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Geçen hafta neler oldu?

● Avrupa Konseyi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin kabulünün 10. yıldönümünde Berlin’de
düzenlediği etkinliğe Türkiye katılmadı. Sözleşmeye ismini veren Türkiye’nin,
Cumhurbaşkanlığı kararı ile sözleşmeden imzasını çekmesine karşı kadınlar
“sözleşmeden vazgeçmiyoruz” diyerek mücadelelerini sürdürüyorlar.

● İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma döneminde yayınladığı genelgelerle alışveriş
sınavı devam ediyor. Alkol yasağından sonra, kadın hijyen ürünleri de satışı yasak
ürünler arasına alındı. Devlet kadınlardan tam kapanmada “regl periyodlarını” da
düzenlemelerini bekliyor!

● Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de salgının etkileri dramatik olarak düşüyor.
Bayram sonunda sona erecek kapanma öncesinde 30 binlerde seyreden günlük vaka
sayısı 10 binlere gerilemiş, ağır hasta sayısı azalmış durumda gösteriliyor. Türkiye’de
salgına bağlı ölüm sayıları dünya ortalamasının yarısından az gösteriliyor! Bakanlığın
ilan ettiği verilere ilişkin güven sorunu ise devam ediyor. Haziran’da yapılması
planlanan F1 İstanbul etabı iptal edildi, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı
İstanbul’dan Lizbon’a alındı.

● Son döneme kadar iktidara yakınlığıyla bilinen, toplumun muhalif kesimlerini hedef
alan, tehdit eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yurtdışına kaçtıktan sonra
yayımladığı videolardaki iddiaları mafya, devlet, siyaset ilişkilerini yeniden gündeme
taşıdı. Gelinen noktada ülke, Erdoğan iktidarının el verdiği 90’larda derin devlet
yapılanmalarından yargılanmış isimler ve mafya liderlerinin çatışma alanına dönüştü.
Yaşananlar “Susurluk Skandalından beri çok şeyin eskisi gibi devam ettiğini
anlatıyor”...

● İsrail’in Mescidi Aksa'ya yönelik saldırısı sonrası başlayan çatışmalar tırmanıyor.
İsrail’in yoğun bombardımanı altında olan Gazze’de aralarında çocuklarında olduğu
100’ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin’in
‘topyekün bir savaşa’ doğru ilerlediği uyarısında bulundu. TBMM'de grubu bulunan
beş parti, İsrail saldırılarını ortak bir bildiriyle kınadı, Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ni göreve çağırdı.

● Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu arazisi üstüne kurulan turizm tesislerinin mali
yükümlülüklerinin ertelenmesi için çalışma başlatıldığını ve bu çalışmanın sadece
"AK Parti Grubu ile paylaşıldığını" duyurdu. Böylece, ülkenin “parti devleti”
yönetimiyle idare edildiği de resmi olarak bir kez daha ilan edilmiş oldu.

https://farukbildirici.com/sedat-peker-in-videolari/
https://farukbildirici.com/sedat-peker-in-videolari/


Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında...

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

*******

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’yla (TİHV) birlikte ülkedeki
ifade özgürlüğü ihlallerini aylık olarak düzenlediğimiz video konferanslarla kayıt altına
almayı sürdürüyoruz. “Neler Oluyor Nisan 2021” raporumuza erişim için tıklayınız...

AYM, Bireysel Başvuru İstatistiklerini
yayınladı

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolunun
açıldığı 2012 yılı itibariyle mahkemeye yapılan
bireysel başvurulara ilişkin verileri açıkladı.
265.300 başvurunun 236.662’si (%80) kabul
edilemez bulundu. 14.204 (%5,4) başvuru
hakkında en az bir hakkın ihlal edildiğine
hükmedildi. İhlal kararı verilen başvurulardan
5.658’i (%40) 2020 yılında yapıldı. “Adil
yargılanma ilkesinin ihlali”, 9.103 kararla liste

başı olurken, 611 başvuruda ifade özgürlüğünün, 127 başvuruda toplantı ve gösteri yürüyüşü
hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. İstatistiklerin tamamı için…

https://www.youtube.com/watch?v=0MPE3RKm6Qo
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=qrPaUjP1NIM&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1h_7_bEDNYg
https://www.dusun-think.net/bugunku-turkiye/ayna/neler-oluyor/
https://www.anayasa.gov.tr/media/7410/bb_istatistik_2021-1.pdf


Cemil Kırbayır dosyası zaman aşımından
kapatıldı

12 Eylül darbesinden bir gün sonra gözaltına
alınan ve bir daha kendisinden haber
alınamayan Cemil Kırbayır için süren 41 yıllık
adalet arayışında Yargıtay, Ardahan Ağır Ceza
Mahkemesi’nin olaya dair yeniden soruşturma
açılmasını sağlayan kararını bozarak, dosyayı
zaman aşımından kapattı. Yargıtay, kamu
görevlilerinin işlediği öldürme suçlarında

zaman aşımı işlemeyeceğine ilişkin 2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile darbecilere
dokunulmazlık sağlayan hükmün kaldırılmasına ilişkin 2010 Anayasa değişikliğinin dosyanın
zaman aşımına girmesine engel oluşturmayacağını savundu.

Enflasyon Araştırma Grubu hakkında suç
duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
yönetiminde ekonomist Veysel Ulusoy’un da
bulunduğu Enflasyon Araştırmaları Grubu
hakkında “TÜİK Kanunu’na muhalefet”
iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu
açıkladı. ENAG yetkilileri; İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği savunmada,
kanunda belirtildiği gibi “kapsam, örnekleme

yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla
birlikte kamuoyuna açıklandığını” belirtti.

Gazeteci Baransel Ağca hakkında
soruşturma

Gazeteci Baransel Ağca hakkında soruşturma
başlatıldı. Konuyu twitter hesabından duyuran
gazeteci “Savcılık yine hakkımda soruşturma
açmış... Muhtemelen yine eski bir tweeti suç
unsuru yaptıkları fakat aslında gazetecilik
faaliyetini cezalandırdıkları bir soruşturma”
dedi. Ağca, son olarak şüpheli bir şekilde
yaşamını yitiren ve AKP Elazığ Milletvekili
Tolga Ağar tarafından öldürüldüğü iddia edilen
gazeteci Yeldana Kaharman'ın otopsi
raporlarını ortaya çıkarmıştı.



Gazeteci Deniz Yücel hakkında açılan dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Die Welt
gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz
Yücel hakkında yeni bir dava açtı. Die Welt'te
Ekim 2016'da yayınlanan iki yazısı nedeniyle
“Türkiye Cumhuriyet Devletini, hükümetini,
yargı organlarını ve devletin emniyet teşkilatını
aşağılamak” (TCK 301. Madde) ile suçlanan
gazetecinin 2 yıla kadar hapsi istendi. Dava,
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1

Temmuz’da görülmeye başlanacak.

Murat Erdoğan hakkında idari soruşturma

Türk-Alman Üniversitesi, Prof. Dr. Murat
Erdoğan hakkında, sosyal medya hesabından
paylaştığı Türkiye’nin Mısır ve S. Arabistan
politikalarındaki değişimle ilgili ifadeleri
nedeniyle idari soruşturma başlatıldığını
duyurdu. Üniversite yayınladığı mesajda, ifade
özgürlüğünün -Erdoğan yazdıklarının trollere
ilişkin olduğunu açıklamış olsa da-

Cumhurbaşkanı ve hükümete “hakaret etme” izni olmadığını ilan etti!

Avlaremoz editörü sosyal medyada antisemit
saldırıların hedefi oldu

İsrail’in Mescidi Aksa'ya yönelik saldırısının
ardından Avlaremoz sitesi editörü Nesi Altaras,
Twitter'da ırkçı ve antisemit saldırılara maruz
kaldı. İsrail’in politikalarına karşı açıklama
yapması için sürekli olarak tacize maruz
bırakılan Altaras, Twitter’da açıklama
yaptıktan sonra bu sefer de nefret söylemleri ve
şiddet içerikli mesajların hedefi oldu.

Soylu, Cumhuriyet gazetesini hedef aldı

Sedat Peker’in ifşalarını “Derin İlişkiler”
başlığıyla haber yapan Cumhuriyet gazetesi,
sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun hedefi oldu. Soylu, Cumhuriyet’in
tarihini “karanlık” olarak niteledi, Türkiye’nin
eski Türkiye olmadığını ileri sürdü; “hesap
soracağız” dedi.



Taylan Kulaçoğlu yine tutuklandı

Daha önce de “isimsizler soruşturması”
kapsamında iki defa gözaltına alınıp hapis
yatan Taylan Kulaçoğlu, sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına
alındı. "Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlanan
Kulaçoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk
edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Mart-Nisan 2021 Vicdani Ret Bülteni
yayınlandı

Vicdani Ret Derneği’nin periyodik olarak
hazırladığı Vicdani Ret Bülteni’nin üçüncü
sayısı yayınlandı. Bülten, Mart ve Nisan ayında
vicdani retçilerin yaşadıkları hak ihlallerinin iki
aylık güncel verilerini içeriyor. Detaylar için…

*** Pandemi önlemleri kapsamında duruşmaların görülmesine ara verilmiştir.

https://vicdaniret.org/mart-nisan-2021-vicdani-ret-bulteni-yayinlandi/

