
Ağustos 2022 Raporu

Genel Değerlendirme:
Coşkun Üsterci (TİHV Gen. Sek.)

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerini göre 2022 Ağustos ayında barışçıl toplantı ve
gösterilere kolluk güçleri tarafından toplam 33 müdahale, 6 engelleme gerçekleşti. En az 196
kişi işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki uygulamalarla gözaltına alındı. 6 kişi yaralandı,
1 kişi kalp krizi geçirdi.

Kimdi bunlar? Hak arayan işçi ve emekçiler, yaşam ve doğa savunucuları, hasta mahpusların
durumuna ve cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekmek isteyen insan hakları savunucuları,
gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri/İnsanları…

30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü ile ilgili olarak Cumartesi Anneleri/İnsanları ve
İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Küçükçekmece Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda
yapılmak istenen basına açıklamasına polis sert bir şekilde müdahale etti. Aralarında İHD Şube
Başkanı Gülseren Yoleri’nin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifade
işlemlerinden sonra serbest bırakıldı ama Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı
verildi. Yapılan itirazlar sonucunda aynı gün içinde serbest bırakıldılar.

Bu tür müdahalelerin bir başka çarpıcı örneği ise sahte akaryakıt faturası kesen dağıtım
firmalarını protesto etmek için 15 Ağustos 2022 tarihinde Ankara’da Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun (EPDK) önünde oturma eylemi yapan akaryakıt istasyonu sahiplerine yönelik oldu.
Müdahale sırasında gözaltına alınan olmadı, ancak bir kişi yaşanan gerilim nedeniyle kalp krizi
geçirdi.

Mülki idare amirlerinin yasaklamaları Ağustos ayında da hız kesmedi: Mardin ve Hakkari’de (2
kez) tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı. Batman’da ise bu 10 gün. İstanbul Ataşehir
Kaymakamlığı hak arayan işçileri engellemek için Emlak Konut GYO civarında eylem yapılmasını
1 ay süreyle yasakladı. Keza Aydın’da jeotermal santrallere karşı direnen köylüleri ve yaşam
savunucularını etkisizleştirmek için Mezeköy’e giriş ve çıkışlar 7 gün süreyle yasaklandı.

Ağustos yasak kararları ağırlıkla festival, konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere yöneldi.
Özellikle yasaklama gerekçeleri oldukça ilginç, hatta trajikomik. Sözde bu tür etkinliklere yönelik
yurttaşlardan yoğun şikayetler geliyormuş. Balıkesir Burhaniye’de Zeytinli Rock Festivali
yasaklanırken Gökçeada’da düzenlenen 15 Ağustos Meryem Ana Panayırı iptal edildi.
Gerekçeler: Vatandaşlar tarafından yapılan yoğun şikâyetler, kamu güvenliği ve sağlığı,
toplumun huzuru, çevrenin korunması.

Muğla Valiliği tarafından iptal edilen Fethiye Milyonfest müzik festivalinin gerekçesi ise daha da
ilginç. Festivalin “ekolojik dengeye” olumsuz etkileri olabilirmiş. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden izin alınması gerekiyormuş. Gerekli izinler alınmadığı için de
yasaklanmış. Muğla’da mahkemenin durdurma kararına rağmen milli park alanında pervasızca
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devam eden inşaata karşı çıkan, Akbelen Ormanlarını korumaya çalışan çevrecilerin üzerine
kolluk güçlerini gönderen Muğla Valiliği birden çevreci kesiliyor…

Yine müzisyen İlkay Akkaya’nın Adana Ceyhan ilçesinde 30 Ağustos nedeniyle vereceği konser
ile 24 Eylül’de Mardin’de vereceği konser mülki amirler tarafından yasaklandı.

Ağustos ayında medya üzerindeki baskılar tüm yoğunluğu ile devam etti. En az 4 gazeteci
saldırıya uğradı. Youtube’da ”İlave TV” isimli kanal için sokak röportajları yapan muhabir Arif
Kocabıyık çekimler için gittiği Kırıkkale’de 3 kişinin saldırısına uğradı. 14 Ağustos’ta İstanbul’da
Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkan Yardımcısı ve “Sokak Kedisi” isimli Youtube
kanalının sahibi Ebru Uzun Oruç, yayınladığı sokak röportajlarından rahatsız olduğu düşünülen
silahlı bir grubun saldırısına uğradı.
Ağustos ayında ülk
e genelinde en az 1 haber ajansının, 2 derginin internet sitelerine 3 kez erişim engellendi. En az
136 haber ve içeriğe erişim engellendi.

Son dönemde Alevilere yönelik artan nefret saldırılarına Ağustos ayında bir yenisi eklendi ve
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş’ta saldırıyla uğradı.

1 siyasi parti yöneticisine, 1 siyasi partinin çalışma standına 2 kez saldırıldı, 3 kişi yaralandı. 1
siyasi parti bürosuna saldırı düzenlendi ve 1 milletvekili tehdit edildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Abdullah Çatlı’nın eski avukatı olan Mehmet Sinan İnce
tarafından sosyal medya aracılığı ile tehdit edildi. 2016 yılında Garo Paylan’a yönelik bir suikast
planı içinde olduğu iddia edilen Mehmet Sinan İnce, sosyal medyada “Yapacak olsak yapardık.
Kahraman yapmak istemedik seni. Yoksa iki defa önümüze düşürdük yürürken seni Mecliste,
şans eseri falan hayatta kaldım diye mağdur edebiyatı yapma. Burası Türk toprakları haddini
bil!” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

1. İdari Yasaklar, Kolluk Müdahalesi

01: Ankara Şişli Belediyesi’ndeki işlerine son verilen işçilerin Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Merkezi önünde yaptığı nöbet eylemini polis engelledi.

01: Mardin Valilik her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süre ile izne bağladı. 17 Ekim 2019
tarihinden bu yana kesintisiz uygulanan eylem ve etkinlik yasağı 1034 gün
oldu.

02: İstanbul Çekmeköy’de bir parkın yıkılmasına karşı yapılan nöbet eylemine polis
müdahale etti, 9 gözaltı.

03: Ankara 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) çıkan soruların sızdırıldığı
iddiaları üzerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri tarafından Yediiklim Yayınevi
önünde yapılmak istenen basın açıklamasını polis engelledi.
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03: Ankara Gezi davası nedeniyle tutuklu olanlar ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) üyeleri tarafından Anayasa Mahkemesi önünde yapılmak
istenen basın açıklaması polis tarafından engellendi.

03: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan ve işten atılan evde bakım
işçilerinin belediye binası önünde yaptığı eylem 8’inci gününde, polis
tarafından engelledi.

05: Manisa Kristal-İş Sendikası Genel Merkez Yönetimi Serel Seramik işçileriyle toplantı
yapmak üzere geldikleri Manisa’da Çimse-iş sendikası üyeleri ve polisin
engellemesi ile karşı karşıya kaldı.

05: Mardin Artuklu ilçesinde, tutuklu Furkan Vakfı Genel Başkanı ile ilgili atkı taktıkları
gerekçesiyle aralarında çocukların da bulunduğu bir grup polisin fiziksel
şiddetine maruz kaldı ve 3 kişi gözaltına alındı.

08: Urfa Adliye önünde 9 Mart 2021 tarihinde bu yana “Adalet Nöbeti” sürdüren Emine
Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’ın adliye bahçesine girişi Valiliğin talimatıyla
yasaklandı.

09: İstanbul Ağrı’da bir çatışmada öldürülen Ulaş Alankuş’un Sultangazi’de düzenlenen
cenaze töreni polis tarafından engellendi 3 kişi gözaltına alındı.

09: İstanbul Polis, Tuzla-ETF tekstil fabrikası işçileri ödenmeyen tazminat ve ikramiyelerini
almak için yaptıkları eylemi fiziksel şiddet kullanarak engelledi.

10: Batman Valilik 10 Ağustos itibariyle her türlü eylem ve etkinliği 10 gün süre ile izne
bağladı.

11: Ankara HDP Gençlik Meclisi ve Ankara Özgür Öğrenci İnisiyatifi tarafından
düzenlenmek istenen Kemal Kurkut Futbol Turnuvası, spor tesisini kapattıran
polis tarafından engellendi.

11: Balıkesir Burhaniye ilçesinde 2014 yılından bu yana pek çok ünlü sanatçının katılımıyla
yapılan "Zeytinli Rock Festivali" Kaymakamlık tarafından yasaklandı.

11: Çanakkale Gökçeada’da İmroz Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenmek istenen
15 Ağustos Meryem Ana Panayırı yapılan şikayetler üzerine iptal edildi.

11: Denizli DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
üzerindeki stantlarında partililerine ve vatandaşlara yönelik yapmak istediği
konuşma izin alınmadığı gerekçesi ile polisler tarafından engellendi.

11: İstanbul Ataköy’de ki Finans Merkezi inşaatında çalışan işçilerin çalışma koşulları ve
diğer haklarıyla ilgili Emlak Konut GYO binası önünde yaptıkları basın
açıklamasına polis müdahale etti, 12 gözaltı oldu.

11: İstanbul Ölüm oruççusu Gökhan Yıldırım’ın taleplerine dikkat çekmek için Adli Tıp’ın
önünde yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti, 2 gözaltı oldu.

11: İzmir Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen Ulaş Alankuş'u anmak isteyen
Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi 20 kişi gözaltına alındı.

11: Tekirdağ Cezaevinde ölüm orucunda olan Gökhan Yıldırım’ın sağlık raporu için
götürüldüğü Şehir hastanesine gitmek isteyen tutuklu ailelerine polis GBT
uygulaması yaptı, 10 kişi gözaltına alındı.

13: İstanbul Ağrı’da bir çatışmada öldürülen Ulaş Alankuş’un Gazi Mezarlığı’ndaki
anmasına katılmak isteyenlere polis müdahale etti, 23 gözaltı oldu.
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13: İstanbul Hasta mahpuslara dikkat çekmek için yapılmak istenen adalet nöbetine polis
müdahale etti, 40 gözaltı oldu.

14: İstanbul Ataşehir’de ki Finans Merkezi inşaatında çalışan işçilerin çalışma koşulları ve
diğer haklarıyla ilgili yapmak istedikleri Boğaz köprüsünde ki eylemine polis
müdahale etti, 4 gözaltı oldu.

15: Ankara Sahte akaryakıt faturası kesen dağıtım firmalarını protesto etmek için Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) önünde oturma eylemi yapan
akaryakıt istasyonu sahiplerini polis engelledi.

15: İstanbul Mezopotamya Haber Ajansının Sorumlu Müdürü Diren Yurtsever hakkında
arama kararı olduğu gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına
alındı.

16: Ankara “İşimi Geri İstiyorum” eylemi kapsamında Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları
Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti ve açıklamaya
katılan kişiler alandan uzaklaştırıldı.

16: Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında düzenlenen konser sırasında
sahneye çıkarak izleyicilere “Konya, uyan artık AK Parti’ye oy verme” şeklinde
seslenen kişi gözaltına alındı.

18: Şırnak HDP Şırnak il binasına, 1992 yılında OHAL döneminde 55 kişinin ölümüyle ilgili
asılan pankart indirildi ve HDP Merkez İlçe Eş Başkanı Kamuran Demir ile ilçe
yöneticileri Ahmet Başak ve Cihat Basan ifadeye çağırıldı.

20: İstanbul Hasta mahpuslara dikkat çekmek için Kartal‘da yapılmak istenen adalet
nöbetini polis engelledi.

21: Van Başkale ilçesine bağlı Boşan köyünde yapılan ev baskınları sırasında Adem
Yiğit isimli bir kişi, kötü muameleye maruz kaldı.

22: Aydın Köşk Köyü’nde yapılacak olan JES’e karşı direnen 5 köylü ve oradaki insan
hakları savunucularını jandarma kötü muamele uygulayarak gözaltına aldı.

22: İstanbul Evlerinin belediye tarafından yıkılmasına karşı eylem yapanlara polis biber gazı
ve plastik mermi kullandı, 16 gözaltı oldu.

23: Ankara Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşanan olaylar ile ilgili sosyal medya paylaşımları
gerekçesiyle 6 kişi ev baskınıyla gözaltına alındı.

23: Artvin Yusufeli ilçesinde yapımı sürmekte olan baraj nedeniyle yaşanan sorunlar ile
ilgili yapılan eyleme katılan 3 kişi gözaltına alındı.

24: Mersin İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış
Günü kapsamında 2 Eylül’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlenecek konser valilik tarafından yasaklandı.

24: Ordu Gökhan Gür’ün cenaze törenine biber gazı kullanarak müdahale eden polis, en
az 10 kişiyi örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle fiziksel şiddet kullanarak
gözaltına aldı.

25: Aydın Köşk Köyünde yapılmak istenen JES’e karşı verdikleri mücadeleye destek için
köye gitmek isteyen Aydın Emek Ve Demokrasi Güçlerinin yolu Köyün girişinde,
Kaymakamlığın 10 gün köye giriş yasağı olduğu gerekçesi ile jandarma
barikatıyla kesildi.
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25: İstanbul Müzisyen Gülşen Bayraktar Çolakoğlu bir konserinde sarfettiği iddia edilen
sözleri nedeniyle Başsavcılık tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve
aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

25: İstanbul Tuzla EFT Tekstil fabrikası işçilerinin eylemini polis şiddet kullanarak engelledi.
27: İstanbul Hasta mahpuslara dikkat çekmek için Mecidiyeköy meydanında yapılan adalet

nöbetine polis müdahale etti, 10 gözaltı oldu.
27: Mardin Midyat ilçesine bağlı Taşlıburk köyünde yaşanan bir tartışma sonrasında

köylüler korucuların fiziksel şiddetine maruz kaldı ve 11 kişi vücutlarının çeşitli
yerlerinden yaralandı.

29: Adana Ceyhan Belediyesinin 30 Ağustos kutlamaları kapsamında düzenleneceği İlkay
Akkaya konseri ilçe kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

29: Denizli Polis, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı
gerekçesi ile 1 kişiyi gözaltına aldı.

29: İstanbul Etkin Haber Ajansı muhabiri Elif Bayburt haber takibi için etkinlik öncesi
yapılan GBT kontrolünde hakkında açılmış soruşturma gerekçe gösterilerek
gözaltına alındı.

30: Ankara Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde
yapılacak basın açıklaması öncesinde yürüyüş yapmak isteyen sendika üye ve
yöneticilerine biber gazı ile müdahale eden polis 2’si avukat 9 kişiyi fiziksel
şiddet kullanarak ve ters kelepçeleyerek gözaltına aldı.

2. Soruşturma ve Yargılamalar

01: Denizli PKK/KCK/PYD/ YPG örgüt propagandası yaptığı gerekçesi ile 1 kişi gözaltına
alındı.

01: Tunceli Atılım gazetesi dağıtımcısı Rıza Çime Ovacık ilçesinde gazete dağıtımı yaparken
gözaltına alındı.

02: Kars Yapılan ev baskınında gözaltına alınan HDP üyesi Gülcan Alp, ‘örgüt üyesi
olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

04: Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Bilindbasan (Güldalı) köyünde hayvanlarını otlatmak
için yaylaya götüren Ali Rıza Fırat isimli bir kişi askerlerin kötü muamelesine
maruz kaldı.

06: Diyarbakır HDP tarafından İstasyon Meydanı’nda düzenlenen miting sonrasında attıkları
sloganlar gerekçe gösterilerek 2’si çocuk 9 kişi gözaltına alındı.

07: İstanbul İsveç merkezli müzik platformu Spotify'da oluşturulan müzik listelerinin
isimlerinin “dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret” niteliği taşıdığı
gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

08: İstanbul Kadıköy ilçesinde oynanan Fenerbahçe-Ümraniye maçı öncesi tezahüratlarında
“Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri” iddia edilen bir grup hakkında Anadolu
Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlattıldı.

09: Batman Kozluk ilçesinde yapılan ev baskınlarında HDP Bekirhan Belde Eş Başkanı
Sezgin Yavuz ile Yusuf Şahin isimli bir kişi tutuklandı.
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09: İstanbul Görevinden uzaklaştırılan Boğaziçi öğretim görevlisi Can Candan’ın mahkeme
kararıyla Mart 2022’de göreve dönmesi sonrasında Rektör Naci İnci daha önce
hakkında açılmış disiplin soruşturmasını gerekçe göstererek Can Candan’ın
görevine son verdi.

09: Şırnak Şırnak’ın Silopi ilçesinde 9 Ağustos’ta yapılan ev baskınlarında 3 kişinin
gözaltına alındı.

10: Diyarbakır 16 Haziran’da tutuklanan 16 gazeteci hakkında yapılan aylık dosya incelemesi
sonrasında tutukluluğun devamına kararı verdi.

10: İstanbul Gazeteci Nazan Özcan Cumhurbaşkanı avukatı hakkında açılmış davaları
haberleştirdiği gerekçesiyle “alenen hakaret ve yayın yoluyla iftira”
suçlamasıyla hakkında hazırlanan iddianame 34. Asliye’de kabul edildi. İlk
duruşma 8 Aralık’ta.

10: Van ÖHD Van Şubesi Eş Başkanı Av. Ebru Demirtepe hakkında, HDP İzmir il
binasına yönelik silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz ile ilgili yaptığı sosyal
medya paylaşımında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiği gerekçesiyle
soruşturma başlatıldı.

12: İstanbul Gezi anmasına katılan öğrencilere üniversite yönetimi tarafından soruşturma
açıldı. Disiplin cezası alan bazı öğrencilerin bursu kesildi.

15: Hakkari 13 Ağustos’ta gözaltına alınan HDP Merkez İlçe Eş Başkanı Hasan Özek, ‘örgüt
üyesi olmak’ ve ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla tutuklandı.

15: İstanbul CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bir toplantıda “Demokrasi yoluyla
bir diktatörü göndereceğiz” sözleri nedeniyle Başsavcılık tarafından
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

17: İstanbul kısadalga.net internet sitesinin Yazı işleri müdürü Sezgin Kesim ve Ersan Atar
hakkında “Mafyanın yol kesme tutanakları ve devletin derin sessizliği”  başlıklı
haberle ilgili Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti
üzerine soruşturma açıldı.

19: Aydın Örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile 7 HDP'li kadın hakkında dava açıldı.
19: Manisa Örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk

edildi.
22: Denizli Sosyal medyada  PKK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.  
25: Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel

hakkında Cumhurbaşkanı’na atfen söylediği “diktatör bozuntusu” şeklindeki
söz gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın şikayetiyle 12. Asliye Hukuk
Mahkemesinde açılan davanın duruşması görüldü

25: İstanbul Birgün Gazetesi İbrahim Varlı, hakkında 2 yıl önce “İslamcılar zalimdir, zorbadır
vs.” tweeti nedeniyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

31: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında
“örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianame 14. Ağır Ceza’da kabul
edildi.

3. Diğer uygulamalar
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01: Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde koğuşlarda bulunan klima ve vantilatörlere cezaevi
idaresi tarafından el konulduğu; siyasi mahpusların görüntülü konuşma
hakkından yararlanamadıkları; mahpuslara Evrensel ve Yeni Yaşam
gazetelerinin verilmediği; mahpuslara verilen yemeklerin yetersiz ve kalitesiz
olduğu; koğuş aramaları sırasında mahpuslara ait kişisel eşyalara el
konulduğu öğrenildi.

01: Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 4 hasta mahpusun tedavilerinin yapılmadığı
öğrenildi.

03: Diyarbakır Etkin Haber Ajansı’nın internet sitesine 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile
milli güvenlik ve kamu güvenliğinin korunması gerekçesiyle erişim engeli
getirildi.

03: Mersin Kızıl Bayrak dergisine ait Kızıl Bayrakinternet sitesine 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin
3 Ağustos’taki kararı ile milli güvenlik ve kamu güvenliğinin korunması
gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

04: Mersin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Adalet ve Kalkınma Partisi’nden bir
üyesinin kaçak su kullandığına ilişkin; Evrensel, Güney Gazetesi, BirGün, T24,
Sözcü, soL Haber, Kronos News, Gazete Duvar, Cumhuriyet, Mersin Siyaset
Yönetimi, internet sitelerinde yer alan içeriklere 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin
kararıyla kişilik haklarını ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.

05: Ankara Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının
ağabeyi Muhittin Palazoğlu ile ilgili 23 habere erişim engeli getirildi.

05: Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde mahpusların 1 buçuk saat olması gereken
açık görüş süresinin 50 dakika olarak kullanabilecekleri, spor, sohbet, sosyal ve
kültürel haklarının kısıtlandığı, mahpuslara verilen yemeklerin yetersiz ve
kalitesiz olduğu, mahpuslardan yüksek elektrik faturaları tahsil edildiği
öğrenildi.

05: Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan hasta
mahpus Fevzi Fidan’ın infaz koruma görevlilerinin kötü muamelelerine maruz
kaldığı öğrenildi.

05: Kırıkkale Youtube’da İlave TV isimli kanal için sokak röportajları yapan muhabir Arif
Kocabıyık, çekimler için gittiği Kırıkkale’de bir araçtan inen 3 kişinin saldırısına
uğradı.

06: Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahpusların kapı mazgalından baktıkları gerekçesiyle
infaz koruma memurları tarafından tehdit edildikleri öğrenildi.

09: İstanbul Bakırköy cezaevinde görevinden alınan bir hekimin yerine yapılan atamayla
ilgili Cumhuriyet, Diken, t24 internet sitelerindeki haberlere, “kişilik haklarının
ihlali” gerekçesiyle Bakırköy 2. Sulh Ceza’da haberlerin silinmelerine
hükmedilerek erişim engeli getirildi.

10: Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan 2 mahpusun Erzurum Dumlu 2 Nolu
Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne, 3 mahpusun Ağrı Patnos Kapalı Cezaevi’ne istek
ve iradeleri dışında sevk edildikleri öğrenildi.

11: İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı ilçe sınırları içinde bulunan YDA inşaat şirket binası ile
Emlak Konut GYO binası çevresinde toplantı, basın açıklaması, eylem ve.
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etkinlikler “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 1 ay
süreyle yasakladı

12: Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahpuslara verilen yemeklerin yetersiz ve kalitesiz
olduğu, mahpusların yüksek elektrik faturaları ödemek zorunda kaldıkları,
mahpuslara Covid-19 salgınından korunmak için kullanabilecekleri temizlik
malzemesinin verilmediği öğrenildi.

12: İstanbul Cübbeli Ahmet Hoca’nın damadının ağabeyi Muhittin Palazoğlu’nun Tuzla’daki
lüks konut projesiyle ilgili haberlerinin yeraldığı Sol Haber,  abc gazetesi ve T24
internet siteleri Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince erişime engellendi.

15: Ankara Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz’ın, Borsa İstanbul’da “manipülasyon ve
spekülatif işlem” soruşturmasıyla ilgili yazısı hakkında Sözcü, KRT Tv ve Miray
Haber  internet sitelerinde yer alan haberler, kişilik haklarının ihlali
gerekçesiyle Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişim getirildi.

15: İstanbul Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı ile ilgili 48 haber ve İfade. org.tr internet
sitesinde  yer alan içerik, “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle Anadolu 9. Sulh
Ceza Hakimliği’nce erişime engellendi.

16: Ankara Halkların Demokratik Partisi Keçiören ilçe binasına kimliği belirsiz kişi ya da
kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

16: Samsun Jandarma Genel Komutanlığı’nın atama ve terfi kararları hakkında Halk Tv
internet sitesinde yer alan haber, kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle, Samsun
3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 16 Ağustos tarihli kararıyla erişime engellendi.

17: Ankara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV kanalına Medya
Mahallesi programı gerekçesiyle, TELE1 kanalına Dr. Ekrem Karakaya’nın
Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı gerekçesiyle, Habertürk
kanalına idari para cezaları verildi.

18: İstanbul Cumhurbaşkanı hakkında yabancı basında yayınlanan karikatürlerle ilgili
diken.com.tr internet sitesindeki 6 habere Anadolu 1. Sulh Ceza hakimliğince
erişim engelli getirildi.

18: İstanbul Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili haberlerde “kişilik haklarının
ihlali” gerekçesiyle Birgün, Cumhuriyet ve t24 internet siteleri Anadolu 1. Sulh
Ceza Hakimliğince erişime engellendi ve haberlerin silinmelerine hükmedildi.

18: Urfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Bazo Yılmaz’ın (67)
yaşamını yitirdiği öğrenildi.

19: Ankara Adalet ve Kalkınma Partisi  Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi
arasındaki boşanma davasına ilişkin Oda Tv, Birgün, Yeniçağ Gazetesi internet
sitelerinde yer alan haberlere Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişim
engeli getirildi.

20: Mardin Derik ilçesinde meydana gelen ve 21 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla
ilgili Derik Sulh Ceza Hakimliği  kararı ile yayın yasağı getirildi.

21: Kilis L Tipi Cezaevi’nde tutulan 4 mahpusun askeri nizamda ayakta sayım
dayatmasını kabul etmediği gerekçesiyle infaz koruma memurları tarafından
tehdit edildiği öğrenildi.

22: Ankara Basın İlan Kurumu (BİK) Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama
hakkını iptal etti.
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23: İstanbul Hakkında uzaklaştırma kararı verilen bir hakime ilişkin sabah, t24 ve
gazeteduvar internet siteleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince “kişilik
haklarının ihlali” gerekçesiyle erişime engellendi.

26: İstanbul Tansu Çiller’in Anıtkabir özel defterine yazdıklarına ilişkin ekşisözlük.com
internet sitesinde yeralan bir içerik, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince
erişime engellendi.

27: Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Covid-19 testi pozitif çıkan mahpusların
tedavilerinin yapılmadığı, gerekli ilaçların mahpuslara verilmediği öğrenildi.

30: Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve daha önce de kötü muameleye maruz
kaldığı bildirilen Kurbani Özcan’ın infaz koruma memurlarının kötü
muamelesine maruz kaldığı ve daha sonra olayı bildirdiği cezaevi müdürü
tarafından tehdit edildiği öğrenildi.
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