Temmuz 2022 Raporu
Özet ve Değerlendirme:
Osman İşçi (İHD Genel Merkezi)
Kolluğun nerdeyse tüm barışçı gösterilere müdahalesi, yasaklamalar, yargılamalar,
internet sitelerine erişim gibi sorunlar Temmuz ayında da devam etti.
Alevilerin Cemevlerine yapılan saldırılar, Furkan Vakfı üye ve yöneticilerinin
düzenlemek istediği etkinlikler veya Onur Haftası kapsamında LGBTİ+’ların
düzenlemek istedikleri etkinliklere yönelik müdahaleler ve baskılar gösteriyor ki;
Toplantı ve gösteri hakkının kendisinin, ifade özgürlüğünün kendisinin hak olarak
görülmemesi, bununla ilgili yasada kısıtlayıcı önlemlerin olması, bu kısıtlayıcı
önlemlerin yürütme tarafından daha kısıtlayıcı bir biçimde uygulanması ve İhlaller
hakkında etkili bir soruşturma yürütülmemesi -kısaca cezasızlık- nedeniyle bu hakkı
kullanan herkesi, farklı etnik kimlikten, farklı dini kimlikten, farklı cinsel yönelimden,
farklı cinsel kimlikten herkesi etkilediğini görebiliyoruz.
Bir diğer konu Temmuz ayında HDP’nin düzenlediği Genel Kurul’un hemen ardından
soruşturma açılması, Genel Kurul’a katılan bazı kişilerin gözaltına alınması, sonrasında
Demokratik Bölgeler Partisi milletvekili Saliha Aydeniz’i dokunulmazlığının kaldırılması
talebi ve aralarında eski eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen
Yüksekdağ’ın, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının da olduğu HDP kadrolarına
yönelik yargılamalar, örgütlenme özgürlüğünün bir siyasi parti özelinde olduğunda da
siyasal
yaşama katılımın ne kadar kısıtlandığını gösteriyor. Bu da Türkiye’de devam eden
silahlı çatışma ortamı, Kürt meselesiyle ilgili şiddet odaklı, ya da şiddet temelli
politikalar ve
araçlarla yaklaşmanın bir sonucu.
Biz İnsan hakları savunucuları olarak bu sorunun çözümünün barışçıl araçlarla olması
gerektiğinin, Kürt meselesinin veya diğer etnik kimliklerin, dini inanç kimliklerinin
sorunlarının barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ısrarla savunuyoruz. Bunun için de
yapılması gereken, Anayasa’nın ve ilgili yasaların hak temelli bir biçimde
düzenlenmesi,
bunların uygulanması, İhlal edildiğinde sorumluların etkili bir biçimde soruşturulması
ve cezasızlık politikalarının terk edilmesidir.
Bu baskılar sadece HDP kadrolarına değil, ihlalleri takip eden haber ajanslarına, bu
konuları konuyu yazan gazetecilere de yöneliyor, doğal olarak. Bu dönemde 16 Kürt
gazetecinin ve bu konuyu haberleştiren muhabirlerin tutuklanması, daha sonra da
tüm olanları Ankara’da protesto eden gazetecilerin gözaltına alınması, içinde
bulunduğumuz şiddet sarmalının ve bir hak ihlalinin bir diğer hak ihlaline nasıl yol
açtığının somut örneklerinden sadece biri.
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Şişli Belediyesi’ndeki işlerine son verilen işçilerin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Merkezi önünde yaptığı nöbet eylemine polis müdahale etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin
güvenilirliğine ilişkin Halkevleri üyeleri tarafından kurum önünde yapılmak istenen
basın açıklamasına izin verilmedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin
güvenilirliğine ilişkin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yönetici
ve üyelerinin kurum önünde yapmak istediği basın açıklamasına kolluk güçleri izin
vermedi ve fiziki müdahalede bulundu.
Cezaevinde açlık grevindeki Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın taleplerine dikkat
çekmek için Galatasaray’da yapılmak istenen açıklamaya müdahale eden polis, 2
kişiyi gözaltına aldı.
Valilik il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilik yaptığı açıklama ile Tatvan ilçesine bağlı 3 köyde ikinci bir duyuruya kadar
sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Kentte düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne katılmak üzere bir araya gelenlere müdahale
eden polis 1’i çocuk 12 kişiyi gözaltına aldı.
Saray ilçesinde ‘dur ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle, mültecileri taşıyan bir araca
ateş açılması sonucu 4 yaşındaki 1 çocuk öldü.
“İşimi Geri İstiyorum” eylemi kapsamında Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı
önünde yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti ve açıklamaya katılan
kişileri alandan uzaklaştırdı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi’nde atılan sloganlar
gerekçe gösterilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve 4
kişinin gözaltına alındı.
Cizre ilçesine bağlı Dirsekli köyünde elektik saatlerinin elektrik direklerine
konulmasını protesto edenlere yapılan müdahalede 20 kişiyi fiziksel şiddet
kullanılarak gözaltına alındı. Müdahale sırasında 1 kişinin yaralandı.
Diyarbakır merkezli bir soruşturma kapsamında 16 gazetecinin tutuklanmasını
protesto etmek için Ulus Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına müdahale eden
polis, 3 gazeteciyi (Yıldız Tar, Sibel Yükler ve Deniz Nazlım) gözaltına aldı.
Onur Yürüyüşü’ne müdahale eden polis 46 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak ve ters
kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesini protesto etmek için Tıp Fakültesi’nden Sağlık
Müdürlüğü’nü yürümek isteyen sağlık çalışanlarına polis biber gazı ve copla
müdahale etti.
Hasta mahpuslara dikkat çekmek için Çağlayan Adliyesi önünde nöbet eylemi
yapanlara müdahale eden polis 4 kişi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.
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Nusaybin ilçesinde elektik saatlerinin elektrik direklerine konulmasını protesto
edenlere yapılan müdahalede 7 kişi fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı.
MEBYA-DER ve TUAYDER üyelerinin, Kurban Bayramı nedeniyle Lice ilçesinde
bulunan Sîsê ve Çemê Elîkan ile Dicle ilçesinde bulunan Pîrîjman mezarlığına
yapmak istediği ziyaret engellendi.
Silopi ilçesine bağlı Xinis, Şemga, Sorbitnê ve Girêçolya köylerinin girişine,
bölgedeki askeri operasyon gerekçe gösterilerek 10 Mayıs 2022 tarihinden beri
giriş-çıkışlar izne bağlandı.
Merkez ilçesindeki Sanat Sokağı’nda müzik eşliğinde halay çekerek slogan atan
kişilere karşı fiziksel şiddet kullanılarak müdahale edildi.
Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde bir halı sahada çıkan kavgaya biber gazı ile
müdahale edildi. Çevrede bulunan çok sayıda kişi gazdan etkilenerek hastaneye
kaldırıldı.
HDP Suruç ilçe yöneticisi Kadri Devir’in, hakkında açılan davada verilen hapis
cezasının kesinleşmesi gerekçesiyle yapılan ev baskınında gözaltına alındı.
Valilik yaptığı açıklama ile Hizan ilçesi’ne bağlı 3 köyde 14 Temmuz 2022 saat 00.30
ile 16 Temmuz 2022 saat 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Samandağ ilçesinde yapılan Evvel Temmuz Festivali’nin düzenlendiği alanda açılan
bir standa İbrahim Kaypakkaya posteri gerekçe gösterilerek polis müdahale etti.
Gözaltına alınan 24 kişi ertesi gün serbest bırakıldı.
Sultangazi ilçesinde Suruç katliamına ilişkin bildiri dağıtanlara müdahale eden polis
4 kişiyi gözaltına aldı.
12 Eylül askeri darbesi sonrasında işkence ve diğer kötü muameleye karşı yapılan
açlık grevi sırasında yaşamını yitiren Ali Çiçek’in mezarı başında yapılmak istenen
anmaya izin verilmedi.
Hasta mahpuslara dikkat çekmek için Çağlayan Adliyesi önünde nöbet eylemi
yapanlara müdahale eden polis 6 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.
Valilik il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladı. Bu karar ile
21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz
2074 güne uzatılmış oldu.
Umut Gündüz’ün 15 Temmuz 2020’de bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirmesi ile
ilgili ailesi tarafından Çankaya ilçesindeki Yüksel Caddesi’nde yapılan basın
açıklamasına polis müdahale etti.
Bağcılar’da bir okulun bahçesinde Atatürk büstüne dönük eylemleri nedeniyle polis
4 çocuğu gözaltına aldı.
Apolas Lermi’nin 17 Temmuz 2022’de Güce ilçesinde vereceği konser valilik
tarafından yasaklandı.
Müzisyen Apolas Lermi’nin Sakarya’da vereceği konser, hakkında basında çıkan ırkçı
haberler gerekçe gösterilerek Belediye tarafından iptal edildi.
Valilik il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilik il genelinde her türlü eylem ve etkinliği 17 gün süreyle yasakladı. Bu karar ile
17 Ekim 2019 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz
1019 güne uzatılmış oldu.

18: Tunceli
20: Ankara

20: İstanbul
20: İstanbul
20: İzmir

20: Tunceli
21: İstanbul
23: İstanbul

24: İzmir
25: Ankara

25: Antalya

25: Mardin
26: Ankara

26: İstanbul

20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi
tarafından verilecek iki konser valilik tarafından yasaklandı.
20 Temmuz 2015’de Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bombalı saldırıda 33 kişinin
yaşamını yitirdiği Katliamı’nın 7. yıldönümü nedeniyle Çankaya ilçesinde yapılan
basın açıklamasına müdahale eden polis 45 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak
gözaltına aldı.
Koç üniversitesi işçilerinin sosyal haklarını almak için üniversite kampusu önünde
yapmak istedikleri nöbet eylemine polis müdahale etti ve 20 kişi gözaltına alındı.
Suruç katliamının 20. Yılında Kadıköy’de açıklama yapmak isteyenlere müdahale
eden polis 106 kişiyi şiddet kullanarak gözaltına aldı.
Suruç katliamının yıl dönümünde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
basın açıklaması sonrası, denize karanfil atmak amacıyla Gündoğdu Meydanı’na
yürümek isteyen kitleye polis biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Polis
20 kişiyi gözaltına aldı.
20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 2 gruba üye
müzisyenlerin şehre girişi 26 Temmuz 2022 tarihine kadar yasaklandı.
Hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla Çağlayan adliyesi önündeki
nöbet eylemine müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.
Zaho Kenti’ne TSK tarafından yapılan saldırı sonrası 9 sivilin katledilmesini protesto
etmek için Kadıköy AKP ilçe binası önünde yapılan basın açıklaması sonrası 1 kişi
gözaltına alındı.
Sasalı’daki bir düğünde sarı kırmızı yeşil taktığı için 1 kişi jandarma tarafından
gözaltına alındı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu
tarafından Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde, OHAL uygulamalarına
karşı “Adalet Nöbeti” kapsamında yapılmak istenen basın açıklamasına katılmak
üzere KESK önünde toplananlara polis biber gazıyla müdahale etti.
IKBY sınırları içindeki Zaho kenti kırsal alanına yönelik TSK tarafından yapıldığı iddia
edilen topçu ateşi sonucu aralarında çocukların da olduğu 9 sivil kişinin yaşamını
yitirdiği, 23 kişinin ise yaralandığı olayı ile stanbul’da Kemal Kurkut Futbol
Turnuvası kapsamında oynanan bir maça yönelik polis müdahalesinde 11 kişinin
gözaltına alınmasını protesto etmek için kentte bir halı sahada maç yapmak isteyen
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyelerine polis izin vermedi.
Daha sonra üzerinde “Gözaltılar, baskılar gençliği yıldıramaz” pankartı açan gruba
müdahale eden polis 7 kişiyi gözaltına aldı.
IKBY sınırları içindeki Zaho kenti kırsal alanında yaşanan katliam ilgili HDP il
binasına asılan pankart parti yöneticilerine haber verilmeden indirildi.
İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin kararın iptali için Danıştay’da açılan davada
verilen red kararı ile ilgili Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Ankara Şubeler Platformunun Çankaya ilçesinde yapmak istediği basın
açıklamasına polis müdahale etti.
ESP il yöneticisi Selvinaz Göçmez “örgüt propagandası” yapma iddiasıyla gözaltına
alındı.
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Valilik yaptığı açıklamayla Onur Haftası kapsamında il genelinde yapılacak
toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma
eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi,
şenlik, festival, spor müsabakası, panel, konferans, seminer, film gösterimi ve
benzer eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.
Birecik ilçesinde gazeteci Kerem Kırpaç ilçenin AKP’den seçilmiş belediye
başkanının fiziksel şiddetine maruz kaldı.
Başkale ilçesine bağlı Kirati kırsal mahallesinde güvenlik güçlerine ait olduğu
bildirilen bir cismin patlaması sonucu H. E. (12, e) isimli bir çocuk yaralandı.
Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy’ün tek su kaynağının özel bir işletmeye verilmesine
yönelik protesto eylemine müdahale eden jandarma 11 kişiyi fiziksel şiddet
kullanarak gözaltına aldı.
Gerçekleştirilen ev baskınlarında 6 kişi ‘örgüt propagandası yapma’ iddiasıyla
gözaltına alındı.
Valilik yaptığı açıklama ile Nusaybin ilçesine bağlı 1 kırsal mahallede ikinci bir
duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Ev baskınlarında aralarında Akdeniz İlçesi Belediye Meclisi üyesi 4 kişi (Nevzat
Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin) ile HDP İl Eş Başkanı Bedriye
Kuş’un da olduğu 21 kişi ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’
iddiasıyla gözaltına alındı.
HDP üyesi 7 kişi ev baskınlarında gözaltına alındı.
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Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında gazetede yeralan bir röportajı nedeniyle Beraat
ve Serhat Albayrak’ın 200.000 TL tazminat talebiyle 7.Asliye Ceza’da açılan davanın
karar duruşmasında, mahkeme tazminat talebinin reddine karar verdi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticisi 8 kişi hakkında 22.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2. duruşması görüldü. Sanıkların sendikal
faaliyetleri gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası
yapmak’ suçlarından cezalandırılmaları istenmektedir. Savunmaların ardından
mahkeme Gönül Erden’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme ayrıca
SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in tutuklanmasına hükmetti ve duruşmayı 3
Ekim 2022 tarihine erteledi.
HDP 5. Olağan Büyük Kongresi’nde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek başlatılan
soruşturmada yapılan ev baskınlarında aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin
de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Boğaziçili 52 öğrencinin 4. Asliye Ceza’da “Toplantı ve Gösteri” kanununa
muhalefetten açılan dava görüldü.
Gazeteci Ali Ergin Demirhan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 55.
Asliye ’de açılan davanın karar duruşmasında beraat etti.
HDP genel Kongresi sonrası terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesi ile 1 kişi
gözaltına alınıp Ankara’ya götürüldü.

04: Urfa

05: Diyarbakır
05: Diyarbakır

05: Diyarbakır
06: Diyarbakır

06: İstanbul

06: Manisa

08: Ankara

15: İzmir
16: Balıkesir

16: Tunceli
18: Ankara

18: İzmir

19: Aydın

19: İstanbul
20: Mardin

HDP 5. Olağan Büyük Kongresi’nde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek başlatılan
soruşturma kapsamında HDP il yöneticisi Ömer Altın kongre dönüşü şehir
girişinde gözaltına alındı.
DBP Parti Meclisi Üyesi Selahattin Aslan hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan 29 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
Gazeteci Nurcan Yalçın hakkında, 2015-2016 yılları arasında Sur ilçesinde, sokağa
çıkma yasakları öncesi kadınlarla yaptığı röportajlar gerekçe gösterilerek 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 22 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
Yerine kayyım atanmış olan Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin hakkında 4.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 29 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
Sırrı Süreyya Önder hakkında gözaltında verdiği ifadede sarf ettiği sözlerde TCK’nin
301. maddesi uyarınca suç ilediği iddiasıyla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
dava 21 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
Gazeteci Can Ataklı hakkında katıldığı bir tv programındaki sözleri nedeniyle 22.
Asliye Ceza’da açılan davanın karar duruşmasında, Ataklı 10 bin 110 TL adli para
cezasına çaptırıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Turgutlu İlçe Eş Başkanları hakkında “Terör
örgütü üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın 4'üncü duruşması 3'üncü Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü.
Aralarında eski eş genel başkanlarının da olduğu 21’i tutuklu 108 HDP üye ve
yöneticisi hakkında 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması (27
Haziran ile 08 Temmuz 2022 tarihleri arasında) görüldü.
1 vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Temmuz'a küfür ettiği
gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, Erdek ilçesinin eski belediye başkanını sosyal medya hesabından yaptığı 15
Temmuz paylaşımının ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'suç ve suçluyu
övme' ile 'terör örgütü propagandası yapma' gerekçesi ile gözaltına aldı
Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Azime Bozkurt Tunceli-Ovacık yolu üzerindeki kontrol
noktasında “makul şüphe” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Akademisyen Sibel Bekiroğlu hakkında 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanın ilk duruşması görüldü. İddianamede Sibel Bekiroğlu’nun ‘örgüt üyesi
olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme duruşmayı 8 Aralık
2022 tarihine erteledi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasına 17 Haziran 2021'de
silahlı saldırı gerçekleştiren ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı
davanın 4'üncü duruşması dün İzmir 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü
Baro Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, İncirliova’da eski eşinin baltalı saldırısına
uğrayarak yaralanan İlke Kuleli Demirci’nin olayla ilgili açılan davasına katılma
talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tarafından bu talep reddedildi.
46’sı avukat 50 kişi hakkında 19. Ağır Ceza’da “örgüt üyesi olmak ve yönetmek”
suçlamasıyla açılan dava görüldü. Duruşma 24 Ocak 2023’e ertelendi.
Jinnews muhabiri Öznur Değer hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

22: Diyarbakır

22: Van
26: İstanbul
26: Kars
26: Manisa
27: Hakkâri
27: Manisa

28: İzmir

29: Şırnak

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Zaho kenti kırsal alanına yönelik
yapılan topçu ateşi sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle
Diyarbakır Barosu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
HDP Gençlik Meclisi üyesi Arjin Tüncer HDP il binası önünde gözaltına alındı.
Din Alimleri Derneği üye ve yöneticilerinin bulunduğu 23 kişi hakkında açılan dava
14. Ağır Ceza’da görüldü. Duruşma 21 Ekim’e ertelendi.
Yapılan ev baskınında HDP üyesi Gülcan Alp ‘örgüt üyesi’ olma iddiasıyla gözaltına
alındı.
Jandarma kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, örgüt propagandası (PKK)
gerekçesiyle 17 yaşındaki 1 kişi gözaltına alındı.
Yüksekova ilçesine bağlı Zevkan köyünde yapılan ev baskınlarında 6 kişi ‘örgüte
yardım etmek’ iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Salihli, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde sabah erken
saatlerde evlere yaptıkları baskınlarla Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi 3
kişiyi ve Malatya’ya giden 1 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında geçmiş yıllarda sosyal
medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek “propaganda”
suçlamasıyla soruşturma açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Salihli, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde sabah erken
saatlerde evlere yaptıkları baskınlarla Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi 3
kişiyi ve Malatya’ya giden 1 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında geçmiş yıllarda sosyal
medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek “propaganda”
suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Gemlik Yürüyüşü ile ilgili çağrı yaptığı gerekçesiyle Mevlüde Güngen isimli kişi
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

3. Diğer uygulamalar
01: Diyarbakır
03: Diyarbakır

05: Niğde

06: Ankara

06: Ankara

Etkin Haber Ajansı internet sitesine 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile “milli güvenlik
ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
D Tipi Cezaevi’nde tutulan gazeteci Ömer Çelik’in yazdığı mektuplar ile ona
gönderilen mektuplara cezaevi idaresi tarafından sakıncalı bulunarak el
konulduğu öğrenildi.
Kadirli eski Kaymakamı ile ilgili https://sendika.org internet sitesinde yer alan
habere Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Temmuz 2022 tarihli kararı ile ‘kişilik haklarının
ihlali’ gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV’ye bir programda HDP Milletvekili
Mehmet Tiryaki’nin kullandığı “Sayın Öcalan” ifadesi nedeniyle 3 kez program
durdurma cezası verdi.
RTÜK CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması nedeniyle TELE1 TV
kanalına verilen bir cezaya ilişkin haberde cezaya gerekçe yapılan açıklamayı
yeniden yayınladığı için Halk TV’ye de idari para cezası verdi.

06: Ankara

07: Elazığ
08: İstanbul

08: Sivas

09: Diyarbakır

12: Diyarbakır

13: İstanbul
14: Diyarbakır
14: Tunceli

17: İzmir
18: Ağrı

18: Diyarbakır
18: Erzurum

18: İstanbul
19: Diyarbakır

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından oluşturulan Hazırlık Komisyonu,
DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz’in
dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
1 Nolu Cezaevi’nde tutulan ve baş ağrısı, ishal ve yorgunluk şikayeti olan
mahpusların doktor sevklerinin yapılmadığı öğrenildi.
Çevre ajansı ile ilgili haberlere T24, Birgün, Cumhuriyet, haber3, haber sol,
medyaport, umke, tükenmez haber, bianet, ankahaber, yeniçağ, sondakika
sitelerinde yer alan toplam 23 habere Anadolu 2. Sulh Hakimliği’nce “kişilik
haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
Gazeteci Barış Terkoğlu’nun “Dünya ezan okuma yarışması birincisi Muhsin Kara”
ile ilgili köşe yazısına dair Cumhuriyet, HalkTV, OdsaTV İnternet sitelerinde yer
alan haberlere Şarkışla Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişilik haklarının ihlali’
gerekçesiyle erişimin engeli getirildi.
D Tipi Cezaevi’nde tutulan gazeteci Mehmet Ali Ertaş’ın gazeteciler Eylem Akdağ
ile Hüseyin Aykol’a gönderdiği mektupların, “gazetecilik faaliyetlerine devam
ettiği” gerekçesiyle “sakıncalı” bulunduğu ve mektuplara cezaevi idaresi
tarafından el konulduğu öğrenildi.
D Tipi Cezaevi’nde tutulan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar
Altan ile gazeteci Zeynel Abidin Bulut’un mektuplarına da “sakıncalı” oldukları
gerekçesiyle el konulduğu öğrenildi.
Gazeteci Metin Cihan’ın yaptığı 1 sosyal medya paylaşımına Anadolu 2. Sulh Ceza
Hakimliği’nce “kişilik haklarının ihlali “gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
D Tipi Cezaevi’nde tutulan gazeteci Serdar Altan’ın eşinin görüş için gittiği
cezaevinin girişinde çıplak arandığı öğrenildi.
Düzenlenen kitap fuarı sırasında Dipnot Yayınları standında sergilenen “İsyandan
İnşaya Kürdistan Özgürlük Hareketi” ve Tekin Yayınları standında sergilenen “Bir
Başka Kandil” isimli kitapların kopyalarına haklarında toplatma kararı olduğu
gerekçesiyle el konuldu.
Alsancak’ta dün gece bekçisi ve polisler, üç trans kadını, küfrederek ve şiddet
uygulayarak gözaltına aldı.
Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan Mahmut Turhallı isimli bir mahpusun maruz
kaldığı işkence ve diğer kötü muamele ile hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle 6
Temmuz 2022 tarihinden beri açlık grevinde olduğu öğrenildi.
Etkin Haber Ajansı internet sitesine 5. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile milli güvenlik
ve kamu güvenliğinin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Emrah Yakut isimli mahpusun infaz
koruma memurlarının işkence ve diğer kötü muamelesine maruz kaldığı ve
ölümle tehdit edildiği öğrenildi.
Gazeteci Metin Cihan’ın yaptığı 1 sosyal medya paylaşımına Anadolu 1. Sulh Ceza
Hakimliği’nce “kişilik haklarının ihlali “gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
Kadın Cezaevi’nde tutulan 7 mahpusun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı
öğrenildi.

19: İstanbul

19: İzmir

22: İstanbul

22: Sivas

23: Diyarbakır

24: Elazığ

24: Urfa
25: Van
26: Diyarbakır
26: Diyarbakır

26: Van

26: Van
28: İstanbul

30: Ankara

Ceylan Yayınları’nın “Kadın devrimi ve “Suruç’ta Kalanların Dilinden Kobane’ye
gitmek” başlıklı 2 kitap hakkında 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından toplatma
kararı verildi.
Deniz Poyraz Duruşması öncesi eli silahlı bir kişi adliye içerisine girmeye çalıştı.
Davaya katılanların müdahalesi üzerine söz konusu kişi polisler tarafından
gözaltına alındı. Daha sonra cezai ehliyetinin tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Din Alimleri (DİAYDER) hakkında Bakırköy 1. Asli Hukuk’ta açılan kapatma
davasında, mahkemenin daha önce “faaliyetlerinin durdurulması” kararı üzerine
Bahçelievler’deki binası polis tarafından mühürlendi.
Kentin Valisi Yılmaz Şimşek’in İçişleri Bakanlığı’na şikayet edilmesine ilişkin Diken
internet sitesinde yer alan haberin 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘kişilik
haklarının ihlali’ gerekçesiyle silinmesine hükmedildi.
2 Nolu Cezaevi’nde tutulan Kadri Ekici isimli mahpusun konulduğu tek kişilik
hücrede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi idaresi ailesine Kadri Ekici’nin intihar
ettiğini söyledi.
Kadın Cezaevi’nde tutulan DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in ağır hasta mahpus
Mehmet Emin Özkan’a yazdığı mektubun “mahpusa moral vereceği” gerekçesiyle
verilmediği öğrenildi.
E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Yılmaz isimli mahpusun yaşamını yitirdiği
öğrenildi. Mehmet Yılmaz’ın intihar ettiğini iddia edildi.
Covid-19 testleri pozitif çıkan Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan 4 mahpusun
taleplerine rağmen hastaneye sevk edilmedikleri öğrenildi.
Etkin Haber Ajansı internet sitesine 4. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile milli güvenlik
ve kamu güvenliğinin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi’ni (Mor Yakup Kilisesi) ziyaret eden 3
kişi kilise çıkışında bir grup tarafından “Kiliseye gitmeyin, yoksa sizi öldürürüz”
denilerek tehdit edildi.
Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 6 mahpusun 67 aydır tek kişilik hücrede tutulduğu
öğrenildi. Ayrıca mahpusların sosyal, kültürel haklarının kısıtlandığı, mahpusların
savcılığa, Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere yazdığı dilekçelere cezaevi
idaresi tarafından el konulduğu belirtildi.
Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde mahpusların diş tedavilerinin düzenli yapılmadığı
öğrenildi.
Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal hakkındaki birçok haber ve
sosyal medya paylaşımı “kişilik haklarız ihlali” gerekçesiyle Evrensel, T24 ve
İfade.org internet sitelerine Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli
getirildi.
Şah-ı Merdan Cemevi’ne, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği’ne, Tuzluçayır
Demokratik Alevi Derneği’ne, Ana Fatma Cemevi’ne, Gökçebel Köy Derneği’ne,
Batıkent Serçeşme Cemevi’ne saldırı düzenlendi.

