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KEYFİ GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR 

20 Temmuz: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski bir 
polis memurunun ByLock uygulamasını kullanması 
nedeniyle terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 
tutuklanmasına karşı yapılan başvuruda Türkiye'yi 
haksız buldu. 

ZORLA KAYBEDİLMELER 

Hafta boyunca, 2016-2018 yılları arasındakN olağanüstü 
hal dönemNnde görevlerNnden Nhraç edNlen ve sırasıyla 6 
Ağustos 2019 ve 29 Aralık 2020 tarNhlerNnde ortadan 
kayboldukları Nhbar edNlen eskN kamu çalışanları Yusuf 
BNlge Tunç ve HüseyNn GalNp KüçüközyNğNt’ten bNr haber 
alınamadı. Tunç ve KüçüközyNğNt’Nn ortadan kaybolması 
2016 yılından bu yana yaşanan ve Türk hükümetNnNn 
dahNl olduğuna daNr güçlü bulgular Nçeren bNr dNzN zorla 
kaybedNlme vakasının son örneklerN oldu. 

TOPLANTI VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 

19 Temmuz: Adana'da polis 2015 yılında Suruç'ta 
gerçekleştirilen bir IŞİD saldırısının kurbanlarını anmaya 
yönelik bir gösteriye müdahale ederek 19 kişiyi gözaltına 
aldı. 

19 Temmuz: Adana Valiliği il sınırları içerisinde her türlü 
toplantı ve gösteriyi 15 gün boyunca yasakladı. 

19 Temmuz: Hakkari Valiliği il sınırları içerisinde her 
türlü toplantı ve gösteriyi 15 gün boyunca yasakladı. 

19 Temmuz: Van Valiliği il sınırları içerisinde her türlü 
toplantı ve gösteriyi 15 gün boyunca yasakladı. 

19 Temmuz: Siirt Valiliği il sınırları içerisinde her türlü 
toplantı ve gösteriyi 15 gün boyunca yasakladı. 

19 Temmuz: Tunceli Valiliği il sınırları içerisinde her türlü 
toplantı ve gösteriyi 30 gün boyunca yasakladı. 

20 Temmuz: İstanbul'da polis 2015 yılında Suruç'ta 
gerçekleştirilen bir IŞİD saldırısının kurbanlarını anmaya 
yönelik bir gösteriye katılanlara biber gazı ve plastik 
mermiyle saldırdı ve 62 kişiyi gözaltına aldı. 

20 Temmuz: Ankara'da polis 2015 yılında Suruç'ta 
gerçekleştirilen bir IŞİD saldırısının kurbanlarını anmaya 
yönelik bir gösteriye müdahale ederek 23 kişiyi gözaltına 
aldı. 

20 Temmuz: İzmir'de polis 2015 yılında Suruç'ta 
gerçekleştirilen bir IŞİD saldırısının kurbanlarını anmaya 
yönelik bir gösteriye müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına 
aldı. 

21 Temmuz: İstanbul'da polis 2015 yılında Suruç'ta 
gerçekleştirilen bir IŞİD saldırısının kurbanlarını anmaya 
yönelik bir gösteriye müdahale ederek çok sayıda kişiyi 
gözaltına aldı. 

İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 

19 Temmuz: Ankara'da bir mahkeme içişleri bakanının 
bir yakını tarafından devlet kurumlarına tıbbi malzeme 
satıldığına ilişkin haberlere erişim engeli getirdi. 

19 Temmuz: Mersin'de polis muhalefet partisi yerel 
üyesi Ahmet Serkan Tuncer'i cumhurbaşkanına hakaret 
suçlamasıyla gözaltına aldı. 

19 Temmuz: Resmi istatistiklere göre, 2020 yılı 
içerisinde toplam 45.000 kişi hakkında cumhurbaşkanına 
veya hükümet yetkililerine hakaret suçlamasıyla 
soruşturma başlatıldı ve bu kişilerden 9.773'ü mahkeme 
önüne çıkarıldı. 



21 Temmuz: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun ülke dışında finansal destek alan medya 
kuruluşları üzerine yeni bir düzenlemenin hayata 
geçirileceğini duyurdu. Açıklama Türkiye'deki bazı 
medya kuruluşlarının yabancı fonlarla desteklendiğine 
dair haberlerin ardından geldi. 

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE HUKUK DEVLETİ 

19 Temmuz: TBMM kamu görevlilerinin ihracı, gözaltı 
süreleri ve terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla şirketlere el 
konması gibi konularda olağanüstü hal yetkilerinin 
süresini uzatan bir yasa tasarısını onayladı. 

KÜRT AZINLIK 

18 Temmuz: İstanbul'da polis, bir düğünde Kürtçe şarkı 
söylediği gerekçesiyle şarkıcı Hozan Arhat'ı gözaltına 
aldı. 

19 Temmuz: Afyon'da bir grup işçi Kürtçe konuştukları 
için ırkçı saldırıya uğradı. Olayda yedi kişi yaralandı. 

21 Temmuz: Konya'da Kürtlere yönelik bir ırkçı saldırı 
sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. 

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA 
YÖNELİK HAK İHLALLERİ 

19 Temmuz: New York'ta Diyanet tarafından yönetilen 
bir cami vefat eden Türk-Amerikan iş insanı Muharrem 
Atmaca için cenaze hizmetleri vermeyi Gülen hareketiyle 
irtibatlı olduğu gerekçesiyle reddetti. 

20 Temmuz: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir Türk 
gazeteciyi iltica talebini işleme koymadan Türkiye'ye 
sınır dışı eden Bulgaristan'ı hak ihlali nedeniyle 
tazminata mahkum etti. 

21 Temmuz: Almanya'da federal polis ülkede yaşayan 
muhalif Türk gazeteci Celal Başlangıç'ı Türkiye dışında 
yaşayan 55 gazeteciye yönelik bir suikast listesinde 
adının bulunması nedeniyle uyardı. 

22 Temmuz: Medyada yer alan haberlere göre Alman 
makamları geçmişte Gülen hareketiyle bağlantılı 
okullarda çalışan Türk öğretmenler Jülide Çetin ve 
Şeyma Demirel'in iltica başvurularını reddetti ve 
Avrupa'ya giriş yaptıkları Bulgaristan'a gönderilmelerine 
karar verdi. İki öğretmenin Bulgaristan tarafından 
Türkiye'ye sınır dışı edilmesinden korkuluyor. 

CEZAEVİ KOŞULLARI 

22 Temmuz: Mahkumlar ve yakınları pandemi tedbirleri 
nedeniyle dördüncü dini bayramda da cezaevlerinde 
açık görüş izni verilmemesinden dolayı şikayetlerini dile 
getirdi. 

MÜLTECİLER VE GÖÇMENLER 

19 Temmuz: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
partisinin iktidara gelmesi halinde ülkedeki Suriyeli 
mültecileri Suriye'ye geri gönderme sözü verdi. 

23 Temmuz: Türk makamları Türkiye'nin güneybatı 
sahillerinin açıklarında 45 kişiyi taşıyan bir göçmen 
botunun battığını duyurdu. 

23 Temmuz: Medyada yer alan haberler Afganistan'dan 
gelen yeni bir göç dalgasının ardından Türk sosyal 
medya çevrelerinde göçmenlere yönelik nefret 
söylemlerinde gözle görülür bir artış olduğunu raporladı. 

24 Temmuz: Filistinli gazeteci Musab Yousef, İstanbul'da 
gittiği bir restoranda çalışanların ırkçı saldırı ve 
hakaretlerine maruz kaldığını duyurdu. 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 

19 Temmuz: Şırnak'ta polis bir ev baskını sırasında 
evde bulunan sekiz aylık hamile Hatice Baykara'ya 
fiziksel saldırıda bulundu. 

19 Temmuz: Erzurum'da bir cezaevinde gardiyanlar 
mahkum Yaşar Gümüşlü'ye fiziksel şiddet uyguladı. 

22 Temmuz: Van'da polis yerel bir adliye binasında bir 
kararı protesto eden iki kişiye fiziksel şiddet uyguladı. 


