayıs’a erteledi.
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16: Batman 14 Şubat 2022 tarihinde Batman’da “eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla
gözaltına alınanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16: Diyarbakır 14 Şubat 2022 tarihinde “eylem hazırlığında oldukları” iddiasıyla gözaltına
alınan 27 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

16: Mardin 14 Şubat 2022 ve takip eden tarihlerde sosyal medya paylaşımları ve DTK
faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 22 kişi sevk edildikleri
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17: Ağrı 16 Şubat’ta gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü sevk edildikleri mahkeme tarafından
‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

17: Ağrı 16 Şubat 2022 tarihinde merkez, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde gözaltına alınan
3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla
tutuklandı.

17: Batman KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Şerife Oruç hakkında ‘örgüt üyesi olmak’
iddiasıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 24 Mart’a ertelendi.

17: Diyarbakır HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davada ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Bölge
Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

17: Erzurum 15 Şubat 2022 tarihinde Karayazı ve Tekman ilçelerinde sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 8 kişi adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.

17: İstanbul Barış ve Demokrasi Partisi üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 205
kişinin yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava 2 Haziran’a ertelendi.

17: İstanbul ÖHD avukatlarından Sezin Uçar, Fırat Epözdemir ve ÇHD avukatlarından Seher
Eriş hakkında ölüm orucunda yaşamını yitiren Av. Ebru Timtik’le ilgili 2021 Baro
Genel Kurulu’nda  yaptıkları konuşmaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca
soruşturma açıldı.

17: İstanbul Gazeteci Gökhan Biçici bir haberde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla
yargılandığı davada beraat etti.

17: Kars 15 Şubat’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında İHD Kars
Şubesi yöneticisi Ziyadin Can ile HDP il yöneticisi Turan Altun’un da olduğu 5
kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17: Siirt 14 Şubat’ta gözaltına alınan ve aralarında TUAY-DER Eş Başkanı ve bir dernek
yöneticisinin de olduğu 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17: Şırnak 14 Şubat’ta Cizre ilçesinde gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri
Zeynep Durgut serbest bırakıldı.

17: Şırnak 14 Şubat’ta Cizre ve Silopi ilçelerinde gözaltına alınan 14 kişi adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

17: Tunceli İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla 2. Ağır
Ceza’da açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.

17: Van Edremit eski Belediye Eş Başkanı hakkında 2. Ağır Ceza’da açılan dava 12
Mayıs’a  ertelendi.

18: Urfa 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç ilçesinde gerçekleştirilen ve 33 kişinin
yaşamını yitirdiği bombalı saldırı ile ilgili davanın firari sanıkları Deniz
Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada
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Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu’nun (SGDF) davaya müdahil olma talebi kabul edildi. 1 Haziran’da.

21: Diyarbakır Baronun önceki dönem yönetim kurulu üyesi 11 avukat hakkında 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davada tüm sanıklar beraat etti.

21: Diyarbakır Gazeteci Durket Süren, 11. Ağır Ceza tarafından ‘örgüt propagandası yapmak’
suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı.

21: İstanbul Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına ilişkin protesto eylemine katıldıkları
gerekçesiyle 52 kişinin “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” ve 2911 sayılı
kanuna muhalefet etmek iddialarıyla 49. Asliye Ceza’daki davada Adli kontrol
şartı kaldırıldı. Gelecek duruşma 4 Temmuz’da.

21: İstanbul Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 52 kişinin yargılandığı dava 13. Ağır Ceza’da
görüldü. Mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına ve çArşı
dosyasının davadan ayrılmasına hükmetti, gelecek duruşma 21 Mart’ta.

21: İstanbul Kadıköy ilçesinde 2021 yılında 1 Mayıs’a çağrı yapmak üzere düzenlenen basın
açıklamasında gözaltına alınan 41 kişi hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet
etmek iddiasıyla açılan dava, Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 27
Haziran’a ertelendi.

22: Ankara İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla 19.
Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava 19 Nisan’a ertelendi.

22: Diyarbakır Aralarında HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar’ın da olduğu 27 kişi hakkında 4.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 2 Haziran’a ertelendi.

22: Diyarbakır DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret
iddiasıyla 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada verilen 11 ay 20 hapis
cezasının bozulması üzerine, dava yeniden görüldü. Tuncel aklandı.

22: Mardin HDP eski milletvekili Gülser Yıldırım hakkında 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan dava 26 Mayıs’a ertelendi.

22: Şırnak HDP Cizre ilçe eski Eş Başkanı Güler Tunç hakkında sosyal medya
paylaşımlarında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

23: Diyarbakır Rosa Kadın Derneği üyesi Fatma Gültekin hakkında 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava 13 Mayıs’a ertelendi.

23: Urfa Deniz Poyraz ile ilgili sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı’na hakaret
ettiği iddiasıyla PEN üyesi Gökhan Yavuzel hakkında 4. Asliye Ceza’da dava açıldı.

24: Diyarbakır Amerika merkezli Vice News muhabiri Jacob Philip John Gingell Hanrahan,
kameraman Philip John Pendlebury ile onlarla birlikte çalışan tercüman
Mohamed İsmael Rasool ve şoför Abdurrahman Direkçi hakkında 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava 26 Mayıs’a ertelendi.

24: Diyarbakır ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran hakkında 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan dava 9 Haziran’a ertelendi.

24: Diyarbakır 5. Ağır Ceza, gazeteci Kibriye Evren hakkındaki dava dosyasının Mersin 2. Ağır
Ceza’da açılmış başka bir dava ile birleştirilmesine karar verdi.

24: İstanbul İkisi gazeteci olmak üzere 13 kişinin cezaevlerindeki açlık grevi ile ilgili Bakırköy
Kadın Tutukevi önünde yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle 23. Ağır Ceza’da
yargılandıkları dava 28 Haziran’a ertelendi.

24: Urfa 2012 yılında düzenlenen Newroz kutlamaları sırasında şiddet kullanılarak
gözaltına alınan avukatlar hakkında ‘devlet memuruna hakaret’, ‘görevi
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yaptırmamak için direnme’ iddialarıyla 4. Ağır Ceza’da açılan dava 28 Mart’a
ertelendi.

25: Urfa Emine Şenyaşar hakkında her gün Adliye Binası önünde yaptığı adalet nöbeti
nedeniyle soruşturma daha açıldı, soruşturma sayısı 14 oldu.

25: Van 22 Şubat’ta Antalya Akdeniz Üniversitesi’ndeki ırkçı saldırıyı protesto etmek için
Yüzüncüyıl Üniversitesi kantininde 24 Şubat’ta yapılan eyleme katılan 4 öğrenci,
ifade vermek üzere gittikleri İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.

26: Diyarbakır 5 Haziran 2015 tarihinde HDP tarafından düzenlenen mitinge yönelik bombalı
saldırıyla ilgili olarak, 14 polis memuru hakkında ‘ihmal suretiyle görevi kötüye
kullanmak’ iddiasıyla 14. Asliye Ceza’da açılan davada 4 polis memuruna ayrı
ayrı verilen 2 ay 15 gün hapis cezası, bir üst mahkeme tarafından bozuldu.

3. Diğer uygulamalar

03: Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bazı mahpusların infaz koruma memurları tarafından
kameraların olmadığı kısımlara götürüldüğü ve kötü muameleye maruz
bırakıldığı öğrenildi.

03: Kars T Tipi cezaevinde 20 dakika olan telefon görüşme süresinin 10 dakikaya
düşürüldüğü, siyasi mahpusların görüntülü konuşma hakkından
yararlandırılmadığı kaydedildi.

04: Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından “İki Yorum” programında
Levent Gültekin’in sarf ettiği sözler nedeniyle Halk TV kanalına, “18 Dakika”
programında Merdan Yanardağ’ın sarf ettiği sözler nedeniyle TELE 1 kanalına
idari para cezası verildi.

04: Diyarbakır Etkin Haber Ajansı İnternet sitesine 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişim
engeli getirildi.

04: Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde tutulan gazeteci Özlem Seyhan Mersin Tarsus Kadın Kapalı
Cezaevi’ne, Ronahi Sırdaş ise Kayseri Bünyan Kadın Cezaevi’ne istekleri dışında
sevk edildi.

05: Balıkesir CHP il binasına asılan ‘Ne elektrik kesintisi ne fatura derdi, saray sosyetesinin
keyfi yerinde’ yazılı pankart ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle savcılık
talimatıyla indirildi.

05: İstanbul Kartal Kaymakamlığı Yeni Demokrasi Aileleri Birliği tarafından Hasan Ali Yücel
Kültür Merkezi’nde yapılmak istenen mahkumlarla dayanışma etkinliğini “Milli
Güvenlik ve Kamu Güvenliği” gerekçesiyle yasakladı.

05: Malatya Akçadağ Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Mehmet Yamaç’a solunum cihazı
verilmedi.

05: Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 6 hasta mahpusun 6 aydır tek kişilik hücrelerde
tutulduğu ayrıca haftalık 10 saat olması gereken sohbet hakkının 21 aydır
kullandırılmadığı bildirildi.

06: İstanbul Pınar Ö. isimli kişi, Cumhurbaşkanı’nın Covid olduğunu açıklamasının ardından
sosyal medya paylaşımında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla
gözaltına alındı. 4. Sulh Ceza Hakimliği, Pınar Ö. hakkında ev hapsi tedbiriyle adli
kontrol şartının uygulanmasına karar verdi.
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07: İzmir Aliağa/ Şakran Kadın Cezaevinde mahpusların dilekçeleri gönderilmiyor,
TBMM’ye kapalı olarak gönderdikleri mektuplar gitmiyor.

08: Elazığ Elazığ Kadın Cezaevi’nde tutulan DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında disiplin
soruşturması açıldığı ve soruşturma neticesinde 11 gün hücre cezası verildiği
öğrenildi.

08: Hatay Gazete Yolculuk’a ait İnternet sitesine 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişim
engeli getirildi.

08: İstanbul 8 Mart platformu tarafından 6 Mart 2021 tarihinde düzenlenen miting sonrası
gözaltına alınan 5 Kürt trans kadına “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na
Muhalefet “suçlamasıyla toplam 3 bin 500 TL idari para cezası verildi.

10: Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi’nde tutulan Barış Demir isimli mahpusun infaz koruma
memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

10: Mardin E Tipi Cezaevi’nde hasta mahpusların hastane sevklerinin yapılmadığı, Covid-19
salgınından korunmak için maske, eldiven ve temizlik malzemesi verilmediği,
karantina koğuşlarının kirli olduğu bildirildi.

10: Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde mahpus yakınlarının görüş öncesinde çıplak arama
dayatmasına maruz kaldığı ve bunu kabul etmeyen yakınlar görüş hakkından
yararlanamadığı haber verildi.

11: Urfa 2 Nolu T tipi Cezaevi’nde tutulan Bazo Yılmaz ve Bayram Demirhan isimli 2 hasta
mahpus hastane sevkleri sırasında maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle
hastaneye gidemedi.

11: Van Ramazan Turan (70) isimli mahpusun 21 Ocak 2022 tarihinde Yüksek Güvenlikli
Cezaevi’nde 22 gündür tutulduğu tek kişilik karantina hücresinde yaşamını
yitirmesinin aydınlatılması ve hak ihlallerinin sona ermesi talepleriyle, aynı
cezaevinde kalan 140 mahpus 3 günlük açlık grevine başladı.

13: Urfa HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü’ye ait araca park halindeyken kimliği belirsiz
kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

14: Balıkesir Bandırma ilçesinde bir işletme, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 54 işçiyi
işten çıkardı.

14: Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki mahpusların; infaz koruma memurlarının kötü
muamelesine maruz kaldığı ve koğuş aramaları sırasında kişisel eşyalarına el
konulduğu haber alındı.

15: Ankara Milli Savunma Bakanı yardımcıları ile ilgili 2’si Barış Pehlivan, 1’i Barış
Terkoğlu’na ait 3 yazının yayınlandığı Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesine 3.
Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli
getirildi.

16: Adana Yüreğir ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına kimliği belirsiz
kişi ya da kişiler tarafından molotoflu ve silahlı saldırı düzenlendi.

17: Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde mahpuslara verilen yemeklerden kıl, cam
ve plastik gibi yabancı maddelerin çıktığı bildirildi.

22: Ankara Sağlık Bakan Yardımcısı ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde yer alan
iki haber ve bir köşe yazısına 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile kişilik hakları
ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

22: Mardin E Tipi Cezaevi’ndeki mahpuslar, hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle 3’er kişilik
gruplar halinde süresiz dönüşümlü açlık grevine başladı.
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23: Ankara Milli Savunma Bakanı yardımcıları ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi, Gazete Duvar ve
Yurt Gazetesi internet sitelerinde yer alan haberlere 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin
kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

23: Van Antalya S Tipi Cezaevi’ne isteği ve iradesi dışında sevk edilen Ferhat Sayıner
isimli mahpusun kişisel eşyalarını almasına izin verilmediği haber alındı.

24: Antalya İlave TV isimli Youtube kanalı için sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık, Ülkü
Ocakları üyesi oldukları iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı.

25: Diyarbakır Etkin Haber Ajansı’nın İnternet sitesine erişim, 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı
ile engellendi.

25: Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde annesiyle birlikte kalan B. B. isimli çocuğa ilaçlarının
verilmemesinden dolayı vücudunda yaralar oluştu.

25: Mardin E Tipi Cezaevi’ndeki Mehmet Ş. Acar isimli mahpus çıplak aramayı kabul
etmediği gerekçesiyle 5 aydır hastaneye sevk edilmedi.

26: Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen ve girişte çıplak aranmayı kabul etmediği
gerekçesiyle kötü muameleye maruz kalan Hogir Batu isimli mahpus 23 Aralık
2021 tarihinden beri açlık grevini sürdürüyor.

28: Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve aralarında DTK Eş Başkanı Leyla Güven ile
HDP Diyarbakır eski İl Başkanı Hülya Alökmen’in de olduğu 17 mahpus istekleri
ve iradeleri dışında farklı cezaevlerine sevk edildi.

4. YORUM VE ÖNERİLER

Coşkun Üsterci
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Sekreteri

TİHV Dokümantasyon Merkezinin verilerine göre 2022 Şubat ayında kolluk güçleri en az 19
barışçı toplantı ve gösteriye müdahale etti, 37 toplantı ve gösteriyi ise daha başlamadan
engelledi. Bunların sonucunda en az 351 kişi işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki
uygulamalara maruz kalarak gözaltına alındı. Müdahaleler sırasında kolluk güçlerinin şiddeti
sonucu en 11 kişide yaralandı. Bu müdahalelerden elektrik ve doğal gaza yapılan zamları
protesto eden yurttaşlara ile ücretlerine zam isteyen işçilere ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini
protesto eden savaş karşıtlarına yönelik olanlar öne çıkmakta.
Şubat ayında basına dolayısıyla da ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller kaygı vericiydi: 1 gazeteci
silahlı saldırıda öldürüldü, 2 gazeteci saldırıya uğradı. En az 3 gazeteci gözaltına alındı.
Haklarında verilen hapis cezaları onaylanan 5 gazetecinden 3’ü sözü edilen cezaların infaz
edilmesi amacıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Şubat ayında sonuçlanan yargılamalar
sonunda 3 gazeteci hapis, 1 gazeteci ise idari para cezasıyla cezalandırıldı.
Şubat ayında insan hakları savunucularına yönelik baskı ve ihlallerde yaşanan artış ayrıca dikkat
çekti.
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi basıldı, Yönetim Kurulu üyesi gözaltına alındı. İHD
Kars Şubesi yöneticisi ve İHD Muş Şubesi’nin eski yöneticilerinden 2 avukat gözaltına alındı, biri
tutuklandı.
İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında 2018 yılındaki bir sosyal medya paylaşımında ve

2019 yılında yaptığı bir konuşmada ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla Tunceli 2. Ağır Ceza
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Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 17 Şubat 2022 tarihinde başlandı. Neyse ki
mahkeme ilk duruşmada Eren Keskin’in beraatına karar verdi.
İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında ise çeşitli tarihlerde dernek adına yaptığı
açıklamalar gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla Ankara 19. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 22 Şubat 2022 tarihinde görüldü. Mahkeme
maalesef Öztürk Türkdoğan hakkında yurtdışı çıkış yasağının devamına hükmederek duruşmayı
19 Nisan 2022 tarihine erteledi.
Şubat ayında insan hakları savunucularına yönelik bir başka ihlal ise İzmir’de yaşandı.
Hatırlanacağı gibi Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörü protesto
etmek için 3 Şubat 2021 tarihinde İzmir’de yapılan protesto eylemine yönelik kolluk müdahalesi
sonucu insanTİHV İzmir Temsilciliği Tıbbi Sekreteri Aytül Uçar ile ÇHD üyesi avukat Erdoğan
Akdoğdu’nun da aralarında olduğu 6 insan hakları savunucusu gözaltına alınmıştı. Söz konusu
insan hakları savunucuları hakkında ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet’, ‘hakaret’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ iddialarıyla İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 14
Şubat 2022 tarihinde kabul edildi.
Bu konunun üzerinde özellikle durma istiyorum. Haklarında dava açılan hak savunucuları,
özellikle de uzun yıllardır TİHV’de işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik
çalışmalarda aktif sorumluluklar üstlenen Aytül Uçar, davaya konu olan etkinliğe yapılan
müdahale sırasında kolluk güçlerinin ortaya koyduğu şiddette itiraz ederek, sözlü uyarılarda
bulunarak mutlak yasak olan işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarını önleme yönünde
çaba harcamıştır. Ne var ki hak savunucularının tanıklığından ve uyarılarından rahatsız olan
kolluk güçleri, davranışlarını değiştirip başvurdukları işkence ve diğer kötü muamele
uygulamalarından vazgeçeceklerine, hak savunucularını hukuka aykırı bir şekilde gözaltına
almışlar ve hatta onlara bizzat şiddet uygulamışlardır. Daha sonra da gerçeğe aykırı tutanaklar
hazırlayarak ve raporlar alarak ‘hakaret’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ gibi gerekçelerle
dava açılmasını sağlamışlardır.

Bu durum, Türkiye’de kolluk güçlerinin adeta rutin hale gelmiş şiddetini ve başta işkence olmak
üzere gerçekleştirilen ihlalleri örtbas etmek, cezasızlıkla meşrulaştırmak ve hatta teşvik etmek
üzere çok sık başvurulan bir idare tekniğidir. Nitekim uzun yıllardır pek çok olayda kolluk
şiddetine maruz kalanlar, işkence görenler hakkında derhal “memura hakaret etmek,
mukavemet etmek, bu sırada yaralamak, kamu malına zarar vermek” gibi gerekçelerle karşı
davalar açılmaktadır. İşkenceciler aleyhine açılan davalar cezasız kalırken, işkence görenler
aleyhine açılan davalar kısa sürede ağır cezalar ile sonuçlanabilmektedir. Nitekim Adalet
Bakanlığının verilerine göre 2020 yılında Cumhuriyet Savcılıkları tarafından ‘kamu görevlisine
direnme’ suçunu oluşturan TCK’nın 265. Maddesinden 34.972 kişi hakkında soruşturma
başlatılmış, bunlardan 26.628’i hakkında kamu davası açılmıştır. Buna karşın aynı yıl içinde1

işkence suçunu düzenleyen TCK’nın 94. Maddesinden 887 kişi hakkında soruşturma açılırken
sadece 102 kişiye kamu davası açılmıştır. İşkence ile kamu görevlisine direnme suçlarından2

açılan davalar arasındaki bu denli yüksek oranlı fark, cezasızlığın boyutlarını ve sistematik bir
politika olarak sürdürüldüğünü açıkça göstermektedir.

2 Bkz. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1692021162011adalet_ist-2020.pdf,  sf. 52

1 Bkz. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/ Bkz 1692021162011adalet_ist-2020.pdf, sf. 59
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Şubat ayında sosyal medya paylaşımları ve internet haberlerine yönelik baskılar aynı hızda
devam etti. Yine TİHV Dokümantasyon Merkezinin verilerine göre Cumhurbaşkanı’nın sağlık
durumuyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 32 kişi gözaltına alındı. 2 haber
ajansının internet sitesine 3 kez erişim engeli getirildi.  En az 15 haber ise erişime engellendi.
RTÜK tarafından 1 tv kanalına 5 kez program durdurma, 5 tv kanalına ise ayrı ayrı idari para
cezaları verildi
Mülki idare amirleri (vali ve kaymakamlar) tarafından alınan eylem ve etkinli yasakları bu ay
botunca da sürdü. Her oturumda vurguladığımız gibi Van ili bu yasaklar bakımından açık ara ile
başı çekiyor. Valilik il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 13 ve 28 Şubat 2022
itibarıyla 2 kez 15 gün süreyle yasakladı. Bu karar ile Van’da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana
uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 1939 güne uzatılmış oldu.
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