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Geçen hafta neler oldu?

● Ülke yeni aya trajik zamlarla başladı. Elektriğe %15, doğalgaza %12 zam yapıldı.
Erdoğan; İngiltere’nin Covid-19 aşısı için vatandaşlarından para aldığı “iddiasından”
vazgeçmiş gibi görünse de, şimdi de Türkiye’nin Avrupa’da en ucuz akaryakıt temin
eden ülke olduğu ve yabancıların depolarını doldurup ülkeden ayrıldıkları iddiasında
bulundu. Erdoğan’ın hesabı sadece kendi vatandaşının alım gücünü gözardı edip;
Dolar, Euro ve Pound değerleriyle yapılınca doğru!

● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) 2021 yılının Şubat ve Mart
aylarında 5 cezaevinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre; COVID-19
döneminde tutukluların yarıdan fazlası temizlik ve hijyen ürünlerinden yoksun
kalırken, çoğunun kültürel ve sportif faaliyetleri ve görüş hakkına ciddi kısıtlamalar
getirildi. Raporun tamamını okumak için...

● RSF, Basın Özgürlüğü Düşmanları listesini açıkladı. Dünyadaki 37 devlet ve hükümet
başkanının yer aldığı listede Erdoğan da bulunuyor. Listede ikinci defa yer alan
Erdoğan için "itaat eden ve onu öven basından hoşlanıyor" denildi.

● Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı"
ile "ifade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti; Gergerlioğlu, tüm
oyalamaların ardından, 4 günün sonunda cezaevinden salındı. Mahkeme, gerekçeli
kararında CHP milletvekili Enis Berberoğlu kararını emsal gösterdi; karar oy birliği
ile alındı. HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından
paylaştığı bir haber nedeniyle mahkum edilmiş, tutuklanmış ve milletvekilliği
düşürülmüştü.

● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, 2015’te Diyarbakır Newroz’una ait bir
fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı için “örgüt propagandası” iddiasıyla
yargılanan ancak 21 Mayıs’ta beraat eden gazeteci Melis Alphan’a ilişkin kararı
temyiz etti. İstinaf mahkemesinin kararı beklenecek.

● AKP "Siyasi Erdem & Etik Kurulu" Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör
Yrd. Prof. Kemalettin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirenlerin zehirlenmesi gerektiğini söyledi. Prof.
ünvanlı Aydın paylaşımında "Soyun & sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu
bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil, striknin (C₂₁H₂₂N₂O₂) olmalı"
dedi.

● HDP’li Meral Danış Beştaş yaptığı basın toplantısında TBMM Dış İlişkiler
Komisyonu üyelerinin Washington ziyaretinden HDP’li üyelerin haberdar
edimediğini, ziyarettte ABD’li yetkililerin “neden HDP yok?” sorusuna heyetteki
üyelerin “kendileri gelmek istemediler” yanıtı verdiklerini açıkladı. Heyette AKP,
CHP, MHP ve İyi Partili üyeler yer alıyordu.

● Suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleyman
Soylu ve çevresinin 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında da bazı AKP Gençlik

https://www.mlsaturkey.com/wp-content/uploads/2021/07/MLSA-COVID-19-Raporu.pdf
https://rsf.org/en/news/rsfs-2021-press-freedom-predators-gallery-old-tyrants-two-women-and-european
https://twitter.com/melisalphan


Örgütü üye ve yöneticilerinin de dahil olduğu çevrelere ordu envanterinde kayıtlı
olmayan AK 47 model silah dağıtımı yaptıklarını iddia etti. Peker, aynı paylaşımında,
benzer bir organizasyonun “özel harp dairesi” tarafından zaten yapıldığını da ikrar
etti.

● 4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Artık "cinsel istismar
suçlarında da tutuklama için somut delil aranacak”. Kanun değişikliğinin gerekçesine
göre; katalog suçlarda “kuvvetli suç şüphesi” tanımının yarattığı mağduriyet, “somut
delil” tanımı ile ortadan kaldırılacak. Uzmanlar ve hukukçular, cinsel istismar
yargılamalarında tutuklama için “somut delil arama” şartı zanlıların tahliyesini
mümkün kılacak; delilinin zaten “soyut” olamayacağının, beyanın da bir delil
olduğunun altını çiziyorlar. Düzenlemenin; tutuklamanın cezalandırma aracına
dönüşmesinin en bilinen mağdurları muhalifler, gazeteciler ve siyasetçiler açısından
mağduriyet giderici olmayacağı, mağduriyetin esas kaynağının adil yargılanma ve
hukuk devleti ilkelerinden kopuşta aranması gerektiği belirtiliyor.

● 28 Şubat post-modern askeri darbesi yargılamasında mahkum edilen ve aralarında
Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de bulunduğu 14 kişinin cezası Yargıtay’da onandı.

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 Haziran 2021” raporumuza erişim için tıklayınız...

https://tr.wikipedia.org/wiki/28_%C5%9Eubat_s%C3%BCreci
https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/28-subat-davasinda-21-saniga-muebbet-hapis-cezasi/1117370
https://youtu.be/EtEbqnGN2vc
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=qrPaUjP1NIM&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp&index=2
https://youtu.be/ZBGpbdZVYfc
https://www.dusun-think.net/bugunku-turkiye/ayna/neler-oluyor/


Soru sorduğu için yargılanan gazeteci
beraat etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li
Muhittin Böcek'in, Konyaaltı sahil ihalesiyle
ilgili iki yıl önce düzenlediği basın
toplantısında ihaleyi alan firmayla ilgili
sorduğu sorular nedeniyle hakkında dava açılan
haberimizvar.net yazarı Ebru Küçükaydın
beraat etti. Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası

Dış Ticaret Ltd. Şti. sahibi Ender Alkoçlar'ın şikayeti üzerine açılan davanın ardından Adliye
çıkışı açıklama yapan gazeteci, “Yanılmıyorsam dünyada ilk kez basın toplantısında soru
sorduğu için bir gazeteci hakkında dava açıldı. Hukukun geldiği nokta işte bu. Suçlamalardan
beraat ettim. İnsan hakları kazandı, adalet kazandı, basın özgürlüğü kazandı” dedi.

AYM, Özgür Gündem’in kapatılmasına
"ihlal kararı" verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Özgür Gündem
gazetesinin kapatılmasıyla ilgili başvuruyu
karara bağladı. Yüksek mahkeme, Kanun
Hükmünde Kararname ile kapatılan gazete için
“ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal
edildiğine” karar verdi. İstanbul 8. Sulh Ceza
Mahkemesi, 16 Ağustos 2016'da Özgür
Gündem gazetesini kapatmış, "geçici olduğu"
ifade edilen kararın ne zaman kaldırılacağı

ifade edilmemişti. Gazete açılmadan, 29 Ekim 2016'da OHAL KHK’sı ile tekrar kapatılmıştı.

RTÜK cezaları yine muhaliflere

2021 yılının ilk yarısında Radyo Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK); iktidarı eleştiren yayınlar
yapan kanallara toplam 22 ceza keserken,
iktidara yakın kanallara tek bir yaptırım kararı
dahi almadı. Muhaliflere kesilen idari para
cezalarının toplamı 5 milyon TL oldu. RTÜK
üyesi İlhan Taşçı’nın paylaştığı verilere göre,
en çok ceza 9 ayrı yaptırımla Halk TV’ye
kesildi. Toplam ceza miktarı 254 bin TL. Onu

6 cezayla TELE 1 izledi. TELE 1, 6 ceza karşılığında 169 bin 429 TL para cezası ödemek
zorunda kaldı. KRT’ye 4 farklı ceza karşılığında 112 bin 952 TL yaptırım uygulandı. FOX
TV’ye de 3 farklı ceza kesildi. Kanalın ödemesi gereken idari para cezası 4.5 milyon TL’ye
dayandı.



Gergerlioğlu için adalet nöbetinde 4 gözaltı

Anayasa Mahkemesi’nin yargılanmasında hak
ihlalleri tespit ettiği ve salıverilmesi kararı
verdiği halde Sincan Cezaevi’nde halen tutuklu
bulunurken HDP Milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu için cezaevi önünde yapılacak
açıklamaya polis müdahale etti. Aralarında
milletvekilinin oğlu Salih Gergerlioğlu ve Artı
TV kameramanı Nazım Fayık’ın da olduğu 4

kişi darp edilerek gözaltına alındı. Gazeteciler Büşra Taşkıran ve Berna Kişin de polis
müdahalesinde darp edildiler.

İktidarı eleştiren kadın siyasetçi işyerinde
gözaltına alındı

Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları
Başkanı Fatma Yümlü, sosyal medya
üzerinden yayın yapan bir kanalda katıldığı
programda hükümeti eleştirdiği için işyerine
gelen polislerce “maske takmadığı ve temaslı
olduğu” gerekçesiyle ters kelepçe vurularak
gözaltına alındığını duyurdu. Ordu Valiliği
yaptığı açıklamada polislerin ileri sürdüğü

gerekçeleri tekrarlasa da, götürüldüğü polis merkezinde Yümlü’nün ifadesi dahi alınmadı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki polis görevden uzaklaştırıldı.

Bildiri dağıtan 9 genç gözaltına alındı

Ankara Dikmen’de Suruç Katliamı konulu
bildirileri dağıtan gençlerden 4’ü gözaltına
alındı. Polis darp ettiği gençleri “kafasına
sıkmakla” tehdit etti, havaya ateş açtı. Gençler
çıkarıldıkları mahkemeden çeşitli adli tedbir
şartlarıyla serbest bırakıldılar.

Cem Şimşek davası

Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Cem Şimşek hakkında, “Alman
karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı
haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla açılan davada karar çıktı;
mahkeme, gazeteciyi 11 ay 20 gün hapis
cezasına çarptırdı, ceza ertelendi.



Aydın’da eylem etkinlik yasağı

Aydın Valiliği “kamu düzeni ve genel asayiş”
gerekçesiyle 7-12 Temmuz tarihleri arasında il
genelinde eylem ve etkinlik yasağı ilan etti.

Gazeteci Erk Acarer Almanya’da saldırıya
uğradı

Birgün gazetesi yazarı ve Artı TV programcısı
Erk Acarer, yaşamını sürdürdüğü Berlin’de
evinin avlusunda saldırıya uğradığını duyurdu.
Acarer, “saldırganları bildiğini ve faşizme
teslim olmayacağını” söyledi. Almanya
makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Birgün Pazar’a “Çetelerin İktidarı”
soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Birgün
gazetesinin 25 Mayıs 2021 tarihli Pazar ekinin
dosya konusu ve yayınlanan fotoğraflara ilişkin
soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na devredilen soruşturma
kapsamında, gazetenin Politika Editörü M.
Emin Korkmaz ifade verdi. Soruşturmaya konu

olan Pazar eki “Çetelerin İktidarı” dosya konusuyla yayınlanmıştı.

Ankara madencilere kapı duvar

İflas eden Soma Uyar Madencilik çalışanı
işçilerin 8 yıla yayılan maaş ve diğer alacakları
için Ankara’ya başlatıkları yürüyüş, şehrin
Polatlı girişinde polis barikatı ile durduruldu.
İşçiler daha önce de defalarca eylemlerle
taleplerini dile getirmiş, sorunun çözümü için
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan söz
almışlardı; ancak mağduriyetleri hala
giderilmedi.

Dündar ve Şenkal’a silahlı saldırı davasında
karar

6 Mayıs 2016’da Çağlayan Adliyesi önünde
gazeteci Can Dündar’a yönelik silahlı saldırı
girişiminde bulunan ve muhabir Yağız Şenkal’ı
yaralayan fail Murat Şahin yeniden



yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı; hükmün açıklanması ertelendi. Dündar’ı
hedef alan saldırıda NTV muhabiri Yağız Şenkal da bacağından yaralanmış, ilk yargılamada
iki şüpheli beraat etmiş, Şahin “kasten yaralama” suçundan adli para cezasına, “ruhsatsız
silah taşıma” suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, karara Yağız Şenkal itiraz
etmişti.

Medeni Yıldırım Davası cezasızlıkla
sonuçlandı

2013 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı
Hêzan-Kayacık’ta kalekol yapımını protesto
eden ve “Barış İstiyoruz” pankartıyla yürüyen
kalabalığa askerlerin açtığı ateş sonucu
öldürülen Medeni Yıldırım davasının sanığı
asker ikinci defa beraat etti. Karara itiraz eden
aile, mahkeme salonunda polis tarafından tehdit

edildi. Askerlerin, kalabalığın üzerine ateş açtığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine dava
ancak 2015’te açılmış; 8 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Karakol Komutanı ve ateş açma
emrini veren görevli Jandarma Özel Harekat Tim Komutanı için başlatılan soruşturma
takipsizlikle sonuçlanmıştı. Medeni Yıldırım’ı öldüren silahı kullanan er Adem Çiftçi
hakkında verilen ilk beraat kararı, istinaf mahkemesinde bozulmuştu.

Adıyamanlı tütüncülere şafak operasyonu

1 Temmuz’da yürürlüğe giren ve sarmalık
kıyılmış tütün ticaretine yetki belgesi
zorunluluğu getiren ve ihlali halinde hapis
cezası öngören yasaya karşı eylem yapan
Adıyamanlı tütün üreticilerinden en az 50’si
sabah saatlerinde evlerine yapılan polis
baskınıyla gözaltına alındılar.

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar kapsamında
düzenlenen bir sergide yer alan Kabe görseli ve LGBTİ+ bayrakları gerekçe gösterilerek 7 öğrenci
hakkında "“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yargılamaya 17 Kasım’da devam edilecek.

Ünyeli Köylüler Davası
Ordu'nun Ünye İlçesi Üçpınar Mahallesi’nde bir maden şirketinin yaptığı sondaj çalışmasını
protesto eden köylülere,  “mala zarar verme ve görevi yaptırmama” iddialarıyla açılan dava...



Mahkeme: Ünye 3. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Sanıkların tamamı dinlendi; davanın görülmesine Kasım ayında devam
edilecek.

Derya Okatan Davası
Gazeteci Derya Okatan'a Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu dönemde
yayınlanan Mayıs 2016 tarihli bir haber nedeniyle "hakaret" suçlamasıyla açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın görülmesine 16 Aralık’ta devam edilecek.

Yetkin Yıldız  Davası
Kapatılan aktifhaber.com sitesi Genel Yayın Yönetmeni Yetkin Yıldız’ın Efkan Ala’ya yönelik
“hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "FETÖ Medya Yapılanması"
davasının sonucunun beklenmesine karar verildi. Davanın görülmesine 2 Kasım’da devam edilecek.

Karikatürist Öznur Kalender Davası
Çizdiği ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ karikatürü nedeniyle, “din büyüklerine hakaret ederek, toplumun
dini inançlarını rencide ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava ileri bir tarihe ertelendi.

RedHack Davası
RedHack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haber
yaptıkları için “terör örgütü propagandası yapmak”, “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri
yok etme veya değiştirme”, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma” ve
“örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik,
Eray Sargın ve Metin Yoksu’nun yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcı, soruşturmanın genişletilmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme,
davayı 9 Aralık'a erteledi.

Ekonomi Haberine Açılan Dava
Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle “ekonomiye zarar vermek”
iddiasıyla suçlanan Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile söz konusu
haberi Twitter’da paylaşan ve aralarında gazeteciler ve ekonomistlerin de olduğu 38 kişinin
yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Hakimin izinli olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Gazeteci Hacı Boğatekin Davası (Yeniden Yargılama)



2013 yılında yaptığı bir haberde dönemin valisine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada verilen
ceza AYM’de bozuldu. 2013 yılında Bodin okulunun prefabrik WC’sini alıp valinin açılış yapacağı
gezi parkına getiren Gerger Kaymakamını eleştiren Gazeteci Boğatekin “Valinin kıçına wc lazım da
okul öğrencilerinin kıçına lazım değil mi? Valinin kıçı sahipli de bu çocukların kıçı sahipsiz
miydi?’ demişti.

12 Temmuz Pazartesi, Adıyaman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Cihan Ölmez Davası
Ekim 2020’de 151 kişi ile gözaltına alınan gazeteci Cihan Ölmez hakkında Cizre’de sokağa çıkma
yasakları devam ederken verdiği demeçler ve bu haberleri paylaşması nedeniyle açılan dava...

13 Temmuz Salı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç’un “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis
istemiyle yargılandığı dava…

13 Temmuz Salı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Özgür Gündem Davası
Gazeteciler Hüseyin Aykol, İnan Kızılkaya, Zana Bilir Kaya ile siyasetçi Hatip Dicle'nin kapatılan
Özgür Gündem gazetesinde yayımlanan bir dizi haber nedeniyle TCK 301. madde uyarınca
yargılandıkları dava...

13 Temmuz Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Özgür Gündem NYY  Davası
Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci Can Dündar ile
gazetenin eski Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın "kamu görevlisine hakaret"ten yargılandıkları
dava…

13 Temmuz Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi Davası
KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde 21 Ekim – 1 Kasım 2016 tarihleri arasında
yayımlanan haber ve köşe yazıları gerekçe gösterilerek Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde
yer alan “devleti aşağılamak” suçu kapsamında yargılanan gazeteciler Aziz Oruç ile Ersin Çaksu
hakkında açılan dava...

13 Temmuz Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

‘Barış Anneleri’ne Açılan Dava
Cezaevlerinde 2018 yılında yapılan açlık grevlerine dikkat çekmek için Bakırköy Cezaevi önünde
açıklama yapmak isterken gözaltına alınan 15 ‘Barış Annesi’nin “toplantı ve gösteri yürüyüşleri
kanununa muhalefet” ve “polise mukavemet” iddiasıyla yargılandıkları dava…

13 Temmuz Salı, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi

Semiha Şahin ve Pınar Gayıp Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp'ın ve 4 kişinin "örgüt
üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla yargılandığı dava...

14 Temmuz Çarşamba, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Sanatçı Hozan Cane Davası (Yeniden Yargılama)
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis
cezasına çarptırılan Alman vatandaşı Kürt sanatçı Hozan Cane’nin davası temyiz başvurusu sonrası
yeniden görülmeye başlandı.

14 Temmuz Çarşamba, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi


