
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 13/22, 1 Nisan 2022)
Geçen hafta neler oldu?

● İktidarın hazırladığı Seçim Kanunu Teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Seçim barajı
yüzde 7'ye indirildi. Değişiklikle kıdemli hakimin il ve ilçe seçim kurulu başkanı
olması uygulamasına son verilirken yerine kura usulü getirildi. Ayrıca partili
cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf… Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim
sürecinde kamu olanaklarını dilediği gibi kullanabilecek. Anayasa hukukçusu CHP
Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu; hükümlerin, yansız seçimleri daha da
gölgeleyecek nitelikte olduğunu belirtti.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç ürünlerinin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e
indirme kararı aldıklarını açıkladı. “Bugün haklı olarak hep birlikte hayat
pahalılığından şikayet ediyoruz” diyen Erdoğan; bu durumu ülkenin Suriye, Irak,
Libya, Ukrayna gibi savaş alanı olmamış olmasının bedeli olduğunu öne sürdü ve
yurttaşlara “sabretmeyi” salık verdi.

● CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin; resmi verilere göre Türkiye’de günde 34 TL’den
az geliri olan 12 milyon 267 bin kişi olduğunu, 4 milyon 157 bin kişinin ise günlük 15
lira ile geçinmek zorunda kaldığını söyledi.

● Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Erdoğan’ın bir yıl önce açıkladığı İnsan
Hakları Eylem Planı’ndaki hedeflerin çoğunun halen yerine getirilmediğine dikkat
çekti. 261 hedeften sadece 96’sının hayata geçirildiği, 165 hedefin ise unutulduğunu
belirten Yeneroğlu, “O tarihten bugüne Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti
standartlarında iyileşmek yerine her geçen gün daha da kötüye gitmiştir” dedi.
Detaylar…

● Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvuru sayısının 90 bine
yaklaştığını, bunun yaklaşık yüzde 75'inin adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu
açıkladı.

● HDP ve DBP’li 19 milletvekili hakkında toplam 23 yeni dokunulmazlık dosyası,
Meclis Başkanlığına sunuldu.

● CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in açıkladığı Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na
göre; Mart ayında 50 gazeteci hakim karşısına çıkarken, aralarında 'Cumhurbaşkanına
hakaret' suçlamasıyla 50 gün tutuklu kalan Sedef Kabaş’ın da bulunduğu 5 gazeteciye
22 yıl hapis cezası verildi.

● Tüketiciyi koruma gerekçesiyle meclisten geçen Tüketiciyi Koruma Kanunu’nda
yapılan değişiklik sonucu, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’na internet
sitelerine erişim engelleme yetkisi verildi.

● Anayasa Mahkemesi, görevden alınarak yerlerine kayyım atanan Diyarbakır Sur
Belediyesi Eş Başkan Vekili Azize Değer Kutlu ve Hani Belediyesi eski Eş Başkanı
Abdurrahman Zorlu'nun başvurularının "kabul edilemez olduğuna" karar verdi.

● Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada savcılık,
dosya hakkında durma kararı verilmesini ve yargılamanın Suudi Arabistan adli

https://bianet.org/bianet/siyaset/259886-yeneroglu-insan-haklari-eylem-plani-ndan-sonra-turkiye-daha-kotuye-gitti


makamlarına devrinin sağlanmasını talep etti. Adalet Bakanlığı da “Davanın nakli
konusunda olumlu görüş bildireceğiz" açıklaması yaptı.

● İnsan Hakları Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Adana şubeleri; Urfa'da
polisin atış talimi yaptığı bölgede ölü bulunan 16 yaşındaki Muharrem Aksem’in
ölümünden devletin açıkça sorumlu olduğunu, en temel ve vazgeçilmez insan hakkı
olan yaşam hakkının bir kez daha devlet eliyle yok sayıldığını belirterek, “Bir çocuk
daha katledildi. Bu olayın bir kaza olup olmamasının bizim açımızdan bir önemi yok.
Tıpkı zırhlı araçların çarpması ile gerçekleşen ölümler gibi bir kıyımı daha
normalleştirmeyeceğiz, kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi. Olayla ilgili açılan
soruşturmaya savcılığın talebiyle kısıtlama getirildi.

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Af Örgütü’nden 2021 Raporu

Uluslararası Af Örgütü, 154 ülkedeki insan
hakları alanında kaydedilen gelişmeleri
değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı.
Raporun Türkiye bölümünde; yargı
sistemindeki derin kusurların giderilmemesi,
barışçıl toplanma özgürlüğünün sert bir
biçimde sınırlandırılması, ifade özgürlüğüne
dönük ağır saldırılar, işkence ve diğer türde

kötü muameleye ilişkin ciddi ve güvenilir iddialar, muhalif siyasetçiler, gazeteciler, insan
hakları savunucularının “temelsiz” soruşturmalarla yargılamaları ve mahkûmiyet kararlarıyla
karşı karşıya kalmaya devam etmeleri, hükümet yetkililerinin LGBTİ+’ları homofobik
söylemlerle hedef alması, mülteci karşıtı söylemlerin yükselişi öne çıkan değerlendirmeler
oldu. Raporun tam metni için tıklayınız.

“Dört duvar gazetecilik” raporu

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Türkiye'de
gazetecilere yönelik ihlalleri konu alan “Korku
Tünelinde Gazetecilik” belgeseli ve “Dört
Duvar Arasında Gazetecilik” raporunu
kamuoyu ile paylaştı. Derneğin verilere göre; 1
yılda 23 gazeteci işkence ve kötü muameleye

https://youtu.be/y6sQrvX37W8
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.amnesty.org.tr/icerik/siyasi-liderler-ve-dev-sirketler-kar-ve-guc-artirma-arzulariyla-insanlari-yuzustu-birakti
https://www.youtube.com/watch?v=SIOBFQUxUuU
https://www.youtube.com/watch?v=SIOBFQUxUuU


maruz kaldı, 103 gazeteci haber takibi sırasında engellendi. 54 gazeteci hakkında soruşturma,
51 gazeteci hakkında dava açıldı. 47 gazeteciye toplam 133 yıl, 8 ay, 21 gün hapis ve 72.206
TL para cezası kesildi. 336 gazeteci halen yargılanmaya devam ederken, 65 gazeteci ise
cezaevinde. RTÜK tarafından 59 kez ceza kesildi, 4 gazeteye 115 gün süreli ilan-reklam
cezası verildi. 64 internet sitesi sansürlendi. Bin 460 habere ve 160 sosyal medya içeriğine
erişim engelleri getirildi.

Gazeteci Beritan Canözer’e açılan dava

JinNews muhabiri Beritan Canözer’in sosyal
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “terör
örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla
yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Canözer, 2014-15 yılları arasındaki sosyal
medya paylaşımları nedeniyle de hakim karşına
çıkmış, dava takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Savcılık; aynı paylaşımlarla yeni bir iddianame düzenlerken, bu kez gazetecinin kendisine ait
olmadığını ifade ettiği başka bir sosyal medya hesabının paylaşımlarını da davaya dahil etti,
gazeteci hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Gazeteci, soruşturma kapsamında
Diyarbakır’da 13 Ağustos’ta evine yapılan baskın ile gözaltına alınmış ve dört gün sonra
serbest bırakılmıştı. Bir sonraki duruşma 21 Haziran’da görülecek.

Gazeteci Çetin Yılmaz’a hapis cezası

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör
örgütü propagandası yapmak” ile suçlanan
gazeteci Çetin Yılmaz, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis
cezasına çarptırıldı. Manisa 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada hükmün
açıklanması geriye bırakıldı.

Yazar Yavuz Ekinci mahkum edildi

Sosyal medya hesabından paylaştığı Newroz ve
Kobani temalı mesajları nedeniyle suçlanan
yazar Yavuz Ekinci, İstanbul 34. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapse
mahkum edildi. Ceza ertelendi.

Emekli amirallerin Montrö açıklamasına
açılan dava

Montrö Sözleşmesi'nin önemine dikkat
çektikleri açıklama nedeniyle “anayasal düzene
karşı suç işlemek için anlaşmakla” suçlanan
103 emekli amiralin yargılanmasına Ankara 20.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davanın
ikinci duruşması 27 Haziran’da görülecek.



Mimarlar Odası yöneticilerine açılan dava

2021 yılında mimar Emre Madran’ın anısına
düzenlenen Basın Ödülleri kapsamında Jin
TV’ye ödül veren Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile
birlikte dönemin 6 Yönetim Kurulu üyesi
hakkında dava açıldı. Verilen ödül nedeniyle
“örgüt propagandası” ile suçlanan mimarların
yargılanacağı davanın ilk duruşması Ankara 25.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Haziran’da görülecek.

Konya’da gazetecilere saldırı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yerel bir internet
sitesinin sahibi olan gazeteci Umut Yaygır ve
Özcan Saraç, ilçe merkezinde bulunan bir
lokantada yemek yedikleri sırada saldırıya
uğradı. Kendilerine saldıran 10-15 kişilik
grubun arasında Ereğli Ülkü Ocakları
Başkanı’nın da yer aldığını ifade eden
gazeteciler, kendilerine yapılan saldırının

emrini ise MHP’li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun verdiğini ileri sürdü.

Erişime engellenen haber

Yaklaşık 4 yıl önce Gaziantep Valiliği
tarafından verilen bir ihaledeki rüşvet ve
yolsuzluk iddialarıyla ilgili aralarında
Gaziantep Valisi ve dönemin Vali Yardımcısı
Hüseyin Yılmaz’ın da olduğu 6 kişi hakkında
yapılan suç duyurusu hakkında 15 Mart’ta
Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan
"Gaziantep Valiliği hakkında suç duyurusu:
Yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı" başlıklı

habere  İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim yasağı getirildi.

Sol Parti ilçe başkanına açılan dava

12 Eylül askeri darbesinin idam edilen Mustafa
Özenç, İlyas Has ve Hıdır Aslan’ın
fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan
SOL Parti Ankara Keçiören İlçe Başkanı Murat
Güzel hakkında dava açıldı. “Zincirleme olarak
terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanan
Güzel’in 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.



Sol Parti üyelerine açılan dava

Uşak'ta SOL Parti üyesi 2 kişi hakkında sosyal
medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı.
Facebook üzerinden paylaşılan bir karikatür ve
partinin yaptığı bir açıklama nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan 2
partili hakkında hazırlanan iddianame, Uşak 4.
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul

edildi.

Hak savunucularına ilk duruşmada beraat

2021 İstanbul Onur Yürüyüşü sırasında
Cihangir’de gözaltına alınan 3 hak
savunucusunun “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk
duruşması İstanbul 14. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, hak

savunucularının beraatine karar verdi.

Eylem yasakları

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da valilikler, mülki
idarenin “uygun göreceği”(!) etkinlikler dışında
her türlü gösteri ve eyleme yasak getirdi. Kamu
düzeni ve güvenliğinin gerekçe gösterildiği
yasak, Diyarbakır’da 26 Mart – 4 Nisan
arasında 10 gün; Urfa’da ise 26 Mart – 8 Nisan

arasında 15 gün boyunca geçerli olacak.

Bakanlık 4 gazeteyi hedef aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni açılan
1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçişlerle ilgili
verileri ve verilen ‘geçiş garantisi’nin kamuya
bir günde 11 milyon TL’ye mal olduğunu
haberleştiren Sözcü, BirGün, Korkusuz, Karar
gazetelerini hedef aldı ve tehdit etti. Bakanlığın

açıklamasında  “bu müfterilerle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Zeytin ağaçlarına sahip çıkanlar gözaltına
alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrale
kömür temini için şirket tarafından zeytin
ağaçlarının kesilmesi üzerine köylüler ve
çevreciler olaya tepki gösterdi. Alandan
ayrılmak istemeyen ve basın açıklaması



yapmaya çalışan köylüler ve çevrecilere müdahale eden jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

Muharrem İnce’ye “Erdoğan’a hakaret”ten
ceza

CHP Milletvekili olduğu 2016 yılında yaptığı
bir konuşma nedeniyle “Cumhurbaşkanına
hakaret” ile suçlanan Memleket Partisi Genel
Başkanı Muharrem İnce, 11 ay 20 gün hapse
çarptırıldı. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi
cezayı 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

İşten atmalara karşı çıkan sendika üyeleri
gözaltına alındı

İşten çıkarmalara karşı Başkent EnerjiSA
önünde oturma eylemi başlatan Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı
Enerji-Sen’in Genel Başkanı Süleyman Keskin
ve Kurucu Genel Başkan Kamil Kartal’ın da
aralarında bulunduğu 5 işçi gözaltına alındı.

Gazeteci Çiğdem Toker’e tazminat cezası

Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi,
Sözcü gazetesinde yayımlanan “İBB’den
Vakıflara Hizmet Raporu” başlıklı yazısı
nedeniyle Türkiye Teknoloji Takımı (T3)
Vakfı’nın açtığı davada gazeteci Çiğdem
Toker’in 30 bin TL manevi tazminat ödemesine
karar verdi.

Gazeteci Emre Orman gözaltına alındı

Daha önce de sosyal medya paylaşımları
nedeniyle gözaltı ve tutuklamalara maruz kalan
Emre Orman, evine düzenlenen polis
baskınıyla gözaltına alındı. Gazeteci, sosyal
medya paylaşımları ve iki tanığın ifadeleri
gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi” olmakla
suçlanıyor.

Kızıldere anmasına polis müdahalesi

Kızıldere Katliamı'nın 50. yıldönümünde
İstanbul Kadiköy’de yapılmak istenen
açıklamaya kaymakamlık yasağı olduğu
gerekçesiyle müdahale eden polis çok sayıda
eylemciyi darp ederek gözaltına aldı.



İşkenceye maruz kalan gençler tutuklandı

Van’da 20 Mart günü polis tarafından
durdurulan ve darp edilerek gözaltına alınan 4
genç, 9 gün sonra mahkemeye çıkarıldı.
Gençlerden 3’ü “polise mukavemet etmek”
iddiasıyla tutuklanırken, 1’i ise 18 yaşından
küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.

“Geçinemiyoruz” eylemine soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Aralık’ta
Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri’nin
düzenlediği “Geçinemiyoruz” eylemine katılan
10 kişi hakkında “görevi yaptırmamak için
direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve
yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen
kendiliğinden dağılmama” suçlamalarıyla
iddianame düzenlendi. Eylem, Valiliğin

yasaklama kararı gerekçe gösterilerek engellenmeye çalışılmıştı.

Gazeteci Mehmet Arslan hakkında açılan
dava

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan
Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mehmet
Arslan hakkında “örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla dava açıldı. Erzurum 3. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edilen
iddianamede Arslan’ın yaptığı sosyal medya
paylaşımları suç sayıldı.

AYM kararları

Anayasa Mahkemesi (AYM), verdiği kararla
HDP’li belediyelere yönelik kayyım
operasyonlarını protesto etmek için 5 Eylül
2019’da Tunceli’de oturma eylemi yapanlar ile
2019 ve 2020 yıllarında Mersin’de düzenlenen
çeşitli basın açıklamalarına katılanlara kesilen
idari para cezaları hakkında, “hak ihlali” kararı
verdi. Yüksek mahkeme, Anayasa’nın 34.

maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal
edildiğine hükmetti.



Kolluk şiddetine takipsizlik, mağdurlara
dava

İstanbul'da sahilde alkol aldıkları için
bekçilerin müdahalesiyle karşılaşan 2 kardeşin
darp edildiği iddiasıyla ilgili yürütülen
soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Darp
raporuna rağmen bekçiler hakkında takipsizlik
kararı verilirken, bekçilerin şikayeti üzerine 2
kardeş hakkında "direnme" suçlamasıyla

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan
polise beraat

Diyarbakır’da 11 Eylül 2019 yılında caddenin
karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Efe
Tektekin’e kullandığı zırhlı araçla çarparak
ölümüne neden olan polis İdris Aksoy, “taksirle
ölüme neden olmak” suçundan yargılandığı
davada beraat etti.

İsmail Saymaz Davası

Kayseri’de bir savcının hastane basmasını Mart
2020'de yayınlanan yazısıyla gündeme getiren
gazeteci İsmail Saymaz'ın “kişisel verileri ele

geçirmek” iddiasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Niğde 2. Asliye Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Hastaneye ait kamera
kayıtlarının istenmesi talebini reddeden

mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını
hazırlaması için duruşmayı 28 Haziran'a

erteledi.

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...

Mahkeme: İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, yurtdışında

yaşayan gazeteci hakkında çıkarılan yakalama
kararının infazının beklenmesine karar vererek

duruşmayı 14 Haziran’a erteledi.

Celal Çelik Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı tazminat
davasında yaptığı savunma nedeniyle

“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “avukatlık
görevini kötüye kullanmak” ile suçlanan CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı
Celal Çelik’in yargılandığı dava…

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 Anadolu 6. Ağır Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki
duruşması 30 Eylül’de görülecek.

Mahkeme: İstanbul 21. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Hakimin izinli olması
nedeniyle davanın görülmesine 1 Haziran'da

devam edilecek.

“Boğaz’da Kaçak Var” Haberine Açılan
Dava

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un şikayeti üzerine Cumhuriyet

gazetesinde yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var”
başlıklı haber nedeniyle gazetenin muhabiri

Hazal Ocak, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay
Büyüktaş, Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey ve

foto-muhabiri Vedat Arık’ın “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef

göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal”
iddiasıyla yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 27

Eylül’de görülecek.

Abdurrahman Gök Davası

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…

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mütalaasını açıklayan savcı,

gazetecinin "örgüt üyeliği" suçlamasından
beraatini; "zincirleme örgüt propagandası"

suçlamasından ise cezalandırılmasını talep etti.
Bir sonraki duruşma 30 Haziran’da görülecek

Las Tesis Eylemine Açılan Dava

Kadına yönelik şiddete karşı Şili’den başlayarak
dünya geneline yayılan “Las Tesis” eylemleri

kapsamında 15 Aralık 2019 günü İzmir'de
düzenlenen gösteri nedeniyle 24 kadın hakkında

TCK 301. madde ve “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”

suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın karar duruşması 29

Eylül’de görülecek.

İşçi Eylemine Açılan Dava

İşten atılan işçilerin İstanbul Avcılar’da bulunan
SML Fabrikası önünde yaptıkları açıklamada

gözaltına alınan ve aralarında eylemi takip eden
2 gazetecinin de olduğu 40 kişinin  “2911 sayılı

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet” suçlamasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye
Ceza Mahkemesi

Duruşma Sonucu:   Hakimin izinli olması
nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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...

Mahkeme: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 20 Mayıs’ta görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI



Sendika Yöneticilerine Açılan Dava

Mayıs 2021'de polisin düzenlediği operasyonla
gözaltına alınan ve aralarında Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı
ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin

olduğu 8 sendikacının yargılandığı dava…

6 Nisan Çarşamba, Ankara 22. Ağır Ceza
Mahkemesi

Özgürlükçü Demokrasi Davası

Gazeteciler İhsan Yaşar, İshak Yasul, Mehmet
Ali Çelebi, Mizgin Fendik, Pınar Tarlak, Reyhan

Hacıoğlu ve Hicran Urun’un “Özgürlükçü
Demokrasi Davası” kapsamında yeniden

yargılandıkları dava...

7 Nisan Perşembe, İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi

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...

7 Nisan Perşembe, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

Adil Demirci Davası

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil
Demirci ile birlikte Ezilenlerin Sosyalist Partisi
ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu
üyelerinin de aralarında bulunduğu 22 kişinin
“terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt

üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

8 Nisan Cuma, İstanbul 25. Ağır Ceza
Mahkemesi

Devrim Ayık Davası

Crohn hastası olan ve sağlık durumu giderek ağırlaşan tutuklu gazeteci Devrim Ayık’ın “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı dava…

8 Nisan Cuma, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi


