
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 2/22, 14 Ocak 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Merkez Bankası verilerine göre, Kasım ayında Türkiye’ye 4 milyar 462 milyon dolar
kaynağı belli olmayan para girdi. Bu tutar, cumhuriyet tarihinin en yüksek üçüncü
"kaynağı belirsiz para" girişi olarak kaydedildi. Bu arada Aralık ayındaki döviz
piyasasına doğrudan müdahalesinin ardından Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan
erime yeni yılın ilk haftasında da sürdü. 7 Ocak itibariyle net rezervler 7,9 milyar
dolara inerken, swap hariç net rezervler ise eksi 56,9 milyar dolar. Tüm bu
müdahalelere rağmen dolar kuru ise 13,5 TL’nin üzerinde…

● Ekonomistliğini konuşturmayı sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkedeki
enflasyon artışı nisbeten diğer ülkelerin altında kalmıştır” iddiasında bulundu. Ancak
Türkiye, dünyada en yüksek yıllık enflasyona sahip 8. ülke. Türkiye’den yüksek
enflasyona sahip ülkeler Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam, Zimbabwe ve
Arjantin.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni
hedef almayı sürdürürken Erdoğan “Aynısı Ankara'da da var" diyerek hedef büyüttü.
Her zamanki gibi CHP ve HDP, Erdoğan ve bakanının dilinden düşmedi. İktidarın
küçük ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de "HDP'yi siyaset alanında bir saniye bile
görmeye tahammül edemediklerini" söyledi. Türk Tabipleri Birliği de Erdoğan ve
Bahçeli’nin hedefindeydi.

● Türkiye’de göçmenlere dönük saldırılar artarak devam ediyor. İzmir’de diri diri
yakılan üç göçmenin ardından bu kez de İstanbul Esenyurt’ta saldırıya uğrayan
Filistinli göçmenin sığındığı Suriyeli göçmenlere ait işyeri kalabalık bir grup
tarafından basıldı. Artan saldırılara ilişkin ilgili bakanlıklar ve iktidarın yanısıra
muhalefet partileri de sessizliğe gömüldüler.

● Salgında vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Günlük vaka sayısı 75
bini aştı. Sağlık Bakanlığı ise karantina süresinin düşürülmesinin ardından şimdi de
PCR testinin sadece Covid-19 belirtileri gösterenlere yapılması kararı aldı. Yani,
Bakanlık yine salgınla mücadele yerine sayıların üstünü örterek rakamlarla mücadele
etmeye başladı.

● Hiçbir bilimsel veri yayımlanmadan acil kullanım onayı alarak hastanelerde
uygulanmaya başlanan yerli aşı Turkovac’ın Faz 3 çalışmasının ara sonuçları
açıklandı. Açıklamaya göre yerli aşı “en az Coronavac kadar etkili ve güvenli”. Ancak
sonuçlar 1182 gönüllü üzerinde yapılan analize dayanıyor. Halbuki projenin
başlangıcında bu rakamın 40 binin üzerinde olacağı açıklanmıştı.

● Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım 2021'e ilişkin işgücü istatistiklerine
göre işsizlik oranı yüzde 22,1 oldu. TÜİK işsiz sayısının 3 milyon 777 bin kişi
olduğunu açıklarken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) yaptığı
hesaplamaya göre ise işsiz sayısı 8 milyon 45 bine yükseldi.

● HDP Bahçelievler binasına silahlı ve bıçaklı saldırıda bulanan ve çıkarıldığı
mahkemede serbest bırakılan Muhammed Eren Sütçü, savcılığın itirazı üzerine



tutuklandı. Dosyaya getirilen gizlilik kararı nedeniyle; savcılığın itirazının içeriği,
Sütçü’nün ne zaman tutuklandığı ve hangi cezaevine konulduğu öğrenilemedi.

● Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mahkemeye 2021'de 66 binin üzerinde
başvuru yapıldığını ve başvuruların %73'ünden fazlasının adil yargılanma hakkına
yönelik olduğunu belirtti; "Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret
ediyor…. Adil yargılanma hakkının korunmadığı, ihlallerin önlenemediği bir ülkede
hukuk devletinin korunması da mümkün değildir" dedi.

● Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin paylaştığı verilere göre, 2021 yılında 179 davada 219
gazeteci yargılandı. Sonuçlanan davalarda gazetecilere toplam 48 yıl 11 ay hapis
cezası verildi. 1 yılda 75 gazeteci saldırıya uğradı, 32 gazeteci gözaltına alındı.

● 2017 Diyarbakır Newrozu’nda polisin açtığı ateşle yaşamını yitiren üniversite
öğrencisi Kemal Kurkut’un ailesine “hizmet kusuru” nedeniyle 256 bin TL tazminat
ödenmesine dair karar, istinaf mahkemesinde bozuldu. Gaziantep Bölge İdare
Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Kurkut’un “saldırgan bir eylemci olduğunu, polisin
ateş etme şartlarının oluştuğunu” ileri sürdü…

● Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili 3'ü polis 4 kişinin yargılandığı
davanın 4. duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava
dosyasında tanık olarak yer alan Deniz Ateş, kamu görevlileri tarafından nasıl
yönlendirildiklerini anlattı, ifadesinin baskı altında imzalatıldığını, Elçi vurulduğunda
olay yerinde olmadığını beyan etti. Sanık polislerin tutuklanması talebi reddedildi.
Davanın bir sonraki duruşması 15 Haziran’da görülecek. Detaylar…

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 ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz aylık
video konferanslarla ülkede yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerini kayıt altına almayı

sürdürüyoruz. Aralık ayında yaşananlar için tıklayınız…

https://yolhaber.net/2022/01/12/mahkemeden-kemal-kurkut-karari-saldirgan-bir-eylemci/
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/256114-elci-davasinda-saniklar-yine-tutuklanmadi
https://youtu.be/VWdcpRgA4TA
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.youtube.com/watch?v=7_NXieB24i0


HRW 2022 Dünya Raporu’nu açıkladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yaklaşık
100 ülkedeki insan hakları uygulamalarını
gözden geçirdiği “2022 Dünya Raporu”nu
kamuoyuyla paylaştı. Raporun Türkiye
bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otoriter
ve son derece merkezileşmiş yönetiminin
Türkiye'nin insan hakları sicilini onlarca yıl
geriye götürdüğü ve uluslararası hukuku açıkça
hiçe saydığı belirtildi. Raporda yer alan

tespitlerden bazıları şöyle;

● Türkiye’de medya, insan hakları savunucuları, LGBTİ+ toplumu, Kürt siyasal
aktivistler ve hükümetçe muhalif olarak algılanan diğer kişiler açısından kısıtlayıcı bir
ortam hüküm sürüyor.

● Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen ilk ülke.
● Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ısrarla hiçe saymaya devam

ediyor. Bu nedenle, Avrupa Konseyi tarihinde böyle bir yaptırım süreciyle karşı
karşıya kalan ikinci ülke.

● Mahkemeler üzerinde tesis edilmiş siyasi kontrol, Türkiye'de hukukun üstünlüğü
ilkesinin uğradığı derin erozyonunun merkezinde yer alıyor.

● Hak savunucuları üzerinde baskı oluşturmak ve onların toplanma özgürlüklerini ihlal
etmek için terör ve hakaret suçlamaları kullanılmaya devam ediyor.

● Kolluk güçlerinin faili olduğu hak ihlali ve zorla kaybetme vakalarında cezasızlık
yaygın ve sistematik bir uygulama olarak sürüyor.

● Başta belediye başkanları olmak üzere, HDP’li çok sayıda siyasetçi; şiddet içermeyen
meşru siyasi faaliyetleri, konuşmaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör
suçlarından hükümlü veya tutuklu olarak hapiste bulunuyor. HDP hakkında da
kapatılma davası açılmış durumda…

● Mültecilere yönelik ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda artış yaşanıyor.

Raporun Türkiye bölümüne erişim için tıklayınız.
Raporun tam metnine (İngilizce) erişim için tıklayınız.

Bia Medya Gözlem Raporu Ekim-Aralık
2021

Bağımsız İletişim Ağı “Ekim-Kasım-Aralık
2021 Medya Gözlem Raporu”nu yayımladı.
Rapora göre, 3 aylık sürede görülen 81 davada
en az 214 gazeteci “örgüt propagandası” ve
“örgüt üyeliği” başta olmak üzere 23 farklı suç
isnadıyla mahkemeye çıktı. Rapor döneminde
36 gazeteci beraat etti. “Erdoğan’a hakaret”
iddiasıyla yargılanan 22 gazeteciden 4’ü

toplamda 4 yıl 11 ay hapse mahkum edildi. Aynı dönemde, en az 39 gazetecinin adı “kamu
görevlisine hakaret” ve “hakaret” suçlamasıyla açılan ceza davalarında geçti. Sulh Ceza
Hakimlikleri en az 547 habere erişimi engelledi. Haber ve program yayınlarından dolayı TV

https://www.hrw.org/tr/world-report/2022/country-chapters/380772
https://www.hrw.org/world-report/2022


kuruluşlarına 5 milyon 469 bin 679 TL’yi bulan 28 idari para cezası ve 2 kez yayın durdurma
cezası verdi. Detaylar…

Eylem yasakları

Van'da 2016 yılında OHAL döneminde
uygulanmaya başlanan ve 5 yıldan fazladır
süren eylem yasağı bir kez daha “milli güvenlik
ve kamu düzeni” gerekçesiyle uzatıldı. Van
Valiliği’nden yapılan açıklamada; 14-28
Ocak'ta yapılacak her türlü eylem ve etkinliğin
yasaklandığı duyuruldu. Tekrarlanan kararlarla
kent genelinde eylem ve etkinliklerin sık sık

yasaklandığı Dersim’de, Valilik 15 gün süreyle yeni bir yasak kararına imza attı. Elazığ'da da
valilik kent genelinde 15 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliği yasakladı. Öte yandan,
İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili
yapılacak eylemleri “devletin bölünmez bütünlüğüne ve anayasal düzene aykırı olduğu”
iddiası ile yasaklama kararı aldı.

Evladını kaybeden baba “hâkime hakaret”
gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

Ankara’da alkollü sürücünün çarpması sonucu
ölen Umut Gündüz’ün babası Menderes
Gündüz, oğlunun ölümüne ilişkin davada kararı
veren hakime “hakaret ettiği iddiasıyla” ifadeye
çağrıldı. Oğlunu öldüren sanığın 4 yıl 5 ay
hapse mahkum olmasına mahkeme salonunda
tepki göstererek, “Siz bu cezaları kasıtlı olarak

beş yılın altına düşürüyorsunuz. Buradan da hapis cezası yatılmayacağı için katilleri dışarıya
gönderiyorsunuz. Dolayısıyla katil kadar, bu kararlardan dolayı siz de suçlusunuz. Sizlerin de
kaleminde ve elinde kan var” diyen Gündüz, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin
suç duyurusunda bulunması üzerine karakolda ifade verdi.

Enes Kara’nın ölümünü haberleştiren
gazetecinin görevine son verildi

Elazığ’da ailesinin zoruyla kaldığı cemaat
evinde gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını
anlatarak yaşamına son veren üniversite
öğrencisi Enes Kara'nın ölümünü "Cemaat
baskısına dayanamadı intihar etti" başlığıyla
haberleştiren Elazığ'ın yerel gazetelerinden
Günışığı’nın Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün
görevinden alındı. Söz konusu haber de

gazetenin internet sitesinden kaldırıldı. Akgün, haberin yayında kaldığı süre boyunca onlarca
tehdit telefonu aldığını belirtti.

https://bianet.org/1/10/255838-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri


Kazı başkanlığına sosyal medya paylaşımı
engeli

Van Kalesi ve çevresinde Urartu dönemine
ilişkin yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına
başkanlık eden İstanbul Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Erkan Konyar, sosyal medya
hesabından retweet ettiği bir içerik nedeniyle
görevinden alındığını duyurdu. Konyar’ın
başkanlık ettiği arkeolojik kazılar, Van
Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının

hemen ardından gerekçe belirtilmeden durdurulmuştu. Konyar, retweet ettiği içeriğin de bu
karara ilişkin olduğunu belirtti.

Furkan Vakfı üyelerine gözaltı

Siirt’te Furkan Vakfı üyelerinin geçtiğimiz
haftalarda tutuklanan 7 gönüllüsünün serbest
bırakılması talebiyle düzenlemek istediği basın
açıklaması, "izinsiz" olduğu gerekçesi ile polis
tarafından engellendi. Valiliğin eylem yasağını
gerekçe gösteren polis, en az 10 kişiyi gözaltına
aldı. Mardin'de yapılmak istenilen yürüyüşe de
müdahale eden polis, 20 civarında kişiyi

gözaltına aldı. Vakıf üyelerinin düzenlediği eylemler; Bursa, Konya ve Osmaniye’de de
engellendi.

Çevre derneği başkanına açılan tazminat
davası

Muğla'nın Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren
Yatağan Termik Enerji Üretim Şirketi, Yatağan
Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol
hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat
davası açtı. Yatağan Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde açılan davada 40 yıldır
yarattığı ekolojik sorunlarla gündemden
düşmeyen termik santrali işleten şirket, Erol'un,

sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesaj ve videolarla ticari itibarını zedelediğini ileri
sürdü.

Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi

Kaldığı cemaat evinde gördüğü baskıları ve
gelecek kaygısını anlatarak intihar eden Enes
Kara'ya dair haberlere İskenderun 2. Sulh Ceza
Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi.
Baba Mehmet Kara'nın başvurusunun üzerine,
aralarında Birgün, Cumhuriyet, T24, Halktv,



Tele1, HaberSol ve Sputnik’in bulunduğu çok sayıda haber sitesinde yer alan konuya ilişkin
17 ayrı haber yasaklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine de Kara'nın
yaşamına son vermeden önce çektiği videoyu içeren paylaşımlar Ankara 8. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından yasaklandı.

Hapishane mektubuna sansür

Gebze Kadın Cezaevi’nde hükümlü olarak
bulunan Selda Karataş’ın kendi yargılandığı
davadaki hukuksuzlukları anlattığı mektubu,
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Akın
Gürlek’ten bahsettiği gerekçesiyle sansürlendi.
Karataş’ın dosyasının hakimi olan Gürlek; aynı
zamanda Enis Berberoğlu hakkındaki AYM
kararını tanımayan, Selahattin Demirtaş, Canan

Kaftancıoğlu, ÇHD'li avukatlar ve Sözcü gazetesi yazarlarına ceza veren hakim.

Gazeteci İskender Kahraman hakkında
açılan dava

Afrin operasyonuyla ilgili Yüksekova Haber’de
yayımlanan yazıları nedeniyle “örgüt
propagandası yapmak”la suçlanan gazeteci
İskender Kahraman’ın yargılandığı davanın ilk
duruşmasında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi,
yargılamayla ilgili yetkinin Ankara 22. Ağır

Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verdi. Dosya, uyuşmazlık
mahkemesine taşındı.

Mahkeme: "Mahkûmiyet kararı olmadan
öğrenim bursu kesilemez"

Ankara 23. İdare Mahkemesi, Eskişehir'de Onur
Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşe
katılması gerekçe gösterilerek üniversite
öğrencisinin bursunun kesilmesinin hukuksuz
olduğuna hükmetti. İdare Mahkemesi, hakkında
kesinleşmiş̧ mahkûmiyet kararı veya
uzaklaştırma cezası bulunmayan öğrencinin

bursunun kesilemeyeceğini belirtti, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işleminin yürütmesinin
durdurulmasına karar verdi.

Parti yöneticileri hakkında açılan dava

Devlet-mafya-siyaset ilişkisi ile ilgili olarak 28
Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen basın
açıklaması nedeniyle “Cumhurbaşkanına
hakaret” ile suçlanan SOL Parti İstanbul İl
Yöneticisi avukat Damla Atalay ile SOL Parti
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi avukat Deniz



Demirdöğen, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada beraat
ettiler.

Sendika başkanı gözaltına alındı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri
Sendikası Kurucu Genel Başkanı Mehmet
Türkmen gözaltına alındı. 3 Ekim'de Uğur
Tekstil Fabrikası’nda fabrikanın kapatılıp
işçilerin işten çıkarılmasının ardından yapılan
eylemler ve açıklamalardan dolayı fabrika
yönetiminin şikayeti nedeniyle gözaltına alınan
Türkmen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“Kayyımın konvoyuna niye baktın?”
gözaltısı

Cizre Belediyesi kayyımı ve kaymakamı
Mehmet Tunç’un konvoyunun geçtiği sırada
yoldan yürüyen HDP ilçe yöneticisi Botan Em,
“konvoya baktığı” gerekçesiyle özel harekat
polisleri tarafından gözaltına alındı. Cizre İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Em, ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Meclis’e 18 yeni dokunulmazlık dosyası
gönderildi

Halkların Demokratik Partisi'nden 14,
Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1 ve Türkiye
İşçi Partisi'nden 1 milletvekili hakkındaki
toplam 18 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis
Başkanlığı'na gönderildi.

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyım rektöre
karşı 1 Şubat 2021'de düzenlenen protesto
eylemleri sırasında gözaltına alınan 97 öğrenci
hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri
kanununa muhalefet" iddiasıyla açılan dava...

Yavuz Ekinci Davası

Sosyal medya hesabından paylaştığı Newroz ve
Kobani temalı mesajları nedeniyle hakkında
“örgüt propagandası” ile suçlanan yazar Yavuz
Ekinci’nin yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi



Mahkeme: İstanbul 32. Asliye Ceza
Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Derhal beraat taleplerini
reddeden mahkeme, ifadesi alınmayan 5 öğrenci
hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bir sonraki
duruşması 1 Haziran’da görülecek.

Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını
sunun savcılık, Ekinci’nin propaganda suçundan
cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki
duruşma 31 Mart’ta görülecek.

MA Muhabirleri Davası

Mezopotamya Ajansı muhabiri gazeteciler
Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gazeteciler hakkındaki
yurtdışına çıkış yasağının devamına karar veren
mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mayıs’a erteledi.

Selman Keleş Davası

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri
Selman Keleş’in, gazetecilik faaliyetleri delil
gösterilerek “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı dava...

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Keleş'in avukatının mazeret
bildirerek katılmadığı duruşma, ileri bir tarihe
ertelendi.

Zaman Gazetesi Davası

Zaman gazetesi davasında, haklarında verilen
hükümler Yargıtay tarafından bozulan Mümtazer
Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Mehmet
Özdemir’in yeniden yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, sanıklar
hakkındaki yurtdışı çıkış yasaklarının devamına
karar vererek duruşmayı 7 Nisan’a erteledi.

İskender Kahraman Davası

Afrin operasyonuyla ilgili Yüksekova Haber’de
yayımlanan yazıları nedeniyle “örgüt
propagandası yapmak”la suçlanan gazeteci
İskender Kahraman’ın yargılandığı dava…

Mahkeme: Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Hakkari Ağır Ceza
Mahkemesi, yargılamayla ilgili yetkili
mahkemenin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verdi.
Dosya, uyuşmazlık mahkemesine taşındı.

Ruken Demir Davası

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir’in
haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçe
gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla
yargılandığı dava…

Mahkeme: İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcılık, Demir’in KCK
Basın üyesi olduğunu ileri sürerek
cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki
duruşma 9 Şubat’ta görülecek.

G20 Protestocularına Açılan Dava

Aralarında gazeteciler Sema Karakurt ve Eylem
Sonbahar’ın da olduğu 15 kişi hakkında, 2015
yılında yapılan G20 Antalya Zirvesi protestoları
sebebiyle “2911 sayılı Kanuna muhalefet”
suçlamasıyla açılan dava...

Mahkeme: Antalya 25. Asliye Ceza
Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını
sunun savcılık, sanıkların beraatini talep etti. Bir
sonraki duruşma 15 Şubat’ta görülecek.

Gazeteci Rojda Oğuz Davası

Aralarında gazeteci Rojda Oğuz’un da
bulunduğu 55 kişi hakkında; katıldıkları basın
açıklamaları, eylemler ve sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği”

"İzinsiz" Davası

İzinsiz mahlaslı sokak sanatçısı hakkında
yaptığı çizimler ve Twitter paylaşımları
gerekçesiyle “Türk bayrağını alenen aşağılama”
ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla
açılan dava…



ve “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan
dava…

Mahkeme: Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yurtdışında yaşayan Oğuz
ve mazeret bildiren avukatının katılmadığı
duruşmada mahkeme, dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi ve savunma vermeyen sanıkların
savunmalarının alınması için davayı 21 Nisan’a
erteledi.

Mahkeme: İstanbul 20. Asliye Ceza
Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, davaya konu
olan eserin sanatsal değeri olup olmadığının
belirlenmesi için bilirkişi heyetinin re’sen
kurulmasına karar vererek davayı 26 Mayıs’a
erteledi.

Ziya Çiçekçi Davası

Yeni Özgür Politika’nın sosyal medya hesabı
üzerinden yapılan 2017 tarihli 13 paylaşım
nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak”
ile suçlanan gazeteci Ziya Çiçekçi’nin
yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Çiçekçi ve mazeret bildiren
avukatının katılmadığı duruşma ileri bir tarihe
ertelendi.

Barış Zinciri Davası

Urfa’nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan Ali
Şelli Parkı’nda 1 Eylül 2020’de yapılan “Barış
Zinciri” eylemine katılan 29 kişi hakkında
açılan dava…

Mahkeme: Urfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın görülmesine 27
Nisan’da devam edilecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Gezi Davası

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman
Kavala'nın da olduğu 16 kişinin İstanbul 30.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava ile
Gezi Parkı eylemlerine katılan Çarşı taraftar
grubundan 35 kişinin yargılandığı davanın
birleştirilme kararının ardından yapılan
yargılama…

17 Ocak Pazartesi, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

Meşale Tolu Davası

Etkin Haber Ajansı muhabiri ve çevirmeni
Meşale Tolu’nun da aralarında bulunduğu 23
kişinin “örgüt üyeliği” ve “propaganda”
suçlamasıyla yargılandıkları dava...

17 Ocak Pazartesi, İstanbul 29. Ağır Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Davası

Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklu arkadaşları
için eylem yapan "gökkuşağı bayrağı taşıdıkları
için" gözaltına alınan 4 öğrenci ve durumu
protesto ederken gözaltına alınan 8 öğrenciye
açılan dava...

18 Ocak Salı, İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Onur Kocamaz Davası

Halk müziği sanatçısı Onur Kocamaz’a, 2019'da
yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe
gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen
tahrik” suçlamasıyla açılan dava...

18 Ocak Salı, Ankara 35. Asliye Ceza
Mahkemesi

Abdurrahman Gök Davası Elvan Ailesine Açılan Dava



Haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri,
sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve
“propaganda” ile suçlanan Mezopotamya Ajansı
editörü Abdurrahman Gök’ün yargılandığı
dava...

20 Ocak Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz
fişeğiyle hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkin
Elvan’ın annesi ve babası hakkında çocuklarının
ölümüyle ilgili açılan davanın ardından Adliye
önünde yaptıkları açıklamalar nedeniyle
"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan
dava…

20 Ocak Perşembe, İstanbul 43. Asliye Ceza
Mahkemesi

Kenan Kırkaya Davası

Belçika merkezli Türkçe yayın yapan Med Nuce
Televizyonu’nda “Ankara’ya Bakış” isimli
programın moderatörlüğünü yaptığı için “örgüt
üyeliği” ile suçlanan gazeteci Kenan
Kırkaya’nın 8 kişiyle birlikte yargılandığı
dava…

20 Ocak Perşembe, Ankara 14. Ağır Ceza
Mahkemesi

Rüstem Batum Davası

Gazeteci Rüstem Batum hakkında 2016 ve 2018
yıllarında yaptığı 20 Twitter paylaşımı nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla açılan dava...

20 Ocak Perşembe, İstanbul 5. Asliye Ceza
Mahkemesi

Abdullah Kaya Davası

Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ağrı
muhabiri Abdullah Kaya’nın gazetecilik
faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve
“propaganda” suçlamasıyla yargılandığı dava…

20 Ocak Perşembe, Ağrı 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

Taraf Gazetesi Davası

Kapatılan Taraf gazetesinde yayımlanan
“Egemen Harekât Planı” adlı belge nedeniyle
“örgüt üyeliği” ve “devletin güvenliğine ilişkin
gizli kalması gereken belgeleri açıklama, temin
etme ve yok etme” ile suçlanan gazetenin
yöneticileri Yasemin Çongar, Ahmet Altan,
Yıldıray Oğur ve Tuncay Opçin ile muhabir
Mehmet Baransu’nun yargılandıkları dava...

21 Ocak Cuma, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

Engin Eren Davası

Bölgedeki çatışmaların son bulması için 18 Eylül 2015 tarihinde Batman’ın Sason ilçesine bağlı
Kelhasan köyü kırsalında düzenlenen “canlı kalkan eylemini” takip eden kapatılan Dicle Haber
Ajansı Batman muhabiri Engin Eren’in 75 kişiyle birlikte “örgüt üyeliği”, “örgüte yardım”,
“kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak”, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu’na muhalefet”, “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla
cebir veya tehdit kullanmak” suçlamalarıyla yargılandığı dava...

21 Ocak Cuma, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi


