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GİRİŞ 
1 Mayıs 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Türkiye’de ifade özgürlüğü, toplantı/gösteri 

özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik gerçekleşen ihlalleri dile getiren bu rapor, TİHV 

Dokümantasyon Merkezi tarafından yazılı ve görsel basının, uzmanlık ve meslek örgütleri ile diğer 

insan hakları örgütlerinin yaptığı açıklama ve raporların taranması yoluyla hazırlanmıştır. Raporda 

yer alan ihlaller Dokümantasyon Merkezi’nin tespit edebildikleri ile sınırlıdır ve hakikatin ancak bir 

bölümünü ifade etmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

 

 

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Türkiye’de: 

• 28 Ağustos 2021 itibarıyla 60 basın çalışanı cezaevinde tutuluyor1. 

• 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ulaştığımız verilere göre en az 11 gazeteci ve 

basın çalışanı gözaltına alındı, en az 9 gazeteci yaralandı, 3 gazeteci haber takibi sırasında 

bekçilerin fiziksel şiddetine maruz kaldı. 1 gazeteci kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan 

kişilerce alıkonuldu, 1 basın çalışanı polis tarafından tehdit edildi, 2 gazetecinin ise çalışma 

ofislerine polis tarafından baskın düzenlendi. Haber takip ettikleri sırada en az 5 gazeteci 

kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. 1 gazeteci tutuklandı. 

• En az 8 gazeteci saldırıya maruz kaldı, Türkiyeli 1 gazeteci ise Almanya’daki evinde saldırıya 

uğradı. 1 gazeteci şüpheli biçimde ölü bulundu, en az 1 gazeteci tehdit edildi. 

• 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 122 gazeteci ve basın çalışanı hakkında açılan 

39 davanın görülmesine devam edildi. Sonuçlanan davalarda 8 gazeteci toplam 20 yıl 4 ay 

19 gün hapis cezası ile cezalandırıldı, 4 gazeteci beraat etti. Ayrıca 7 gazeteci hakkında 

soruşturma başlatıldı.  

• 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 haber ajansına ait 20 internet sitesine erişim 

“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engellendi. Ayrıca 1 internet 

sitesine, 4 sosyal medya hesabına, 30 sosyal medya paylaşımına da mahkeme kararıyla 

erişim engeli getirildi. Bu dört ay içinde erişime engellenen haber sayısı ise tespitlerimize 

göre en az en az 450 oldu.  

• 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

tarafından 8 basın-yayın kuruluşuna 3 kez program durdurma, 22 kez ise idari yaptırım 

cezaları verildi. Basın İlan Kurumu tarafından 1 gazeteye toplam 5 gün ilan kesme cezası 

verildi.  

• İçişleri Bakanlığı verilerine göre Mayıs ve Haziran aylarında 20 bin 493 sosyal medya hesabı 

incelenmiş, 8 bin 682 kişi hakkında yasal işlem başlatılmış, gözaltına alınan 148 kişiden 4’ü 

tutuklanmıştır. 

• Tespitlerimize göre 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

iddiasıyla gözaltına alınan 1’i çocuk 7 kişiden 1’i tutuklandı. Aynı gerekçeyle yargılanan 3 

gazeteciden 1’i beraat etti, 2’si 2 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Aralarında 

tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın da olduğu en az 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 

 

 

 

 
1 https://www.mlsaturkey.com/tr/cezaevindeki-gazeteciler-ve-medya-calisanlari/  
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1. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 

1.1 BASIN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR 

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından derlenen verilere göre 28 Ağustos 

2021 tarihi itibarıyla Türkiye’de cezaevlerinde 60 gazeteci tutulmaktadır2.  

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ulaştığımız verilere göre en az 11 gazeteci ve 

basın çalışanı gözaltına alındı, en az 9 gazeteci yaralandı, 3 gazeteci haber takibi sırasında bekçilerin 

fiziksel şiddetine maruz kaldı. 1 gazeteci kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan kişilerce alıkonuldu, 1 

basın çalışanı polis tarafından tehdit edildi, 2 gazetecinin ise çalışma ofislerine polis tarafından baskın 

düzenlendi. Haber takip ettikleri sırada en az 5 gazeteci kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. 1 

gazeteci tutuklandı.  

• 5 Mayıs 2021 tarihinde İzmir’de gözaltına alınan Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Ersin 

Özgül aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı suç duyurusu sonrasında gazeteciler Hadi Özışık 

ve Süleyman Özışık’ın İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan çalışma ofisinin 22 Mayıs 2021 

tarihinde polis tarafından basıldığı ve yapılan arama sonrası gazetecilere ait bilgisayarlara ve 

cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. 

• Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Lezgin Tekay’ın 25 Mayıs 2021 tarihinde Urfa’dan geldiği 

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) kendilerini “istihbarat” olarak tanıtan 5 kişi 

tarafından plakasız bir araca bindirilerek 2 saat boyunca zorla alıkonulduğu ve daha sonra 

serbest bırakıldığı öğrenildi. Alıkonulduğu süre boyunca Lezgin Tekay’ın ajanlık dayatmasına 

maruz kaldığı bildirildi. 

• Gazeteci Lokman Gezgin, 16 Haziran 2021 tarihinde Covid-19 aşısı olmak için gittiği 

hastanede hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Lokman 

Gezgin aynı gün içinde tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi’ne götürüldü. 

• 26 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis müdahalesinde 

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, polis tarafından boğazına diz ile bastırılarak ve ters kelepçe 

takılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Bülent Kılıç “Ben öldürülmeye çalışıldım, savcılık 

sadece mala zarardan soruşturmaya izin veriyor. Polis fotoğraf makinemi tamire götürdü. 

Ben malında değilim, benim canıma kastedildi” dedi. Gazeteci Bülent Kılıç’ın işkence ve diğer 

kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alınması ile ilgili olarak bir sosyal medya paylaşımı 

yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri 

gözaltına almak zorbalık değildir” dedi. 

• 29 Haziran 2021 tarihinde Eskişehir’de yapılan Onur Yürüyüşü’ne müdahale eden polis 2 

gazeteciyi gözaltına aldı. 

• 2 Temmuz 2021 tarihinde Bursa’da gazeteci İrfan Aydın sosyal medya paylaşımlarında 

‘Cumhurbaşkanı’na ve İçişleri Bakanı’na hakaret ettiği’ gerekçesiyle gözaltına alındı. İrfan 

Aydın ifade işlemlerinin ardından aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• 28 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısı 

Resul Demir’in Mersin’de “O gazeteyi dağıttığın sürece başına bir şeyler gelecek” ve “Resul, 

 
2 https://www.mlsaturkey.com/tr/cezaevindeki-gazeteciler-ve-medya-calisanlari/  
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daha önce 3 defa tutuklandın. Sen uslu durmuyorsun. Yeni bir dosya açılmasını ve tekrar 

cezaevine gitmek mi istiyorsun” denilerek polis tarafından iki ayrı tarihte tehdit edildiği 

öğrenildi. 

• BirGün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin, 3 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Şişli 

ilçesinde bir erkeğin kadına yönelik şiddetini görüntülemek isterken polis tarafından basın 

kartını göstermesine rağmen gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin, Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından yayınlanan ve polisin müdahalesi sırasında izinsiz çekim yapmayı yasaklayan 

genelge olduğu öğrenildi. Uğur Şahin aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• 8 Ağustos 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Marmaris’in Muğla 

ilçesinde halk ile yaptığı görüşmeleri takip eden Birgün gazetesi muhabiri Sarya Toprak’ın 

çekim yapmasının ilk önce polis tarafından daha sonra ise “Gazeteci olsan da çekim 

yapamazsın, kapat” diyen Bakan tarafından engellendiği ve çekim yapmaya devam etmesi 

üzerine polis tarafından zorla alandan çıkartıldığı öğrenildi. 

• 11 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli mültecilere ait evlere, 

dükkanlara ve araçlara yönelik ırkçı saldırıları takip eden gazeteciler Seda Taşkın ile Büşra 

Taşkıran’ın polis tarafından bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. 

• Jinnwes Haber Ajansı muhabiri Beritan Canözer 13 Ağustos 2021 tarihinde Diyarbakır’da 

gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Beritan Canözer, 16 Ağustos 2021 tarihinde 

polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 18 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde haber takibi yapan 3 gazetecinin 

(Ahmet Yeşilmen, Kubilay Özev ve Erdal Can İçelli) bekçilerin fiziksel şiddetine maruz kaldığı 

öğrenildi. Ahmet Yeşilmen sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Dün gece 

Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u 

haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri 

Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık.”  

• Naci İnci’nin Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını 

protesto etmek için 23 Ağustos 2021 tarihinde AKP Sarıyer ilçe binası önünde yapılan basın 

açıklamasına yönelik polis müdahalesinde gazeteci Ozan Acıdere gözaltına alındı.  

• Konya’da 7 kişinin ırkçı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etmek için 31 Temmuz 2021 

tarihinde HDP tarafından İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen eylem sonrasında dağılan 

gruplara Kasımpaşa mahallesinde ırkçı bir grubun saldırdığı öğrenildi. Saldırı sırasında 

aralarında gazeteciler Mehmet Enes Sezgin, Rojin Altay, Derya Saadet, Ceylan Bulut, Taylan 

Öztaş, Hayri Tunç’un olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrasında 

gazeteci Mehmet Enes Sezgin gözaltına alındı. Mehmet Enes Sezgin’in konulduğu polis 

aracında da fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Saldırı sonrasında gazeteci Taylan 

Öztaş’ın sağlık raporu almak üzere gittiği Taksim Hastanesi’nde ters kelepçe takılarak 

gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 2’si gazeteci toplam 6 kişi 1 Ağustos 2021 

tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 2’si (Taylan Öztaş ve Enes Sezgin) adli kontrol 

şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. 
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1.2 BASIN ve YAYIN KURULUŞLARINA, BASIN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
TEHDİT ve SALDIRILAR 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında en az 8 gazeteci saldırıya maruz kaldı, Türkiyeli 

1 gazeteci ise Almanya’daki evinde saldırıya uğradı. 1 gazeteci şüpheli biçimde ölü bulundu, en az 1 

gazeteci tehdit edildi.  

• 12 Mayıs 2021 tarihinde İstiklal gazetesinin yayın yönetmeni Hüseyin Arif Çakmak gazetenin 

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki ofisine gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.  

• DHA muhabiri Ahmet Atmaca’nın 10 Haziran 2021 tarihinde Antep’te haber takibi için 

bulunduğu Adli Tıp Kurumu binasında bir grubun saldırısına uğradığı ve vücudunun çeşitli 

yerlerinden yaralandığı öğrenildi. 

• Yeniçağ gazetesi Samsun muhabiri İbrahim Akkuş’un, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde inşa 

edilen devlet hastanesindeki eksikler ile ilgili yaptığı bir haber sonrasında, 22 Haziran 2021 

tarihinde gittiği belediye binasında inşat firmasının çalışanlarının saldırısına maruz kaldığı ve 

başından yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi polisteki ifade işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı. 

• İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’nun 22 Haziran 2021 tarihinde Kocaeli’nin 

Dilova ilçesinde İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan’a ait çiftlikte yapılan yıkım 

çalışmalarını takip ederken, aralarında Türkkan’ın şoförünün de olduğu iddia edilen bir grubun 

saldırısına uğradığı ve yüzünden yaralandığı öğrenildi. Saldırı ile ilgili 4 kişinin gözaltına 

alındığı bildirildi. 

• Türkiyeli gazeteci Erk Acarer 7 Temmuz 2021 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrindeki evinde 

saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Erk Acarer’in yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 

yaralandığı öğrenildi. Erk Acarer basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Oturduğum 

binanın müşterek avlusunda silahlı üç kişinin saldırısına uğradım. Saldırganlardan biri 

‘Yazmayacaksın ulan’ diye bağırıyordu. Olay sırasında tanıklar çok fazla arttığı için silah 

kullanamadılar.” 

• Filistin gazeteci Musab Yousef, 24 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesinde gittiği 

bir restoranda ırkçı saldırıya maruz kaldı. Musab Yousef’un yüzünden yaralandığı öğrenildi. 

Musab Yousef, ırkçı saldırı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dün ırkçılıkla darp edildim 3 kişi 

tarafından. ‘Burası senin ülken değil defol git’ dedi garson. ‘Bu ülkeye gelip bunu yapamazsın’ 

dedi diğer bir garson.” 

• 5 Ağustos 2021 tarihinde Muğla’nın Marmaris ilçesindeki İçmeler beldesinde, orman 

yangınları ile ilgili Halk TV tarafından yapılan canlı yayına müdahale eden bir grup, program 

sunucusu Gökmen Karadağ ile konuk gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, avukat Salim 

Şen ve CHP Muğla milletvekili Burak Erbay’a saldırıda bulundu. Cam şişelerle gazetecilere 

müdahale eden saldırganların “Yanlış şeyler konuşursanız engelleriz” dedikleri bildirildi. 

Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü (B. T., Ş. U., S. Y., F. Ç.) polisteki ifade işlemlerinin ardından, 

1 kişi (M. T.) ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş 9 Ağustos 2021 tarihide 

Ankara’daki ofisinde ölü bulundu. Aydın Taş’ın ölüm nedeni öğrenilemedi. 

• 10 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, gazeteci Murat Ağırel’in Emrah Çelik 

isimli bir kişi tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildiği öğrenildi. 
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1.3 GAZETECİLERE YÖNELİK DAVALAR, SORUŞTURMALAR VE SUÇ DUYURULARI 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 122 gazeteci ve basın çalışanı hakkında açılan 39 

davanın görülmesine devam edildi. Sonuçlanan davalarda 8 gazeteci toplam 20 yıl 4 ay 19 gün hapis 

cezası ile cezalandırıldı, 4 gazeteci beraat etti. Ayrıca 7 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı.  

İsmail Çoban: 

Mersin Tarsus 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi eski 

Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban hakkında Tarsus 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 

duruşmasının 31 Mart 2021 tarihinde görüldüğü 4 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden 

öğrenildi. 

İddianamede İsmail Çoban’ın Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nden kesip biriktirdiği kupürler 

gerekçe gösterilerek ‘infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma’ suçundan cezalandırılması 

istenmektedir. Mahkeme İsmail Çoban’ı 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. 

KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban hakkında 

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 29 Haziran 2021 tarihinde 

görüldü. Mahkeme gazetecilerin duruşmayı izlemesine izin vermedi. Savunmaların ardından 

mahkeme ‘zincirleme örgüt propagandası yapmak’ suçundan İsmail Çoban’ı 4 yıl 6 ay hapis cezası 

ile cezalandırdı. 

Baransel Ağca: 

10 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, 28 Mart 2019 tarihinde Elazığ’daki 

evinde şüpheli bir biçimde ölü bulunan Kazakistan vatandaşı Yeldana Kaharman’ın Malatya Adli Tıp 

Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunu yayınlayan gazeteci Baransel Ağca hakkında 

soruşturma açıldığı öğrenildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili 

soruşturmada 16 Ekim 2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar vermişti. 

Deniz Yücel: 

Die Welt gazetesinin Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel hakkında 2016 yılı içinde yaptığı 2 ayrı 

haberde geçen “Kürt annesini göremeden ölmesi” ve “Ermenilere yapılan soykırım” şeklindeki ifadeler 

nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 

İddianamede Deniz Yücel’in ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ 

suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. 

İddianamenin 12 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul 

edildiği öğrenildi. 

Melis Alphan: 

Gazeteci Melis Alphan hakkında 2015 yılında Diyarbakır’daki Newroz kutlamaları ile ilgili yaptığı 

bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla İstanbul 32. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 21 Mayıs 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme 

Melis Alphan’ın beraatına karar verdi. 

Mehmet Aslan: 

Gazeteci Mehmet Aslan hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 26 Mayıs 2021 tarihinde başlandı. 

İddianamede Mehmet Aslan’ın ‘örgüt üyesi olma’, ‘kitleleri galeyana getirici/ kışkırtıcı haber 

yapma’ suçlarından cezalandırılması istenmektedir. 
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Mehmet Aslan duruşmaya tutulduğu Antalya L Tipi Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. 

Savunmaların ardından mahkeme, Mehmet Aslan’ın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 14 Ekim 

2021 tarihine erteledi. Mehmet Aslan 9 Ocak 2021 tarihinde tutuklanmıştı. 

Roza Metina: 

Gazeteci Roza Metina hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 27 Mayıs 2021 tarihinde başlandı. 

İddianamede Roza Metina’nın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 14 Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Dindar Karataş: 

Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Dindar Karataş hakkında Erzurum 3. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 27 Mayıs 2021 tarihinde başlandı. 

İddianamede Dindar Karataş’ın ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Mahkeme duruşmayı 7 Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Dindar Karataş 24 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmış 26 Kasım 2020 tarihinde sevk edildiği 

mahkeme tarafından tutuklanmış ve davanın 9 Şubat 2021 tarihinde görülen duruşmasında tahliye 

edilmişti. 

İbrahim Karakaş: 

Yeni Yaşam gazetesi çalışanı İbrahim Karakaş hakkında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 1 Haziran 2021 tarihinde başlandı. 

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İbrahim Karakaş’ın ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 

cezalandırılmasını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme İbrahim Karakaş’ın tutukluluk halinin 

devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. 

12 Ağustos 2021 tarihinde görülen karar duruşmasına İbrahim Karakaş tutulduğu cezaevinden 

SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme İbrahim Karakaş’ı ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 9 yıl 9 ay hapis 

cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca İbrahim Karakaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

İbrahim Karakaş 6 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmıştı. 

Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu: 

Taraf gazetesinin eski çalışanları Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Tuncay Opçin 

ve Mehmet Baransu hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2 

Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede sanıkların ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında 

kullanma, hile ile alma, çalma’, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme’, ‘devletin 

güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ ve ‘örgüt 

propagandası yapmak’ suçlarından cezalandırılması istenmektedir. 

Mahkeme Mehmet Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim 

2020 tarihine erteledi. 

Abdurrahman Gök: 

2017 yılında Diyarbakır’da düzenlenen Newroz kutlamaları sırasında Kemal Kurkut’un polis 

tarafından öldürülmesini fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 3 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede Abdurrahman Gök’ün sosyal medya paylaşımları, gazetecilik faaliyetleri gerekçe 

gösterilerek ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 
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Savunmaların ardından mahkeme esas hakkındaki mütalaasını hazırlanması için dava 

dosyasının savcılığa gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı 30 Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Melike Aydın:  

Jinnews muhabiri Melike Aydın hakkında yaptığı haberler gerekçe gösterilerek İzmir 2. Ağır 

Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 8 Haziran 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme 

Melike Aydın’ın beraatına karar verdi. 

12 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan ve 16 Kasım 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme 

tarafından tutuklanan Melike Aydın, 30 Ocak 2020 tarihinde avukatlarının tutukluğuna yaptığı itirazın 

kabul edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. 

Canan Coşkun, Ali Açar ve Can Uğur: 

Gazeteciler Canan Coşkun, Ali Açar ve Can Uğur hakkında Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili 

yaptıkları haberlerde terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterdikleri 

gerekçesiyle İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 8 Haziran 2021 

tarihinde devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 7 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser: 

Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser hakkında İstanbul 22. Ağır 

Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 8 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede 2 gazetecinin ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Mahkeme gazeteciler hakkındaki yurtdışı yasağının devamına karar verdi ve duruşmayı 21 

Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Ruken Demir: 

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ gerekçesiyle İzmir 

19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 8 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

Mahkeme duruşmayı 5 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Ruken Demir 12 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınmış ve 16 Kasım 2019 tarihinde sevk 

edildiği mahkeme tarafından tutuklanmış ve hakkında açılan davanın 5 Mart 2020 tarihinde görülen 

ilk duruşmasında tahliye edilmişti. 

Sabiha Temizkan: 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, gazeteci Sabiha Temizkan hakkında yaptığı 

sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek açılan davada ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 

verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını 8 Haziran 2021 tarihinde bozdu ve Sabiha Temizkan’ın beraatına 

karar verdi. 

Nurcan Kaya: 

Artı Gerçek haber sitesi yazarı Nurcan Kaya hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 9 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede Nurcan Kaya’nın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘zincirleme 

örgüt propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme duruşmayı 27 Eylül 

2021 tarihine erteledi. 

Nurcan Yalçın: 

Gazeteci Nurcan Yalçın hakkında Rosa Kadın Derneği’ne yönelik bir soruşturma kapsamında 

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 9 Haziran 2021 tarihinde devam 

edildi. 
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İddianamede Nurcan Yalçın’ın ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 

cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme duruşmayı 29 Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Ozan Kaplanoğlu: 

Bursamuhalif.com haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ozan Kaplanoğlu hakkında 

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen harekat ile 

ilgili bir basın açıklamasını haberleştirdiği gerekçesiyle Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın karar duruşması 10 Haziran 2021 tarihinde görüldü. 

Mahkeme ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan Ozan Kaplanoğlu’nu 1 yıl 10 ay 15 gün hapis 

cezası ile cezalandırdı. 

Ruşen Takva: 

Gazeteci Ruşen Takva hakkında takip ettiği bir basın açıklaması gerekçe gösterilerek Van 2. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 10 Haziran 2021 tarihinde başlandı. 

Ruşen Takva duruşmaya katıldı ve savunma yaptı. Savunmaların ve tanık ifadelerinin ardından 

mahkeme duruşmayı 12 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Ayşe Kara: 

Gazeteci Ayşe Kara hakkında, yaptığı haberler gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyesi olmak’ 

iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 15 Haziran 2021 

tarihinde devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme, Ayşe Kara hakkındaki yurtdışı yasağının 

devamına karar verdi ve duruşmayı 9 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Oktay Candemir: 

Gazeteci Oktay Candemir hakkında Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 17 Haziran 2021 tarihinde başlandı. 

İddianamede Oktay Candemir’in sosyal medya paylaşımlarında ‘örgüt propagandası yapmak’ 

suçundan cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme duruşmayı 23 Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Aslıhan Gencay: 

21 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, gazeteci Aslıhan Gencay hakkında 

Sivas Açık Cezaevi’nde tutulduğu süre içinde maruz kaldığı çıplak arama dayatmasını kabul etmediği 

gerekçesiyle Sivas Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasının 14 Haziran 2021 

tarihinde görüldüğü ve mahkemenin Aslıhan Gencay’ı ‘görevli memura görevini yaptırmamak için 

direnme’ suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırdığı öğrenildi. 

Ahmet Kanbal, Yağmur Kaya: 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile gazeteciler Ahmet Kanbal ve 

Yağmur Kaya hakkında Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in 

şikayeti üzerine ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ iddiasıyla Aydın Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gazeteci Ahmet 

Kanbal’ın 21 Haziran 2021 tarihinde Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği öğrenildi. 

Ahmet Kanbal: 

Gazeteci Ahmet Kanbal hakkında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in 

şikayeti üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 5 Ağustos 2021 

tarihinde Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 
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İddianamede Ahmet Kanbal’ın yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ‘terörle mücadelede 

görev almış kişileri hedef gösterdiği’ ve ‘Musa Çitil’e hakaret ettiği’ gerekçesiyle cezalandırılması 

istenmektedir. 

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal hakkında yaptığı bir haberde “terörle mücadelede 

görev almış kişileri hedef gösterdiği” gerekçesiyle Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

soruşturma açıldığı ve soruşturma kapsamında Ahmet Kanbal’ın 25 Ağustos 2021 tarihinde Mardin İl 

Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği öğrenildi. 

“KCK Basın Davası”: 

46 gazeteci hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ve “KCK Basın Davası” olarak 

bilinen davanın görülmesine 22 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 23 Kasım 

2021 tarihine erteledi. 

Eren Keskin, Hüseyin Aykol, Reyhan Çapan, Hasan Başak: 

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmenleri Eren Keskin ve 

Hüseyin Aykol ile gazetenin Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan ve gazeteci Hasan Başak hakkında 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 22 Haziran 2021 tarihinde devam 

edildi. Mahkeme duruşmayı 3 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Mustafa Sönmez: 

Gazeteci ve yazar Mutafa Sönmez hakkında sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanı’na 

hakaret ettiği’ iddiasıyla İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 

duruşması 23 Haziran 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme Mustafa Sönmez’in beraatına karar verdi. 

Kibriye Evren: 

Gazeteci Kibriye Evren hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 24 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede Kibriye Evren’in ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 

cezalandırılması istenmektedir. 

Mahkeme, Kibriye Evren hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan bir başka davanın 

görülmekte olan dava ile birleştirilmesi konusunda muvafakat verilmesi için ilgili mahkemeye yazı 

yazılmasına karar vererek duruşmayı 11 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Kibriye Evren, aralarında gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 142 kişinin gözaltına alındığı 

operasyonun ardından 9 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’da tutuklanmış ve yargılandığı davanın 12 

Kasım 2019 tarihinde görülen ilk duruşmasında serbest bırakılmıştı. 

Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay Büyüktaş Akça, İpek Özbey: 

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Hazal Ocak, foto muhabir Vedat Arık, Sorumlu Yazı İşleri 

Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Başkanı Fahrettin Altun’un kiraladığı vakıf arazisine yaptırdığı binaların İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yıkılmasına dair yapılan haber nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 24 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı gazetecilerin ‘terörle mücadelede 

görev almış kişileri hedef gösterme’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından cezalandırılmalarını 

talep etti. Mahkeme duruşmayı 1 Aralık 2021 tarihine erteledi. 

Şerife Oruç: 
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KHK ile kapatılan Dicle haber ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ 

iddiasıyla Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 24 Haziran 2021 tarihinde 

devam edildi. 

Mahkeme duruşmaya katılmayan tanık Devran Çakır hakkında yakalama kararı çıkartılmasına 

karar verdi ve duruşmayı 11 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

5 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan Şerife Oruç, yargılandığı davanın 9 Temmuz 2018 

tarihinde görülen duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 

Hatice Şahin: 

Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Hatice Şahin hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 28 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede Hatice Şahin’in ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Mahkeme duruşmayı 11 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Hakkı Boltan: 

Gazeteci Hakkı Boltan hakkında sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü 2016 yılında Şırnak’ın Cizre 

ilçesinde yaşamını yitiren, Azadiya Welat gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş’a ilişkin yaptığı 

Kürtçe basın açıklamasında ‘Cumhurbaşkanı’na ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret 

ettiği’ iddiasıyla Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 29 Haziran 

2021 tarihinde görüldü. Mahkeme Hakkı Boltan’ı ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay 7 

gün, ‘Ahmet Davutoğlu’na hakaret’ suçundan 10 ay olmak üzere toplam 2 yıl 17 gün hapis cezası ile 

cezalandırdı. 

Özgür Gündem Baskını Davası: 

16 Ağustos 2016 tarihinde Özgür Gündem gazetesine yönelik polis baskını sırasında 

yaşananlarla ilgili olarak 22 kişi hakkında İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘polise mukavemet’ 

iddiası ile açılan davanın görülmesine 1 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 

23 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Adnan Bilen, Cemil Uğur, Zeynep Durgut, Şehriban Abi, Nazan Sala: 

Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Zeynep Durgut, Jinnews muhabiri 

Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 

2 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede 5 gazetecinin ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla cezalandırılmaları istenmektedir. 

Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 21 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Van’ın Çatak ilçesinde gözaltına alınan 2 kişinin helikopterden atıldığı iddialarını 

haberleştirdikten sonra 6 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alınan 5 gazeteciden 4’ü 9 Ekim 2020 

tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 4 gazeteci davanın 2 Nisan 2021 

tarihinde görülen duruşmasında tahliye edilmişti. 

Zeynep Durgut: 

Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut hakkında, yaptığı bir haber nedeniyle ‘suç ve 

suçluyu övme’ iddiasıyla Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı ve soruşturma 

kapsamında Zeynep Durgut’un 7 Temmuz 2021 tarihinde Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek 

ifade verdiği öğrenildi. 

Derya Okatan: 
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Gazeteci Derya Okatan hakkında Etkin Haber Ajansı’nda Yazı İşleri Müdürü olduğu dönemde 

yayınlanan bir haber nedeniyle “hakaret“ suçundan İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın görülmesine 7 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 16 Aralık 2021 

tarihine erteledi. 

Cem Şimşek: 

Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek hakkında gazetede yayınlanan 

“Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği 

iddiasıyla Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 8 Temmuz 2021 

tarihinde görüldü. 

Mahkeme Cem Şimşek’i ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile 

cezalandırdı ve cezayı erteledi. 

Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Eray Sargın, Derya Okatan: 

6 gazeteci (KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı Haber Müdürü Ömer Çelik ve muhabir Metin 

Yoksu, Diken haber portalı eski editörü Tunca Öğreten, Birgün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat; 

Yolculuk gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve Etkin Haber Ajansı Haber Müdürü Derya Okatan) 

hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 9 Temmuz 2021 

tarihinde devam edildi. 

İddianamede 6 gazetecinin, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait, Redhack 

tarafından ulaşılan ve daha sonra internet ortamında yayınlanan elektronik postaları haberleştirdikleri 

gerekçesiyle ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘bilişim sistemini engelleme, 

bozma, verileri değiştirme veya yok etme’ suçlarından cezalandırılması istenmektedir. 

Mahkeme, gazeteciler hakkındaki adli kontrol şartının devamına ve kovuşturmanın 

genişletilmesine karar vererek duruşmayı 9 Aralık 2021 tarihine erteledi. 

25 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan 6 gazeteciden 3’ü 17 Ocak 2017 tarihinde sevk 

edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Ömer Çelik davanın 24 Ekim 2017 tarihinde görülen 

ilk duruşmasında, Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat ise davanın 6 Aralık 2017 tarihinde görülen 

duruşmasında tahliye edilmişti. 

Hüseyin Aykol, Zana Kaya, İnan Kızılkaya: 

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol ile Zana 

Kaya, sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve siyasetçi Hatip Dicle hakkında İstanbul 22. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 13 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme 

Hatip Dicle hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi ve duruşmayı 2 Kasım 2021 tarihine 

erteledi. 

İnan Kızılkaya, Can Dündar: 

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek için “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeliği” 

kampanyasına katıldığı gerekçesiyle gazeteci Can Dündar ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

İnan Kızılkaya hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 13 

Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme Can Dündar hakkındaki yakalama emrinin infazının 

ve savunmasının yurt dışında alınmasına yönelik istinabe evrakına cevabın beklenmesine karar 

vererek duruşmayı 2 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Semiha Şahin, Pınar Gayıp: 
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Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayıp’ın da aralarında 

bulunduğu 4 kişi hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 14 

Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede 4 kişinin ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme 

duruşmayı 9 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Özgür Boğatekin: 

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde gazeteci Özgür Boğatekin hakkında Konya’da 7 kişinin yaşamını 

yitirdiği ırkçı saldırı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Gerger Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla soruşturma açıldığı ve Özgür 

Boğatekin’in soruşturma kapsamında 2 Ağustos 2021 tarihinde ifade verdiği öğrenildi. 

Hikmet Tunç:  

Jinnews Haber Ajansı muhabiri Hikmet Tunç hakkında 13 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı “4 

milyon 500 bin TL karşılığında peşkeş çektiği Muradiye Şelalesi kaderine terk edildi” başlıklı haberde 

Muradiye Belediyesi’ne o dönem kayyım olarak atanan Harun Yücel’e hakaret ettiği iddiasıyla 

Muradiye Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 12 Ağustos 2021 tarihinde 

görüldü. Mahkeme Hikmet Tunç’u 8 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını 

geri bıraktı. 

1.4 İNTERNET SİTELERİNE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINA GETİRİLEN 
ERİŞİM ENGELLERİ: 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 haber ajansına ait 20 internet sitesine erişim 

“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engellendi. Ayrıca 1 internet sitesine, 4 

sosyal medya hesabına, 30 sosyal medya paylaşımına da mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. 

Bu dört ay içinde erişime engellenen haber sayısı ise tespitlerimize göre en az en az 450 oldu.  

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesi kapsamında hazırladığı rapora göre, 2020 sonu 

itibarıyla Türkiye’den 467 bin 011 web sitesi 764 farklı kurum (mahkemeler ve idari kurumlar) 

tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellenmiştir. Ayrıca 150 bin 000 URL adresine, 

7 bin 500 Twitter hesabına, 50 bin 000 tweete, 12 bin 000 YouTube videosuna, 8 bin 000 Facebook 

içeriğine ve 6 bin 800 Instagram içeriğine de 5651 sayılı Kanun ve diğer hükümlere istinaden erişim 

engellenmiştir3.  

• Jinnews haber ajansına ait https://www.jinnews24.xyz internet sitesi ile Mezopotamya haber 

ajansına ait https://www.mezopotamyaajansi34.com internet sitesine Diyarbakır 1. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 3 Mayıs 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu düzeninin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• Jinnews haber ajansına ait https://www.jinnews25.xyz internet sitesine Diyarbakır 4. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 3 Mayıs 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu düzeninin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• Sedat Peker’e ait https://www.sedatpeker.com internet sitesine Ankara 8. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 21 Mayıs 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu güvenliğinin korunması” 

gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

 
3 https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2020.pdf   
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• Jinnews haber ajansına ait https://www.jinnews27.xyz internet sitesine Diyarbakır 4. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 21 Mayıs 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu güvenliğinin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://kirsehirhaberturk.com, https://www.sozcu.com.tr internet sitelerinde yer alan 

Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesinin Belediye Başkanı’nın belediye imkanlarını şahsi işleri için 

kullandığına dair haberlere Aksaray 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 25 Mayıs 2021 tarihli kararı 

ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.birgun.net, https://artigercek.com internet sitelerinde yer alan Van’ın İpekyolu 

ilçesinde bir kişinin Kaymakam’ın karşısında ayağa kalkmadığı gerekçesiyle fiziksel şiddete 

maruz kalmasına ilişkin haberlere Van 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Mayıs 2021 tarihli kararı 

ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.cumhuriyet.com.tr, https://www.gercekgundem.com, 

https://www.yurtgazetesi.com.tr internet sitelerinde yer alan Sedat Peker’in yayınladığı 

videolara ilişkin haberlere Manisa Alaşehir Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mayıs 2021 tarihli kararı 

ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• Gazeteci Erk Acarer’e ait sosyal medya hesabında yer alan Mehmet Ağar ve Arif Çetin ile ilgili 

paylaşımlara Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Haziran 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları 

ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• Sedat Peker’in yayınladığı 2 ayrı video ile yaptığı 1 sosyal medya paylaşımına Ankara 6. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 1 Haziran 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim 

engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.dw.com/, https://odatv4.com internet sitelerinde yer alan, bir iş insanın 

tahliyesine dair haberlere Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31 Mayıs 2021 tarihli kararı ile 

kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği 3 Haziran 2021 tarihinde basında yer 

alan haberlerden öğrenildi. 

• https://odatv4.com, https://www.sozcu.com.tr, https://t24.com.tr internet sitelerinde yer 

alan Bilal Erdoğan ile ilgili haberlere İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 28 Mayıs 2021 tarihli 

kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği 4 Haziran 2021 tarihinde 

basında yer alan haberlerden öğrenildi. 

• https://odatv4.com, https://halktv.com.tr internet sitelerinde yer alan Bodrum’da bir otelin 

kıyıya borik asit dökmesine dair haberlere İstanbul Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 

4 Haziran 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği 

öğrenildi. 

• https://www.cumhuriyet.com.tr, https://halktv.com.tr, https://www.birgun.net internet 

sitelerinde yer alan Prof. Dr. Bedri Gencer ile ilgili haberlere Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin 4 

Haziran 2021 tarihli kararı ile erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• Sedat Peker’e ait sosyal medya hesabında yapılan 6 ayrı paylaşıma Ankara 6. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 8 Haziran 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• Sedat Peker’e ait sosyal medya hesabından yapılan 3 ayrı paylaşıma Ankara 6. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 8 Haziran 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 
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• Sedat Peker’e ait sosyal medya hesabından yapılan 13 ayrı paylaşıma Ankara 1. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 11 Haziran 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• https://odatv4.com, https://eksisozluk.com internet sitelerinde yer alan Beykoz Belediye 

Başkan Yardımcısı ile ilgili haber ve içeriklere Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nin 16 Haziran 2021 

tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.cumhuriyet.com.tr, https://artigercek.com internet sitelerinde yer alan Adalet 

ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Ankara il yöneticisi ile ilgili toplam 3 habere İstanbul 3. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 17 Haziran 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim 

engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.birgun.net internet sitesi ile kimi sosyal medya hesaplarında yer alan İnsani 

Yardım Vakfı (İHH) ile ilgili toplam 4 haber ve paylaşıma İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 

4 Haziran, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Haziran ve İstanbul 9. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 18 Haziran 2021 tarihli kararları ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• https://www.cumhuriyet.com.tr internet sitesinde yer alan SADAT hakkında verilen soru 

önergelerinin yanıtsız kalması ile ilgili habere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 18 Haziran 

2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• Gazeteci Erk Acarer’e ait sosyal medya hesaplarında yer alan yer İnsani Yardım Vakfı (İHH) 

ile ilgili 1 paylaşıma İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Haziran 2021 tarihli kararları ile 

kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• Jinnews haber ajansına ait https://www.jinnews28.xyz, https://www.jinnews29.xyz, internet 

sitelerine Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Haziran 2021 tarihli kararı ile “milli 

güvenlik ve kamu güvenliğinin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• 24 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Sedat Peker’e ait 3 ayrı sosyal 

medya hesabına (Youtube, Twitter ve Instagram) ve bu hesaplardan yapılan kimi 

paylaşımlara “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) ait https://www.etha18.com, internet sitesine Diyarbakır 3. 

Sulh Ceza Hakimliği’nin 25 Haziran 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu güvenliğinin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• http://mezopotamyaajansi35.com, https://yoltv.com internet siteleri ile Türkiye İşçi Partisi 

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a ait sosyal medya hesabında yer alan, HDP İzmir il binasına 

saldırı düzenleyen kişinin sıklıkla İzmir Valiliği tarafından yönetilen otele gittiğine ilişkin haber 

ve paylaşıma İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 25 Haziran 2021 tarihli kararı ile erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• 2 sosyal medya hesabında yer alan, Avusturya’da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran 

Korkmaz’ın dönemin Yatırım Ajansı’nın eski başkanı ve Varlık Fonu Genel Müdürü hakkındaki 

sözlerine ilişkin 2 paylaşıma İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 25 Haziran 2021 tarihli kararı 

ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.gazeteduvar.com.tr, https://www.birgun.net, https://halktv.com.tr internet 

sitelerinde yer alan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ile ilgili haberlere İzmir 1. Sulh Ceza 
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Hakimliği’nin 29 Haziran 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• https://www.haber.sol.org.tr, https://www.aykiri.com.tr, https://halktv.com.tr internet 

sitelerinde yer alan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın bir Yargıtay üyesi ile yemek 

yediğine dair fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili haberlere Ankara 7. Sulh Ceza 

Hakimliğinin 1 Temmuz 2021 tarihli kararları ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• Etkin Haber Ajansı’na ait https://www.etha19.com internet sitesine Diyarbakır 5. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 1 Temmuz 2021 tarihli kararları ile “milli güvenlik ve kamu düzeninin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://kizilbayrak51.net, https://umutgazetesi29.org internet sitelerine Diyarbakır 4. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 1 Temmuz 2021 tarihli kararları ile “milli güvenlik ve kamu düzeninin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.diken.com.tr, https://www.evrensel.net, https://www.a3haber.com internet 

sitelerinde yer alan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ile ilgili haberlere İzmir 1. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 4 Temmuz 2021 tarihli kararları ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• Uşak Valisi’nin Covid-19 kapsamında alınan önlemlerin denetimi sırasında sokakta gördüğü 

kişilere bağırmasıyla ilgili haberler de dahil 133 ayrı habere Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 

5 Temmuz 2021 tarihli kararları ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği 

öğrenildi. 

• Sağlık Bakanlığı tarafından açılan bir ihale ile ilgili toplam 55 ayrı habere Ankara Batı 2. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 5 Temmuz 2021 tarihli kararları ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim 

engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.cumhuriyet.com.tr, https://www.sozcu.com.tr, https://halktv.com.tr internet 

siteleri ile kimi sosyal medya hesaplarında yer alan, İçişleri Bakanı’nın kuzeni ile ilgili 

haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Temmuz 

2021 tarihli kararları ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.cumhuriyet.com.tr, https://odatv4.com,  https://www.yenicaggazetesi.com.tr 

internet sitelerinde yer alan Milli Eğitim Bakanı ile ilgili haberlere Ankara Batı 7. Sulh Ceza 

Hakimliği’nin 7 Temmuz 2021 tarihli kararları ile kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 

Korkmaz Karaca hakkında Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili https://sendika.org/, 

https://www.krttv.com.tr/ ve https://www.sozcu.com.tr/ internet sitelerinde yer alan 

haberlere kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Temmuz 

2021 tarihli kararıyla erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• İçişleri Bakanı’nın kuzeninin Sosyal Güvenlik Kurumu’na medikal malzeme satışıyla ilgili 

https://www.cumhuriyet.com.tr/, https://www.birgun.net/ ve 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ internet sitelerinde yer alan haberlere kişilik haklarının 

ihlali gerekçesiyle Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 16 Temmuz 2021 tarihli kararıyla 

erişim engeli getirildiği öğrenildi. 
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• İş insanı Fettah Tamince ile ilgili https://www.cumhuriyet.com.tr/, https://www.birgun.net/ 

ve https://www.aydinlik.com.tr/ internet sitelerinde yer alan haberlere kişilik haklarının ihlali 

gerekçesiyle Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Temmuz 2021 tarihli kararıyla erişim 

engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.kizilbayrak52.net ve https://www.umutgazetesi30.org internet sitelerine 

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Temmuz 2021 tarihli kararları ile milli güvenlik ve 

kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.kizilbayrak53.net ve https://www.umutgazetesi31.org internet sitelerine 

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Temmuz 2021 tarihli kararları ile milli güvenlik ve 

kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• 4 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, https://bianet.org/ internet sitesinde 

yeren alan toplam 141 içeriğe Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından erişim engeli getirildiği 

öğrenildi. 

• Jinnews haber ajansına ait https://www.jinnews30.xyz internet sitesine Diyarbakır 1. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 9 Ağustos 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu güvenliğinin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• İfade Özgürlüğü Derneği’ne ait https://ifade.org.tr/ internet sitesinde yer alan bir içeriğe 

Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 10 Ağustos 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları 

ihlali gerekçesiyle erişim engelli getirildiği öğrenildi. 

• 13 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, bir iş insanı ile ilgili çeşitli internet 

sitelerinde yer alan 61 habere Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin 12 Ağustos 2021 tarihli kararı ile 

erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• 14 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, https://www.kizilbayrak54.net 

internet sitesine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 6 Ağustos 2021 tarihli kararı ile “milli 

güvenlik ve kamu güvenliğinin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.nupel.info internet sitesine Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Ağustos 2021 

tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu güvenliğinin korunması” gerekçesiyle erişim engeli 

getirildiği öğrenildi. 

• Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) ait https://www.etha21.com, internet sitesine Diyarbakır 3. 

Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Ağustos 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu güvenliğinin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• 15 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Atlas de revê (@ruyaatlasi) isimli 

sosyal medya hesabına Ardahan Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Ağustos 2021 tarihli kararı ile 

“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• İfade Özgürlüğü Derneği’ne ait https://ifade.org.tr/ internet sitesinde yer alan bir içeriğe 

Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Ağustos 2021 tarihli kararı ile kişilik hakları 

ihlali gerekçesiyle erişim engelli getirildiği öğrenildi. 

• https://www.milligazete.com.tr, https://artigercek.com, https://abcgazetesi.com internet 

sitelerinde yer alan haberlere Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin (ESB) 17 Ağustos 2021 tarihli 

kararı ile erişim engelli getirildiği öğrenildi. 
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• Jinnews haber ajansına ait https://www.jinnews31.xyz internet sitesine Diyarbakır 4. Sulh 

Ceza Hakimliği’nin 25 Ağustos 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu düzeninin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) ait https://www.etha22.com internet sitesine Diyarbakır 4. 

Sulh Ceza Hakimliği’nin 25 Ağustos 2021 tarihli kararı ile “milli güvenlik ve kamu düzeninin 

korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

• TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı ve Halkbank ile ilgili https://t24.com.tr,  

https://abcgazetesi.com ve https://ajansspor.com internet sitelerinde yer alan haberlere 

kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 25 Ağustos 

2021 tarihli kararıyla erişim engeli getirildiği öğrenildi. 

1.5 BASIN VE YAYIN ORGANLARINA VERİLEN CEZALAR: 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 

8 basın-yayın kuruluşuna 3 kez program durdurma, 22 kez ise idari yaptırım cezaları verildi. Basın 

İlan Kurumu tarafından 1 gazeteye toplam 5 gün ilan kesme cezası verildi.  

• 18 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Evrensel gazetesine Ceren Sözeri’ye 

ait “Vatan destan yazmış halk nefes alamıyor” başlıklı yazı nedeniyle Basın İlan Kurumu (BİK) 

tarafından 5 gün ilan ve reklam kesme cezası verildiği öğrenildi. Son verilen ceza ile Evrensel 

gazetesine verilen ilan ve reklam kesme cezasının 103 gün olduğu bildirildi. 

• 7 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) tarafından Cemo isimli şarkı nedeniyle Halk TV’ye 3 kez program durdurma ve idari 

para cezası verildiği öğrenildi. 

• 7 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, RTÜK tarafından FOX TV, KRT, 

TV100 ve Tele 1 kanallarına idari para cezası verildiği öğrenildi. 

• 28 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) tarafından, bir programda Cumhurbaşkanı’nın sağlık durumu ile ilgili bir haber 

nedeniyle TELE1 TV’ye; bir programda Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili sarf elden sözler 

nedeniyle Bloomberg TV’ye idari para cezaları verildiği öğrenildi. 

• 11 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) tarafından orman yangınları ve yangın haberlerine ilişkin sansür girişimleri ile ilgili 

haberler nedeniyle KRT (3 kez), FOX TV (3 kez), Haber Türk (1 kez), Halk TV (4 kez), TR 35 

(1 kez) ve TELE 1 (3 kez) kanallarına toplam 17 kez idari para cezası verdiği öğrenildi. 

• Basında yer alan haberlerde ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’nden RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın 

RTÜK Başkanı’nın televizyon kanallarına orman yangınlarına ilişkin haberler ile ilgili 

gönderdiği mesajı kamuoyu ile paylaşmak suretiyle “ihsas-ı rey”de bulunduğu gerekçesiyle 

11 Ağustos 2021 tarihinde yapılan toplantıdan çıkartıldığı öğrenildi. 

1.6 TOPLATILAN YAYINLAR 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 1 dergi hakkında toplatma kararı verildi. 

• Halkın Hukuk Bürosu 28 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Halk Okulu dergisinin 

89. sayısı hakkında toplatma kararı olduğu gerekçesiyle matbaadaki nüshalarına el 

konulduğunu ve Yılmaz Viraner isimli bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 
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2. SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN, 
TUTUKLANAN, HAKLARINDA DAVA VE SORUŞTURMA AÇILAN KİŞİLER 

2.1 SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN VE 
TUTUKLANAN KİŞİLER 

İçişleri Bakanlığı 2021 Mayıs ayında 9 bin 169 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını, 

3 bin 865 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını, gözaltına alınan 68 kişiden 4’ünün tutuklandığını; 

Haziran ayında 11 bin 324 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, 4 bin 817 kişi hakkında 

yasal işlem başlatıldığını, 80 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlığın Temmuz ve Ağustos 

ayına dair basın bilgilendirme notlarında sosyal medya hesapları ile ilgili bir veri bulunmamaktadır. 

Söz konusu 2 ayda Bakanlık verilerine göre 20 bin 493 sosyal medya hesabı incelenmiş, 8 bin 682 

kişi hakkında yasal işlem başlatılmış, gözaltına alınan 148 kişiden 4’ü tutuklanmıştır. 

Aşağıda yer alanlar basında yer almış ve böylece tespit edilebilmiş olanlardır. 

• 4 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis 

müdahalesini eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yaptığı gerekçesiyle İzmir’de gözaltına 

alınıp sonra serbest bırakılan Munip Ali isimli Suriye vatandaşı bir mültecinin idari gözetim 

altına alındığı ve sonrasında hakkında ‘sınır dışı edilme’ kararı verildiği ve Harmandalı Geri 

Gönderme Merkezi’ne götürüleceği öğrenildi. 

• 11 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına 

alınan Taylan Kulaçoğlu, 12 Mayıs 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 

tutuklandı. 

• 2016 yılında KHK ile mesleğinden ihraç edilen Sümeyya Avcı isimli bir kişi, 19 Mayıs 2021 

tarihinde, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Antalya’da gözaltına alındı. 

• 2016 yılında KHK ile mesleğinden ihraç edilen ve 19 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya 

paylaşımları gerekçe gösterilerek Antalya’da gözaltına alınan Sümeyya Avcı, 20 Mayıs 2021 

tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 20 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 

Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Eyüp Akbulut’un Covid-19 salgını sürecinde alınan 

önlemlere dair eleştirilerini sosyal medyada yayınladığı için hakkında soruşturma başlatan 

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevinden 

uzaklaştırıldığı öğrenildi. 

• 22 Nisan 2021 tarihinde Diyarbakır’da 1 kişi 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na yapılan 

saldırısıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 

• 22 Nisan 2021 tarihinde Diyarbakır’da 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na yapılan saldırısıyla ilgili 

sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan F. K. isimli kişi, 24 Mayıs 

2021 tarihinde serbest bırakıldı. 

• 3 Haziran 2021 tarihinde Batman’da 3 kişi sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası 

yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri öğrenilemedi. 

• 3 Haziran 2021 tarihinde Batman’da sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası 

yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi 4 Haziran 2021 tarihinde sevk edildikleri 

mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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• Müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün 2 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Hava 

Limanı’nda sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Güvenç Dağüstün 

ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• Sedat Peker ile ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek İstanbul’da gözaltına 

alınan S. K. isimli bir kişi 9 Temmuz 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 

tutuklandı. 

• Aynı gerekçe ile 9 Temmuz 2021 tarihinde Giresun’da gözaltına alınan bir çocuğun aynı gün 

içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 

• 4 Ağustos 2021 tarihinde Kocaeli’de 3 kişi (Mehmet Emin Babaoğlu, İlhan Tun ve Eşref Avras) 

sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 

• 13 Ağustos 2021 tarihinde Van’da yapılan ev baskınlarında 15 kişi sosyal medya paylaşımları 

gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gözaltı alınanlardan isimleri öğrenilenler: Ferhat Azan, 

Rojin Varhan, Siyabend Aslan 

• 13 Ağustos 2021 tarihinde Mersin’de yapılan ev baskınlarında 4 kişi sosyal medya 

paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Mersin İl 

Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi. 

• 15 Ağustos 2021 tarihinde Bursa’da yapılan ev baskınlarında 4 kişi sosyal medya paylaşımları 

gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: Fatih 

Başak, Hakim Çelepkolu. 

• 13 Ağustos 2021 tarihinde Van’da yapılan ev baskınlarında sosyal medya paylaşımları 

gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü (Ferhat Azan, Çetin Temel ve Rojin 

Varhan) 16 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 12 kişi 

ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 18 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da aralarında HDP Basın Bürosu çalışanı Ece Şimşek’in de 

olduğu 6 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 6 kişiden 1’i 

(Fatma Bilge) 20 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt 

propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı. 5 kişi (HDP Basın Bürosu çalışanı Ece Şimşek, 

Şehriban Başak, Mehmet Duymaz, Devrim Temel, Ahmet Özkaya) ise adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. 

2.2 SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇESİYLE HAKLARINDA DAVA VE 
SORUŞTURMA AÇILAN KİŞİLER 

Tespitlerimize göre 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında sosyal medya paylaşımları 

gerekçesiyle en az 5 kişi haklarında açılan davalarda yargılandı, 2 kişi hakkında soruşturma açıldı. 

Ayrıca, “Help Turkey!” (Türkiye’ye Yardım Edin!) şeklindeki bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle 

kaç kişi hakkında soruşturma açıldığı bilinmemektedir. 1 internet içeriği hakkında da soruşturma 

başlatıldı. Sonuçlanan davalarda 1 kişi beraat etti, 2 kişi toplam 18 bin 257 TL para cezası ile 

cezalandırıldı.  

• 7 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, “LGBTİ+ çocuklar vardır” şeklindeki 

sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açılan 1 kişinin İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü’nde ifade verdiği öğrenildi. 
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• 2 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, ismi öğrenilemeyen bir kişi hakkında, 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir internet sitesinde 

yer alan habere yaptığı yorum nedeniyle Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davada sanığın ‘hakaret’ suçundan 5.300 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün 

açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenildi. 

• 2 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, oyuncu Ezgi Mola hakkında, İpek Er 

isimli çocuğa cinsel saldırıda bulunarak intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan Uzman 

Çavuş Musa Orhan ile ilgili “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, 

dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar 

olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” şeklindeki sosyal medya paylaşımı nedeniyle Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Ankara 31. Asliye Ceza 

Mahkemesi tarafından kabul edildiği öğrenildi. İddianamede Ezgi Mola’nın ‘sesli, yazılı veya 

görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile 

cezalandırılması istenmektedir. 

• Buse Üçer isimli Kadın Savunma Ağı üyesi hakkında kadın cinayetleriyle ilgili “Bu şehri ateşe 

vereceğimiz günler yakın!” şeklindeki sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek Ankara’da 

açılan davanın 14 Haziran 2021 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme Buse Üçer’in 

beraatına karar verdi. 

• Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş hakkında sosyal medya paylaşımları 

gerekçe gösterilerek soruşturma açıldığı ve Özgür Aybaş’ın soruşturma kapsamında 9 

Temmuz 2021 tarihinde ifade verdiği öğrenildi. 

• 16 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, aralarında HDP’li Tuşba Belediye 

Meclisi üyesi Ayşe Minaz ile yerine kayyım atanan Muradiye Belediye Eş Başkanı Leyla 

Balkan’ın da olduğu 7 kişi hakkında, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüyüş için hazırlanan 

videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği öğrenildi. 7 kişi 

hakkında ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ iddiasıyla açılan davanın ilk 

duruşması 11 Aralık 2021 tarihinde görülecek. 

• 5 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Türkiye’de devam etmekte olan 

orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medyada “Help Turkey” [Türkiye’ye Yardım Edin] 

paylaşımı yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma 

açıldığı öğrenildi. Kaç kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenilemedi. 

• 10 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Ekşi Sözlük internet sitesinde yer 

alan “halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor” başlıklı içerik hakkında İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

• Yazar Yavuz Ekinci hakkında 2013 ve 2014 yılına ait sosyal medya paylaşımları gerekçe 

gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin 24 Ağustos 2021 

tarihinde İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği öğrenildi. Davanın ilk 

duruşmasının 9 Eylül 2021 tarihinde görüleceği bildirildi. 

• 26 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, vicdani retçi Şendoğan Yazıcı 

hakkında “Askere gitmeyin, militarist düzenin bir parçası olmayın, askerlikten soğuyun, buz 

kessin ülkenin dört bir yanı, insanlık dışı uygulamaların milyonlarcasının yaşandığı, 
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aşağılanmaları, rezillikleri yaşamayın ve yaşatmayın” şeklindeki sosyal medya paylaşımı 

gerekçe gösterilerek Artvin Borçka Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkemenin 

Şendoğan Yazıcı’yı ‘halkı askerlikten soğutma’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini, TBMM’yi, 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘örgüt 

propagandası yapmak’ suçlarından toplam 42 ay 6 gün hapis cezasıyla cezalandırdığı ve daha 

sonra bu cezayı 12 bin 957 TL para cezasına çevirdiği öğrenildi. 

3. CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN, 
TUTUKLANAN VE HAKLARINDA DAVA AÇILAN KİŞİLER 

Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılına ilişkin Adli İstatistikleri’ne göre, “Devletin Egemenlik 

Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” (TCK md. 299-301) kapsamında 17 bin 214’ü 

kovuşturmaya yer olmadığı yönünde, 8924’ü kamu davası açılması yönünde ve 19 bin 579’u da diğer 

kararlar olmak üzere 44 bin 717 soruşturma sürdürülmüştür4. 290’ı çocuk, 152’si yabancı uyruklu 

olmak üzere 9773 kişi hakkında dava açılmıştır5. Açılan davalardaki suç sayısı cari yıl içinde açılan ve 

bozularak gelen davalardaki suçları kapsadığı için, soruşturma sonucunda kamu davası açılması 

yönündeki karar sayısından fazladır. 3655’i mahkumiyet, 1519’u beraat, 3736’sı hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması, 1013’ü yetkisizlik/görevsizlik/birleştirme ve 706’sı diğer kararlar 

olmak üzere 10 bin 629 dava karara bağlanmıştır6.  

Tespitlerimize göre 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

iddiasıyla gözaltına alınan 1’i çocuk 7 kişiden 1’i tutuklandı. Aynı gerekçeyle yargılanan 3 gazeteciden 

1’i beraat etti, 2’si 2 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası ile cezalandırıldı7. Aralarında tiyatro sanatçısı Genco 

Erkal’ın da olduğu en az 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 

Gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler: 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde S. T. (14) isimli bir çocuğun sosyal 

medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ve aynı 

gün içinde serbest bırakıldığı öğrenildi. 

• 29 Nisan 2021 tarihinde Muğla’da sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret 

ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A. C. isimli kişi, 

paylaşımlarına devam ettiği gerekçesiyle 30 Nisan 2021 tarihinde bir kez daha gözaltına alındı 

ve aynı gün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

• Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyesi Ahmet Saymadi, 2016’da yaptığı bir sosyal 

medya paylaşımında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla 8 Mayıs 2021 tarihinde 

Çanakkale’de gözaltına alındı. Ahmet Saymadi, aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı. 

• Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, partisinin İzmir il 

binasına asılan “Soru Bir: Diploma Nerede?”, “Soru İki: Amerika’da boynuna takılan Yahudi 

Cesaret Madalyası Nerede?” “Soru Üç: 128 Milyar Dolar ve 188 Ton Altın Nerede?” pankartları 

 
4 Adli İstatistikler, 2020. Tablo 1.15 “Cumhuriyet Başsavcılıklarında Özel Kanunlar Uyarınca Sonuçlanan 

Soruşturmalardaki Suç Sayısının Karar ve Suç Türüne Göre Dağılımı”, s. 21. 
5 Adli İstatistikler, 2020. Tablo 2.11 “Ceza Mahkemelerine TCK Uyarınca Açılan Davalardaki Suç Sayılarının Suç 

Türüne Göre Dağılımı”, s. 41. 
6 Adli İstatistikler, 2020. Tablo 2.12 “Ceza Mahkemelerinde TCK Uyarınca Karara Bağlanan Davalarda Sanıkların 

Suçlarına İlişkin Verilen Karar Sayısının Suç ve Karar Türüne Göre Dağılımı”, s. 43. 
7 Gazetecilerin yargılandığı davalara ilişkin detayları Basın Özgürlüğü bölümünde de bulabilirsiniz.  
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nedeniyle 22 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. 

Tacettin Çolak aynı gün içinde savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

• Şehinşah ismiyle bilinen şarkıcı Ufuk Yıkılmaz 5 Haziran 2021 tarihinde İzmir’de 

Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Ufuk Yıkılmaz 6 Haziran 2021 tarihinde 

sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

• Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde devam etmekte olan orman yangınına müdahale sırasında 

Y. T. isimli bir kişinin Cumhurbaşkanı’na ve Manavgat Belediye Başkanı’na hakaret ettiği 

iddiasıyla 7 Ağustos 2021 tarihinde gözaltına alındığı ve aynı gün içinde sevk edildiği 

mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. 

 

Hakkında dava ya da soruşturma açılan kişiler: 

• 17 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Ali Sancaktutan isimli kişi hakkında 

yaptığı bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla 

soruşturma açıldığı ve Ali Sancaktutan’un Rize Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği 

öğrenildi. 

• 21 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, “128 milyar dolar nerede?” şeklinde 

sosyal medya paylaşımı yapan bir kişi hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. 

• Gazeteci ve yazar Mutafa Sönmez hakkında sosyal medya paylaşımlarında 

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın karar duruşması 23 Haziran 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme Mustafa 

Sönmez’in beraatına karar verdi. 

• Gazeteci Hakkı Boltan hakkında sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü 2016 yılında Şırnak’ın 

Cizre ilçesinde yaşamını yitiren, Azadiya Welat gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş’a 

ilişkin yaptığı Kürtçe basın açıklamasında ‘Cumhurbaşkanı’na ve dönemin başbakanı Ahmet 

Davutoğlu’na hakaret ettiği’ iddiasıyla Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın karar duruşması 29 Haziran 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme Hakkı Boltan’ı 

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, ‘Ahmet Davutoğlu’na hakaret’ 

suçundan 10 ay olmak üzere toplam 2 yıl 17 gün hapis cezası ile cezalandırdı. 

• Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek hakkında gazetede yayınlanan 

“Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı’na hakaret 

edildiği iddiasıyla Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 8 

Temmuz 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme Cem Şimşek’i ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ 

suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve cezayı erteledi. 

• 23 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, tiyatro sanatçısı Genco Erkal 

hakkında sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı ve hazırlanan iddianamenin 

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenildi. 
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4. ATATÜRK’E HAKARET GEREKÇESİYLE HAKKINDA SORUŞTURMA VE DAVA 
AÇILAN KİŞİLER 

Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılına ilişkin Adli İstatistikleri’ne göre 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 

İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarında 2281’i kovuşturmaya yer 

olmadığı yönünde, 1229’u kamu davası açılması yönünde ve 2779’u diğer kararlar olmak üzere karara 

bağlanmış 6289 soruşturma sürdürülmüştür8. 2020 yılı içinde 79’u çocuk, 22’si yabancı uyruklu 

olmak üzere 1450 kişi hakkında dava açılmıştır9. 410’u mahkumiyet, 228’i beraat, 462’si hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması, 314’ü yetkisizlik/görevsizlik/birleştirme ve 94’ü diğer kararlar olmak 

üzere 1508 dava karara bağlanmıştır10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
8 Adli İstatistikler, 2020. Tablo 1.16 “Cumhuriyet Başsavcılıklarında Özel Kanunlar Uyarınca Sonuçlanan 

Soruşturmalardaki Suç Sayısının Karar ve Suç Türüne Göre Dağılımı”, s. 23. 
9 Adli İstatistikler, 2020. Tablo 2.13 “Ceza Mahkemelerine TCK Uyarınca Açılan Davalardaki Suç Sayılarının Suç 

Türüne Göre Dağılımı”, s. 45. 
10 Adli İstatistikler, 2020. Tablo 2.14 “Ceza Mahkemelerine TCK Uyarınca Açılan Davalardaki Suç Sayılarının Suç 

Türüne Göre Dağılımı”, s. 47. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 
 

2021 yılının ikinci dört ayı da ilk dört ayda olduğu gibi, eylem ve etkinliklere yönelik yasaklama 

kararlarının gölgesinde ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile toplantı ve gösteri özgürlüğünün 

kullanılamaz hale getirildiği bir dönem oldu. Tıpkı 1 Mayıs eylemlerinin valilikler tarafından günler 

öncesinden verilen yasaklama kararlarıyla engellenmesi gibi, yılın ikinci dört ayında da başta Onur 

Haftası etkinlikleri olmak üzere çok sayıda eylem ve etkinliğin yapılması engellenmeye çalışıldı. 

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre 1 Mayıs 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 13 ilde ve 1 ilçede en kısası 5 en uzunu 30 gün süreyle 

olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 29 kez eylem ve etkinlikler yasaklandı. 1 ilde 

üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların 

üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü 

etkinlikler 15 gün süreyle ertelendi. TÜİK 2020 verilerine göre söz konusu illerde ve ilçelerde 

yaşamakta olan toplam 11 milyon 478 bin 920 yurttaş, Anayasa’da “güvence” altına alınan barışçıl 

toplanma ve gösteri yapma hak ve özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. 

Bu uygulamanın en uç örneği olan Van ilinde 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana yana valilik 

tarafından art arda alınan kararlarla açık alanlarda yapılan tüm eylem ve etkinlikleri yasaklamaya 

devam etti, 17 Ağustos 2021 tarihinde alınan son karar ile eylem ve etkinlik yasağı 31 Ağustos 2021 

tarihine dek uzatılmıştır. Böylece Van’da yaşayan yurttaşlar 31 Ağustos 2021 itibarıyla 1745 gündür 

(4 yıl 9 ay 11 gün) toplanma ve gösteri yapma hakkından mutlak olarak yoksun bırakılmışlardır. 

Yasakları dikkate almayıp haklarını kullanmak istediklerinde ise kolluk güçlerinin müdahalesine, adli 

takibata, çeşitli yaptırım ve cezalara maruz kalabilmektedirler.    

2021 yılının ikinci dört ayında da siyasi parti üyeleri, işçiler, öğrenciler, avukatlar, kadınlar, 

LGBTİQ+ bireyler ve hak savunucuları başta olmak üzere hemen her toplumsal kesimden kişi ve 

gruplar toplanma ve gösteri yapma özgürlüklerini yasaklar ve/veya kolluk güçlerinin fiili müdahaleleri 

sonucunda kullanamamışlardır.   

1 Mayıs 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında:  

• En az 123 barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale edildi, 20 etkinlik ise engellendi. 5’i çocuk 

olmak üzere 1180 kişi işkence ve kötü muamele niteliğindeki uygulamalar ile gözaltına alındı, 

en az 23 kişi yaralandı. Gözaltına alınanların 20’si tutuklandı, 80 kişi adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. 255 kişiye ise para cezası verildi. 

• Valilikler tarafından 13 ilde ve 1 ilçede en kısası 5, en uzunu 30 gün olmak üzere 29 kez tüm 

eylem ve etkinlikler yasaklandı. 

• 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında kadın ve LGBTİ+ haklarına dair 13 eyleme 

müdahale edildi, 3 eylem ise engellendi. Müdahalelerde en az 146 kişi işkence ve kötü 

muameleyle gözaltına alındı, en az 4 kişi yaralandı. Ayrıca en az 1 olayda gözaltına alınanlar 

tecavüz tehdidine maruz kaldı, 1 kişi polis tarafından taciz edildi. 
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• 1 Mayıs – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında işçi ve emekçiler tarafından yapılan en az 10 

eyleme polis müdahale etti, 4 eylem ise engellendi. Bu müdahalelerde 38 kişi fiziksel şiddet 

kullanılarak gözaltına alındı, en az 7 kişi yaralandı. 

• Çevre ve kent hakkına ilişkin 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmak istenen 

9 eyleme müdahale edildi, en az 99 kişi işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı. 

• 2021 yılında 1 Mayıs’ı kutlamak için 6 ilde yapılan en az 16 eyleme polis müdahale etti, bu 

müdahalelerde 354 kişi işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı. En az 1 kişi yaralandı, 

gözaltına alınanların 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca İstanbul’da yapılan 

eylemlerde gözaltına alınan 255 kişiye toplam 888 bin TL idari para cezası verildi. 

• Siyasi partiler tarafından yapılmak istenen, yukarıda belirttiğimiz kapsamlar dışında kalan 

eylem ve etkinliklerin en az 9’una müdahale edildi, en az 4 etkinlik engellendi. Bu 

müdahalelerde en az 89 kişi gözaltına alındı, en az 1 kişi yaralandı. 11 kişi adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı. 

• Anma, basın açıklaması, protesto eylemi gibi diğer etkinliklere en az 41 kez müdahale edildi, 

5 etkinlik engellendi. 5’i çocuk 418 kişi gözaltına alındı, en az 8 kişi yaralandı. 19 kişi 

tutuklandı, Gözaltına alınan 60 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• Çeşitli toplantı ve gösterilere katıldıkları için 208 kişinin, haklarında açılan 12 davada 

yargılanmalarına devam edildi. Sonuçlanan davaların 2’sinde 20 kişi beraat ederken, 1 kişi 

toplam 10 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında 19 kişi hakkında soruşturma açıldı, 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul 

edildi. 

1. EYLEM VE ETKİNLİKLERE YÖNELİK MÜDAHALE VE ENGELLEMELER: 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında • En az 123 barışçıl toplantı ve gösteriye 

müdahale edildi, 20 etkinlik ise engellendi. 5’i çocuk olmak üzere 1180 kişi işkence ve kötü muamele 

niteliğindeki uygulamalar ile gözaltına alındı, en az 23 kişi yaralandı. Gözaltına alınanların 20’si 

tutuklandı, 80 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 255 kişiye ise para cezası verildi.   

1.1 “İŞİMİ GERİ İSTİYORUM” EYLEMLERİ 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da yapılan “İşimi Geri 

İstiyorum” eylemlerine yönelik 15 polis müdahalesinde 17 kişi gözaltına alındı.  

1.1.1 Ankara: 

Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 2016 yılından bu yana devam eden 

“İşimi geri istiyorum” eylemlerine katılan KHK ile işlerinden ihraç edilmiş kamu emekçileri ile onlara 

destek olan kişiler, 13 Ağustos 2020 tarihinde Ankara ve Düzce’de yapılan ev baskınlarında gözaltına 

alınmıştı. Gözaltına alınan 7 kişiden 1’i (Gülnaz Bozkurt) 22 Ağustos 2020 tarihinde adli kontrol 

şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi (Nazan Bozkurt, Acun Karadağ, Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu, 

Armağan Özbaş ve Alev Şahin) aynı tarihte çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ 

iddiasıyla tutuklanmıştı. Haklarında açılan davanın 9 Aralık 2020 tarihinde görülen ilk duruşmasında 

Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk, 27 Ocak 2021 tarihinde görülen duruşmasında Acun Karadağ ve 

5 Nisan 2021 tarihinde görülen duruşmasında ise Nazan Bozkurt tahliye edildi. Alev Şahin ve Mehmet 

Dersulu ise 5 Nisan 2021 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi.  
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“İşimi Geri İstiyorum” eylemi kapsamında Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı 

önünde 24 Mayıs 2021 tarihinde saat 18.00’de yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis, 

eyleme katılanları fiziksel şiddet kullanarak İnsan Hakları Anıtı’nın önünden uzaklaştırdı. 

1.1.2 İstanbul:   

KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için İstanbul’da Bakırköy Meydanı’nda 10 Mayıs 

2021 tarihinde yapılan oturma eylemine müdahale eden polis 2 kişiyi (Nursel Tanrıverdi ve Hüseyin 

Kütük) gözaltına aldı. Söz konusu oturma eylemlerine 17, 24 ve 31 Mayıs; 7, 14 ve 28 Haziran; 5, 

12 ve 26 Temmuz; 2, 9 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde olmak üzere 12 kez daha polis tarafından 

müdahale edildi. Toplam 13 müdahalede 15 kişi gözaltına alındı.  

25 Mayıs 2021 tarihinde, İstanbul Şişli Belediyesi önünde yapılan “İşimi Geri İstiyorum” 

eylemine müdahale eden polis 2 kişiyi (Turan Aktaş ve Hüseyin Kütük) gözaltına aldı. Gözaltına 

alınanlar aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

1.2 CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ EYLEMLER 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında cezaevleriyle ilgili yapılmak istenen 4 basın 

açıklaması polis tarafından engellendi. Polisin müdahale ettiği 3 olayda 2 kişi yaralandı, 4 kişi 

gözaltına alındı. 

27 Kasım 2020 tarihinde, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sona erdirilmesi 

talebiyle cezaevlerinde başlatılan süresiz ve dönüşümlü açlık grevi, çeşitli cezaevlerinden çok sayıda 

mahpusun katılımıyla devam ediyor. Hem açlık grevine hem de Abdullah Öcalan üzerindeki tecride 

dikkat çekmek için 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmak istenen 4 basın 

açıklamasına polis tarafından engel olundu; 2 olayda polis müdahale etti ve 2 kişi yaralandı.  

• PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sona erdirilmesi talebiyle cezaevlerinde devam 

etmekte olan süresiz dönüşümlü açlık grevine dikkat çekmek için HDP tarafından 19 Mayıs 

2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından izin 

verilmedi. Basın açıklamasına polis tarafından izin verilmemesi üzerine basın açıklaması için 

gelenler bulundukları yerde oturma eylemi yaptı. Polisin gazetecilerin görüntü almasına engel 

olduğu öğrenildi. 

• 17 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’da, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ile ilgili 

olarak DTK, TJA, DBP ve HDP tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin 

vermedi. Polisin engellemesi üzerine basın açıklaması HDP milletvekilleri tarafından 

gerçekleştirildi. Gazetecilerin görüntü almasına polis tarafından izin verilmedi. Daha sonra, 

basın açıklamasına katılmak üzere gelenler tarafından yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. 

Müdahale sırasında biri HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun olmak üzere en az 2 kişi 

yaralandı. Müdahale sırasında gözaltına alınan olmadığı öğrenildi. 

• 26 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, PKK lideri Abdullah Öcalan 

üzerindeki tecridi protesto etmek için HDP ve HDK tarafından yapılmak istenen basın 

açıklamasına polis tarafından kaymakamlığın yasaklama kararı gerekçe gösterilerek izin 

verilmedi. Polisin izin vermemesi üzerine başka bir yerde gerçekleştirilen basın açıklaması 

sonrasında dağılan gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucu gözaltına alınan olmadığı 

öğrenildi. 
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• PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sona erdirilmesi talebiyle cezaevlerinde devam 

etmekte olan süresiz dönüşümlü açlık grevine dikkat çekmek için Barış Anneleri Meclisi 

tarafından 10 Temmuz 2021 tarihinde Batman’da yapılmak istenen basın açıklamasına polis 

izin vermedi. Polisin ayrıca basın açıklamasına katılmak üzere Diyarbakır’dan gelen Barış 

Anneleri’ni taşıyan aracın Batman’a girmesine de izin vermediği öğrenildi.  

Ayrıca Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri tarafından yapılmak 

istenen 1 basın açıklamasına polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.  

• Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri tarafından Yunanistan’da 

tutuklu bulunan yakınlarının serbest bırakılması için İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki 

Yunanistan Konsolosluğu önünde 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılan basın açıklamasına 

müdahale eden polis 4 kişiyi (Hatun Polat, Cansu Kalender, Feridun Osmanağaoğlu ve ismi 

öğrenilemeyen 1 kişi) gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı.  

1.3 KADIN ve LGBTİ+ HAKLARINA DAİR EYLEMLERE MÜDAHALELER: 

2021 yılının ikinci dört ayında, kadın ve LGBTİ+ haklarına dair başta Onur Haftası etkinlikleri 

olmak üzere çok sayıda eylem ve etkinlik polis müdahalesi ve engellemesiyle karşılaştı. 20 Mart 2021 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin İstanbul 

Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından devam eden protestolara da polis müdahale etti.  

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında kadın ve LGBTİ+ haklarına dair 13 eyleme 

müdahale edildi, 3 eylem ise engellendi. Müdahalelerde en az 146 kişi işkence ve kötü muameleyle 

gözaltına alındı, en az 4 kişi yaralandı. Ayrıca en az 1 olayda gözaltına alınanlar tecavüz tehdidine 

maruz kaldı, 1 kişi polis tarafından taciz edildi.   

• İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının 10. yıldönümü ile ilgili, 11 Mayıs 2021 tarihinde 

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi üyeleri tarafından yapılan basın 

açıklamasına müdahale eden polis 3 kişiyi (Havva Cuştan, Sinem Tuğcu, Rabia Ada) fiziksel 

şiddet kullanarak gözaltına aldı. 

• Ankara’da trans kadınlara saldıran kişilerin yargılandığı davanın 1 Haziran 2021 tarihinde 

görülen duruşması sonrasında Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından Ankara 

Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti. Gözaltına alınan kimsenin 

olmadığı müdahale sırasında basın açıklamasına katılanların fiziksel ve sözlü şiddete maruz 

kaldığı öğrenildi. Polisin ayrıca basının görüntü almasına izin vermediği bildirildi. 

• İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan eylem nedeniyle 33 kişi hakkında açılan davanın 7 

Haziran 2021 tarihinde görülecek duruşması öncesinde Ankara Adliyesi önünde yapılan basın 

açıklamasına müdahale eden polis 15 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Polisin 

biber gazı kullandığı müdahale sırasında 1 kişinin astım krizi geçirdiği bildirildi. Polisin 

gazetecilerin çekim yapmasına da engel olduğu ve bir gazetecinin telefonuna el koyup yere 

attığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı. 

• 16 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi’nde İstanbul 

Sözleşmesi ile ilgili düzenlenecek mitinge çağrı yapmak için yapılan basın açıklamasına 

müdahale eden polis 18 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 
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kadınların gözaltı aracında işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı, tecavüz ile tehdit 

edildiği ve 1 kadının tacize maruz kaldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan İlay Kadiroğlu 

maruz kaldıkları işkence ve diğer kötü muameleye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Gözaltı 

aracında hastaneye gitmeden kimliklerimizi ve telefonlarımızı vermeyi reddettiğimiz için 3 

erkek 1 kadın polisin ağır şiddetine ve işkencesine maruz kaldık. Tecavüz ve şiddet tehditleri 

eşliğinde işkenceye maruz kalıyoruz. Aynı araçta gözaltına alınan bir arkadaşımız polis 

tarafından taciz edildi.” 18 kişi aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• 19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesinde Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun 

(EŞİK) çağrısıyla yapılan miting bittikten sonra dağılan gruba müdahale eden polis 6 kişiyi 

(Özge Turan, Tuğgen Gümüşay, İlke Gürsoy, Zehra Aydemir, Ekin Gündoğan, Eren Kaya) 

fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar anı gün içinde polisteki ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 19 Haziran 2021 tarihinde İzmir’de yapılmak istenen LGBT Onur Yürüyüşü’ne polis tarafından 

izin verilmedi. Polisin izin vermemesi üzerine yürüyüş için toplanan kitlenin bulundukları 

yerde basın açıklaması yaptığı öğrenildi. 

• Onur Haftası kapsamında 22 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesinde yapılması 

planlanan pikniğin polisin mekân sahibini tehdit etmesi üzerine iptal edilerek Şişli ilçesindeki 

Maçka Parkı’na taşındığı öğrenildi. Polis, Maçka Parkı’nda yapılmak istenen pikniğe 

Kaymakamlık’ın yasaklama kararını gerekçe göstererek müdahale etti. Gökkuşağı renginde 

maske takanları, üzerinde gökkuşağı rengi olanları parka almayan polis, piknik için parkta 

bulunanları ise fiziksel şiddet kullanarak zorla parktan çıkardı. Müdahale sonucu 1 kişinin 

gözaltına alındığı (Efecan Bozkurt), 1 kişinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi. Müdahale sırasında 

avukatların da polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve gözaltına alınmak istendiği bildirildi. 

Gözaltına alınan kişi aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 24 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için yaptıkları başvurunun öne alınması için 

Danıştay’a ek dilekçe veren Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) tarafından Danıştay binası 

önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından izin verilmedi. 

• Beyoğlu Kaymakamlığı, 26 Haziran 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Onur Haftası 

kapsamında 26 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi 

üzerinde yapılmak istenen Onur Yürüyüşünü ve aynı kapsamda yapılacak her türlü eylemi 

yasakladı. Yasaklama kararına rağmen Onur Yürüyüşünü gerçekleştirmek için İstiklal Caddesi 

üzerinde toplanan gruplara polis müdahale etti. İstiklal Caddesi ve çevresinde gün boyu süren 

müdahaleler sırasında çok sayıda kişinin polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı, 47 kişinin 

işkence ve kötü muamele ile gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların vücutlarının 

çeşitli yerlerinden yaralandıkları bildirildi. Polis, haber takibi yapan gazetecilere fiziksel şiddet 

uyguladı. AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, polis tarafından boğazına diz ile bastırılarak ve ters 

kelepçe takılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Bülent Kılıç “Ben öldürülmeye çalışıldım, 

savcılık sadece mala zarardan soruşturmaya izin veriyor. Polis fotoğraf makinemi tamire 

götürdü. Ben malında değilim, benim canıma kastedildi” dedi. Gazeteci Bülent Kılıç’ın işkence 

ve diğer kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alınması ile ilgili olarak bir sosyal medya 

paylaşımı yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “İzinsiz gösteri sırasında polise 
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direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir” dedi. Oturduğu sokakta polisin ses bombası 

kullanmasını “Çocuk uyuyor” diyerek protesto eden bir kişi evine savcılık izni olmadan 

yapıldığı bildirilen polis baskını sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polisteki ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 28 

Haziran 2021 tarihinde yaptığı bir açıklama ile İstanbul’da Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis 

müdahalesini kınayarak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve şiddeti sona 

erdirmek için, Türkiye’yi işkence ve şiddeti engellemek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin 

suç olmaktan çıkarılması ve ifade özgürlüğünün korunması gibi acil önlemleri almaya çağırdı. 

• 26 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Yüksel Caddesi üzerinde bulunan 

İnsan Hakları Anıtı’na gökkuşağı renklerinden balonların asılmasına polis tarafından “Bu 

renkler olmaz” denilerek izin verilmediği öğrenildi. 

• Onur Haftası kapsamında 29 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Tunalı 

Hilmi Caddesi’nde yapılan Onur Yürüyüşüne biber gazı ile müdahale eden polis 20 kişiyi 

fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında “kahrolsun nefret” 

diyerek polis müdahalesine tepki gösteren 1 kişinin de olduğu bildirildi. Gözaltına alınanların 

konuldukları gözaltı araçlarında da işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları öğrenildi. 

• Onur Haftası kapsamında 29 Haziran 2021 tarihinde Eskişehir’de yapılan Onur Yürüyüşü 

öncesinde gökkuşağı renginde semboller taşıdıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Daha 

sonra gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne de müdahale eden polis en az 15 kişiyi fiziksel şiddet 

kullanarak gözaltına aldı. Ayrıca 2 gazeteci, polis müdahalesine karşı çıkan Eskişehir Barosu 

Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu üyesi avukat Anıl Yüksel ile iki turistin de gözaltına alındığı 

öğrenildi. Gözaltına alınan 25 kişi aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etmek için 1 Temmuz 2021 

tarihinde İzmir’de yapılacak basın açıklaması için Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 

toplananlara polis biber gazı ve kalkanlarını kullanarak müdahale etti. Engellemeye rağmen 

ara sokaklarda toplanıp yürümek isteyenlere polis bir kez daha biber gazı ile müdahale etti. 

Müdahale sonucu gözaltına alınan olmadığı öğrenildi. 

• Aynı gerekçe ile İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde yapılan yürüyüşe 

polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonucu gözaltına alınan olmadığı öğrenildi. 

• Antalya’da Azra Gülendam Haytaoğlu ve Maraş’ta Emine Gökkız isimli kadınların 

öldürülmesini protesto etmek için 3 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 

belediye binası önünde yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti. Polisin haber takibi 

yapan gazetecilerin görüntü almasına da engel olduğu ve Jinnews muhabirinin kimliğine el 

koyarak onu gözaltına almakla tehdit ettiği öğrenildi. Müdahale sonucu 15 kişi fiziksel şiddet 

kullanılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların isimleri: Nebiye Merttürk, Esma Nur Çağlak, Başak 

Yılmaz, Buse Üçer, Sena Bademli, İlay Kadiroğlu, Ekin Deniz Savrum, Seda Özkan, Süheyla 

Oğuz, Ayşenur Gidergi, Dilara Sağlam, Aleyna Melek Sert, Mizgin Tekdal, Hazal Sürkit, Zekiye 

Elif Yıldız. 

• Kadın cinayetlerini protesto etmek için 6 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 

yapılan eylem sonrasında dağılan gruba müdahale eden polis 1 kişiyi atılan sloganları gerekçe 

göstererek gözaltına aldı. 
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1.4 ÖĞRENCİ EYLEMLERİNE YÖNELİK MÜDAHALELER: 

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından Melih Bulu’nun rektör olarak atanması, 

istifasının ardından bu kez Naci İnci’nin yine Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına yönelik 

protestolar yılın ikinci dört ayında da devam etti.  

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında öğrenciler tarafından kampus içinde yapılan 3 

eyleme polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti; kampus dışında yapılan 1 eyleme yönelik 

polis müdahalesinde 1’i gazeteci 9 kişi gözaltına aldı. Ayrıca rektör ataması ile ilgili pankart asan 2 

kişi gözaltına alındı. 

• 31 Mayıs 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörü 

protesto etmek için üniversitenin Güney Kampusu’nda çadır nöbeti eylemi yapan öğrencilere 

polis ve özel güvenlik birimleri müdahale etti. Müdahale sonucu gözaltına alınan olmazken, 

öğrencilerin zorla kampustan çıkarıldığı öğrenildi. 

• 31 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da bulunan Medeniyet Üniversitesi’nin kapısına “Bulu’dan 

Boğaziçi’ne rektör Medeniyet’e hoca olmaz!” yazılı pankart asan 2 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi. 

• Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanmasının altıncı ayı nedeniyle 2 

Temmuz 2021 tarihinde üniversite kampüsü içinde etkinlik düzenleyen ve geceyi kampüste 

geçiren üniversite öğrencileri Rektörlük’ün üniversiteyi ‘güvenlik ve sağlık riskleri’ 

gerekçesiyle 5 Temmuz 2021 saat 07.00’de kapatma kararının üzerine 3 Temmuz 2021 

tarihinde polis ve özel güvenlik tarafından fiziksel şiddet kullanılarak kampüs dışına çıkarıldı. 

• 3 Temmuz 2021 tarihinde bu kararı ve öğrencilerin kampüsten çıkarılmasını protesto etmek 

için kampüs kapısında yapılan eyleme polis müdahale etti ve eyleme katılanları kapının 

önünden uzaklaştırdı. Polisin ayrıca 2 akademisyenin kampüse girmesine izin vermediği 

öğrenildi. 

• Naci İnci’nin Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını 

protesto etmek için 23 Ağustos 2021 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sarıyer ilçe 

binası önünde yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 1’i gazeteci (Ozan Acıdere) 9 

kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı.  

1.5 İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN EYLEMLERİNE YÖNELİK MÜDAHALELER: 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında işçi ve emekçiler tarafından yapılan en az 10 

eyleme polis müdahale etti, 4 eylem ise engellendi. Bu müdahalelerde 38 kişi fiziksel şiddet 

kullanılarak gözaltına alındı, en az 7 kişi yaralandı. 

• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili Ankara Tabip Odası tarafından 3 Haziran 2021 

tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılmak istenen basın 

açıklamasına polis tarafından izin verilmedi. 

• Sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Dilbent Türker ile Tüm Otomotiv ve Metal 

İşçileri Sendikası (TOMİS)  temsilcisi Onur Eyidoğan 30 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un 

Fatih ilçesindeki Unkapanı Sosyal Güvenlik Kurumu kapısına kendilerini zincirlediler. Zinciri 

kıran polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin ayrıca gazetecilerin çekim yapmasına engel olduğu 

ve 1 gazeteciye ait basın kartına bir süre el koyduğu öğrenildi. 
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• Dilbent Türker’in 31 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde başlayacak Ankara 

yürüyüşüne polis müdahale etti. Müdahale sonucu Dilbent Türker ve TOMİS İstanbul 

temsilcisi Onur Eyidoğan gözaltına alındı. Gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle 

yapılan oturma eylemine de polis müdahale etti. Müdahale sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• 1 Ağustos 2021 tarihinde Ankara Yürüyüşü’ne İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde müdahale 

eden polis Dilbent Türker ve Onur Eyidoğan’ı gözaltına aldı. 2 kişi aynı gün içinde serbest 

bırakıldı. 

• 2 Ağustos 2021 tarihinde Ankara Yürüyüşü’ne İstanbul’un Kadıköy ilçesinde müdahale eden 

polis Dilbent Türker, Onur Eyidoğan ile Genç İşçi Derneği üyesi 3 kişiyi gözaltına aldı. 

• Dilbent Türker’in Ankara yürüyüşüne 3 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde 

polis müdahale etti. Müdahale sonucu Dilbent Türker ve TOMİS İstanbul temsilcisi Onur 

Eyidoğan ile Genç İşçi Derneği (GİDER) üyeleri Batuhan Çotur, Nazlı Şen ve Murat Yıldırım 

gözaltına alındı. 2 kişi (Batuhan Çotur ve Murat Yıldırım) savcılıktaki ifade işlemlerinin 

ardından, 3 kişi ise aynı gün içinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı 

şartıyla serbest bırakıldı. 

• Ankara yürüyüşüne 4 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesinde polis müdahale etti. 

Müdahale sonucu Dilbent Türker ve TOMİS İstanbul temsilcisi Onur Eyidoğan gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 2 kişi aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• Ankara yürüyüşünün 11. gününde, 10 Ağustos 2021 tarihinde Bolu’da polisin müdahale 

etmesi sonucu Dilbent Türker ve TOMİS İstanbul temsilcisi Onur Eyidoğan gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 2 kişi aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Sinbo işçileri tarafından 13 Ağustos 2021 

tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 14 

kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların isimleri: Dilbent Türker, Onur Eydoğan, 

Dilbirin Acar, Hasan Akman, Mustafa Feroğlu, Songül Doğan, Dilan Mollaahmetoğlu, Berhat 

Uzunay, Enes Sait Şahin, Enes Uğur Tekin, Doğuş Özdemir, Güney Akgün, Deniz Akbıyık ve 

İsmail Arıkan. 

• Tazminat hakları için Manisa’nın Soma ilçesinden Ankara’ya yürüyen maden işçilerinin önü 

Ankara girişinde polis tarafından kesildi. Ankara’ya girmesine izin verilmeyen işçilerin 

bulundukları yerde oturma eylemi yaptığı öğrenildi. 

• Tazminat hakları için Manisa’nın Soma ilçesinden Ankara’ya yaptıkları yürüyüş Ankara 

girişinde engellenen maden işçilerinin 8 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne yapmak istedikleri yürüyüşe polis tarafından izin verilmedi. Yürüyüşe izin 

verilmemesi üzerine işçilerin bulundukları yerde yaptıkları oturma eylemine devam ettikleri 

öğrenildi. 

• 10 Temmuz 2021 tarihinde Bursa’da sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işlerine son verilen 

Destek Otomotiv işçilerinin fabrika önünde ve içinde başladığı eyleme polis müdahale etti. 

Müdahale sonucu 7 işçinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

• 12 Temmuz 2021 tarihinde sendika üyesi oldukları gerekçesiyle Pegasus Hava Yolları 

tarafından işten çıkarılan işçilerin şirketin İstanbul’da bulunan genel merkezinde yapmak 
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istediği eyleme polis tarafından izin verilmedi. Polisin müdahalesi sonucu aralarında sendika 

yöneticilerinin olduğu işçiler binadan çıkartıldı. 

• 4 Ağustos 2021 tarihinde Ankara Şehir Hastanesi’nde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası (SES) yöneticileri tarafından bildiri dağıtılmasına özel güvenlik birimleri tarafından 

izin verilmedi. 

• 5 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi önünde Eğitim Sen 6 Nolu Şube 

tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından izin verilmedi. Polisin 

engellemesi üzerine basın açıklaması kampus içindeki sendika temsilciliği önünde yapıldı. 

1.6 ÇEVRE VE KENT HAKKI EYLEMLERİNE YÖNELİK MÜDAHALELER: 

Çevre ve kent hakkına ilişkin 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmak istenen 9 

eyleme müdahale edildi, en az 99 kişi işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı.  

• 1 Mayıs 2021 tarihinde Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen 

taş ocağına engel olmak için yapılan doğa nöbetine katılmak isteyen 5 kişi jandarma 

tarafından gözaltına alındı ve aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Gözaltına alınan kişilerin telefonlarına el konulduğu ve müdahaleye ait görüntülerin silindiği 

öğrenildi. 

• 3 Mayıs 2021 tarihinde Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen 

taş ocağına engel olmak için yapılan doğa nöbetine katılmak isteyen 1 kişi jandarma 

tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ismi öğrenilemedi. 

• 6 Mayıs 2021 tarihinde Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen 

taş ocağına karşı tutulan doğa nöbetine yönelik baskıları protesto etmek için Cengiz 

Holding’in İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki binası önünde Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve 

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri tarafından yapılan basın 

açıklamasına müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde 

polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taş ocağına karşı 

Gençlik Hareketi Koordinasyonu üyeleri tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde Cengiz Holding’in 

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan binası önünde yapılan basın açıklamasına müdahale 

eden polis 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polisteki ifade işlemlerin ardından aynı 

gün içinde serbest bırakıldı. 

• 25 Mayıs 2021 tarihinde Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen 

taş ocağına engel olmak için yapılan doğa nöbetine müdahale eden jandarma 2 kişiyi (Ömer 

Tuncer ve Yüksel Fazlıoğlu) gözaltına aldı. 

• 27 Mayıs 2021 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı mahallesinde yapılmak 

istenen taş ocağını protesto edenlere jandarma ve korucular havaya ateş ederek müdahale 

etti. Müdahale sırasında 4 kişinin gözaltına alındığı ve aynı gün içinde serbest bırakıldığı 

öğrenildi. 

• 9 Haziran 2021 tarihinde Maraş’a bağlı Çöçelli köyüne yapılmak istenen biyokütle enerji 

santralini protesto eden köylülere jandarma biber gazı ile müdahale ettiği öğrenildi. Müdahale 

sonucu gözaltına alınan olmadığı öğrenildi. 
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• 9 Ağustos 2021 tarihinde Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanında ağaç kesilmesine 

engel olmak için nöbet eylemi yapanlara müdahale eden jandarma bu kişileri zor kullanarak 

eylem alanından çıkardı. 

• 14 Ağustos 2021 tarihinde Bitlis’te bulunan yaklaşık 700 binanın riskli alan kararı gerekçe 

gösterilerek boşaltılmak istenmesine karşı çıkanlara plastik mermi ve gaz bombası ile 

müdahale eden polis 70 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Müdahale sırasında 

yaralananların da olduğu öğrenildi. 

  

1.7. ŞENYAŞAR AİLESİNİN ADALET NÖBETİNE YÖNELİK MÜDAHALELER: 

14 Haziran 2018 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız ve 

korumaları ile esnaf arasında yaşanan tartışma sonucunda 4 kişi (Mehmet Yılmaz, Esvet Şenyaşar ve 

oğulları Celal Şenyaşar ile Adil Şenyaşar) yaşamını yitirmiş, 9 kişi ise yaralanmıştı. Yaralılardan Fadıl 

Şenyaşar 17 Haziran 2018 tarihinde hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınarak 

tutuklanmış, Enver Yıldız ise 18 Eylül 2019 tarihinde Urfa Adliyesi’nde gözaltına alınarak 

tutuklanmıştı. Emine Şenyaşar ile olayda yaralanan Ferit Şenyaşar’ın da aralarında olduğu, 2’si 

tutuklu 13 kişi hakkında dava açılmıştı.  

Şenyaşar ailesi 8 Mart 2021 tarihinde Urfa Adliyesi önünde adalet nöbetine başladı. 1 Mayıs – 

31 Ağustos 2021 tarihleri arasında adalet nöbetine polis 3 kez müdahale etti, 4 kişiyi gözaltına aldı.  

• Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar, Urfa Adliyesi önünde yaptıkları adalet nöbeti eylemine 18 

Mayıs 2021 tarihinde HDP heyetinin ziyareti öncesinde müdahale eden polis tarafından 

fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar’ın gözaltına 

alınması üzerine adalet nöbeti, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da olduğu 

HDP heyeti tarafından gerçekleştirildi. Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar aynı gün ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 22 Haziran 2021 tarihinde Emine Şenyaşar’ın Urfa Adliyesi önünde yaptığı adalet nöbeti 

eylemine polis, “adliye bahçesinde oturma ve ayakta durmanın yasak olduğu” gerekçesi ile 

müdahale etti. Müdahale sonucu bayılan Emine Şenyaşar’ın daha sonra reddetmesine 

rağmen zorla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Müdahale sırasında 1 gazetecinin de polisin 

fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve zor kullanılarak adliye binasının bahçesinden çıkartıldığı 

öğrenildi. 

• Emine Şenyaşar ile Ferit Şenyaşar, Urfa Adliyesi önünde yaptıkları adalet nöbeti eylemine 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak ziyaret 

öncesinde gözaltına alındı. 2 kişi aynı gün içinde ifade işlemlerinden sonra serbest bırakıldı. 

1.8. 1 MAYIS KUTLAMALARINA YÖNELİK MÜDAHALELER: 

2021 yılında 1 Mayıs’ı kutlamak için 6 ilde yapılan en az 16 eyleme polis müdahale etti, bu 

müdahalelerde 354 kişi işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı. En az 1 kişi yaralandı, gözaltına 

alınanların 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca İstanbul’da yapılan eylemlerde gözaltına 

alınan 255 kişiye toplam 888 bin TL idari para cezası verildi. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesinden Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba 

müdahale eden polis 21 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Müdahale esnasında 
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polis gazetecilerin görüntü almasına engel oldu. Gözaltına alınanlar 8’i adli kontrol şartıyla 

olmak üzere serbest bırakıldı. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde Taksim Meydanı’na yürümek isteyen Emekçi Hareket Partisi (EHP) 

üyelerine müdahale eden polis aralarında Parti Sözcüsü Özge Akman’ın da olduğu 20 parti 

üyesi gözaltına alındı. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde Taksim Meydanı’na yürümek isteyen Birleşik Mücadele Güçleri 

üyelerine polis müdahale etti. 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

• Taksim’de Devrim Hareketi üyesi 10 kişi gözaltına alındı. 

• Mecidiyeköy’de SODAP üyesi 19 kişi gözaltına alındı. 

• Taksim Meydanı çevresindeki müdahaleler sırasında gazetecilerin görüntü almasına Emniyet 

Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan genelge gerekçe gösterilerek 

engel olunduğu öğrenildi. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Birleşik Mücadele Güçleri tarafından 

yapılan eyleme müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı. 

• İstanbul genelindeki eylemlerde gözaltına alınan toplam 255 kişi 9’u adli kontrol şartıyla 

olmak üzere serbest bırakıldı. 

• 3 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, 1 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da 

yapılan eylemlerde gözaltına alınan 255 kişiye toplam 888 bin TL idari para cezası verildiği 

öğrenildi. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’daki Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yapılan eyleme müdahale eden 

polis Öğrenci Kolektifleri üyesi 8 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 

• Kızılay Meydanı’na doğru yürümek isteyen Devrimci Anarşist Federasyon üyesi 3 kişi polis 

tarafından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 

• Kızılay Meydanı’na doğru yürümek isteyen EHP üyelerine müdahale eden polis 7 kişiyi 

gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldı. Müdahale sırasında polisin 

Yol TV muhabirinin çekim yapmasına engel olduğu öğrenildi. 

• Ankara’nın Mamak ilçesinde yapılan eyleme müdahale eden polis aralarında haber takibi 

yapan Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Ceylan Şahinli’nin de olduğu 5 kişiyi gözaltına 

aldı. 

• Ankara genelindeki eylemlerde toplam 41 kişinin gözaltına alındığı ve aynı gün içinde serbest 

bırakıldığı öğrenildi. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde 1 Mayıs İnisiyatifi tarafından yapılan eyleme 

müdahale eden polis 10 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 

• İzmir’in Bornova ilçesinde bir binanın çatısına çıkıp pankart açan 2 kişi polis tarafından 

gözaltına alındı. 

• İzmir’in Buca ilçesinde 1 Mayıs İnisiyatifi tarafından yapılan eyleme müdahale eden polis 10 

kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde Antalya’da yapılan eyleme müdahale eden polis Halkevi üyesi 4 kişiyi 

gözaltına aldı. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde Trabzon’da Halkevi ve Öğrenci Kolektifleri tarafından yapılan eyleme 

müdahale eden polis 12 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Müdahale sırasında 
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Halkevleri genel yürütme kurulu üyesi Berna Demirtaş’ın gözünden yaralandığı öğrenildi. 

Gözaltına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• 1 Mayıs 2021 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinde 1 Mayıs eylemine katılacakları iddiasıyla 

aralarında Halkevleri, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Umut-Sen üyelerinin de olduğu en az 20 

kişi evlerinin önünde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde 

serbest bırakıldı. 

1.9. SİYASİ PARTİLERİN EYLEMLERİNE MÜDAHALELER: 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında siyasi partiler tarafından yapılmak istenen, 

yukarıda belirttiğimiz kapsamlar dışında kalan eylem ve etkinliklerin en az 9’una müdahale edildi, en 

az 4 etkinlik engellendi. Bu müdahalelerde en az 89 kişi gözaltına alındı, en az 1 kişi yaralandı. 11 

kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı. 

• 26 Mayıs 2021 tarihinde Adana’da Sedat Peker’in videolarında gündeme gelen iddialarla ilgili 

Adana Demokrasi Güçleri ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) tarafından yapılmak istenen 2 

ayrı basın açıklamasına valiliğin yasaklama kararını gerekçe gösteren polis tarafından izin 

verilmedi. 

• Aynı gerekçe ile Adana’da Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerinin bildiri dağıtmasına da polis 

tarafından izin verilmedi. 

• 5 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Emek Partisi (EMEP), Halkların 

Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkevleri ve Toplumsal Özgürlük Partisi 

(TÖP) tarafından yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 35 kişiyi fiziksel şiddet 

kullanarak gözaltına aldı. Müdahale sırasında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile HDP 

İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun da polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

Gözaltına alınanlar aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 11 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Sedat Peker tarafından yayınlanan 

videolarda gündeme gelen iddialarla ilgili olarak Devrimci Parti tarafından yapılan basın 

açıklamasına müdahale eden polis 10 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. HDP 

İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun da polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

Müdahale sırasında bir kişinin gözünden yaralandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar 12 Haziran 

2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 16 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Madenci Heykeli önünde 15-16 

Haziran İşçi Eylemleri ile ilgili HDP tarafından yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 

aralarında HDP Ankara İl Eş Başkanı Vezir Coşkun Parlak’ın da olduğu 6 kişiyi işkence ve kötü 

muameleyle gözaltına aldı. 

• HDP İzmir il binasına yönelik saldırıda Deniz Poyraz’ın öldürülmesiyle ilgili HDP üyeleri 

tarafından 23 Haziran 2021 tarihinde İzmir’de yapılan oturma eylemine polis biber gazı ve 

plastik mermi ile müdahale etti. Müdahale sonucu gözaltına alınan olmadığı öğrenildi. 

• İzmir’de HDP il binasına düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz ile ilgili 26 Haziran 2021 

tarihinde yapılan eylem ile ilgili olarak 29 Haziran 2021 tarihinde Van’da 10 kişi gözaltına 

alındı. Gözaltına alınanlar polisteki ifade işlemlerinin ardından aynı gün içinde serbest 

bırakıldı. 
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• 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir il binasına yönelik silahlı saldırıyı ve saldırıda Deniz 

Poyraz’ın öldürülmesini protesto etmek için aynı gün İstanbul’da düzenlenen oturma 

eylemine yönelik polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan 2 kişiden 1’i (HDP Gençlik Meclisi 

üyesi Salih Karatay) 18 Haziran 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• Aynı gerekçe ile 19 Haziran 2021 tarihinde Batman’da yapılan basın açıklamasına yönelik 

polis müdahalesinde 16 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında HDP milletvekillerinin de 

fiziksel şiddete maruz kaldığı ve Batman Belediye Eş Başkanı Mehmet Demir’in fiziksel şiddet 

kullanılarak ve yere yatırılıp ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına 

alınanlar aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına 

alınanların isimleri: Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, TJA 

Batman Sözcüsü Gülistan Sönük, HDP İl Eş Başkanı Fatma Ablay, HDP Kozluk İlçe Eş Başkanı 

Ömer Emen, HDP il yöneticileri Emin Şahin, Mecit Çeken, Hüseyin Akman, HDP Gençlik Meclisi 

Üyeleri Ümit Akbıyık, Şakir Can, Belediye Encümeni Şirin Şen, Kozluk ilçe yöneticisi Halide 

Altuboğa, HDP Batman merkez ilçe yöneticileri Mehmet Eren, Eşref Büyüktop, HDP üyesi 

Halise Kaya, Tufan Ekinci. 

• Aynı gerekçe ile 19 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Güvenpark’ta 

yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti ve 5 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 

aldı. 4 kişi (Ertürk Soysal, Murat Can Çoban, Çetin Karakaya ve Rıfat Savaş Turhan) aynı gün 

içinde serbest bırakıldı. 1 kişi (Ozan Deniz Ödemiş) hakkında açılan bir soruşturma gerekçe 

gösterilerek savcılığa sevk edildi. 

• HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal 

kararına rağmen tahliye edilmemesini protesto etmek için HDP tarafından Sincan Cezaevi 

Kampusu önünde yapılan adalet nöbeti eylemine polis müdahale etti. Müdahale sırasında 

gazetecilerin de polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve kimi gazetecilerin ekipmanlarına 

polis tarafından el konulduğu öğrenildi. Müdahale sonucu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu 

Salih Gergerlioğlu, Bahadır Demircan, Ali İmran Daşkaya ve Melek Çetinkaya ile Artı TV 

kameramanı Nazım Fayık fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Artı 

TV kameramanı Nazım Fayık adli kontrol şartıyla olmak üzere aynı gün içinde serbest 

bırakıldı. 

• 18 Ağustos 2021 tarihinde aralarında HDP heyeti tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 

yapılmak istenen esnaf ziyaretine izin vermeyen polisin heyetin etrafını kalkanlarla çevirdiği 

öğrenildi. 

 

1.10. DİĞER EYLEM VE ETKİNLİKLERE MÜDAHALELER: 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmak istenen, anma, basın açıklaması, 

protesto eylemi gibi diğer etkinliklere en az 41 kez müdahale edildi, 5 etkinlik engellendi. 5’i çocuk 

418 kişi gözaltına alındı, en az 8 kişi yaralandı. 19 kişi tutuklandı, Gözaltına alınan 60 kişi adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldı. 

• 3 Mayıs 2021 tarihinde Antep’teki çeşitli camilerde Furkan Vakfı üyeleri tarafından yapılan 

“itikaf” ibadetine müdahale eden polis toplam 56 kişiyi, Manisa’daki camilerde ise 10 kişiyi 
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fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Müdahale sırasında polisin cami içinde biber gazı 

sıktığı bildirildi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şahısların camiden çıkmama konusunda 

direnmeleri üzerine şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya 

karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı 

ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır” diyen 

Antep Valiliği, ayrıca cami içinde biber gazı sıkan personelin açığa alındığını ve hakkında adli 

ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti. 

• 4 Mayıs 2021 tarihinde Mersin’de ve Adana’daki çeşitli camilerde yapılan “itikaf” ibadetine de 

polis tarafından müdahale edildi. Müdahaleler sonucu aralarında Furkan Vakfı Kurucu Başkanı 

Alparslan Kuytul’un da olduğu çok sayıda kişi fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan bazı kişilere ters kelepçe takıldığı bildirildi. Gözaltıları protesto etmek için 

Alparslan Kuytul’un Adana’daki evinin önünde toplananlar da polis müdahalesi sonucu fiziksel 

şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Adana’da müvekkilleri ile görüşmek üzere Emniyet 

Müdürlüğü’ne giden bir avukatın polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Yakınları 

gözaltına alınanların Adana Emniyet Müdürlüğü önünde toplanması üzerine polisin gruba 

müdahale ettiği ve bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi. 4 Mayıs 2021 tarihinde camilerde, 

Alparslan Kuytul’un evi önünde ve Emniyet Müdürlüğü önünde toplam kaç kişinin gözaltına 

alındığı ve isimleri öğrenilemedi. 

• 5 Mayıs 2021 tarihinde Urfa’daki 2 ayrı camide Furkan Vakfı üyeleri tarafından yapılan “itikaf” 

ibadetine müdahale eden polis toplam 10 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 

• 4 Mayıs 2021 tarihinde Adana’daki camilerde Furkan Vakfı üyeleri tarafından yapılan “itikaf” 

ibadetine yönelik polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan ve aralarında Furkan Vakfı Kurucu 

Genel Başkanı Alparslan Kuytul’un da olduğu 4 kişi 8 Mayıs 2021 tarihinde sevk edildikleri 

mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• Müzisyen Ethem Tüzer, Covid-19 salgını sırasında intihar eden müzisyenler ile ilgili 17 Mayıs 

2021 tarihinde Batman Valiliği önünde yaptığı eyleme müdahale eden polis tarafından 

gözaltına alındı. Ethem Tüzer, aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 

bırakıldı. 

• 17 Mayıs 2021 tarihinde Mersin’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda 

bulunan bir kişinin Mersin Adliyesi önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis 

tarafından izin verilmedi. 

• 18 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Birleşik Gençlik Meclisleri (BGM) 

tarafından İbrahim Kaypakkaya’yı anmak için yapılan basın açıklamasına müdahale eden 

polis 15 kişiyi gözaltına aldı. Polisin gazetecilerin görüntü almasını da engellediği öğrenildi. 

• 19 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümünde yapılan 

anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı 26 Mayıs 2021 tarihinde sevk 

edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest 

bırakıldı. Tutuklanan kişilerin isimleri: Arzu Özdemir, Celal Koç, Samed Karaca, Bedirhan 

Özcan, Ünal Yiğit, İsmail Tepeli. 

• 21 Temmuz 2020 tarihinde bisiklet sürerken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 

Umut Gündüz ile ilgili ailesi tarafından 19 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanlığı 

önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından izin verilmedi. 
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• Birleşik Gençlik Meclisleri (BGM), Kaldıraç ve Sosyalist Öğrenci Hareketi tarafından İsrail’in 

Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yapılmak 

istenen basın açıklamasına müdahale eden polis 15 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 

aldı. Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi. 

• 20 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesindeki Tekmezar Parkı’nda, İbrahim 

Kaypakkaya için yapılan anmaya müdahale eden polis 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 

alınan kişilerin evlerinin de polis tarafından basıldığı bildirildi. 13 kişi, 26 Mayıs 2021 tarihinde 

sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 25 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da AKP İl Başkanlığı önünde Halkevleri üyeleri tarafından 

yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişi aynı gün içinde 

polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 27 Mayıs 2021 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinde yaş çaya uygulanan kota ve kontenjan 

uygulamasını protesto etmek için Çaykur Müdürlüğü’ne yürüyüş yapmak isteyenlere 

müdahale eden polis 32 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında 2 kişinin yaralandığı 

öğrenildi. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• 28 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde Gençlik 

Meclisleri tarafından, Sedat Peker’in açıklamaları ile ilgili yapılan basın açıklamasına 

müdahale eden polis 2 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 

• 31 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü 

dolayısıyla yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 13 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak 

gözaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi. 

• Aynı gerekçe ile İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Makine Mühendisleri Odası önünde 

yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından kaymakamlığın yasaklama kararı 

gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Polis ayrıca İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde 

Kayıplar Haftası için basın açıklamasına katılanların Makine Mühendisleri Odası önündeki 

basın açıklamasına katılmak üzere yürümesine de izin vermedi. 

• 1 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Güvenpark’ta Gezi Parkı 

eylemleri sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ü anmak için 

yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale eden polis 9 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak 

gözaltına aldı. 9 kişi 2 Haziran 2021 tarihinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 

bırakıldı. 

• Gözaltına alınan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üye ve yöneticileri ile 

ilgili 1 Haziran 2021 tarihinde Ankara Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına 

polis tarafından izin verilmedi. 

• 7 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenecek Kürtçe Dil Mitingi polis tarafından 

engellendi. Mitinge katılmak üzere toplanan gruplara yönelik polis müdahalesi sonucu 1 

kişinin yaralandığı öğrenildi. Müdahaleler sırasında gözaltına alınan olmadığı bildirildi. 

• 8 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 2 çocuğun cinsel saldırıya uğramasını 

protesto eden gruba polis havaya ateş ederek müdahale etti. Müdahale sonucu gözaltına 

alınan olmadığı öğrenildi. 

• 9 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı’nda Sedat Peker’in 

sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarında gündeme gelen iddialarla ilgili yapılan basın 
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açıklamasına müdahale eden polis 26 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına 

alınanlar aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 15 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da milletvekilleri ile görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne (TBMM) giden 3 kişi (Nursel Tanrıverdi, Merve Demirel ve Muhammet Yıldız) ‘2911 

Sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet’ gerekçesiyle TBMM kapısında gözaltına aldı. 

Gözaltına alınanlar aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan ve 301 

madencinin ölümüne yol açan iş cinayeti ile ilgili açılan davada verilen kararı protesto etmek 

için 16 Haziran 2021 tarihinde İzmir’de bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde 

Öğrenci Kolektifleri tarafından yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 3 kişiyi 

gözaltına aldı. Polis daha sonra çevrede bulunan başka bir kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına 

alınan 4 kişi aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli 

olacak “normalleşme kararları” arasında duyurulan ve mekânlarda saat 24’ten sonra müziği 

yasaklayan kararı protesto etmek için 22 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Kadıköy 

ilçesinde verilen sokak konserine müdahale eden polis konseri veren sanatçıyı ve 6 kişiyi 

gözaltına aldı. 7 kişi aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Dikmen Ahmet Arif Parkı’nda Suruç 

Katliamı’nın altıncı yıldönümü ile ilgili bildiri dağıtanlara müdahale eden polis 5 kişiyi fiziksel 

şiddet kullanarak gözaltına aldı. Müdahale sırasında polisin havaya 10 el ateş ettiği öğrenildi. 

Basında yer alan haberlerde polisin bildiri dağıtanları “Sizin kafanıza sıkmak lazım ama bunu 

yapamıyorum şimdilik” diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanların götürüldüğü 

hastanenin önüne giden 4 kişinin de polis tarafından GBT uygulaması yapıldıktan sonra 

gözaltına alındığı öğrenildi. 9 kişi 5 Temmuz 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 

tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 8 Temmuz 2021 tarihinde Mardin’in Derik ilçesine bağlı Anıtlı kırsal mahallesinde sulama 

kuyularına elektrik sağlayan trafoların Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri tarafından 

sökülmesini protesto edenlere jandarma biber gazı ve havaya ateş ederek müdahale etti. 

Müdahale sonucu gözaltına alınan olmadığı öğrenildi. 

•  “Suruç için adalet, herkes için adalet” kampanyası kapsamında 9 Temmuz 2021 tarihinde 

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde belediye binası önünde gerçekleştirilen basın açıklaması 

sonrasında Ankara’ya yürümek isteyen Suruç Aileleri İnisiyatifi üyelerine müdahale eden polis 

5 kişiyi (Volkan Uyar, Ümmühan Özdemir, Yaren Tuncer, Emrah Topaloğlu, Mustafa Kazak) 

gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• Suruç Katliamı ile ilgili ESP ve SGDF üyeleri tarafından 10 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’un 

Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde yapılan yürüyüşe müdahale eden polis 6 kişiyi 

fiziksel şiddet kullanarak ve ters kelepçeleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi aynı 

gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin ise başka bir 

soruşturma kapsamında halen gözaltında olduğu öğrenildi. 

• Suruç Aileleri İnisiyatifi tarafından 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak anma 

öncesinde eyleme katılacakların aracını durduran polis araçtan çıkanlara biber gazı ile 

müdahale etti. Müdahale sonucu 13 kişi fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 13 kişi 



 45 

aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan Yaren 

Tuncer basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Darp edilirken bir pet şişede bulunan 

gazlı su suratıma doğru atıldı. Sol gözüm tamamen gazlı suyla doldu ve bir süre göremedim. 

Bu sırada yerde sürüklendim, tekmelendim, cinsiyetçi küfürlerle araca fırlatıldım (…) 

Saçlarımı çekmeye, tekme atmaya devam etti. Bir tanesi boğazıma sarıldı ve koluyla beni 

boğmaya başladı. ‘Nefes alamıyorum’ dediğimde daha da çok boğazımı sıktı ve cinsiyetçi 

küfür etmeye devam etti. Bir noktadan sonra dizlerim çözüldü, bu sırada boğazımı sıkmayı 

bıraktı araçtan çıkarıp, başka bir gözaltı aracına darp edilerek işkenceyle bindirildim.” 

• 20 Temmuz 2015 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 

yaşamını yitiren 33 kişiyi anmak için 18 Temmuz 2021 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesinde 

yapılan etkinliğe müdahale eden polis 19 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan kişiler aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına 

alınanların isimleri: Ayşe Bezeğiş, Elif Kesen, Onur Yoldaş Mete, Cihan Azizoğlu, Mutlu 

Özşimşek, Ali Baskın, Hüseyin Para, Canser Dayanır, Serhat Yaman, Recep Koltuk, Ulaş Can 

Taylan Argüç, Barış Bozkurt, Hüseyin Emun, Recep Körlük, Berk Alıcı, Selahattin Burnaz, 

Bülent Sunar, Esat Kaya, Yalçın Emun. 

• Aynı gerekçeyle 20 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da Güvenpark’ta yapılan anmaya 

müdahale eden polis 23 kişiyi işkence ve kötü muameleyle gözaltına aldı. Polis müdahalesi 

sonucunda Ertürk Soysal’ın başından yaralandığı, Zeynep Ülger’in kolunun kırıldığı, Emir 

Parlak’ın ise burnunun çatladığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerden Ertürk Soysal maruz 

kaldığı işkence ve kötü muameleye dair şunları belirtti: “Arkamdan darbe aldığım için vuranın 

yüzünü göremedim. Telsizle vurdukları an yere düştüm, kafam kanamaya başladı. O ana dair 

videoyu da izledim. Başımın kanadığı net şekilde görülüyor. Bu esnada 3-4 polis geldi, 

yerdeyken beni tekmelemeye başladı. Ters kelepçeli şekilde gözaltı aracına bindirildim. Daha 

sonra araçta beklettiler, hastaneye getirildiğimde durumunum acil olmasına rağmen 

beklettiler”. Gözaltına alınan Emir Parlak ise şunları ifade etti: “Konur sokakta toplandık. 

Yürüyüşe geçtiğimiz esnada polisin ağır saldırısına maruz kaldık, birçoğumuz yerlerde 

tekmelendik, sürüklendik, dizleriyle boğazımıza, sırtımıza basıldı. Bu saldırı kelepçelendikten 

sonra bindirildiğimiz otobüslerde devam etti”. Gözaltına alınanlar ifade işlemlerinin ardından 

21 Temmuz 2021 tarihinde serbest bırakıldı. 

• Aynı gerekçeyle İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 20 Temmuz 2021 tarihinde yapılan anmaya 

müdahale eden polis 10 kişiyi işkence ve kötü muameleyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 

aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• Aynı gerekçeyle İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 20 Temmuz 2021 tarihinde yapılan anmaya 

müdahale eden polis 5’i çocuk 62 kişiyi işkence ve kötü muameleyle gözaltına aldı. Gözaltına 

alınanların götürüldükleri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de işkence ve kötü 

muameleye maruz kaldıkları, daha sonra götürüldükleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne 

gelen avukatlarla görüşmelerine izin verilmediği öğrenildi. Polisin plastik mermi kullandığı 

müdahale sırasında gazeteciler Emre Orman, Fatoş Erdoğan ve Yasin Akgül yaralandı. Ayrıca 

polisin gazetecilerin görüntü almasını engellediği, kameralarına ve cep telefonlarına el 

koyarak kırdığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerden biri basında yer alan ifadelerinde şunları 

belirtti: “Kapalı bir alanda, 20 kişinin bulunduğu alanda, gözlerimize direk gaz sıkıldı. (…) 
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Küfürler ve hakaretlere maruz kaldık”. Bir diğer kişi ise şunları belirtti: “Gözaltı aracına 

götürülürken tekme tokat darbeleriyle işkenceye maruz kaldım. Araç içinde özellikle kadınlara 

erkek polisler saldırdı. Küfürler, tehditler, boğaz sıkmalar, yumruklar (…) Müdahale etmeye 

çalıştığımızda bize de işkence yapıldı. Polisin arkadaşlarıma yönelik işkencesine müdahale 

ettiğim için araçtan atıldım, kaskla kafama vuruldu, bayıldım. Bir süre baygın kaldım, baygın 

haldeyken çok sıkı bir şekilde ters kelepçe takıldı”. Gözaltına alınanlardan 50’si aynı gün 

içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 12 kişi (Vedat Çınar Altan, Can Papila, 

Eren Kaya, Mısra Sapan, Volkan Atmaca, Azad Aksoy, Atakan Polat, Sedef Özer, Rıdvan Salih 

Gezegen, Harun Kaya, Batuhan Çotur, Hasan Doğan) ise ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘polise mukavemet’ ve ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı 

organlarını alenen aşağılamak’ iddialarıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından 21 Temmuz 

2021 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 9 Temmuz 2021 tarihinde Adıyaman’da yapılan ev baskınlarında, Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın “yetki belgesi” almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı 

yasaklayan kanun teklifine yönelik protestolara katıldıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına 

alındı. Gözaltına alınanlardan 10’u 12 Temmuz 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 

tarafından ‘görevli memura görevini yaptırmama’, ‘yol kapatarak seyahat özgürlüğünü 

engelleme’ iddialarıyla tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 30 Temmuz 2021 tarihinde Konya’nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy mahallesinde 

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırıyı protesto etmek için 30 

Temmuz 2021 tarihinde Van’da yapılan eyleme müdahale eden polis 3 kişiyi gözaltına aldı. 

Müdahale sırasında Mesut Bor isimli kişinin omzunun çıktığı öğrenildi. 31 Temmuz 2021 

tarihinde Van’da yapılan ev baskınları sonrasında gözaltına alınanların sayısı 9’a çıktı. 

Gözaltına alınanların isimleri: HDP Parti Meclisi üyesi Hazal Karabey, Mesut Bor, Ferat Azan, 

Arjin Tuncer, Çetin Temel, Rojhat Duman, Rojin Varhan, Nurullah Pekbay ve Dilovan Duru. 

• Aynı gerekçe ile 31 Temmuz 2021 tarihinde yine Van’da yapılan ikinci bir eyleme de müdahale 

eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı. 

• Aynı gerekçe ile 31 Temmuz 2021 tarihinde Mardin’de yapılan eyleme müdahale eden polis 

3 kişiyi gözaltına aldı. 

• Aynı gerekçe ile 31 Temmuz 2021 tarihinde HDP tarafından İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 

düzenlenen protesto eylemi sonrasında dağılan gruplara Kasımpaşa mahallesinde ırkçı bir 

grubun saldırdığı öğrenildi. Saldırı sırasında aralarında gazeteciler Mehmet Enes Sezgin, Rojin 

Altay, Derya Saadet, Ceylan Bulut, Taylan Öztaş, Hayri Tunç’un olduğu çok sayıda kişinin 

yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrasında gazeteci Mehmet Enes Sezgin gözaltına alındı. 

Mehmet Enes Sezgin’in konulduğu polis aracında da fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi. 

Saldırı sonrasında gazeteci Taylan Öztaş’ın sağlık raporu almak üzere gittiği Taksim 

Hastanesi’nde ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 2’si gazeteci 

toplam 6 kişi 1 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 2’si (Taylan Öztaş 

ve Enes Sezgin) adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. 

• Aynı gerekçe ile 31 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye binasının 

önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis atılan sloganları gerekçe göstererek biber 
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gazı ile müdahale etti. Polisin daha sonra KESK Genel Merkezi ve HDP Ankara İl Binası önünde 

toplanan gruplara da aynı gerekçe ile müdahale ettiği öğrenildi. Müdahale sırasında 

Mezopotamya Ajansı muhabiri Delal Akyüz’ün polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve 

çektiği görüntülerin polis tarafından zorla silindiği öğrenildi. Müdahale sonucu gözaltına alınan 

olmadığı bildirildi. 

• 30 Temmuz 2021 tarihinde Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin 

yaşamını yitirdiği ırkçı saldırıyı protesto etmek için 2 Ağustos 2021 tarihinde Diyarbakır’da 

HDP, DTK, DBP, TJA tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından izin 

verilmedi. Basın açıklamasına polis tarafından izin verilmemesi üzerine, aralarında 

milletvekillerinin de olduğu grubun bulundukları yerde oturma eylemi yaptığı öğrenildi. 

• 30 Temmuz 2021 tarihinde Konya’nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy mahallesinde 

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırıyı protesto etmek için 30 

Temmuz 2021 tarihinde Van’da yapılan eylem gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü 

(Nurullah Pekbay, Dilovan Duru ve Rojhat Duman) 6 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri 

mahkeme tarafından ‘polise mukavemet’ iddiasıyla tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. 

• Konya’da 7 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırıyı protesto ettikleri gerekçesiyle 2 Ağustos 

2021 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alınan 4 kişi 6 Ağustos 2021 tarihinde polisteki ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan elektrik kesintisini protesto etmek için 

10 Ağustos 2021 tarihinde Urfa-Mardin karayolunu kapatan çitçilere müdahale eden polis 2 

kişiyi gözaltına aldı. 

• Elektrik kesintileri ve yüksek elektrik faturaları nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi 

(DEDAŞ) protesto etmek için 11 Ağustos 2021 tarihinde Urfa’nın Haliliye ilçesinde yapılan 

protesto gösterisi ile ilgili açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 18 kişinin ifade 

vermek için gittikleri Urfa İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltına alındıkları öğrenildi. 18 kişi, 

13 Ağustos 2021 tarihinde 13’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. 

• 11 Ağustos 2021 tarihinde Adana’da ırkçılık karşıtı bildiri dağıtan Birleşik Mücadele Güçleri 

(BMG) ve Birleşik Gençlik Meclisleri (BGM) üyelerine müdahale eden polis 5 kişiyi (Barış Kaya, 

Ömer Temel, Canser Dayanır, Taylan Çelik ve Hüseyin Emun) gözaltına aldı. Gözaltına 

alınanlar aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• Hatay’ın Samandağ ilçesinde evine yapılan polis baskını sırasında kalp krizi geçiren Edibe 

Özçelik’in 20 Ocak 2020 tarihinde yaşamını yitirmesi ile ilgili 22 Ağustos 2021 tarihinde Edibe 

Özçelik’in evi önünde yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 4 kişiyi (Merve 

Demirel, Ümit Özçelik, Can Kaba, Şura Başer) işkence ve kötü muamele ile gözaltına aldı. 

Gözaltına alınanlar 23 Ağustos 2021 tarihinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.. 

1.11. KOLLUK KUVVETLERİ TARAFINDAN İNDİRİLEN PANKART VE AFİŞLER: 

3 ilde ve 1 ilçede siyasi partiler tarafından binalarına asılan pankartlar, 1 ilde sendika binasına 

asılan pankart ve 1 ilde kadın örgütleri tarafından reklam panolarına asılan afişler olmak üzere, 

toplam 6 kez afiş ve pankartlara kolluk kuvvetleri tarafından müdahale edildi. 1 ilde HDP 

yöneticilerine parti binasına asılan pankart gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı. 
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• 30 Nisan 2021 tarihinde İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’na asılan “İşçiler 

1 Mayıs’ta soruyor, 128 milyar dolar nerede?” ve Devrimci İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube binasına asılan “Milyonlar 

aç, milyonlar işsiz, kahrolsun saray rejiminiz, nerede bu 128” yazılı pankartlar polis tarafından 

valilik yasağı gerekçe gösterilerek indirildi. 

• 29 Haziran 2021 tarihinde Van Kadın Platformu tarafından şehrin çeşitli yerlerindeki panolara 

asılan “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” afişlerinin “milli güvenliğe, ahlaka ve adaba aykırılık” 

gerekçesiyle Van Valiliği’nin talimatıyla polis tarafından indirildi. 

• 30 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, HDP İzmir il binasına düzenlenen 

saldırıda öldürülen Deniz Poyraz ile ilgili olarak HDP Çanakkale il binasına asılan “hesap 

vereceksiniz” pankartının polis tarafından indirilmek istendiği fakat buna parti yöneticileri 

tarafından izin verilmediği öğrenildi. Binada kimsenin olmadığı bir saate pankartı indiren 

polisin HDP yöneticisi 2 kişi hakkında ‘halkı kin ve nefret suçuna teşvik etme’ suçundan 

soruşturma açtığı bildirildi. 

• Konya’da 7 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırı ile ilgili Van’da HDP il ve İpekyolu ilçe binasına 

asılan pankartların 8 Ağustos 2021 tarihinde Van Cumhuriyet Savcılığı’nın kararı ile indirildiği 

öğrenildi. 

2. EYLEM VE ETKİNLİK YASAKLARI: 

2.1. YASAKLANAN ETKİNLİKLER: 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında aralarında İstanbul Onur Yürüyüşü’nün de olduğu 

3 etkinlik mülki idareler tarafından yasaklandı. 

• 26 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilecek olan Onur 

Yürüyüşü için yapılan başvuru İstanbul Valiliği tarafından “halkın huzur ve güvenliğinin, genel 

sağlığın ve genel ahlakın korunması ve olası şiddet ve terör olaylarının engellenmesi” 

gerekçesiyle 24 Haziran 2021 tarihinde reddedil. 

• Grup Yorum tarafından yayınlanacak internet konserinin 1 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak 

çekimlerinin Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararı ile yasaklandığı öğrenildi. 

• 20 Ağustos 2021 tarihinde Kızıltepe Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Covid-19 

salgınına karşı aşı çağrısı yapmak üzere Özgürlük Meydanı’nda yapılmak istenen etkinlik için 

Kızıltepe Kaymakamlığı’na yapılan başvurunun, Mardin Valiliği’nin kent genelindeki eylem ve 

etkinlikleri yasaklayan kararı gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi. 

2.2. MÜLKİ İDARE AMİRLİKLERİ TARAFINDAN EYLEM VE ETKİNLİKLERİN 
YASAKLANDIĞI İL VE İLÇELER 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 13 ilde ve 1 ilçede en kısası 6 en uzunu 30 gün 

süreyle olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 29 kez eylem ve etkinlikler yasaklandı. 

1 ilde üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 

bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her 

türlü etkinlikler 15 gün süreyle ertelendi. 

Eylem ve etkinliklerin yasaklandığı iller ve ilçeler ile yasaklama süreleri aşağıdaki gibidir: 
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• Ağrı Valiliği 21 Haziran 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde kapalı ve açık yer 

toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kamu kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları 

basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, 

eğlence, oyun temsili gösteri, broşür, bildiri dağıtımı afiş ve pankart asılması ve benzeri eylem 

ve etkinlikleri 18 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 15 gün süreyle yasakladı. 

• Aydın Valiliği 7 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde toplantı ve gösteri 

yürüyüş, miting, basın açıklaması, oturma eylemi, bildiri dağıtma, fotoğraf sergisi, açılış 

partisi, söyleşi, piknik, panel, konser, imza kampanyası, afiş pankart asma, protesto eylemi, 

şenlik, festival ve benzeri eylem ve etkinlikleri 7 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla 6 gün süreyle 

yasakladı. Yasaklama kararının 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılması planlanan Onur 

Yürüyüşü için Aydın Valiliği’ne yapılan başvuru sonrasında alındığı öğrenildi. 

• Bakırköy Kaymakamlığı 31 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile ilçe genelinde toplantı 

ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi ve benzeri eylem ve etkinlikleri 2 Eylül 

2021 itibarıyla 5 gün süreyle yasakladı. 

• Diyarbakır Valiliği 1 Haziran 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile İl Hıfzıssıhha Kurulu 

kararlarına göre “Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç 

olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil 

yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri” 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelediğini 

duyurdu. 

• Eskişehir Valiliği 31 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde toplanma ve 

toplanma teşebbüsünde bulunma, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri 

dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi ve benzeri eylem etkinlikleri 1 Eylül 2021 

itibarıyla 15 gün süreyle yasakladı. 

• Hakkari Valiliği 17 Mayıs, 1 Haziran, 16 Haziran, 1 Temmuz, 16 Temmuz, 31 Temmuz, 15 

Ağustos ve 30 Ağustos 2021 tarihlerinde olmak üzere il genelinde miting, açık yer toplantıları, 

gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek 

protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, halk toplantıları, ses-yayın 

araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın 

açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon 

uçurtmak, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, 

sinevizyon ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster 

asma ve benzeri eylem ve etkinlikleri 8 kez 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Bu 

kararlarla birlikte Hakkari’de 5 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik 

yasağı 466 güne uzatılmış oldu. 

• İzmir Valiliği 26 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde açık veya kapalı 

yerlerde miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır 

kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı ve broşür 

dağıtma, anma töreni, toplu karşılama ve benzeri eylem ve etkinlikleri 26 Mayıs 2021 

itibarıyla 7 gün süreyle yasakladı. 

• Mardin Valiliği 6 Haziran 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile toplantı ve gösteri yürüyüşü, el 

ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma açık ve 
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kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza 

kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi ve benzeri eylem ve etkinlikleri 6 Haziran 2021 

itibarıyla 30 gün süreyle yasakladı. Valilik il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava 

toplantılarını 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 15 gün süreyle yasakladı. Basın açıklaması, el 

ilanı ve bildiri dağıtma, afiş ve poster asma, meşale yakma ve taşıma, açlık grevi, oturma 

eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi vb. eylem ve etkinlikleri 

bu süre içinde mülki idare amirinin iznine bağlandı. 

• Muş Valiliği 12 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde miting, açık yer 

toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak 

yapılabilecek protesto ve yürüyüş, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile 

yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza 

toplama konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, 

afiş/poster asma, sticker yapıştırma, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı ve benzeri eylem 

ve etkinlikleri 13 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla 15 gün süreyle yasakladı. 

• Osmaniye Valiliği 13 Haziran 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde miting, kapalı 

ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, 

oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri eylem ve etkinlikleri 13 Haziran 

2021 itibarıyla 15 gün süreyle yasakladı. 

• Rize Valiliği 17 Mayıs ve 1 Haziran 2021 tarihlerinde, İkizdere ilçesinde yürüyüş, protesto 

eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, açık ve kapalı yer toplantısı 

yapma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, 

şenlik ve miting düzenleme, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve poster asma, toplu 

karşılama ve uğurlama, basın açıklaması yapma ve benzeri eylem ve etkinlikleri 2 kez 15 gün 

süreyle yasakladı.  

• Siirt Valiliği 4 Haziran ve 19 Temmuz 2021 tarihlerinde olmak üzere miting, kapalı ve açık 

yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma 

eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri eylem ve etkinlikleri 2 kez 15 gün süreyle 

yasakladı.  

• Şırnak Valiliği 12 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde her türlü açık yer 

toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum 

ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, 

çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, 

konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri eylem ve etkinlikleri 14 Ağustos 2021 

itibarıyla 15 gün süreyle yasakladı. 

• Tunceli Valiliği 16 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde basın açıklaması, 

toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık/kapalı hava toplantısı, protesto eylemi, oturma 

eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür 

dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon 

gösterimi ve benzeri eylem ve etkinliklerin 16 Temmuz 2021 itibarıyla 30 gün süreyle 

yasaklandığını duyurdu. 

• Van Valiliği 4 Mayıs, 19 Mayıs, 3 Haziran, 18 Haziran, 3 Temmuz, 18 Temmuz, 2 Ağustos, 17 

Ağustos 2021 tarihlerinde olmak üzere il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava 
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toplantılarını 8 kez 15 gün süreyle yasakladı. Valilik basın açıklaması, oturma eylemi ve anket 

yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür 

ve el ilanı dağıtılması gibi etkinlikleri ise mülki idarenin iznine bağladı. Bu kararlar ile Van’da 

21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz 1744 güne 

uzatılmış oldu. 

3. TOPLANTI VE GÖSTERİLERE KATILDIKLARI İÇİN YARGILANAN KİŞİLER: 

Çeşitli toplantı ve gösterilere katıldıkları için 208 kişinin, haklarında açılan 12 davada 

yargılanmalarına devam edildi. Sonuçlanan davaların 2’sinde 20 kişi beraat ederken, 1 kişi toplam 

10 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca 1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 19 

kişi hakkında soruşturma açıldı, 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 

Hakkari’de Yargılanan Barış Annesi: 

Barış Annesi Fatma Turan hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek Hakkari 

2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 26 Mayıs 2021 tarihinde başlandı İlk 

duruşmada kararını açıklayan mahkeme Fatma Turan’ı ‘halkı kin ve nefrete alenen tahrik’ suçundan 

10 ay ve ‘suç ve suçluyu övme’ suçundan 25 gün olmak üzere toplam 10 ay 25 gün hapis cezası ile 

cezalandırdı. 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri: 

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım atanmasını protesto etmek için kampus önünde yapılan 

eylemde “gökkuşağı bayrağı” taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi hakkında İstanbul 24. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 4 Haziran 2021 tarihinde başlandı. 

İddianamede 12 kişinin ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ 

suçundan cezalandırılmaları istenmektedir. 

Savunmaların ardından 12 kişi ile ilgili adli kontrol şartlarının kısmen kaldırılmasına karar veren 

mahkeme duruşmayı 28 Haziran 2021 tarihine erteledi. 

28 Haziran 2021 tarihinde görülen duruşmada mahkeme öğrenciler hakkındaki adli kontrol 

şartının kaldırılmasına karar verdi ve duruşmayı 13 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri: 

2’si tutuklu 7 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü 

protesto eylemleri kapsamında açılan sergideki Kabe resmi gerekçe gösterilerek İstanbul 21. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 5 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. 

Duruşmada iki özel güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi. Avukatlar tanık ifadeleri sırasında 

hakimin taraflı davrandığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Bu talebi reddeden ve talebi 

bir üst mahkemeye gönderen mahkeme duruşmayı 17 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri:  

23 kişi hakkında Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanmasını protesto 

etmek için 2 Şubat 2021 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılan eylem nedeniyle İstanbul 

38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 18 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ankara’da “İşimi Geri İstiyorum” Eylemi Katılımcılarının Yargılandığı Dava: 

KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri tarafından işe geri dönme talebiyle Ankara ve Düzce’de 

yapılan “İşimi Geri İstiyorum” eylemlerinin katılımcıları Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, Alev Şahin, 
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Mehmet Dersulu, Mahmut Konuk, Armağan Özbaş hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 5 Nisan 2021 tarihinde devam edildi. 

Mahkeme Alev Şahin ve Mehmet Dersulu’nun tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir 

tarihe erteledi. 

Ankara ve Düzce’de 13 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 

kişiden 6’sı 22 Ağustos 2020 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklanmış, 1 kişi (Gülnaz 

Bozkurt) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahmut Konuk ile Armağan Özbaş davanın 9 Aralık 

2020 tarihinde, Acun Karadağ davanın 27 Ocak 2021 tarihinde, Nazan Bozkurt davanın 5 Nisan 2021 

tarihinde görülen duruşmasında tahliye edilmişti. 

Ankara’da Yargılanan Kişiler: 

33 kişi hakkında 12 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde İstanbul Sözleşmesi 

ile ilgili yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 7 Haziran 2021 tarihinde başlandı. 

Avukatlar ve milletvekilleri dışında davayı izlemek isteyen basın mensuplarının ve diğer kişilerin 

duruşma salonuna alınmasına izin verilmedi. Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasına yönelik polis 

müdahalesini ve gözaltıları protesto etmek amacıyla yargılanan kişilerin duruşmaya katılmadığı 

öğrenildi. Avukatların basın açıklamasına katılanları fiziksel şiddet kullanarak gözaltına alan polisler 

ile ilgili yaptığı suç duyurusunu reddeden mahkeme duruşmayı 26 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

İstanbul’da Yargılanan Kişiler: 

6 kişi hakkında, kadına yönelik erkek şiddetine karşı İstanbul’da düzenlenen “Las Tesis” dans 

etkinliği nedeniyle İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 

10 Haziran 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme 6 kişinin beraatına karar verdi. 

Hakkari’de Haklarında Soruşturma Açılan Kişiler: 

Musa Orhan isimli uzman çavuş tarafından cinsel saldırıya uğrayan ve daha sonra intihar eden 

İpek Er isimli çocuk ile ilgili 8 Aralık 2020 tarihinde Hakkari’de yapılan basın açıklamasına katıldıkları 

gerekçesiyle aralarında HDP üye ve yöneticileri ile 1 avukatın olduğu 19 kişi hakkında soruşturma 

açıldığı ve bu kişilerin 11 Haziran 2021 tarihinde Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği 

öğrenildi. 

Haklarında soruşturma açılanların isimleri: HDP Parti Meclisi üyesi Erol Cengiz, HDP Hakkari İl 

eski Eş Başkanı Sinan Kaya, HDP Merkez İlçe Eş Başkanı İsmail Seven, HDP Yüksekova İlçe Eş 

Başkanları Şadiye Kırmızıgül ve Abdulkerim Akdoğan, HDP Çukurca İlçe Eş Başkanları Lahice Yaşlı ve 

Ebubekir Kanar, HDP üyeleri Derya Özdemir, Selcan Saygı, Öznur Evin, Aliye Timur, Sinem Duran, 

Emine Armut, Selim Güler, Emin Ertuş, Hasan Engin, İbrahim İnci, Orhan Gür ile Özgürlük İçin 

Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Harika Günay Karataş. 

Adana’da Eyleme Katıldıkları İçin Yargılanan Kişiler: 

HDP Adana İl Eş Başkanları Gülseren Tural ve Mehmet Masum Eriğ, Adana Barosu eski başkanı 

avukat Gazi Mengücek Çıtırık’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında Diyarbakır, Mardin ve Van 

Büyükşehir Belediyeleri’ne kayyım atanmasını protesto etmek için 26 Ağustos 2020 tarihinde 

düzenlenen basın açıklaması nedeniyle Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 

duruşması 30 Haziran 2021 tarihinde görüldü. Savunmaların ardından mahkeme 14 kişinin beraatına 

karar verdi. 

Cumartesi Anneleri: 
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Cumartesi Anneleri Eylemi’nin 700. buluşmasına yönelik polis müdahalesi sonucu gözaltına 

alınan ve aralarında Cumartesi Anneleri ile hak savunucularının olduğu 46 kişi hakkında İstanbul 21. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 12 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede 46 kişinin ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etme’ 

suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Duruşmada hakimin yapılan bir savunmaya “savunmanın dışına çıkma” diyerek müdahale 

etmesi üzerine avukatlar ile tartışma yaşandığı ve hakimin avukatlara “söz hakkı istemeden konuşanı 

dışarı atarım” dediği öğrenildi. Mahkeme ayrıca “Hakim bey, siz orada oturuyorsunuz diye hukuka 

aykırı davranamazsınız. Neden bağırıp duruyorsunuz. Hukuk size bu hakkı vermiyor” diyen 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahmut Tanal’ın duruşma salonundan çıkarılması talimatı 

verdi ve daha sonra duruşmaya ara verdi. Ara sonrasında Mahmut Tanal duruşma salonuna alınmadı. 

Avukatların yaptığı reddi hakim talebini reddeden mahkeme duruşmayı 24 Kasım 2021 tarihine 

erteledi. 

Gezi/Çarşı Davası: 

35 kişi hakkında 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle açılan davada verilen beraat 

kararının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine davanın İstanbul 13. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde yeniden görülmesine 12 Temmuz 2021 tarihinde başlandı. 

Cumhurbaşkanı’nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme dava dosyasının Gezi Davası 

ile birleştirmesi talebine ilişkin bir karar vermeden duruşmayı 8 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Gezi Davası: 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri ile ilgili 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 9 kişiye (Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can 

Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku 

ve Mine Özerden) verilen beraat kararını 22 Ocak 2021 tarihinde bozmuştu. 

Davanın yeniden görülmesine 21 Mayıs 2021 tarihinde başlandı. Savunmaların ardından 

mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına, ayrıca, yurtdışındaki sanıklar için yakalama 

kararının beklenmesine ve Gezi davası ile birleştirilmesi istenen Çarşı davasının incelenmesi için 13. 

Ağır Ceza Mahkemesinden dosyanın istenmesine karar verdi. Duruşma 6 Ağustos 2021 tarihine 

ertelendi. 

5 Ağustos 2021 tarihinde Gezi Davası ve Çarşı Davası birleştirildi, sonraki duruşmanın 8 Ekim 

2021 tarihinde görülmesine hükmedildi.  

Şırnak’ta Yargılanan Kişiler: 

28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde Türk Hava 

Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yaşamını yitiren 34 kişinin 16 yakını 

hakkında 2015 yılında yapılan anma etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle Şırnak 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 14 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme 

duruşmayı 4 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

İstanbul’da Feminist Gece Yürüyüşü Nedeniyle Yargılanan Kişiler: 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 8 Mart 2021 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu 

ilçesinde yapılan Feminist Gece Yürüyüşü nedeniyle 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame 23 

Ağustos 2021 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 
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İddianamede 17 kişinin ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme 

bunların hareketlerine katılma’ ve eylemde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanı’na 

hakaret’ suçlarından toplam 2 yıl 8 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları 

istenmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında:  

• 1’i belediye eş başkanı, 1’i eski belediye eş başkanı, 3’ü belediye meclisi üyesi, 1’i belediye 

encümen üyesi olmak üzere yerel yönetimlere seçilmiş 6 kişi gözaltına alındı. 1 eski belediye 

eş başkanı tutuklanırken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 1’i CHP, 2’si DBP, 16’sı Devrimci Parti, 3’ü ESP, 159’u HDP üye ve yöneticisi olmak üzere en 

az 181 kişi gözaltına alındı. 1’i ESP, 2’si DBP ve 24’ü HDP üyesi olan 27 kişi tutuklandı, 66 

kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• Çeşitli derneklerin üye ve yöneticisi 90 kişi, sendika üye ve yöneticisi 9 kişi, inisiyatif ve 

platformların üye ve yöneticisi olan en az 4 kişi olmak üzere 103 kişi gözaltına alındı. 40 kişi 

tutuklanırken 32 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

• Yukarıda belirtilenler dışında 7’si çocuk en az 452 kişi gözaltına alındı. 2’si çocuk 40 kişi 

tutuklandı, 89 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 2 belediye başkanı saldırıya uğradı, 1 belediye eş başkanı ise tehdit edildi. 2 siyasi parti 

yöneticisi saldırıya maruz kaldı, 1 siyasi parti üyesi parti binasına düzenlenen silahlı saldırıda 

yaşamını yitirdi. 1 siyasi partinin genel merkez, 2 il ve 1 ilçe binasına 5 kez saldırı düzenlendi, 

1 siyasi partinin ise 1 ilçe binası saldırıya uğradı.  

• Dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle CHP’li 1 milletvekili hakkında 1, DBP’li 1 milletvekili 

hakkında 3, DP’li 1 milletvekili hakkında 1, HDP’li 24 milletvekili hakkında 26, İyi Parti’li 1 

milletvekili hakkında 1, TİP’li 1 milletvekili hakkında 1 ve bağımsız 1 milletvekili hakkında 2 

olmak üzere 30 milletvekili hakkında toplam 35 fezleke TBMM’ye sunuldu. 

• Siyasi parti ve yöneticisi olan 147 kişi hakkında daha önceden açılmış 16 davanın görülmesine 

devam edildi.  

• Sendika, dernek, vakıf, meslek örgütleri, inisiyatif ve platformların üye ve yöneticisi olan en 

az 17 kişi hakkında daha önceden açılmış 12 davanın görülmesine devam edildi. Ayrıca İzmir 

Barosu Başkanı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yaptıkları bir açıklama gerekçesiyle 

soruşturma açılmasına Adalet Bakanlığı tarafından izin verildiği öğrenildi. 

• En az 239 kişi hakkında ‘örgüte yardım ve yataklık etmek’, ‘örgüt propagandası yapmak’, 

‘örgüt üyesi olmak’, ‘Askerlik Kanunu’na muhalefet’ gibi gerekçeler ile daha önceden açılmış 

12 davanın görülmesine devam edildi. 

• HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından usul 

ve evrak eksiklikleri gerekçe gösterilerek iade edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı, hazırladığı yeni iddianameyi 7 Haziran 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne 

gönderildi. İddianamede “terör eylemlerinin odağı olduğu, üyelerinin beyan ve eylemleriyle 

devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları” 
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gerekçesiyle HDP’nin kapatılmasının yanı sıra, 500 parti üyesi hakkında siyasi yasak ve 

partinin banka hesaplarına tedbir konulması talep edildi. 

• 1 belediye eş başkanı ile 5 belediye meclisi üyesi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.  

1. GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR 

1.1. GÖZALTINA ALINAN MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI, 
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE MUHTARLAR 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 1’i belediye eş başkanı, 2’si eski belediye eş 

başkanı, 3’ü belediye meclisi üyesi, 1’i belediye encümen üyesi olmak üzere yerel yönetimlere 

seçilmiş 7 kişi gözaltına alındı. 1 eski belediye eş başkanı tutuklanırken, diğer kişiler adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldı. 

• 24 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında HDP, TUAY-DER yöneticileri 

ile Yenişehir Belediye Meclis üyelerinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Aynı 

soruşturma kapsamında Tunceli’de Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan 

Yardımcısı Beycan Taşkıran’ın da gözaltına alındığı ve Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi. 

Gözaltına alınanların isimleri: Yenişehir Belediyesi Meclis üyeleri Alaattin Zuğurli ve Yusuf 

Sökmen, HDP Diyarbakır İl eski Eş Başkanı Cabbar Leygara, HDP Diyarbakır İl Eş Başkan 

vekili İrfan Soner, HDP Diyarbakır il yöneticileri Abdullah Arıkan, Arif Bulut, Newroz Reşitoğlu 

ve Ramazan Kızıltepe, HDP Bağlar eski İlçe Eş Başkanı Mehmet Atlıhan, Şahin Tanrıverdi, 

Kadri Atlı, Fırat Akdeniz, Bağlar Belediyesi Encümeni üyesi Hüsnü Kaya, Selvi Ok, Özlem 

Noyan, HDP Yenişehir ilçe Eş Başkanı Kasım Kaya, TUAY-DER yöneticisi Mehmet Özel, HDP 

Bağlar ilçe yöneticisi Kemal Baran, Beycan Taşkıran. 

• Batman eski Belediye Eş Başkanı Sabri Özdemir 25 Mayıs 2021 tarihinde Antalya’da gözaltına 

alındı. Sabri Özdemir’in soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi. 

• Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı 8 Haziran 2021 

tarihinde Kocaeli merkezli bir soruşturma kapsamında Van’da gözaltına alındı. Mustafa 

Avcı’nın Kocaeli’ne götürüldüğü öğrenildi. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mustafa Avcı 

ile Zehra Güçen, Dilşa Kocakaya, Gazal Dilek ve Tülay Demir 11 Haziran 2021 tarihinde sevk 

edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 15 Ağustos 2021 tarihinde Batman’da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP Kozluk İlçe Eş 

Başkanı Berjin Altan, HDP ilçe yöneticisi Mehmet Baz ve Kozluk Belediye Meclis Üyesi 

İmadeddin Dinler’in de olduğu 7 kişi 16 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme 

tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• Şırnak Belediyesi eski Eş Başkanı Serhat Kadırhan 20 Ağustos 2021 tarihinde Diyarbakır’da 

gözaltına alındı. Serhat Kadırhan, 23 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme 

tarafından ‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla tutuklandı. 

1.2. GÖZALTINA ALINAN VE TUTUKLANAN SİYASİ PARTİ ÜYE VE YÖNETİCİLERİ 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 1’ü CHP, 2’si DBP, 16’sı Devrimci Parti, 3’ü ESP, 

159’u HDP üye ve yöneticisi olmak üzere en az 181 kişi gözaltına alındı. 1’i ESP, 2’si DBP ve 24’ü 

HDP üyesi olan 27 kişi tutuklandı, 66 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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1.2.1. GÖZALTINA ALINAN VE TUTUKLANAN CHP ÜYE VE YÖNETİCİLERİ 

• 19 Temmuz 2021 tarihinde CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer Mersin’de yol 

kontrolü sırasında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin Tuncer hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na 

hakaret’ iddiasıyla açılmış bir soruşturma olduğu öğrenildi. Ahmet Serkan Tuncer aynı gün 

içinde savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

1.2.2. GÖZALTINA ALINAN VE TUTUKLANAN DBP ÜYE VE YÖNETİCİLERİ 

• 24 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında DBP yöneticisi Şahin 
Tanrıverdi’nin de aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı.  

• 27 Temmuz 2021 tarihinde Adıyaman’da yapılan ev baskınlarında DBP Adıyaman eski il 

yöneticisi Yusuf Bağırcı ile KHK ile meslekten ihraç edilmiş öğretmen Erdal Çıtrık gözaltına 

alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 2 kişi 29 Temmuz 2021 tarihinde sevk edildikleri 

mahkeme tarafından ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla tutuklandı. 

1.2.3. GÖZALTINA ALINAN VE TUTUKLANAN DEVRİMCİ PARTİ ÜYE VE 
YÖNETİCİLERİ 

• 22 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında Devrimci Parti ve Gençliğin 

Devrimci Güçleri (Dev-Güç) üye ve yöneticisi 16 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlardan 7’si (Sedef Özer, Bekir Açar, Ömer Şengel, Yeşim Tükel, Çağla Deniz 

Gündüz, Muhammed Şahin Uca, İbrahim Zencir) aynı gün içinde serbest bırakıldı. 9 kişi 

(Başak Yeşilot, Murat Pircan Yaratan, Özgür Sazlık, Beyza Çapar, Sedef Özer, Umut Doğan, 

Mazlum Oruç, Hasan Taş, Bünyamin Tacar) 25 Haziran 2021 tarihinde sevk edildikleri 

mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

1.2.4. GÖZALTINA ALINAN VE TUTUKLANAN ESP ÜYE VE YÖNETİCİLERİ 

• 24 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır merkezli bir soruşturma kapsamında ESP Eş Genel Başkan 

Yardımcısı Beycan Taşkıran Tunceli’de gözaltına alındı. Beycan Taşkıran’ın da aralarında 

olduğu 16 kişi 28 Mayıs 2021 tarihinde tutuklandı.  

• ESP üyesi 2 kişi (Gamze Toprak, Barış Yıldız) 17 Haziran 2021 tarihinde İzmir’de HDP il 

binasına düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili İstanbul’un Sultangazi ilçesinde pankart astıkları 

gerekçesiyle HDP Sultangazi ilçe binasına gelen polis tarafından gözaltına alındı. 

1.2.5. GÖZALTINA ALINAN VE TUTUKLANAN HDP ÜYE VE YÖNETİCİLERİ 

• 26 Nisan 2021 tarihinde Manisa merkezli bir soruşturma kapsamında Van’da gözaltına alınan 

HDP Parti Meclisi üyesi Hazal Karabey, 3 Mayıs 2021 tarihinde Manisa Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na SEGBİS aracılığıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 

• 15 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde HDP ilçe binasına cezaevlerinde 

devam etmekte olan açlık grevine dikkat çekmek için asılan pankart polis tarafından kaldırıldı 

ve binada bulunan ilçe yöneticisi Fatih Ergün gözaltına alındı. HDP ilçe Eş Başkanı Dilan Kılıç 

ile ilçe yöneticileri Çayan Yılmaz ve Kıyas Kurt’un da ifadeye çağrıldığı öğrenildi. 4 kişi aynı 

gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 18 Mart 2021 tarihinde Mardin’in Midyat, Nusaybin, Artuklu ve Savur ilçelerinde yapılan ev 

baskınlarında 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: HDP eski il yöneticisi Bedii 

Yılmaz ile HDP il yöneticisi Ayşe Bozan, Savur eski Belediye Eş Başkanı Mehmet Aydın 
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Alökmen, Meles Gültekin, Hamit Başdaş, Cemal Kızar, İsmail Kadam, Nuri Seyhanoğlu, Adnan 

Cengiz, Ahmet Leventoğlu, Zeki Demir, Mehmet Çiçek, Mahsum Bilbay, Halil El. 27 kişiden 

25’i, 20 Mayıs 2021 tarihinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 kişi 18 Mayıs 

2021 tarihinde serbest bırakılmıştı. 

• 23 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP Esenler eski İlçe 

Eş Başkanı’nın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi ve gözaltına alınan kişilerin 

isimleri öğrenilemedi. 

• 24 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında HDP, TUAY-DER yöneticileri 

ile Yenişehir Belediye Meclis üyelerinin de aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 

alınanların isimleri: Yenişehir Belediyesi Meclis üyeleri Alaattin Zuğurli ve Yusuf Sökmen, HDP 

Diyarbakır İl eski Eş Başkanı Cabbar Leygara, HDP Diyarbakır İl Eş Başkan vekili İrfan Soner, 

HDP Diyarbakır il yöneticileri Abdullah Arıkan, Arif Bulut, Newroz Reşitoğlu ve Ramazan 

Kızıltepe, HDP Bağlar eski İlçe Eş Başkanı Mehmet Atlıhan, DBP yöneticisi Şahin Tanrıverdi, 

Kadri Atlı, Fırat Akdeniz, Bağlar Belediyesi Encümeni üyesi Hüsnü Kaya, Selvi Ok, Özlem 

Noyan, HDP Yenişehir ilçe Eş Başkanı Kasım Kaya, TUAY-DER yöneticisi Mehmet Özel, HDP 

Bağlar ilçe yöneticisi Kemal Baran, Beycan Taşkıran. 28 Mayıs 2021 tarihinde 16 kişi 

tutuklandı, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin isimleri: Abdullah 

Arkan, Yusuf Sekmen, Ali İhsan Karahan, Kemal Baran, Şahin Tanrıverdi, İrfan Söner, Fırat 

Akdeniz, Newroz Reşitoğlu, Engin Ihlamur, Abdulbari Mavlay, Beycan Taşkıran, Mehmet 

Atlıhan, Alaattin Zuğurli, Özlem Noyan, Selvi Ok ve Ramazan Kızıltepe. 

• 23 Mayıs 2021 tarihinde Adana merkezli bir soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen 

operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında HDP ve DBP ile TUAYDER üye ve yöneticilerinin 

de olduğu 20 kişiden 1’i 26 Mayıs 2021 tarihinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 

bırakıldı. 4 kişi (İlyas Arzu, Jiyan Savcı, Cigergun Güven, Mehmet Şirin Tunç) 27 Mayıs 2021 

tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: HDP Adana il yöneticileri 

Mehmet Yaşık ve Berivan Gökalp, Seyhan ilçe yöneticisi Dindar Aksu, Çukurova TUAYDER 

yöneticisi Mehmet Tutuş, Akdeniz Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği (AYKAY-DER) Eş Başkanı Şükran Efetür ile İlyas Arzu, Jiyan Savcı, Halil Kocaman, 

Beritan Özbey, Osman Polat, Habip Kahraman, Mehmet Şirin Tunç, Urfi Aksu. 

• 28 Mayıs 2021 tarihinde, hakkında açılan Aydın merkezli bir soruşturma kapsamında ifade 

vermek üzere Van Adliyesi’ne giden HDP Parti Meclisi üyesi Fırat Keser, aynı gün içinde sevk 

edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 

• 3 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç mahallesinde bulunan HDP 

temsilciliğine gelen polis, HDP ilçe yöneticisi Cahit Alkan’ı, hakkında yakalama kararı olduğu 

gerekçesiyle gözaltına aldı. 

• HDP merkez yürütme kurulu toplantısına katılmak üzere İstanbul’dan Ankara’ya giden HDP 

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyesi Esengül Kılıç, 4 Haziran 2021 tarihinde 

Sakarya’da yapılan yol kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 

gözaltına alındı. Esengül Kılıç aynı gün içinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

• 9 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında haklarında gözaltı kararı verilen 

HDP üye ve yöneticisi 12 kişiden en az 4’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: HDP 
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il yöneticileri Fener Günana, Ahmet Subaşı, HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor ile 

HDP çalışanı Mustafa Turgut. 4 kişiden 2’si (Fener Günana, Ahmet Subaşı) 13 Haziran 2021 

tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. 

• 11 Haziran 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan ev baskınlarında HDP üyesi Zindan 

Mola gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 11 Haziran 2021 tarihinde Hakkari’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP) 

yöneticisi 4 kişi (HDP Hakkari Merkez İlçe Eş Başkanı Sinem Seven, HDP Hakkari Kadın Meclisi 

Sözcüsü Zeynep Kaya, HDP Şemdinli İlçe Eş Başkanı Sozdar Atilla ve HDP Hakkari il eski Eş 

Başkanı Sipan Turan) 14 Haziran 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli 

kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 16 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP merkez 

yürütme kurulu üyesi Serhat Aktumar’ın da olduğu HDP üyesi 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişiden 

1’i 20 Haziran 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 7’si adli kontrol 

şartıyla olmak üzere 8 kişi ise serbest bırakıldı. 

• HDP Parti Meclisi üyesi Muhammet Erkis, 16 Haziran 2021 tarihinde Adana girişinde yapılan 

GBT kontrolü sonrasında gözaltına alındı. 

• 20 Haziran 2021 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü (Abdullah 

Kurt, HDP üyesi Coşkun Çetres, İsmet Gürel ve İslam Acar) 22 Haziran 2021 tarihinde sevk 

edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 2 kişi ise serbest 

bırakıldı. 

• HDP Ağrı İl Eş Başkanı Cemal Akar, 21 Haziran 2021 tarihinde hakkında açılan bir soruşturma 

kapsamında ifade vermek üzere gittiği Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. 

Soruşturmanın gerekçesinin İzmir’de HDP il binasına yönelik saldırıda Deniz Poyraz’ın 

öldürülmesiyle ilgili yapılan basın açıklamasında Cemal Akar’ın yaptığı konuşma olduğu 

öğrenildi. Cemal Akar aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 24 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP üye ve 

yöneticileri ile Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistlerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesinin HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz ile 

ilgili yapılan eylemlere katılmak olduğu öğrenildi. Gözaltına alınların isimleri: TJA aktivisti 

Saliha Yöyler, HDP İstanbul il yöneticisi İsmail Çelik, HDP Esenyurt ilçe yöneticileri Kerem 

İpekli, Murat Turgut ve Cahit Alkan, HDP Esenyurt ilçe eski Eş Başkanları Nedim Karçık ve 

Ayfer Yılmaz ile Hanım Sever, Refik Karçik, Fikret Tekin. 

• 5 Temmuz 2021 tarihinde Bursa’da yapılan ev baskınında HDP İnegöl ilçe yöneticisi Köksal 

Söylemez gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• HDP Gençlik Meclisi üyesi Gülistan Yılmaz Diyar, 10 Temmuz 2021 tarihinde Batman 

girişindeki polis kontrol noktasında, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına 

alındı. Gülistan Yılmaz aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 11 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari’de katıldığı düğünde “örgüt propagandası yaptığı” 

iddiasıyla gözaltına alınan HDP Hakkari İl Eş Başkanı aynı gün içinde polisteki ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
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• HDP Haliliye İlçe Eş Başkanı Müslüm Arslan, 13 Temmuz 2021 tarihinde ifade için çağrıldığı 

Urfa İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin Müslüm Arslan 

hakkında 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerinde “polise mukavemet ettiği” iddiasıyla Urfa 

2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava olduğu öğrenildi. Müslüm Arslan aynı gün içinde 

ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• HDP Van Tuşba İlçe Eş Başkanı Hanım Akkuş, Bitlis’in Tatvan ilçesi girişinde bulunan polis 

kontrol noktasında 16 Temmuz 2021 tarihinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin Hanım 

Akkuş hakkında açılan bir dava olduğu öğrenildi. Hanım Akkuş ifade işlemlerinin ardından 

aynı gün içinde serbest bırakıldı. 

• “HDP’liyiz, her yerdeyiz” kampanyası kapsamında 1 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un 

Esenyurt ilçesinde yapılan eyleme giden HDP üye ve yöneticilerinin olduğu araçları durduran 

polis 15 kişiyi gözaltına aldı. 15 kişi, 2 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 

tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

• 30 Temmuz 2021 tarihinde Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin 

yaşamını yitirdiği ırkçı saldırıyı protesto etmek için 2 Ağustos 2021 tarihinde Antep’te yapılan 

basın açıklaması sonrasında HDP Gençlik Meclisi üyesi 7 kişi (Ahmet Yıldız, Eray Üçer, Hasan 

Emre Çelik, Müslüm Şahinsoy, Serhat Karahan, Mustafa Yaşodun ve Alper Kulaz) haklarında 

ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 7 kişi polisteki ifade işlemlerinin ardından aynı gün 

içinde serbest bırakıldı. 

• 2 Ağustos 2021 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskınlarında HDP Gençlik Meclisi üyesi 2 kişi 

(Rabia Şevin Sarıbulak ve Seyit Güler) gözaltına alındı. 

• HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan’ın danışmanı Sinan Ok 4 Ağustos 2021 tarihinde Van’da 

gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 10 Ağustos 2021 tarihinde Kars’ta yapılan ev baskınlarında HDP üye yöneticisi 5 kişi 

(Mehendis Katanalp, Şahin İli, Adnan Çağdavul, İsmail T., Güven Çelik) ‘örgüt üyesi olmak’ 

iddiasıyla gözaltına alındı. 

• 11 Ağustos 2021 tarihinde Muş’ta gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz 13 Ağustos 

2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

• HDP Gençlik Meclisi üyesi Çektar Ermiş 13 Ağustos 2021 tarihinde Mardin’in Kızıltepe 

ilçesindeki otogarda gözaltına alındı. Çektar Ermiş aynı gün içinde sevk edildiği mahkeme 

tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 15 Ağustos 2021 tarihinde Batman’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında 

HDP Kozluk İlçe Eş Başkanı Berjin Altan ile Kozluk Belediye Meclis Üyesi İmadeddin Dinler’in 

olduğu 7 kişi 16 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. 

• 15 Ağustos 2021 tarihinde Mardin’in Kızıltepe, Midyat, Derik, Mazıdağı ve Ömerli ilçelerinde 

yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında HDP Derik İlçe Eş Başkanı Selma 

Özcan, Süryani Birliği Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş’ın olduğu 6 kişi 16 Ağustos 2021 

tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı 

soruşturma kapsamına gözaltına alınan Süryani Kadın Derneği Başkanı Teodora Özdemir 

Hobel, 15 Ağustos 2021 tarihinde savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. 
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• 17 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde HDP tarafından düzenlenen şenlikte 

örgüt propagandası yapıldığı iddiasıyla 4’ü çocuk 11 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin 

aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 

• 19 Ağustos 2021 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma tarafından yapılan ev 

baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında HDP il yöneticisi Evliya Alkan’ın da olduğu 8 kişi, 

22 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 

bırakıldı.  

• 20 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’da cezaevlerinde olan yakınlarına para gönderdikleri 

gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) üye ve 

yöneticilerinin de olduğu 25 kişiden 7’si 23 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 

tarafından tutuklandı. 12’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 kişi ise serbest bırakıldı. 

1.3. GÖZALTINA ALINAN DERNEK, VAKIF, SENDİKA, MESLEK ÖRGÜTÜ, İNİSİYATİF 
VE PLATFORM ÜYE VE YÖNETİCİLERİ 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında çeşitli derneklerin üye ve yöneticisi 90 kişi, 

sendika üye ve yöneticisi 9 kişi, inisiyatif ve platformların üye ve yöneticisi olan en az 4 kişi olmak 

üzere 103 kişi gözaltına alındı. 40 kişi tutuklanırken 32 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Dernek üye ve yöneticileri: 

• 19 Mayıs 2021 tarihinde Van’da Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybedenlerle 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEBYA-DER) üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma 

kapsamında gözaltına alınan ve aralarında derneğin Eş Başkanı Gülistan Önver’in de olduğu 

15 kişiden 1’i (Emine Şaybak) 21 Mayıs 2021 tarihinde serbest bırakıldı. 14 kişinin gözaltı 

süresinin ise 4 gün daha uzatıldığı öğrenildi. 24 Mayıs 2021 tarihinde Van’da Medeniyetler 

Beşiğinde Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEBYA-DER) üye 

ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi (Halime Süslü, Seracettin Bayhar) 

gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınan ve şeker hastası olup tedavisi için her gün 

hastaneye gitmesi gereken Seracettin Bayhar’ın avukatlarının itirazına rağmen İstanbul’dan 

Van’a götürüldüğü öğrenildi. 28 Mayıs 2021 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 

kişi (Cevdet Bilekçi, Halil Karakoç, Kamuran Çiftçi, Mahmut Dindar ve Savaş Encü), 3 Haziran 

2021 tarihinde savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve aynı gün içinde sevk 

edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Toplam 18 kişinin gözaltına alındığı bu soruşturma 

kapsamında tutuklananların sayısı 11’e yükseldi. Serbest bırakılanların sayısı 6’sı adli kontrol 

şartıyla olmak üzere 7 oldu. 

• 23 Mayıs 2021 tarihinde Adana merkezli bir soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen 

operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında HDP ve DBP ile TUAYDER üye ve yöneticilerinin 

de olduğu 20 kişiden 1’i 26 Mayıs 2021 tarihinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 

bırakıldı. HDP Adana il yöneticileri Mehmet Yaşık ve Berivan Gökalp, Seyhan ilçe yöneticisi 

Dindar Aksu, Çukurova TUAYDER yöneticisi Mehmet Tutuş, Akdeniz Yakınlarını Kaybeden 

Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AYKAY-DER) Eş Başkanı Şükran Efetür ile İlyas 

Arzu, Jiyan Savcı, Halil Kocaman, Beritan Özbey, Osman Polat, Habip Kahraman, Mehmet 

Şirin Tunç, Urfi Aksu. 4 kişi (İlyas Arzu, Jiyan Savcı, Cigergun Güven, Mehmet Şirin Tunç) 27 
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Mayıs 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı, 2 kişinin ise adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.  

• 24 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında HDP, TUAY-DER yöneticileri 

ile Yenişehir Belediye Meclis üyelerinin de aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı. 16 kişi 

tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Gözaltına alınanların isimleri: 

Yenişehir Belediyesi Meclis üyeleri Alaattin Zuğurli ve Yusuf Sökmen, HDP Diyarbakır İl eski 

Eş Başkanı Cabbar Leygara, HDP Diyarbakır İl Eş Başkan vekili İrfan Soner, HDP Diyarbakır 

il yöneticileri Abdullah Arıkan, Arif Bulut, Newroz Reşitoğlu ve Ramazan Kızıltepe, HDP Bağlar 

eski İlçe Eş Başkanı Mehmet Atlıhan, Şahin Tanrıverdi, Kadri Atlı, Fırat Akdeniz, Bağlar 

Belediyesi Encümeni üyesi Hüsnü Kaya, Selvi Ok, Özlem Noyan, HDP Yenişehir ilçe Eş Başkanı 

Kasım Kaya, TUAY-DER yöneticisi Mehmet Özel, HDP Bağlar ilçe yöneticisi Kemal Baran, 

Beycan Taşkıran. 

• Diyarbakır 78’liler Derneği Başkanı Gani Alkan 30 Haziran 2021 tarihinde hakkında açılmış 

bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gittiği Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde 

gözaltına alındı. Aynı gün içinde mahkemeye sevk edilen Gani Alkan ‘örgüt üyesi olmak’ 

iddiasıyla tutuklandı. 

• 3 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında aralarında Din Alimleri Derneği 

(DİAY-DER) Başkanı Ekrem Baran ile Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi Mehmet Nas’ın 

olduğu 26 kişi gözaltına alındı. 26 kişiden 9’u 9 Temmuz 2021 tarihinde sevk edildikleri 

mahkeme tarafından tutuklandı. 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 

kişilerin isimleri: Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Enver Karabey, Mehmet İnan, Mehmet Emin 

Aslan, Nezir Erdemci, Ekrem Baran, Hafik Tunç ve Sefa Mehmetoğlu. 

• Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Muhammed Aydın ve Resul Avcı’nın, 

31 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki HDP ilçe binası önünde Genel 

Bilgi Taraması gerekçesiyle durdurulduğu ve daha sonra zorla bir araca bindirildiği öğrenildi. 

Birkaç saat kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin Kıraç Karakolu’na götürüldüğü bildirildi. 

• 15 Ağustos 2021 tarihinde Mardin’in Kızıltepe, Midyat, Derik, Mazıdağı ve Ömerli ilçelerinde 

yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında HDP Derik İlçe Eş Başkanı Selma 

Özcan, Süryani Birliği Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş’ın olduğu 6 kişi 16 Ağustos 2021 

tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı 

soruşturma kapsamına gözaltına alınan Süryani Kadın Derneği Başkanı Teodora Özdemir 

Hobel, 15 Ağustos 2021 tarihinde savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. 

 

Sendika üye ve yöneticileri: 

• Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi eski Eş Başkanı 

Ramazan Kaval ve oğlu Velat Kaval 19 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır’da evlerine yapılan 

polis baskını sonrasında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 25 Mayıs 2021 tarihinde SES üye ve yöneticilerine yönelik Ankara merkezli bir soruşturma 

kapsamında Ankara, İstanbul, Van, Tunceli’de aralarında SES Eş Genel Başkanı Selma 

Atabey’in de olduğu 8 sendika yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri Selma 

Atabey, Gönül Erdem, Fikret Çalağan, Bedriye Yorgun, Belkıs Yurtsever, Rona Temelli, Erdal 
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Turan, Ramazan Taş. 25 Mayıs 8 sendika yöneticisi, 1 Haziran 2021 tarihinde sevk edildikleri 

mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

İnisiyatif ve platform üye ve yöneticileri: 

• HDP İzmir il binasına düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek için 20 Haziran 2021 

tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesinde duvarlara yazılan yazılar gerekçe gösterilerek 

Halkevleri üyesi 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Söz konusu 2 kişi ifade işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı. 

• Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanlık Divanı Üyesi Mehmet Nuri Özdemir 23 

Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’da evine yapılan polis baskını sonrasında gözaltına alındı. 

Mehmet Nuri Özdemir, 28 Haziran 2021 tarihinde savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı. 

• 24 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP üye ve 

yöneticileri ile Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistlerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesinin HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz ile 

ilgili yapılan eylemlere katılmak olduğu öğrenildi. Gözaltına alınların isimleri: TJA aktivisti 

Saliha Yöyler, HDP İstanbul il yöneticisi İsmail Çelik, HDP Esenyurt ilçe yöneticileri Kerem 

İpekli, Murat Turgut ve Cahit Alkan, HDP Esenyurt ilçe eski Eş Başkanları Nedim Karçık ve 

Ayfer Yılmaz ile Hanım Sever, Refik Karçik, Fikret Tekin.  

1.4. GÖZALTINA ALINAN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI  

• İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube yöneticisi Hatice Onaran, Edirne merkezli bir 

soruşturma kapsamında 22 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da gözaltına alındı. 

• 14 Ağustos 2021 tarihinde Kocaeli’nde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 

gözaltına alınan İHD Kocaeli Temsilcisi Azize Adıgüzel, 16 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildiği 

mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

1.5. DİĞER GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, yukarıda belirtilenler dışında 7’si çocuk en az 

452 kişi gözaltına alındı. 2’si çocuk 40 kişi tutuklandı, 89 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 4 Mayıs 2021 tarihinde Ağrı’da C. Y. ve B. A. isimli 2 çocuğun bir okul bahçesine yazılan 

yazılar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı ve aynı gün içinde savcılık ifadelerinin ardından 

serbest bırakıldığı öğrenildi. 

• 4 Mayıs 2021 tarihinde Batman’ın Sason ilçesinde gözaltına alınan ve aralarında çevre 

aktivisti Hüseyin Akıl’ın da bulunduğu 5 kişi (Hüseyin Akıl, Mehmet Akıl, Ramazan Akıl, 

İbrahim Onar ve Bilgin Onar) 6 Mayıs 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 

serbest bırakıldı. 

• 13 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki bir polis noktasına düzenlenen saldırı 

ile ilişkili olarak gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü 17 Mayıs 2021 tarihinde polisteki ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 21 Mayıs 2021 tarihinde Hakkari merkezli bir soruşturma kapsamında Hakkari ve Van’da 

yapılan ev baskınlarında ‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüte yardım etme’ iddiasıyla gözaltına alınan 
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3 kişi (Bilal A., Eda T., Rahmi A.) 24 Mayıs 2021 tarihinde polisteki ifade işlemlerinin ardından 

serbest bırakıldı. 

• 22 Mayıs 2021 tarihinde Mersin’de yapılan ev baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı 

gerekçesi ve gözaltına alınan kişilerin isimleri öğrenilemedi. 

• 22 Mayıs 2021 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde gözaltına alınan Bengin Karaviş, aynı gün 

içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 23 Mayıs 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü protesto etmek için yapılan 

eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 10 kişinin evinin polis tarafından basıldığı öğrenildi. 

Baskınlar sonrasında Çağlar Karabulut gözaltına alındı ve aynı gün içinde polisteki ifade 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer kişilerin ise evde olmadıkları için gözaltına 

alınmadıkları bildirildi. 

• 26 Mayıs 2021 tarihinde, Selahattin Kaya isimli kişinin gözaltında ajanlık dayatmasına maruz 

kalmasıyla ilgili olarak İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın 

toplantısından sonra Mahir Gürz isimli 1 kişi basın toplantısında kullanılan pankartta İbrahim 

Kaypakkaya’nın ismi geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 

• 27 Mayıs 2021 tarihinde Urfa’da ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla gözaltına alınan 4 

kişi 28 Mayıs 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 31 Mayıs 2021 tarihimde Adıyaman’da yapılan ev baskınlarında 5 kişi (Hasan Tunç, Sabri Sel 

ve Aziz Yıldız, Ali Süngü ve Hasan Süngü) gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 2 Haziran 2021 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde HDP ilçe binasının fotoğrafını çeken İ. K. 

(12) isimli bir çocuğun polis tarafından gözaltına alındığı ve aynı gün içinde serbest bırakıldığı 

öğrenildi. 

• 4 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 18 kişiden 

5’i 8 Haziran 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ 

iddiasıyla tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 4 Haziran 2021 tarihinde Muş merkezli bir soruşturma kapsamında Muş ve Maraş’ta yapılan 

ev baskınlarında 3 kişi (Mehmet Şeker, Kasım Sığınç, Ali Erol) gözaltına alındı. 

• 8 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’da 1 kişi (Dılşa Kocakaya) Kocaeli merkezli bir 

soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 

• 9 Haziran 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü 10 Haziran 

2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü 

bozma’ iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan kişilerin isimleri: Serhat İnanç, Mustafa Ekren, Erdal 

Çağınni, Ramazan Türel. 

• 14 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde yapılan ev 

baskınlarında ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 1’i 17 Haziran 2021 

tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 7’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 

9 kişi ise serbest bırakıldı. 

• 18 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde Erdoğan 

Turgut ve Baran Kırgın isimli 2 kişi, İzmir’de HDP il binasına düzenlenen saldırıda yaşamını 

yitiren Deniz Poyraz hakkında kendi aralarında konuştukları gerekçesiyle sivil polis tarafından 

fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 2 kişinin gözaltında da işkence ve diğer kötü 

muameleye maruz kaldıkları öğrenildi. Baran Kırgın basında yer alan açıklamasında şunları 
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belirtti: “Ben ve Erdoğan Turgut adlı arkadaşım, İstiklal Caddesi’nde yürüyorduk. O arada 

yağmur yağıyordu. 4 kişi etrafımızı sarıp ‘bize su attınız’ diyerek, darp etmeye başladı. İstiklal 

Caddesi’nden Taksim Karakolu’na kadar darp ede ede bizi götürdüler. Orada da bizleri ayrı 

odalara alıp, ‘Siz sokak ortasında terör örgütü elemanlarından nasıl söz edersiniz. Ha HDP ha 

terör aynı şeydir’ diyerek darp ettiler. Darp demek az olur. Karakolda, beni yüz üstü yatırıp 

‘Devletin gücünü size göstereceğiz, devletin gücünü görüyorsun değil mi? Türk polisinden 

özür dileyeceksin’ gibi söylemlerde bulunarak, tekmelediler. Daha sonra önümüze bir kağıt 

koyarak, ‘Darp raporu almak istemiyorum’ diye bize yazdırıp, imza attırdılar.” Erdoğan Turgut 

da basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Kağıdın üzerinde ‘darp edilmedik’ tarzında 

bir şey yazıyordu. Polisler ‘imzalamazsanız sizi bırakmayız’ dediler. Biz de korktuğumuz için 

imzalamak zorunda kaldık”. 

• Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taş ocağına karşı 

yapılan eylemlere katılan Dursun Baş, 18 Haziran 2021 tarihinde evine jandarma tarafından 

yapılan baskın sonrasında ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla gözaltına alındı. Dursun 

Baş aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 18 Haziran 2021 tarihinde Erzurum’un Karayazı ilçesinde yapılan bir düğün polis tarafından 

basıldı. Baskın sonrasında yöresel bir kıyafet giyen damat Safet Polat polis tarafından ‘örgüt 

üniforması olarak kullanılan kıyafet’ giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Safet Polat aynı gün 

içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 18 Haziran 2021 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde yapılan ev baskınlarında 4 kişi gözaltına 

alındı. 

• 23 Haziran 2021 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapılan ev baskınında 3 kişi 

(Rahmi Aykut, Osman Bal ve İhsan Ediş) gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 26 Haziran 2021 tarihinde Mardin’de yapılan ev baskınında 2 kişi (Hamdulah Ocan ve Mahsum 

Demir) gözaltına alındı. Urfa merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin de 

Urfa’ya götürüldüğü öğrenildi. 

• 25 Haziran 2021 tarihinde Urfa’da gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü (Abdullah Basiyan, 

Abdurrahman Mutlu, Mustafa Başkut ve Orhan Demircan) 29 Haziran 2021 tarihinde sevk 

edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldı. 

• 29 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Rize’de E. A. isimli bir kişinin sokak 

röportajında söylediği sözler gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı öğrenildi. 

• 29 Haziran 2021 tarihinde Siirt’te yapılan ev baskınlarında 2 kişi (Fatma Taşçı, Kasım Taşçı) 

gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 30 Haziran 2021 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan ev baskınlarında 2 kişi (Halis 

Yarıcı Mehmet Yarıcı) gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 30 Haziran 2021 tarihinde Van’da gözaltına alınan Nadir Erdem 2 Temmuz 2021 tarihinde 

sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• Urfa merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9’u (Hamdullah Özkıran, 

Mahmut Parsak, İbrahim Basiyan, Mahsum Temel, Mahsum Demir, Mehmet Salih Eliş, Murşit 

Arslan, Osman Başkut ve Şahin Basiyan) 2 Temmuz 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
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tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 

bırakıldı. 

• 7 Temmuz 2021 tarihinde Mardin’de yapılan ev baskınlarında 29 kişi gözaltına alındı. 2 kişi 

aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltı gerekçesinin 

Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasağı dönemine yönelik bir soruşturma olduğu öğrenildi. 

Gözaltına alınan Hayat Akdaş’ın hastaneye kaldırıldığı ve daha sonra Mardin Emniyet 

Müdürlüğü’ne geri götürüldüğü öğrenildi. 

• 7 Temmuz 2021 tarihinde Iğdır’da yapılan ev baskınlarında 4 kişi (Yaşar Torzluk, Halil Sanan, 

Mehmet Kaya ve Yaşar İmdat) gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 6 Temmuz 2021 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde gözaltına alınan 11 kişiden 2’si (Ayla 

Kaya, Atiye Yılmaz) 9 Temmuz 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 

tutuklandı. 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi ise serbest bırakıldı. 

• 12 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Almanya vatandaşı T. Y.’nin (56) 

9 Temmuz 2021 tarihinde Kayseri Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkeme 

tarafından yurtdışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

• 12 Temmuz 2021’de Van’ın İpekyolu ilçesinde yapılan ev baskınında Meral Abi isimli bir kişi 

gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• Halkın Hukuk Bürosu 12 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir kafede 

yapılan kimlik kontrolü sırasında müvekkilleri olan 3 kişinin (Eda Kaya, Ali Hasan Akgül ve 

Volkan Yığıltekin) gözaltına alındığını duyurdu. 3 kişi 13 Temmuz 2021 tarihinde savcılıkta 

ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 

• 12 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde “Türk bayrağını yırttığı” 

iddiasıyla linç girişimine maruz kalan ve gözaltına alınan İranlı mülteci Zohren Momeni, 13 

Temmuz 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından “Türk Bayrağını yırtmak sureti ile 

devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan tutuklandı. 

• 16 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde yapılan ev baskınlarında 3 kişi (Aydın 

Baykara, Sait Tatlı ve Hacı Derviş Abay) gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

• 18 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesindeki bir düğünde Kürtçe şarkı söylediği 

gerekçesiyle müzisyen Hozan Arhat (Raşit Özçakar) gözaltına alındı. Hozan Arhat’ın aynı gün 

içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 

• 20 Temmuz 2021 tarihinde Van’ın Erciş ilçesi Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek 

ilerleyen Afganistan uyruklu 113 sığınmacı, Türkiye’ye kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle 

gözaltına alındı. Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi’ne götürüldükleri bildirildi. 

• 27 Haziran 2021 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında askeri bir aracın geçişi 

sırasında meydana gelen patlama ile ilgili olarak 2 kişi (Levent Dere ve Harun Ortaş) gözaltına 

alındı. Avukatların gözaltına alınanlarla görüşmemesine herhangi bir avukat kısıtlaması 

olmamasına rağmen jandarma tarafından izin verilmediği öğrenildi. Aynı soruşturma 

kapsamına ifadeye çağrılan 2 kişi ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

• 1 Ağustos 2021 tarihinde Almanya’dan Kayseri Havalimanı’na gelen Mahmut Güneş, hakkında 

ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı ve aynı gün içinde sevk edildiği mahkeme 

tarafından ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı. 



 68 

• 2 Ağustos 2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında 4 kişi (Mehmet Yalçın, 

Muhsin Acar ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi) haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına 

alındı. 

• 27 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova kırsal alanında askeri bir aracın geçişi 

sırasında yaşanan patlama sonrasında gözaltına alınan 7 kişi 2 Ağustos 2021 tarihinde sevk 

edildikleri mahkeme tarafından ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ iddiasıyla 

tutuklandı. Tutuklanan kişilerin isimleri: Rıfat Ekici, Menderes Ekici ve Memduh Akbaş, Levent 

Dere, Harun Ortaş, Davut Sarıtaş ve Abbas Kırmızıtaş. 

• 7 Ağustos 2021 tarihinde İsviçre’den geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sosyal 

medya paylaşımlarında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İsviçre Alevi 

Birlikleri eski Başkanı İsmail Ataş, 8 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 

serbest bırakıldı. 

• 6 Ağustos 2021 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde gözaltına alınan 2 kişi aynı gün içinde 

polisteki ifade işlemlerinin adından serbest bırakıldı. 

• Devam etmekte olan orman yangınları ile ilgili 6 Ağustos 2021 tarihinde Muğla’nın Milas 

ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi “Her taraf yandı, helikopterler 

nerede, siz neredesiniz? Yazıklar olsun! Hükümet istifa!” diyerek protesto ettiği gerekçesiyle 

1 kişi gözaltına alındı. 

• Ankara’nın Mamak ilçesinde gözaltına alınan 4 çocuktan 2’si 10 Temmuz 2021 tarihinde sevk 

edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma’ 

suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 10 Ağustos 2021 tarihinde Kars’ta gözaltına alınan 7 kişi 12 Ağustos 2021 tarihinde sevk 

edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 12 Ağustos 2021 tarihinde Antep’te yapılan ev baskınlarında 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltı 

gerekçesi ve gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi. 

• 13 Ağustos 2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında ‘örgüt üyesi olma’, ‘örgüt 

propagandası yapma’, ‘örgüt adına eylem ve faaliyette bulunma’ iddiasıyla 57 kişi gözaltına 

alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: Kadir Bayram, Ferhat Azan, Gülistan 

Yılmaz, Ümit Akbıyık, Çetin Temel, Rojin Varhan, Serhat Sönmez, Kadri Şimşek, Aytaç Eles, 

Sohbet Yıldız, Dicle Ayaz, Mustafa Kurt, Osman Karaaslan, Baver Önerarı, Ümit Akpınar, 

Mehmet Ali Tekmir, Mehmet Noyan, Özlem Öncel, Zilan Dağ, Mehmet Emin Firak, Mehmet 

Emin Gürcü, Abdullah Çapraz, Hacı Tahir Fazıloğlu, Zemirhan Yılmaz, Mehmet Kurt, Osman 

Karaaslan, Yusuf Ateş, Mazlum Çiçek, Metin Şengül, Yakup Malçok, Mustafa Kolakan, Mehmet 

Atık, Mehmet Selam Balta, İsa Uzunboy, Nadir Karakoç, Erkan Eren, Eyüp Orak, Kerem Çetin, 

Süleyman Varlu, Mazlum Kardaş, Süleyman Bayram, Şirin Aslan, Muhammed Bozkır, Sedat 

Aydın, Berat Oturmak, Kemal Güneş, Serhat Ataş, Fırat Uluışık, Ahmet Aladağ, Rehber Demir, 

Mehmet Aydın, Cahit İganli, Umut Tursun, Diyar Orak. 55 kişi 18 Ağustos 2021 tarihinde 

polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

• 13 Ağustos 2021 tarihinde Adana’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 28 kişi, 16 

Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 18’i adli kontrol şartıyla olmak 

üzere serbest bırakıldı. 
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• 14 Ağustos 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan kişiler aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 

bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri: Abdullah Özkan, Cemal İneç, Kasım Uca, Ziver 

Elçi, Abdulhakkı Erol, Nurettin Üçkaç, Nihat Acar, Berivan Sönmez. 

• 14 Ağustos 2021 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde gözaltına alınan 5 kişi 16 Ağustos 2021 

tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 9 Ağustos 2021 tarihinde Mersin’de ‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüt adına eylem yapma’ iddiasıyla 

gözaltına alına 13 kişi 17 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli 

kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 17 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un çeşitli yerlerine üzerinde “Hudut Namustur” ve 

“Ülkemde Mülteci İstemiyorum” yazılı pankartlar astıkları gerekçesiyle gözaltına alına 6 kişi 

aynı gün içinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• 13 Ağustos 2021 tarihinde Urfa’nın Akçakale ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) 

tarafından yapılan elektrik kesintilerini protesto etmek için yapılan eyleme katıldıkları 

gerekçesiyle 11 kişi 18 Ağustos 2021 tarihinde jandarma tarafından gözaltına alındı. 11 kişi 

aynı gün içinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• Saadet Özen (73) isimli kanser hastası bir kişi 25 Ağustos 2021 tarihinde Urfa’nın Birecik 

ilçesinde yapılan bir yol kontrolü sırasında hakkında verilmiş kesinleşmiş para cezasını 

ödemediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra cezaevine götürülen 

Saadet Özen aynı gün içinde para cezasının ödenmesinin ardından serbest bırakıldı. 

• 24 Ağustos 2021 tarihinde Van’da gözaltına alınan 2 kişi (Mahsar Kurt ve Ramazan Duman) 

26 Ağustos 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 

tutuklandı. 

• 24 Ağustos 2021 tarihinde Urfa’da gözaltına alınan Melek Başkale isimli kişi, 27 Ağustos 2021 

tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 

• 26 Ağustos 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı Yazı kırsal mahallesinde 

jandarma tarafından gözaltına alınan 8 kişiden 2’si (Ubeydullah Narin ve Saliha Narin) serbest 

bırakıldı. 6 kişinin gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi. 

2. BELEDİYE BAŞKANLARI, SİYASİ PARTİ ÜYE VE YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK 
SALDIRI VE TEHDİTLER 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 belediye başkanı saldırıya uğradı, 1 belediye eş 

başkanı ise tehdit edildi. 2 siyasi parti yöneticisi saldırıya maruz kaldı, 1 siyasi parti üyesi parti 

binasına düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 1 siyasi partinin genel merkez, 2 il ve 1 ilçe 

binasına 5 kez saldırı düzenlendi, 1 siyasi partinin ise 1 ilçe binası saldırıya uğradı.  

Belediye başkanları/eş başkanlarına yönelik saldırı ve tehditler: 

• 11 Haziran 2021 tarihinde Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Parti’den seçilmiş Belediye Başkanı 

Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı düzenlendi. Mustafa Bıyık’ın yara almadığı saldırı ile ilgili 

gözaltına alınan Halit A. ve Tolgahan K. 13 Haziran 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 

tarafından tutuklandı. Silahlı saldırı ile ilgili olarak 15 Haziran 2021 tarihinde A. K. isimli 1 

kişi gözaltına alındı.  
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• 15 Haziran 2021 tarihinde Aydın’ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz 

Atabay ile avukatı bir restoranda 4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. 2 kişinin de 

vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırı ile ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

7 kişiden 3’ü 16 Haziran 2021 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 1’i 

adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı. 

• 15 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Mardin’in Mazıdağı ilçesinin yerine 

kayyım atanmış olan Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın ile avukatı Medya Ateş’in, 14 

Temmuz 2021 tarihinde Artuklu ilçesinde kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişilerin 

tehdit ve sözlü tacizine maruz kaldıkları öğrenildi. 

 

Siyasi parti üyelerine saldırılar: 

• İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mümin İnan’ın 2 Haziran 2021 tarihinde Adana’nın Pozantı 

ilçesinde bulunan bir tesiste kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı ve daha sonra bu 

kişinin plakası olmayan bir araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Mümin İnan basında 

yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Plakasız bir araç ile takip etmişler. Pozantı’da yemek 

için mola vermiştik ekip arkadaşları olarak. Orada lavaboya ellerimi yıkamaya gittiğimde 

arkamdan hiçbir şey söylemeden bir kişi yumruk attı. Biz de savunma pozisyonuna geçince 

panik halinde kaçtı. Saldıran bir kişiydi ancak araçta 2 kişi daha bekliyordu. Plakasız bir araba. 

Orada polisler de vardı. Hemen olaya el koydular. Saldırganı tanımıyorum.” 

• 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir il binasına Onur Gencer isimli bir kişi tarafından silahlı 

saldırı düzenlendi. Binaya gelen Onur Gencer, rehin aldığı parti çalışanı Deniz Poyraz’ı 

öldürdü. Onur Gencer, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. İzmir Valiliği olay 

ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir 

iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli 

şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli 

şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır”. Onur Gencer, 18 Haziran 2021 

tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

• 13 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden HDP Avcılar İlçe Eş Başkanı 

Şemsettin Duman’ın kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edildikten sonra 

12 Temmuz 2021 tarihinde evine silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıda ölen ya da 

yaralanan olmadığı bildirildi. 

• 14 Temmuz 2021 tarihinde, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Örnek Mahallesi HDP 

temsilciliğinde görevli Sezer Öztürk’ün evinin duvarına ırkçı yazılar yazıldığı ve çarpı işareti 

konulduğu öğrenildi. Sefer Öztürk’ün Kıraç Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi olduğu bildirildi. 

• İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 20 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Bakırköy 

ilçesindeki Halk TV stüdyosunda katıldığı programdan ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin 

saldırısına uğradı. Olayla ilgili 21 Ağustos 2021 tarihinde 1 kişi (S. O.) gözaltına alındı. 

 

Siyasi parti binalarına saldırılar: 

• Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulanan HDP Genel Merkezi’ne 14 Mayıs 2021 tarihinde kimliği 

belirsiz 3 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendiği öğrenildi. Ölen ya da yaralananın 

olmadığı saldırıda parti binasında maddi zarar meydana geldiği öğrenildi. 
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• 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir il binasına Onur Gencer isimli bir kişi tarafından silahlı 

saldırı düzenlendi. Binaya gelen Onur Gencer, rehin aldığı parti çalışanı Deniz Poyraz’ı 

öldürdü. Onur Gencer, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. İzmir Valiliği olay 

ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir 

iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli 

şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli 

şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır”. Onur Gencer, 18 Haziran 2021 

tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

• 19 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AKP ilçe binasına molotof kokteyli ile 

bir saldırı düzenlendi. Basında yer alan haberlerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı 

saldırı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişiden birinin (Ş. B.) AKP ilçe yöneticilerinden birinin 

akrabası olduğu öğrenildi. 

• 14 Temmuz 2021 tarihinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde HDP binasına silahlı saldırı 

düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili olarak 1 kişi (A. T. D.) gözaltına 

alındı. 15 Temmuz 2021 tarihinde 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıyla ilgili 

gözaltına alınan kişi sayısı 4 oldu, 1 kişi tutuklandı. 

• 16 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, HDP Elazığ il binasına gelen kimliği 

belirsiz bir kişinin parti yöneticilerini tehdit ettiği öğrenildi. Söz konusu kişinin binada 

bulunanlara ‘Orta Asya’dan gelenleri, Kürtleri keseceğim. Ben Zazayım, sizin ne yaptığınızı 

biliyorum’ dediği bildirildi. 

• 30 Temmuz 2021 tarihinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde HDP binasına saldırı düzenlendi. 

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. HDP Marmaris 

ilçe binasına 14 Temmuz 2021 tarihinde bir silahlı saldırı düzenlenmiş, olayla ilgili 1 kişi 

tutuklanmıştı. 

3. DAVALAR VE SORUŞTURMALAR 

3.1. MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI, SİYASİ PARTİ 
YÖNETİCİLERİ HAKKINDA AÇILAN DAVALAR VE SORUŞTURMALAR 
3.1.1. ÖNCEKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA AÇILMIŞ DAVALAR VE 
SORUŞTURMALAR 

Sırrı Süreyya Önder: 

HDP eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 8 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme, 

davanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan Kobanê davası ile birleştirilmesine 

karar verdi. 

Figen Yüksekdağ: 

6 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen 

Yüksekdağ hakkında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki 

savunmasında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada Diyarbakır 13. Asliye Ceza 

Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 

bozulduğu ve mahkemenin Figen Yüksekdağ’ın beraatına karar verdiği öğrenildi. 

Selahattin Demirtaş: 
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HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 25 Mayıs 2021 tarihinde başlandı. Selahattin Demirtaş duruşmaya 

SEGBİS aracılığıyla tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden katıldı. Mahkeme davanın Ankara 22. Ağır 

Ceza Mahkemesi’nde devam etmekte olan Kobane Davası ile birleştirilmesine karar verdi. 

Selahattin Demirtaş: 

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dönemim Başbakanı Ahmet 

Davutoğlu hakkında sarf ettiği “çocuk katili” ifadesi nedeniyle İstanbul 47. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 26 Mayıs 2021 tarihinde devam edildi. Selahattin 

Demirtaş duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden katıldı. Savunmaların 

ardından mahkeme duruşmayı 13 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Selahattin Demirtaş: 

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın karar duruşması 28 Mayıs 2021 tarihinde görüldü. Mahkeme Selahattin Demirtaş’ı 

‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef gösterme’ suçlarından 2 yıl 6 ay 

hapis cezası ile cezalandırdı.  

Söz konusu dava, Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında açılan 

davanın 7 Ocak 2020 tarihinde görülen duruşmasında yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle, 

dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı tehdit ettiği ve hedef gösterdiği iddiasıyla 

açılmıştı. 

3.1.2. 27. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA AÇILMIŞ DAVALAR, 
SORUŞTURMALAR VE FEZLEKELER 

3.1.2.1. MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA AÇILMIŞ DAVALAR VE SORUŞTURMALAR 

Aykut Erdoğdu: 

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında “Sizi seçimle indirdikten sonra vatana 

ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım” şeklindeki sosyal medya paylaşımı gerekçe 

gösterilerek 5 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Cumhurbaşkanı’na 

hakaret’ iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. 

Meral Danış Beştaş: 

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında ‘örgüt üyesi olmak’, ‘halkı kanuna aykırı 

toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak 

ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ ve ‘suç işlemeye alenen tahrik’ iddialarıyla Diyarbakır 8. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 20 Mayıs 2021 tarihinde devam edildi. 

Mahkeme Ankara ve Diyarbakır cumhuriyet savcılıklarına Meral Danış Beştaş hakkında hangi 

suçlardan soruşturma yürütüldüğünün öğrenilmesi, TBMM’ye ise ne zaman milletvekili sıfatı kazandığı 

ve vekilliğinin devam ettiği süreleri mahkemeye bildirmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi ve 

duruşmayı 21 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Ahmet Şık: 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı 2 ayrı televizyon 

programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Haziran 2021 

tarihinde 2 ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

İmam Taşçıer, İdris Baluken ve Çağlar Demirel: 
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HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ile HDP eski milletvekilleri İdris Baluken ve Çağlar 

Demirel hakkında yaptıkları konuşmalarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri’ iddiasıyla Diyarbakır 

12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 11 Haziran 2021 tarihinde devam edildi.  

Savcı İdris Baluken ve Çağlar Demirel’in ‘devleti ve kurumlarını alenen aşağılama’ ve 

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından cezalandırılmasını, Anayasa’nın 83. maddesinde tanımlanan 

yasama dokunulmazlığı kapsamında İmam Taşçıer hakkındaki yargılamanın durdurulmasını talep etti. 

Mahkeme İmam Taşçıer hakkındaki yargılamanın durdurularak dosyasının ayrılmasına karar vererek 

duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Musa Farisoğulları: 

Hakkında verilmiş cezanın kesinleşmesi üzerine milletvekilliği düşürülen HDP Diyarbakır 

Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 25 Haziran 2021 tarihinde devam edildi.  

İddianamede Musa Farisoğulları’nın ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘halkı 

yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kışkırtma’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız 

katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlarından toplam 26 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılması istenmektedir. 

Mahkeme gizli tanıkların ses ve görüntüleri değiştirilerek hazır edilmeleri için Tanık Koruma 

Şubesi’ne müzekkere yazılmasına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ömer Faruk Gergerlioğlu:  

Anayasa Mahkemesi, 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan ve 2 Nisan 2021 tarihinde 

tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 

bireysel başvurusunu 1 Temmuz 2021 tarihinde karara bağladı. AYM kararında Ömer Faruk 

Gergerlioğlu’nun ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın 

ihlal edildiğine ve Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesi için kararın Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 

gönderilmesine hükmetti. 3 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, kararın henüz 

yerel mahkemeye ve Gergerlioğlu’nun avukatına tebliğ edilmediği, Gergerlioğlu’nun tahliye 

edilmediği öğrenildi. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan verilen 2 yıl 

6 ay hapis cezası 19 Şubat 2021 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Hakkındaki 

kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Gergerlioğlu’nun milletvekilliği 17 Mart 2021 tarihinde 

düşürülmüştü. 

3.1.2.2. HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANAN MİLLETVEKİLLERİ: 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle CHP’li 1 

milletvekili hakkında 1, DBP’li 1 milletvekili hakkında 3, DP’li 1 milletvekili hakkında 1, HDP’li 24 

milletvekili hakkında 26, İyi Parti’li 1 milletvekili hakkında 1, TİP’li 1 milletvekili hakkında 1 ve 

bağımsız 1 milletvekili hakkında 2 olmak üzere 30 milletvekili hakkında toplam 35 fezleke TBMM’ye 

sunuldu. 

CHP: 

• Genel Başkan ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu (1 fezleke) 

DBP: 

• DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz (3 fezleke) 

DP: 
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• Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt (1 fezleke) 

HDP: 

• Adana Milletvekili Kemal Peköz (1 fezleke) 

• Antalya Milletvekili Kemal Bülbül (1 fezleke) 

• Antep Milletvekili Mahmut Toğrul (1 fezleke) 

• Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran (1 fezleke) 

• Batman Milletvekili Necdet İpekyüz (1 fezleke) 

• Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir (1 fezleke) 

• Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı (1 fezleke) 

• Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ (1 fezleke) 

• Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer (1 fezleke) 

• Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun (1 fezleke) 

• Hakkari Milletvekili Sait Dede (1 fezleke) 

• Iğdır Milletvekili Habip Eksik (1 fezleke) 

• İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç (1 fezleke) 

• İstanbul Milletvekili Zeynel Özen (1 fezleke) 

• İzmir Milletvekili Murat Çepni (1 fezleke) 

• İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü (2 fezleke) 

• Muş Milletvekili Şevin Coşkun (2 fezleke) 

• Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz (1 fezleke) 

• Şırnak Milletvekili Nuran İmir (1 fezleke) 

• Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü (1 fezleke) 

• Urfa Milletvekili Nusrettin Maçin (1 fezleke) 

• Urfa Milletvekili Ömer Öcalan (1 fezleke) 

• Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık (1 fezleke) 

• Van Milletvekili Sezai Temelli (1 fezleke) 

İyi Parti: 

• İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (1 fezleke) 

TİP: 

• Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu (1 fezleke) 

Bağımsız: 

• Muş Milletvekili Mensur Işık (2 fezleke). 

3.1.3. BELEDİYE BAŞKANLARI / EŞ BAŞKANLARI HAKKINDA AÇILMIŞ DAVALAR ve 
SORUŞTURMALAR: 

Ekrem İmamoğlu: 

4 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li belediye başkanlarını ziyaret etmek 

suretiyle ‘suçluyu övdüğü’, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde ‘elleri arkasında bağlı bir şekilde gezmek’ 

suretiyle saygısızlık yaptığı iddialarıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şunları belirtti: “elektronik posta adresleri 

ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan İmamoğlu’nun ‘türbe ziyareti 
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sırasında saygısızlık yaptığına’ ve ‘HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye 

kullandığına’ yönelik ihbarlar kayda alındı (…) Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal 

zorunluluk gereğince İçişleri Bakanlığından soruşturma açılması için izin istenmiştir.” 

İçişleri Bakanlığı ise şunları ifade etti: “Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince 

yürütülmekte ve iddianın savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya 

koymayı amaçlamaktadır.” 

Mülkiye Esmez: 

Mardin’in Derik ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Mülkiye Esmez hakkında Mardin Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 21 Mayıs 2021 tarihinde devam edildi. 

Tutuklu yargılanan Mülkiye Esmez duruşmaya tutulduğu Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nden 

SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından mahkeme Mülkiye Esmez’in tutukluluk halinin 

devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Davanın görülmesine 25 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. Tutuklu yargılanan Mülkiye 

Esmez duruşmaya tutulduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından 

mahkeme Mülkiye Esmez’in tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Mülkiye Esmez 16 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınmış ve 26 Kasım 2019 tarihinde sevk 

edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Derik Belediyesi’ne 16 Kasım 2019 tarihinde İçişleri 

Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı. 

Yaşar Akkuş: 

Iğdır’ın HDP’li Belediye Eş Başkanı Yaşar Akkuş hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla Iğdır 2. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 26 Mayıs 2021 tarihinde devam edildi. 

Yaşar Akkuş duruşmaya tutulduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla 

katıldı. Savunmaların ardından mahkeme Yaşar Akkuş’u ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis 

cezası ile cezalandırdı. 

15 Mayıs 2020 tarihinde gözaltına alınan Yaşar Akkuş, 18 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanmıştı. 

15 Mayıs 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı Iğdır Belediyesi’ne kayyım atamıştı. 

Cemal Özdemir: 

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Cemal Özdemir hakkında Diyarbakır 8. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 26 Mayıs 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede katıldığı 22 etkinlik ve hakkındaki gizlik tanık ifadesi, 3 sosyal medya paylaşımı 

gerekçe gösterilerek Cemal Özdemir’in ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘tehlikeli 

maddeleri izinsiz olarak bulundurmak’, ‘nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın 

almak, taşımak ve bulundurmak’ suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılması istenmektedir. 

Savunmaların ardından mahkeme Cemal Özdemir’in tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 22 

Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Cemal Özdemir 20 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınmış ve 23 Aralık 2020 tarihinde sevk 

edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Sur Belediyesi’ne 21 Aralık 2019 tarihinde İçişleri 

Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı. 

Remziye Yaşar: 
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Yerine kayyım atanan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Remziye 

Yaşar hakkında Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 7 Haziran 2021 

tarihinde devam edildi. Remziye Yaşar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Remziye 

Yaşar’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 3 Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Remziye Yaşar 15 Ekim 2019 tarihinde gözaltına alınmış ve 17 Ekim 2019 tarihinde sevk 

edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yüksekova Belediyesi’ne 18 Ekim 2019 tarihinde kayyım 

atanmıştı. 

Nilüfer Elik Yılmaz, Gülistan Öncü: 

Kayyım atanan Mardin’in Kızıltepe ve Savur ilçelerinin HDP’li Belediye Eş Bakanları Nilüfer Elik 

Yılmaz ve Gülistan Öncü hakkında Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 

22 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

Mahkeme Nilüfer Elik Yılmaz ve Gülistan Öncü hakkındaki adli kontrol şartını kaldırarak 

duruşmayı 4 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Gülistan Öncü 15 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmış, 26 Kasım 2019 tarihinde 

tutuklanmıştı. 12 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınan Nilüfer Elik Yılmaz ise 15 Aralık 2020 tarihinde 

tutuklanmıştı. Belediye eş başkanları davanın 1 Nisan 2021 tarihinde görülen duruşmasında tahliye 

edilmişti. Kızıltepe Belediyesi’ne 4 Kasım 2019 tarihinde, Savur Belediyesi’ne ise 16 Kasım 2019 

tarihinde kayyım atanmıştı. 

Gültan Kışanak: 

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi eski Eş Başkanı Gültan Kışanak’a verilen 14 yıl 3 ay hapis cezası ve Demokratik Bölgeler 

Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e verilen 15 yıl hapis cezası Antep Bölge Adliye 

Mahkemesi 18. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. 

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’in yeniden yargılanmasına 2 Temmuz 2021 tarihinde 

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel duruşmaya 

SEGBİS aracılığıyla tutuldukları cezaevlerinden katıldı. Mahkeme davanın Gültan Kışanak ve Sebahat 

Tuncel’in de yargılandığı, Kobanê eylemleri ile ilgili Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 

ile birleştirilmesine karar verdi. 

Gültan Kışanak, Fırat Anlı: 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile belediye 

meclisi üyeleri hakkında “eş başkanlık sistemi” gerekçesiyle Diyarbakır 10. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede belediye eş başkanları ve belediye meclisi üyelerinin ‘görevi usulsüzce üstlenme’ 

ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından cezalandırılmaları istenmektedir. 

Duruşma sırasında mahkeme ifade vermeyen belediye meclisi üyelerinin de ayakta beklemesini 

istedi. Avukatların itirazı üzerine mahkeme Cihan Aydın, Zuhal Tekiner, Zeynep Çelik ve Adnan 

Akgül’ün polis tarafından mahkeme salonundan çıkarılmasına karar verdi. Avukatlar reddi hakim 

talebinde bulunarak duruşma salonundan çıktı. Mahkeme reddi hakim talebinin ilgili mahkemeye 

gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı 8 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Gülistan Ensarioğlu: 
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Yerine kayyum atanan Diyarbakır’ın Eğil ilçesinin Belediye Belediyesi Eş Başkanı Gülistan 

Ensarioğlu hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 2 

Temmuz 2021 tarihinde görüldü. 

Savunmaların ardından mahkeme Gülistan Ensarioğlu’nu ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 

ay hapis cezası ile cezalandırdı. 

Gülistan Ensarioğlu 30 Eylül 2020 tarihinde DTK’ye yönelik bir soruşturma kapsamında 

gözaltına alınmıştı. Eğil Belediyesi’ne 23 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım 

atanmıştı. 

3.2. SİYASİ PARTİ ÜYE VE YÖNETİCİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVALAR  

1 Mayıs – 31 Ağustos tarihleri arasında siyasi parti ve yöneticisi olan 147 kişi hakkında daha 

önceden açılmış 16 davanın görülmesine devam edildi.  

Van’da Yargılanan HDP Üyeleri: 

HDP Gençlik Meclisi üyesi 7’si tutuklu 20 kişi hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın görülmesine 30 Nisan 2021 tarihinde başlandı. Savunmaların ardından mahkeme 7 kişinin 

tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. 

Osmaniye’de Yargılanan HDP Yöneticileri: 

HDP Osmaniye İl Eş Başkanları Kadriye Tören ve Ali Coşkun hakkında Osmaniye 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 18 Mayıs 2021 tarihinde başlandı. 

İddianamede 2 kişinin ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Kadriye Tören ve Ali Coşkun duruşmaya tutuldukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla 

katıldılar. Savunmaların ardından mahkeme 2 kişinin tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 7 Ekim 

2021 tarihine erteledi. 

Kobanê davası: 

Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları’nın da olduğu 28’i tutuklu 108 HDP üye ve yöneticisi 

hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 18 Mayıs ile 21 Mayıs 

2021 tarihleri arasında devam edildi. 

Mahkeme 28 kişinin tutukluluk hallerinin devamına, reddi hakim talebinin reddine karar 

vererek duruşmayı 14 Haziran 2021 tarihine erteledi. 

Davanın 14 Haziran 2021 tarihinde görülen duruşmasında avukatların yaptığı reddi hakim 

talebine ilişkin bir üst mahkemeye yapılan başvurunun reddedildiği öğrenildi. Duruşma sırasında 

mahkeme başkanının savunma yapan avukatların sözünü kestiği ve söz almak isteyen avukatlar 

olmasına rağmen savcıdan avukatların kimi taleplerine ilişkin mütalaasını istediği bildirildi. 

Davanın 15 Haziran 2021 tarihinde görülen duruşmasında mahkeme, savunmaların ardından 

4 kişinin (Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal) adli kontrol şartıyla tahliyesine 

karar verdi.  

25 Haziran 2021 tarihinde görülen duruşmada mahkeme, davanın 15 Haziran 2021 tarihinde 

görülen duruşmasında 4 kişinin tahliyesine ilişkin savcılığın yaptığı itirazını reddetti ve bu talebe ilişkin 

dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi. Savunmaların ardından mahkeme Zeki Çelik, İbrahim Binici, 

Emine Ayna, Emine Beyza Üstün’ün tahliyesine, Sırrı Süreyya Önder hakkındaki adli kontrol şartı ile 

Gülser Yıldırım hakkındaki ev hapis tedbirinin kaldırılması karar verdi ve duruşmayı 20 Eylül 2021 

tarihine erteledi. 
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CHP İstanbul İl Başkanı’nın Yargılandığı Dava: 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 

Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesi ile ilgili İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın görülmesine 21 Mayıs 2021 tarihinde başlandı. 

İddianamede Canan Kaftancıoğlu’nun ‘suç işlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 

9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. Bu soruşturma ile ilgili 

olarak 29 Eylül 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı vermişti. Bu karar, yapılan 

itiraz üzerine Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 23 Kasım 2020 tarihinde kaldırılmış ve Canan 

Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlanmıştı. 

Mahkeme duruşmaya katılmayan Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı 

çıkarılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

ESP Üyesinin Yargılandığı Dava: 

ESP Parti Meclisi üyesi Uğur Ok hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 25 Mayıs 2021 tarihinde devam edildi. 

Uğur Ok duruşmaya tutulduğu İstanbul Silivri 1 Nolu Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı 

Mahkeme savunmanın ardından Uğur Ok’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 

Temmuz 2021 tarihine erteledi. 

Uğur Ok 21 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmıştı. 

CHP Genel Başkanı’nın Yargılandığı Dava: 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili 

sözleri nedeniyle Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 1 Haziran 

2021 tarihinde görüldü. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fuat Oktay’ın ‘kişilik haklarına saldırıda 

bulunduğu’ gerekçesiyle 30.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. 

HDP Parti Meclisi Üyesinin Yargılandığı Dava: 

HDP Parti Meclisi üyesi Sıtkı Güngör hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın görülmesine 2 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme Sıtkı Güngör’ün tahliyesine 

karar verdi ve duruşmayı 7 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısının Yargılandığı Dava: 

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ 

iddiasıyla İzmir Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 3 Haziran 2021 

tarihinde devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 28 Eylül 2021 tarihinde erteledi. 

İstanbul’da ESP Yöneticisinin Yargılandığı Dava: 

ESP İstanbul İl Eş Başkanı Ezgi Bahçeci hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın görülmesine 8 Haziran 2021 tarihinde başlandı. Ezgi Bahçeci duruşmaya SEGBİS aracılığıyla 

tutulduğu cezaevinden katıldı. Mahkeme Ezgi Bahçeci’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve 

duruşmayı erteledi. 6 Temmuz 2021 tarihinde görülen duruşmada mahkeme Ezgi Bahçeci’nin 

tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ezgi Bahçeci 14 Ocak’ta İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. 

İzmir’de Doğru Parti Genel Başkanı’nın Yargılandığı Dava: 

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu hakkında yazdığı “Baba, oğul, kutsal damat” başlıklı 

yazı nedeniyle İzmir Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 8 Haziran 
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2021 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘Cumhurbaşkanı’na ve Devlet Bahçeli’ye hakaret’ suçundan Rıfat 

Serdaroğlu’nu 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırdı. 

Kars’ta HDP Üye ve Yöneticilerinin Yargılandığı Dava: 

HDP Kars İl Eş Başkanı Cengiz Anlı ile HDP üyeleri İzzet Altığ, Mustafa Yardımcıel, Reis Baykız 

ve Kaya Naki hakkında Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 10 Haziran 

2021 tarihinde devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 18 Kasım 2021 tarihine 

erteledi. 

ESP İzmir İl Başkanı’nın Yargılandığı Dava: 

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas hakkında İstanbul Bakırköy 

9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 29 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

Kerim Altınmakas duruşmaya tutulduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların 

ardından mahkeme Kerim Altınmakas’ın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Kerim Altınmakas, 14 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 18 Ocak 2021 tarihinde 

tutuklanmıştı. 

ESP Eş Genel Başkan Yardımcısının Yargılandığı Dava: 

ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 1 Temmuz 2021 tarihinde başlandı. Beycan Taşkıran 

duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutulduğu cezaevinden katıldı. Savunmaların ardından mahkeme 

Beycan Taşkıran’ın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 18 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

HDP Üyesinin Yargılandığı Dava: 

HDP Midyat İlçe eski Eş Başkanı Filiz Işık hakkında Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın karar duruşması 6 Temmuz 2021 tarihinde görüldü. 

Filiz Işık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutulduğu cezaevinden katıldı. Savunmaların ardından 

mahkeme Filiz Işık’ı ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve 

tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

23 Eylül 2020 tarihinde gözaltına alınan Filiz Işık, 24 Eylül 2020 tarihinde sevk edildiği 

mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 

HDP Eş Genel Başkanı’nın Yargılandığı Dava: 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalar 

gerekçe gösterilerek Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 7 Temmuz 

2021 tarihinde devam edildi. 

Mahkeme milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yargılamanın durdurulması talebini reddetti ve 

duruşmayı 3 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

HDP Parti Meclisi Üyesinin Yargılandığı Dava: 

HDP Parti Meclisi üyesi Fırat Keser hakkında Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 8 Temmuz 2021 tarihinde devam edildi. 

Fırat Keser duruşmaya tutulduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların 

ardından mahkeme Fırat Keser’in tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 10 Eylül 2021 

tarihine erteledi. 

Şırnak’ta HDP Yöneticisinin Yargılandığı Dava: 
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HDP Şırnak İl Eş Başkanı Sabuha Akdağ hakkında kadın cinayetleri ile ilgili bir basın açıklaması 

nedeniyle Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Şırnak Silopi 1. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nce 27 Ağustos 2021 tarihinde kabul edildi. 

İddianamede Sabuha Akdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 

cezalandırılması istenmektedir. 

Davanın ilk duruşması 15 Ekim 2021 tarihinde görülecek. 

3.3. HAK SAVUNUCULARININ YARGILANDIĞI DAVALAR 

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin: 

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile gazeteciler Ahmet Kanbal ve Yağmur Kaya hakkında 

Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in şikayeti üzerine ‘terörle 

mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ iddiasıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gazeteci Ahmet Kanbal’ın 21 Haziran 2021 

tarihinde Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği öğrenildi. 

TİHV İzmir Temsilciliği Tıbbi Sekreteri Aytül Uçar: 

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörü protesto etmek için 3 Şubat 

2021 tarihinde İzmir’de yapılan eyleme yönelik polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan insan hakları 

savunucusu TİHV İzmir Temsilciliği Tıbbi Sekreteri Aytül Uçar’ın da aralarında olduğu 3 kişi (Aytül 

Uçar, Emine Akbaba ve İrem Çelikbaş) hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla İzmir 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı 12 Temmuz 2021 tarihinde öğrenildi. 

3.4. SENDİKA, DERNEK, VAKIF, MESLEK ÖRGÜTLERİ, İNİSİYATİF, PLATFORMLARIN 
ÜYE VE YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMALAR VE DAVALAR 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında sendika, dernek, vakıf, meslek örgütleri, inisiyatif 

ve platformların üye ve yöneticisi olan en az 17 kişi hakkında daha önceden açılmış 12 davanın 

görülmesine devam edildi. Ayrıca İzmir Barosu Başkanı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 

yaptıkları bir açıklama gerekçesiyle soruşturma açılmasına Adalet Bakanlığı tarafından izin verildiği 

öğrenildi. 

Meryem Soylu (81) hakkında Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile 

Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği’ne (MEBYA-DER) yönelik soruşturma kapsamında 

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 25 Mayıs 2021 tarihinde başlandı. 

Meryem Soylu duruşmaya tutulduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından 

mahkeme Meryem Soylu’nun tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 14 Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Limter-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Bakır hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 1 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. Deniz Bakır duruşmaya tutulduğu 

cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından mahkeme Deniz Bakır’ın tutukluluk 

halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Davanın karar duruşması 7 Temmuz 2021 

tarihinde görüldü. Savunmaların ardından mahkeme Deniz Bakır’ı ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 

6 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükümle birlikte Deniz Bakır’ın tahliyesine karar verdi. Deniz 

Bakır 14 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alınmış, 17 Ocak 2021 tarihinde tutuklanmıştı. 

Vekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı 

Leyla Güven hakkında yaptığı bir konuşma nedeniyle Hakkari 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
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davanın görülmesine 2 Haziran 2021 tarihinde başlandı. Leyla Güven duruşmaya tutulduğu 

cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. İlk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan 

Cumhuriyet Savcısı, Leyla Güven’in ‘suç ve suçluyu övme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ 

suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı 22 Eylül 

2021 tarihine erteledi. 

Vekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı 

Leyla Güven hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ‘örgüt üyesi olmak’ ve 

‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından verilen toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin yapılan 

istinaf başvurusu 12 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 

tarafından reddedildi. Mahkeme ayrıca tahliye talebini de reddetti. 

Rosa Kadın Derneği Yönetim Kurulu üyesi avukat Elif Tirenç İpek Ulaş hakkında Diyarbakır 8. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 4 Haziran 2021 tarihinde başlandı. 

Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 4 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti Zelal Bilgin hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 8 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. Zelal Bilgin duruşmaya tutulduğu 

cezaevinden SEBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Zelal Bilgin’in tutukluluk halinin devamına karar 

verdi ve duruşmayı 2 Eylül 2021 tarihine erteledi. 

Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür 

Derneği’ne (MEBYA-DER) Eş Başkanı Şeyhmus Karadağ hakkında Diyarbakır 10. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 9 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. Şeyhmus Karadağ 

duruşmaya katıldı ve savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme Şeyhmus Karadağ’ın 

tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 5 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

Tevgera Jinên Azad TJA sözcüsü Ayşe Gökkan hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

açılan davanın görülmesine 31 Mart 2021 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmaya sadece 2 

kişinin izleyici olarak alınmasına izin verdi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Ayşe 

Gökkan’ın iki kez ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan toplam 30 yıl ve ‘örgüt propagandası yapmak’ 

suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 35 yıla kadar hapis cezası le cezalandırılmasını talep etti. 

Mahkeme Ayşe Gökkan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 13 Eylül 2021 

tarihine erteledi. Ayşe Gökkan, 27 Ocak 2021 tarihinde görülen duruşmada verilen tutuklamaya 

yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınmış, 28 Ocak 2021 tarihinde tutuklanmıştı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında Diyarbakır 

10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 25 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

İddianamede Şeyhmus Gökalp’in Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine katıldığı 

gerekçesiyle ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması 

istenmektedir. Mahkeme tanık ifadesinin ve savunmaların ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Şeyhmus Gökalp 23 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmış ve davanın 10 Şubat 2021 tarihinde görülen 

ilk duruşmasında tahliye edilmişti. 

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri Okan Danacı, Yücel Yavuz ve Devrim 

Taylan Eryılmaz hakkında Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 25 

Haziran 2021 tarihinde devam edildi. İddianamede 3 kişinin ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 

cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme Okan Danacı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi 

ve duruşmayı 10 Eylül 2021 tarihine erteledi. Yücel Yavuz ve Devrim Taylan Eryılmaz 16 Ekim 2020 



 82 

tarihinde gözaltına alınmış ve 19 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştı. Okan Danacı ise 15 Aralık 2020 

tarihinde gözaltına alınmış ve 16 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmıştı. Yücel Yavuz ve Devrim Taylan 

Eryılmaz davanın 8 Nisan 2021 tarihinde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti. 

1 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Diyanet İşleri Başkanı’nın LGBTİ’ler 

hakkındaki ayrımcı ifadeleri ile ilgili 25 Nisan 2021 tarihinde yaptıkları açıklama nedeniyle İzmir 

Barosu Başkanı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma açılmasına Adalet Bakanlığı 

tarafından izin verildiği öğrenildi. 

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı ile 

ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Antalya 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 

davanın görülmesine 5 Temmuz 2021 tarihinde başlandı. Mahkeme savunmaların ardından Deniz 

Gezmiş, Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı’nın sabıka kaydının istenmesine karar vererek duruşmayı ileri 

bir tarihe erteledi. 

Mardin’in Mazıdağı ilçesinin eski Belediye Başkanı Hasip Aktaş, Akarsu beldesinin eski Belediye 

Başkanı Lokman Fındık, Kılavuz beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet İnci ile Barış ve Demokrasi 

Partisi (BDP) eski ilçe başkanı Mehmet Kılıç hakkında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından 

düzenlenen bir toplantıya katıldıkları gerekçesiyle Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 6 Temmuz 2021 tarihinde başlandı İddianamede 4 kişinin ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 

cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme savunmaların ardından 4 kişinin tahliyesine karar vererek 

duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

         4. DİĞER DAVALAR 

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında en az 239 kişi hakkında ‘örgüte yardım ve yataklık 

etmek’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘örgüt üyesi olmak’, ‘Askerlik Kanunu’na muhalefet’ gibi 

gerekçeler ile daha önceden açılmış 12 davanın görülmesine devam edildi. 

Hakkari’de Yargılanan Kişi: 

Perihan Karaman isimli bir kişi hakkında Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

karar duruşması 4 Mayıs 2021 tarihinde görüldü. 

Perihan Karaman duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutulduğu cezaevinden katıldı. Mahkeme 

Perihan Karaman’ı ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 

1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 

Diyarbakır’da Yargılanan Kişi: 

Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik bir soruşturma kapsamında çocuk hakları 

aktivisti Ümran Baturay hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla, 

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 28 Mayıs 2021 tarihinde 

görüldü. Mahkeme Ümran Baturay’ın beraatına karar verdi. 

İstanbul’da Avukatın Yargılandığı Dava: 

Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Can Tombul hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 1 Haziran 2021 tarihinde görüldü. 

Mahkeme Can Tombul’u ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 

Can Tombul 31 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınmış, 3 Ağustos 2018 tarihinde 

sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmış ve davanın 12 Eylül 2019 tarihinde görülen 

duruşmasında tahliye edilmişti. 
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Urfa’da Avukatın Yargılandığı Dava: 

Avukat Sevda Çelik Özbingöl hakkında Urfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 

duruşması 7 Haziran 2021 tarihinde görüldü. 

Mahkeme Sevda Çelik Özbingöl’ü ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 6 ay; ‘2911 sayılı Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan 3 yıl 9 ay; ‘örgüt propagandası yapmak’ 

suçundan1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 

İstanbul KCK Ana Davası: 

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üye ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 205 kişi hakkında 

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 8 Haziran 2021 tarihinde devam 

edildi. Mahkeme, duruşmayı 4 Kasım 2021 tarihine erteledi. 

İstanbul’da Yargılanan Kişiler: 

Ankara’daki “İşimi Geri İstiyorum” eylemi katılımcılarından Nuriye Gülmen ve İdil Kültür 

Merkezi çalışanı Rıdvan Akbaş hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 

görülmesine 10 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

Savunmaların ardından mahkeme 2 kişinin tutukluluk halinin devamına karar vererek 

duruşmayı 21 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

5 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul’daki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis baskını ile gözaltına 

alınan 6 kişiden Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş, 11 Ağustos 2020 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 

tarafından tutuklanmıştı. 

Ayten Öztürk Davası: 

8 Mart 2018 tarihinde Lübnan’da gözaltına alınan ve daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 

tarafından sorgulandığı 6 ay boyunca işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalan Ayten Öztürk 

hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 10 Haziran 2021 

tarihinde görüldü. 

Duruşmaya izleyici ve gazeteci alınmadığı öğrenildi. Ayten Öztürk duruşmaya katıldı ve maruz 

kaldığı işkence ve kötü muameleyi bir kez daha anlattı. Ayten Öztürk ifadesinde şunları belirtti: 

“Kaçırıldığımı haykırmak istedim. Ama ağzımı açar açmaz bantladılar. İki-üç kişi bana saldırıp tüm 

elbiselerimi birkaç saniyede çıkardı. Çırılçıplak bir şekilde sert süngerli bir hücreye konuldum. 

Gözlerim bağlı, ellerim arkadan kelepçeliydi. Bazen onların verdikleri giysilerle bazen de çıplak halde 

orada tutuyorlardı. Bu hücrede 6 ay boyunca akıl almaz işkenceler yaşadım. İlk 3-4 ay gözlerim hiç 

açılmadı. Kelepçelerim çözülmedi (…) Ankara’da resmi bir kurumun alt katıydı. Haftanın belli 

günlerinde yukarıdan gelen topuklu ayakkabı sesleri duyuyordum. Belli saatlerde sesler kesiliyordu. 

Bir gün işkencedeyken bir kadının sesini duydum. ‘Bugün komisyon gelecek’ diyordu. Yani resmi bir 

kurumdu burası (…) Hâlâ vücudumda elektroşok izleri var. Oraya girmeden 65 kiloyken, çıktığımda 

40 kiloydum.” 

Savunmaların ardından mahkeme Ayten Öztürk’ü iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezasıyla cezalandırdı ve ev hapsi tedbiri ile tahliyesine karar verdi. 

Ayten Öztürk’ün cezaevi çıkışında hakkında açılmış başka bir soruşturma gerekçe gösterilerek 

gözaltına alındığı ve Silivri İlçe Jandarma Karakolu’na götürüldüğü öğrenildi. Ayrıca savcılığın Ayten 

Öztürk’ün tahliye kararına itiraz ettiği bildirildi. Ayten Öztürk’ün 21 saat gözaltında tutulduktan sonra 

11 Haziran 2021 tarihinde serbest bırakıldığı öğrenildi. 
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8 Mart 2018 tarihinde Lübnan’da gözaltına alınan ve daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 

tarafından sorgulandığı 6 ay boyunca işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalan Ayten Öztürk 

yargılandığı davada 10 Haziran 2021 tarihinde ev hapis tedbiri ile tahliye edilmişti. Cezaevi çıkışında 

hakkında açılmış başka bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve daha sonra serbest 

bırakılmıştı. Savcılığın tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine 15 Haziran 2021 tarihinde bir kez daha 

gözaltına alınan Ayten Öztürk, aynı gün içinde sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

Urfa’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü Muameleye Maruz Kalan Kişilerin Yargılandığı Dava: 

18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili mahallesinde çıkan ve 1 polis ile 

2 HPG militanın öldüğü çatışma sonrasında gözaltına alınan ve gözaltında işkence ve kötü muameleye 

maruz kalan 8’i tutuklu 17 kişi hakkında Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 

duruşması 25 Haziran 2021 tarihinde görüldü. 

Cindi Zencirkıran maruz kaldığı işkence ve kötü muameleyi anlattığı savunmasında şunları 

belirtti: “Bizi karakol bahçesinde ters kelepçe ile saatlerce beklettiler. Üzerimize basıp geçiyorlardı. 

Kemiklerimi kırdılar. Burnumu, göğüs kafesimdeki kemiği kırdılar. Cinsel organıma elektrik verdiler. 

İşkence altında ifade verdim. Bana ‘eğer bu ifadeyi imzalamazsan sana tekrar işkence ederiz’ 

diyorlardı. İşkence altında ifade verdim. Bu ifadeyi daha önce de kabul etmediğimi belirtmiştim.” 

Celal Yıldırım ise şunları ifade etti: “TEM Şube’de bize çeşitli işkenceler yaptılar. İşkenceden 

sırtımı sakatladılar. Elektrik verdiler. Ayaklarımdan tavana astılar. İşkence edildiğime dair hazırlanan 

rapor hâlâ bana iletilmedi. Bize evraklar imzalatıldı.” 

Müvekkillerinin işkence ve diğer kötü muamele ile ifade vermeye zorlandıklarını belirten 

avukatlar bunların delil olarak dosyaya konulamayacağını ve Urfa Cumhuriyet Savcısı’nın işkenceye 

yönelik yürüttüğü soruşturmanın dosyaya eklenmesi gerektiğini belirttiler. 

Mahkeme savunmaların ardından ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 2 kişiyi (Celal Ercan ve Zeki 

Alakuş) ayrı ayrı 7 yıl 6 ay; 1 kişiyi (Mehmet Alakuş) 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 

‘örgüte yardım etmek’ suçundan 5 kişiyi (Celal Yıldırım, Fahrettin Alakuş, Cindi Zencirkıran, Ömer 

Gül ve Vakkas Kılıç) ayrı ayrı 3 yıl 6 ay; 6 kişiyi (Gazeley Alakuş, Fatma Alakuş, Mehmet Hayri Çiftçi, 

Sariye Gümüş, Niyazi Gümüş ve Ruken Deniz) ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 

Mahkeme 3 kişinin ise beraatına karar verdi. 

İstanbul’da Avukatın Yargılandığı Dava: 

Avukat Oya Aslan hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 

29 Haziran 2021 tarihinde devam edildi. 

Mahkeme Oya Aslan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Eylül 2021 

tarihine erteledi. 

20 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan Oya Aslan 27 Aralık 2019 tarihinde sevk 

edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 

Adana’da Avukatın Yargılandığı Dava: 

Avukat Özgür Yakut hakkında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 

2 Temmuz 2021 tarihinde başlandı. 

İddianamede Özgür Yakut’un ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Özgür Yakut duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından mahkeme Özgür 

Yakut’un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 28 Ekim 2021 tarihine erteledi. 

Özgür Yakut 23 Nisan 2021 tarihinde Adana’da tutuklanmıştı. 
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Abdullah Öcalan’ın Avukatları Hakkında Açılan Dava: 

6 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları 

Rezan Sarıca, Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı ve Mehmet Selim 

Okçuoğlu hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma kapsamında avukatların savcılığa ifade verdiği 

öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

İddianamede 7 avukatın ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Artvin’de Yargılanan Vicdani Retçi: 

26 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Şendoğan Yazıcı hakkında askere 

gitmeyip Askeri Ceza Kanunu’nun 63/1-d maddesine muhalefet ettiği iddiasıyla Artvin Borçka Asliye 

Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkemenin Şendoğan Yazıcı’yı 16 ay hapis cezası ile 

cezalandırdığı öğrenildi. 

5. SİYASİ PARTİ BİNALARINA YÖNELİK KOLLUK GÜÇLERİ TARAFINDAN 
YAPILAN BASKINLAR 

• 11 Ağustos 2021 tarihinde HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz’in gözaltına alınmasının 

ardından HDP il binasında arama yapıldığı öğrenildi. 

6. KAPATMA DAVASI AÇILAN SİYASİ PARTİ 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin 17 Mart 2021 tarihinde HDP’nin kapatılması 

istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede “HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle 

demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü 

ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak, devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları” 

belirtilmektedir. İddianamede HDP üye ve yöneticisi 687 kişi hakkında 5 yıl boyunca siyasi yasak 

talep edilmektedir. 

HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından usul ve 

evrak eksiklikleri gerekçe gösterilerek iade edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 

hazırladığı yeni iddianameyi 7 Haziran 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. 

İddianamede “terör eylemlerinin odağı olduğu, üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin 

milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları” gerekçesiyle HDP’nin 

kapatılmasının yanı sıra, 500 parti üyesi hakkında siyasi yasak ve partinin banka hesaplarına tedbir 

konulmasının talep edildiği öğrenildi. 

21 Haziran 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay tarafından HDP’nin kapatılması 

talebiyle hazırlanan iddianamenin oybirliği ile kabulüne karar verdi. AYM, hazine yardımlarının 

tutulduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebini ise reddetti. 

16 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, HDP’nin hakkında açılan kapatma 

davası çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’nden dava dosyasının ve dijital verilerin incelenmesi için 30 

günlük ek savunma süresi talep ettiği öğrenildi. 
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7. KAYYIM ATAMALARI VE GÖREVDEN ALMALAR  

1 Mayıs – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 1 belediye eş başkanı ile 5 belediye meclisi üyesi 

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.  

• Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Necla Tamriş ile Eğil ilçe Belediye 

Meclisi üyesi Bahar Karakaş Uluğ, Kayapınar ilçe Belediye Meclisi üyeleri Nursel Akbal, Ruken 

Bekalp, Yenişehir ilçe Belediye Meclisi üyesi Emine Kaya ve Ergani ilçe Belediye Meclisi üyesi 

Sevican Yaşar 15 Haziran 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. 

 

 

 

 

 

 


