
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 25/22, 24 Haziran 2022)
Geçen hafta neler oldu?

● Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi yayınlandı; 5 bin 75 adli ve 351
idari hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. GÖÇİZ-DER soruşturması
kapsamında 16 gazeteciyi tutuklatan Bismil Savcısı Diyarbakır TMK savcılığına;
Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karşı "muhalefet şerhi"
yazan İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş’a
hakim olarak atandı. Gezi Davası’nda mahkumiyet kararına şerh düşen üye hakim
Tokat Turhal’a sürüldü.

● Ekonomistler ve uluslararası finans kuruluşları Türkiye’nin ekonomik görünümünün
kötüye gidişinin devam edeceğini, yaz aylarında üç haneli yıllık enflasyon rakamları
görülebileceğini ileri sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan “itibardan tasarruf
etmemekte kararlı”: Erdoğan maaşına %40,4 zam istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
imzasını taşıyan ek bütçe teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis’e sunuldu. Ek bütçe
kapsamında yıl sonuna kadar 880,5 milyar liralık (50,8 milyar dolar) daha para
harcanması öngörülüyor.

● 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden erkek Cemal Metin Avcı
ve yakınlarının yargılandığı davada karar çıktı. Avcı’ya Gültekin’i katlederken yardım
eden akrabaları beraat ederken, Avcı için “haksız tahrik indirimi” uygulayan
mahkeme, katili yalnızca 23 yıl hapse mahkum etti; katil 14 yıl sonra salıverilecek.
Karar, kamuoyundan büyük tepki çekerken; Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilmesinin sonuçlarının yarattığı tahribat endişe verici boyutlara ulaştı. Baba
Gültekin Adalet Bakanlığı önünde “adalet nöbetine” başlayacağını açıkladı.

● Hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu gündemine alınması beklenen “sansür yasası”
görüşmeleri ertelendi. Teklife karşı kamuoyundan ve sivil toplumdan gelen güçlü
itirazın etkili olduğu düşünülüyor. Teklifle haber siteleri “süreli yayın” kategorisine
alınıyor. Haber sitelerine tekzip yayınlama zorunluluğu getiriliyor. “Halkı yanıltıcı
bilgiyi alenen yayma” suçu ihdas ediliyor ve suçu işleyenlere hapis cezası getiriliyor.
Sosyal medya platformlarına kullanıcı bilgilerini belirli şartlarda 24 saat içerisinde
adli makamlarla paylaşma şartı getiriliyor, ki aksi halde erişim engelinden bant
daraltılmasına kadar farklı yaptırımlar uygulancağı belirtiliyor.

● “Dezenformasyon Yasası” gündemdeyken daha önce iktidara yakın gazeteler ve
Ümraniye Belediyesi’nde çalışan ve ‘Aktroll’ olduğunu söyleyen Orhan Sarıkaya,
Aktrollerin neler yaptığını, nasıl finanse edildiklerini ve genel merkezden gelen
talimatları anlattı. 3 troll grubu olduğunu söyleyen Sarıkaya; Berat Albayrak,
Süleyman Soylu ve Metin Külünk’ün ismini verdi. Sarıkaya, kampanyaların
kendilerine nasıl ulaştırıldığına ilişkin de "Bu işin kuyruğu Fahrettin Altun’du” dedi.

● 30. LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında gerçekleştirilmek istenen etkinlikler ülke
genelinde yasaklandı. Hukuki bir dayanağı olmayan yasakların gerekçeleri “huzur ve
esenliğin sağlanması”, *genel ahlakın korunması”(!)

https://www.birgun.net/haber/hsk-den-yaz-kararnamesi-gezi-ve-kasikci-davalarinda-serh-dusen-hakimler-suruldu-392444
https://www.birgun.net/haber/pinar-gultekin-in-katiline-haksiz-tahrik-indirimi-utanc-verici-karar-392612
https://www.diken.com.tr/madde-madde-sansur-yasasi-paylasimin-her-turlusune-hapis-etiket-orgutlu-suc/


● Ankara’nın Çankaya ilçesinde Somali asıllı Türkiye vatandaşı bir kişiye ait Saab
Restoranı’nın açılış töreni sırasında asılan tabelaya, Türkçe isim koyulmadığı için,
polis tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında, görevli bir polis amiri açılış
için orada bulunan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu hakaret
ve tehdit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise milletvekilini hedef aldı, “Türk Polis
Teşkilatına uzun zamandır sistematik şekilde saldırıldığı” öne sürüldü.

● HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası daha Meclis’e gönderildi.
● MHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı fesh etti. Karara ilişkin bir açıklama yapılmazken,

ertesi gün MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp “çocuğa cinsel istismar”
suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tutuklamadan önce MHP yönetimine bilgi
vermiş…

● 1992 yılında öldürülen Kürt aydını, gazeteci ve yazar Musa Anter’in katledilmesine
dair açılan davanın duruşması 15 Eylül'e ertelendi. Bu duruşmadan 15 gün sonra
zaman aşımı süresinin dolmasıyla birlikte, dosya cezasız kalarak rafa kaldırılmış
olacak…

● Van’ın Başkale ilçesindeki bir mezrada bir yurttaşı gözaltına almak için gelen özel
harekatçılar dakikalarca havaya ateş açtı, köylüleri darp etti. Valilik ise yaşananları
"bir şahsın yakalanması, sosyal medyada farklı yansıtılıyor" diye savundu. 90’lı yılları
aratmayan görüntüler ise açık ve net gerçeği ortaya koyuyordu... Detaylar…

● AİHM, gazeteciler Deniz Yücel’in ve Nazlı Ilıcak'ın açtıkları davalarda Türkiye’ye
verilen mahkumiyet kararına yapılan itirazı kabul etmedi. Böylelikle kararlar onanmış
oldu.

● Türkiye, dış politikada U dönüşlerinden birini Suudi Arabistan ile yaşıyor. 2 Ekim
2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal
Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez Ankara’ya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prens
Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı.

● Yargıtay’ın bozma kararının ardından 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarından
“Sultanbeyli Davası” kapsamında tutuklu yargılanan 71 askeri okul öğrencisi tahliye
edildi.

● Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay uzatılmasına dair
tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

● İktidarın "6. Yargı Paketi" olarak duyurduğu düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edildi. Denge ve Denetleme Ağı (DDA), “yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı”
açısından sorunlu olan düzenlemeyi denge ve denetleme ölçütleri üzerinden
değerlendirerek, risklere dikkat çekti. 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…

https://twitter.com/dusundusun/status/1539201175039447043
https://www.gazeteduvar.com.tr/dda-6nci-yargi-paketi-riskler-iceriyor-haber-1570696
https://youtu.be/RlKYk_KQFBE
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri
yasaklandı!

Bu yıl 30.’su düzenlenen İstanbul Onur Haftası
etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy
Kaymakamlıkları tarafından yasaklandı. Açık
ve kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü
etkinlik idare eliyle yasaklanırken, kendisini
Müdafaa-i İslam Hareketi olarak tanımlayan ve
daha önce Çanakkale, Antep ve İstanbul
Üniversitesi’ndeki LGBTİ+’ları hedef

gösteren, linç girişiminde bulunan grubun İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yapılacağı
gün olan 26 Haziran Pazar günü Taksim’de linç çağrısı yaptı. Kamu otoritesi bu nefrete karşı
ise hiçbir adım atmadı. LGBTİ+ dernekleri yaptıkları ortak açıklamada, “Hukuktan,
demokrasiden, insan haklarından yana tüm kurumları ve kamuoyunu da aynı kararlılıkla ses
çıkarmaya ve bulundukları her alanda LGBTİ+’larla dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz”
dedi.

“Ayrımcı politikalara karşı LGBTİ+ların ve
LGBTİ+ örgütlerinin yanındayız”

Girişimimizin de bileşeni olduğu İnsan Hakları
Savunucuları Dayanışma Ağı, “Ayrımcı
politikalara karşı LGBTİ+’ların ve LGBTİ+
örgütlerinin yanındayız” başlıklı ortak bir
açıklama yaptı. Ankara ve İstanbul’da eş
zamanlı olarak yapılan açıklamada,
“Yetkililerin verdiği yasaklama kararları nefret
söylemlerini ve tehditleri teşvik ediyor,
LGBTİ+’lara yönelik şiddetin cezasız

kalacağına dair saldırganları cesaretlendiriyor. LGBTİ+’lara özel ayrımcı uygulamaları da
içeren bu yasaklama kararları, barışçıl toplanma özgürlüğünün açık ihlalidir ve taraf olunan
uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırıdır. Devlet yetkilileri; LGBTİ+’ları,
LGBTİ+’ların barışçıl toplanma özgürlüğünü ve kişi hürriyeti ile güvenliği hakkını
korumakla yükümlüdür. LGBTİ+’ları yalnızlaştırmaya, kriminalize etmeye ve şiddetin hedefi
haline getirmeye yönelik tüm ayrımcı politikalara karşı LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ örgütlerin
yanındayız” denildi. Detaylar…

Gazetecinin ofisine “haber kaynağını açıkla”
baskını

Ordu’da aylık olarak yayınlanan Yön gazetesi
internet sayfasında yayınlanan bir haberden
dolayı şikayet edilen İmtiyaz Sahibi Osman
Şahin’in evi ve ofisi polis tarafından basıldı.
Ordu Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir
doktorun usulsüz ilaç yazdığı ve fazla ücret
ödendiği için pandemi servisinde çalışma

talebinde bulunduğu iddia edilerek başhekimliğe verilen dilekçeyi yayımlayan gazeteci,
kendisine dilekçeyi kimin verdiğini ve haber kaynağını açıklaması için baskı yapıldığını

https://www.dusun-think.net/haberler/ayrimci-politikalara-karsi-lgbtilarin-ve-lgbti-orgutlerinin-yanindayiz/


söyledi. “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla
Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade veren gazetecinin 3 adet bilgisayar ve cep telefonuna el
konuldu.

Yargıtay Pınar Selek’in beraat kararını
bozdu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu; 1998’de Mısır
Çarşısı’nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de
yaralandığı patlamaya ilişkin davada, sosyolog
Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında
verilen beraat kararlarını bozdu. Ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası istemiyle yeniden
yargılanacak olan Selek; “Dosyada patlamanın

gaz kaçağından olduğuna dair birçok bilimsel rapor varken, bir kişinin işkence altında verdiği
ama mahkemede reddettiği ‘beraber yaptık’ ifadesine dayanılarak dava açılmışken, bu şahıs
benimle birlikte beraat etmişken, üstelik onun beraati kesinleşmişken, yani sadece benim
beraatime itiraz edilmişken, bu karar sadece yanlış ve akıl dışı değil, insanlık dışıdır”
ifadelerini kullandı.

Erişim engelleri

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Rize Şube
Başkanı gazeteci Gençağa Karafazlı’nın, Rize
İl Genel Meclisi’nin AKP’li Başkanı İbrahim
Türüt ile ilgili “Devlet yatırımlarını kendi
başarısı gibi gösteren Türüt, milletvekilliği
hülyasında mı?” başlıklı haberi, Rize Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Beşiktaş’ın ünlü futbolcularından Feyyaz Uçar’ın eski takım arkadaşı, şimdinin AKP
Milletvekili Alpay Özalan hakkında yıllar önce bir futbol programında verdiği röportajın Ekşi
Sözlük’te “Feyyaz Uçar’ın Alpay Özalan anısı” başlığıyla gündem olmasının ardından, söz
konusu başlık altındaki paylaşımlara İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından
erişim engeli getirildi.

Tehdit edenler değil, LGBTİ+’lar gözaltına
alındı

İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu’nun 30.
Onur Haftası etkinlikleri kapsamında
düzenleyeceği vegan piknik etkinliği
engellendi. Tekbir getirerek ve LGBTİ+’ları
hedef alan sloganlar atarak okul önünde
toplanan bir grubun hedefi olan etkinlik linç ve
saldırı tehditleri nedeniyle iptal edildi.
LGBTİ+’ları tehdit eden gruba herhangi bir

müdahalede bulunulmazken, 26 LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı.



Eskişehir Valiliği LGBTİ+’ları hedef aldı,
eylem yasağı ilan etti

Eskişehir Valiliği; LGBTİ+ derneklerinin
düzenleyeceği Onur Yürüyüşü’nü hedef alarak
kent genelinde basın açıklaması, yürüyüş,
oturma eylemi, bildiri dağıtma, afiş/pankart
asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb. her
türlü eylemi 15 gün boyunca yasakladı. Söz

konusu etkinliklerin “genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren”(!) ve
“provokasyonlara açık” olduğunu öne süren Valiliğin yasak gerekçesi, “kamu esenliğinin ve
genel asayişin devamının sağlanması, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması”(!)

Vali Onur Haftasını hedef gösterdi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep
LGBTİ+ Dayanışması ve Topluluğu – Antep
Queer tarafından 23-26 Haziran’da
düzenlenecek 1. Gaziantep Onur Haftası’nı
hedef göstererek etkinliklere izin
verilmeyeceğini duyurdu. Antep Onur Haftası
Komitesi, valinin “sapkın etkinlik” diyerek
yaptığı açıklamanın ardından saldırılar ve
tehditlerin katlanarak arttığını, açıklamanın
LGBT+’lar için güvenliksiz bir zemin

oluşturduğunu belirtti.

Datça’da film gösterimine polis engeli

Datça’da Onur ayı etkinlikleri kapsamında
Yaşam Evinde Dünya Mülteciler Günü için
gerçekleştirilecek film gösterimini “izin
alınmadığı” gerekçesiyle polis engelledi. Polis
bu hukuksuzluğu protesto etmek için sokakta
yapılmak istenen basın açıklamasına da

saldırdı. Yine Datça Onur Haftası kapsamında 21 Haziran günü düzenlenmesi planlanan
“Benim Çocuğum” film gösterimi de İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine
Kaymakamlık tarafından yasaklandı.

Diyarbakır Barosu’na 24 Nisan
soruşturması açıldı

Adalet Bakanlığı, Diyarbakır Barosu Başkanı
Nahit Eren ve Yönetim Kurulu üyelerine 24
Nisan’da yaptıkları açıklama nedeniyle
soruşturma izni verdi. Eren ve Yönetim Kurulu,
“devleti aşağılamak” (TCK 301. madde)
suçlamasıyla yargılanacaklar. Diyarbakır

Barosu tarafından 2016 ve 2018 yıllarında yapılan 24 Nisan açıklamaları ve hazırlanan



raporlar nedeniyle de dönemin Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında TCK 301’den
dava açılmış, mahkeme, “Ermeni soykırımı” ve “Kürdistan” demenin kanunlara göre suç
olmadığına karar vermişti.

Sırrı Süreyya Önder’e Cumhurbaşkanına
hakaretten ceza

HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in,
2016 yılında bir soruşturma kapsamında
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği
ifadede kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı dava görüldü. Mahkeme, Önder’in

kendisine isnat edilen suçu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek Önder’i 10 ay hapis
cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

13 yaşındaki çocuğa “örgüt üyesi” diyen
savcı, öldürülmesini “hukuka uygun” buldu!

Şırnak’ın İdil ilçesinde 16 Şubat 2016’da ilan
edilen sokağa çıkma yasağı sırasında kaybolan
ve 7 Mart 2016’da cansız bedenine ulaşılan 13
yaşındaki Fatma Elarslan dosyasında
takipsizlik kararı verildi. Şırnak Cumhuriyet
Savcılığı, 13 yaşındaki çocuğun “güvenlik
güçleri ile yapılan çatışmalara katıldığını,

güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet gösterdiğini” ve “çatışma esnasında” öldürüldüğünü
iddia etti. Savcılık, polisin “hukuka uygun bir emri yerine getirdiğini” öne sürerek, karara
yapılan itirazları da aynı gerekçeyle reddetti.

Suruç Aileleri hakkında bir soruşturma
daha açıldı

Suruç saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleri
ve saldırıda yaralananların duruşmalardaki
beyanları nedeniyle yeni bir soruşturma daha
açıldı. Sultan Yıldız, Mehmet Özkan ve
Yasemin Boyraz’ın duruşma esnasında ifade
ettikleri “adil yargılama istiyoruz” sözleri

“hakaret” suçlamasına konu edildi. Daha önce 21. duruşmadaki beyanları nedeniyle de beş
kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

HDP PM üyesi tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli İl
Örgütü’nün 19 Haziran’da düzenlenen Olağan
Kongresi’ne katılan HDP Parti Meclisi (PM)
üyesi Selahattin Yılmaz, kongredeki konuşması
ve 19 Mart 2022’de Gebze’de yapılan Newroz



etkinliğindeki konuşması nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Gazetecilerin yargılandığı dava düştü

Yüksekova Haber gazetesinin 2010 yılında
yayınladığı bir haber nedeniyle “kamu
görevlisine görevinden dolayı hakaret”
suçlamasıyla Yüksekova 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam eden, aralarında
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hakkari
Temsilcisi Erkan Çapraz’ın da bulunduğu

gazetecilerin yargılandığı dava zamanaşımından düşürüldü.

Boğaziçi eylemlerine katılan 2 kişiye hapis
cezası

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldıkları
için İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
“Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere
Silahsız Katılarak İhtara Rağmen
Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla
yargılanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi
Kaan Ünal ve üniversite öğrencisi Doğukan
Akkaya 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mimarlar Odası yöneticilerine açılan
davanın ilk duruşması görüldü

JinTV’ye ödül verdikleri için “örgüt
propagandası” ile suçlanan Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş
Candan ve dönemin 6 Yönetim Kurulu
üyesinin yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Bir sonraki duruşma
15 Eylül’de görülecek.

Deniz Poyraz’ın babası Abdulillah Poyraz
beraat etti

Kızının öldürülmesinin ardından Mezopotamya
Ajansı’na verdiği röportaj nedeniyle “örgüt
propagandası” yapmakla suçlanan HDP İzmir
İl Binasına düzenlenen saldırıda katledilen
Deniz Poyraz’ın babası Abdülillah Poyraz’ın
İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.



Youtuber Porçay’ın parodi videosuna hapis
cezası

Rapçi Ezhel ile ilgili parodi videosu nedeniyle
“uyuşturucuya özendirmek” suçlamasıyla 4 yıl
2 ay hapse mahkum edilen “Porçay” lakaplı
Youtuber Ö.A.’nın istinaf başvurusu reddedildi.
İstinaf mahkemesi kararı sonrası Çağlayan
Adliyesi'ne giderek teslim olan Youtuber

Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Porçay, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Tutsak yakınlarına destek açıklaması yapan
milletvekili darp edildi

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde
hapishanelerdeki hak gasplarına dikkat çekmek
için Adalet Nöbeti tutmak isteyen tutsak
yakınları bu hafta da işkenceyle gözaltına
alındı. “Onlara yaptırmadıkları açıklamayı ben
yapacağım” diyen HDP Milletvekili Musa
Piroğlu’nun önünü kesen polis, kanuna aykırı

davrandığını öne sürerek müdahale etti. Piroğlu tekerlekli sandalyesinden itildi.

Eyleme katılım çağrısı yapan doktora
soruşturma

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat
çekmek için TTB’nin çağrısıyla iş bırakan
İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman
Hekim Kolu Temsilcisi Dr. Tahsin Çınar
hakkında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
disiplin soruşturması başlattı. Dekanlık,
Çınar’ın iş bırakma eylemi için yaptığı sosyal

medya paylaşımlarının “kaos ve infial yaratmaya yönelik” olduğunu iddia etti.

HDP mitingine saldırı davasında 10 polisin
beraati istinaftan da geçti

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, IŞİD’in
Diyarbakır’da 5 Haziran 2015’te 5 kişinin
katledildiği, 210 kişinin yaralandığı HDP’nin
seçim mitingine dönük saldırısında “görevi
ihmalden” yargılanan 10 polisin beraat kararına
yapılan itirazı reddetti. Yerel mahkeme;
polislerin olaydan sorumlu tutulamayacağını ve
“polislere suç yüklenemeyeceğini” belirterek,

katliamın sorumluluğunu çöpleri toplamadığı gerekçesiyle belediyeye yüklemişti.



Hipokrat Yeminine sansür

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin
mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini okul
yönetimi tarafından değiştirildi, “Cinsel
yönelim ayrımı yapılmayacağı” bölümü
yeminden çıkarıldı.

7 çocuk kitabı muzır neşriyat ilan edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocukları
Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Günışığı
Kitaplığı Yayınevi’nin “Çıtır Çıtır Felsefe”
serisinden yayınladığı 7 kitabı “muzır” ilan etti;
çocuk kitaplarının 18 yaşından küçüklere
satılması yasaklandı. 25’den fazla ülkede
ebeveyn ve eğitimcilerin başvuru kitapları

arasında bulunan eserler sosyal medya ve iktidara yakın haber sitelerinde hedef gösterilmişti.

Yerel mahkeme, Yargıtay’ın Man Adası
kararına uymadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Man Adası
belgeleri’ ile ilgili açıklamaları nedeniyle
tazminat cezası veren İstanbul Anadolu 20.
Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma
kararına uymadı. Kılıçdaroğlu, Kasım 2017’de
partisinin grup toplantısında yaptığı
konuşmada, Erdoğan ve yakınlarının vergi

cenneti olarak nitelenen Man Adası’ndaki off-shore şirketine gönderdiği paraları belgeleriyle
açıklamıştı.

Recep Hantaş’ı vuran polise beraat

2019 yılında Diyarbakır’da parkta otururken
polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 20
yaşındaki atık işçisi Recep Hantaş’ın ölümüyle
ilgili yargılanan polis memuru beraat etti.
Hantaş ailesinin avukatları, “müvekkillerimizin
tek kusuru o gün orada olmasıdır” deyip kamu
görevlilerinin yargılanmasında devreye giren
cezasızlık politikasına dikkat çekerken

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi “olası kastla öldürmek” suçlamasıyla yargılanan polis
K.B. hakkında “delil bulamadı”(!)



Beritan Canözer Davası

JinNews muhabiri Beritan Canözer’in kendisine
ait olmayan hesaptan yapılanlar dahil olmak

üzere sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek “terör örgütü propagandası yapma”

suçlamasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 13

Ekim’de görülecek.

Evrim Kepenek davası

6 yaşındaki çocuğunu istismar ettiği için
tutuklanan daha sonra da adli kontrol şartıyla
serbest bırakılan Refik Y. ile ilgili haberleri

nedeniyle “hakaret” ile suçlanan Bianet editörü
Evrim Kepenek’in yargılandığı dava…

Mahkeme: İzmir Selçuk Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 1
Kasım’da görülecek.

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklu arkadaşları
için eylem yapan ve "gökkuşağı bayrağı

taşıdıkları için" gözaltına alınan 4 öğrenci ve
durumu protesto ederken gözaltına alınan 8

öğrenciye açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 20
Eylül’de görülecek.

Hazal Ocak Davası

Gazeteci Hazal Ocak hakkında, “Damat işi
biliyor” başlıklı haber nedeniyle Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın açtığı
tazminat davası…

Mahkeme: İstanbul 8. Asliye Hukuk
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Hakim, Albayrak'ın
avukatlarının e-duruşma yöntemi ile katıldığı

duruşmayı gazetecinin avukatına bilgi vermeden
gördü, tepki gösteren avukata “Biz gördük,
bitti” diyerek duruşma tutanağı da vermedi.

Adalet Kaya Davası

Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya'nın
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegeliği

iddiası, başkanı olduğu derneğin bir
açıklamasına katılması ve sosyal medya

hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle
yargılandığı dava....

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 9
Kasım’da görülecek.

Ankara Barosuna Açılan Dava

Cuma hutbesinde LGBTİ’leri hedef gösterip
nefret söyleminde bulunan, salgın hastalıkları

eşcinselliğe bağlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş’ı eleştiren Ankara Barosu yönetimi

hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı
hakaret” suçlamasıyla açılan dava...

Mahkeme: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşmadan iki gün önce

mütalaasını açıklayan savcı, 11 avukatın
“hakaret” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı

savunmaların hazırlanması için duruşmayı  9
Kasım'a erteledi.

“Gülen Cemaati Medya Davası”

Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi
Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık,

KOÜ Dayanışma Davası

Boğaziçi protestolarına destek açıklaması
yapmak isteyen Kocaeli Öğrenci



Yakup Çetin, Yetkin Yıldız'ın “örgüte yardım”,
“Cumhurbaşkanına hakaret”, “Devletin kurum

ve organlarını aşağılama” suçlamalarıyla
yeniden yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 29

Kasım’da görülecek.

Dayanışması'ndan 14 öğrenci ve 3 hak
savunucusunun  “2911 sayılı Kanuna

muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için
direnme” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 17

Ekim’de görülecek.

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör
atanmasıyla ilgili 3 Şubat 2021’de İzmir’de

düzenlenen protestoda gözaltına alınanlardan
6’sı hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “hakaret”

ve “görevi yaptırmamak için direnme”
suçlamalarıyla açılan dava…

Mahkeme: İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkemenin emniyet

müdürlüğünden istenen görüntü kayıtlarına
ilişkin verilen yanıtta binadaki kameraların

bozuk olduğu, gözaltı aracında ise kameranın
olmadığı öne sürüldü. Duruşma 4 Kasım'a

ertelendi.

Rüstem Batum Davası

10 Eylül 2015 tarihinde İMC TV’de yayınlanan
“Ayşegül Doğan ile Gündem Müzakere” adlı
programdaki konuşması gerekçe gösterilerek
“devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen

aşağılama” ile suçlanan gazeteci Rüstem
Batum’un yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 43. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Mahkeme, yurtdışında
yaşayan Batum hakkındaki yakalama emrinin

infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı
4 Kasım'a erteledi.

Metin Cihan Davası

TÜGVA ile ilgili sızdırılan ve vakfın karıştığı çeşitli yolsuzlukları gösteren belgeleri açıkladığı
sosyal medya paylaşımları nedeniyle “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve

yaymak” ile suçlanan gazeteci Metin Cihan ve haber kaynağının yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, yurtdışında yaşayan gazeteci hakkındaki yakalama emrinin
devamına ve infazının beklenmesine, haber kaynağı hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının

devamına karar verdi. Duruşma 19 Ekim'e ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

1 Mayıs Çağrısına Açılan Dava

2021 yılında İstanbul Kadıköy ve Beşiktaş’ta 1
Mayıs’a çağrı için yapmak istedikleri basın
açıklamasında gözaltına alınan ve aralarında

sendika ve siyasi parti yöneticilerinin de olduğu
41 kişinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanununa muhalefet” suçlamasıyla
yargılandıkları dava...

27 Haziran Pazartesi, İstanbul Anadolu 53.
Asliye Ceza Mahkemesi

İHD Eş Genel Başkanı’na Açılan Dava

29 Haziran 2018 tarihinde İHD’nin internet
sitesinde yayınlanan “İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile İlgili Zorunlu Açıklama” başlıklı yazı

nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ile
suçlanan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk

Türkdoğan’ın yargılandığı dava...

27 Haziran Pazartesi, Ankara 60. Asliye Ceza
Mahkemesi

https://twitter.com/metcihan


Montrö Açıklamasına Açılan Dava

Montrö Sözleşmesi'nin önemine dikkat
çektikleri açıklama nedeniyle “anayasal düzene
karşı suç işlemek için anlaşmakla” suçlanan 103

emekli amiralin yargılandığı dava...

27 Haziran Pazartesi,  Ankara 20. Ağır Ceza
Mahkemesi

Gökhan Yavuzel Davası

Kültür-Sanat içerikli bir yazısından dolayı
“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ile

suçlanan yazar Gökhan Yavuzel’in yargılandığı
dava...

28 Haziran Salı, Ankara 7. Asliye Ceza
Mahkemesi

Açlık Grevleriyle İlgili Eyleme Açılan Dava

Cezaevlerinde 2018 yılında başlayan açlık
grevlerine ilişkin Bakırköy Kadın Kapalı

Cezaevi önünde yapılan bir eylem nedeniyle
gazeteciler İrfan Tunççelik ve Ümit Turhan

Coşkun ile Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi 11
kişinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanununa muhalefet” ve “örgüt adına suç
işlemek” suçlamalarıyla yargılandıkları dava...

28 Haziran Salı, İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi

Hasankeyf Eylemine Açılan Dava

Hasankeyf’i su altında bırakan Ilısu Barajı’nın
su tutma işlemlerinin durdurulması talebiyle
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik

Meclisi üyelerinin 12 Haziran 2019’da yapmak
istediği basın açıklaması sırasında gözaltına

alınan Jiyan Haber Yazı İşleri Müdürü Sonya
Bayık'ın da aralarında olduğu 31 kişiye

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa
muhalefet” suçlamasıyla açılan dava…

28 Haziran Salı, Batman 1. Asliye Ceza
Mahkemesi

İsmail Saymaz Davası

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, bir savcının
Kayseri’de hastane basmasını Hürriyet

gazetesinde Mart’20’de gündeme getirdiği için
“kişisel verileri ele geçirmek” iddiasıyla

yargılandığı dava…

28 Haziran Salı, Niğde 2. Asliye Mahkemesi

Yetkin Yıldız Davası

Kapatılan aktifhaber.com sitesi Genel Yayın
Yönetmeni Yetkin Yıldız’ın Efkan Ala’ya

yönelik “hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla
yargılandığı dava...

28 Haziran Salı,  İstanbul Bakırköy 31.
Asliye 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...

28 Haziran Salı, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

Çağlar Demirel Davası

Erdoğan’ın partisini hedef alan sözlerine
karşılık Diyarbakır’da 2016 yılında düzenlenen
bir mitingde yaptığı konuşmada “söylediklerinin
hepsini kendisine iade ediyoruz” diyen dönemin

HDP Meclis Grup Başkanvekili Çağlar
Demirel’in, “Cumhurbaşkanına  hakaret”

iddiasıyla yargılandığı dava...

28 Haziran Salı, Diyarbakır 5. Asliye Ceza
Mahkemesi

Hayri Demir Davası

Gazeteci Hayri Demir hakkında Suriye'nin
kuzeyinde yaptığı gazetecilik faaliyeti gerekçe
gösterilerek “terör örgütüne üyelik” ve “terör

Abdurrahman Gök Davası

Haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri,
sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler

gerekçe gösterilerek  “örgüt üyeliği” ve
“propaganda” ile suçlanan Mezopotamya Ajansı



örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan
dava…

29 Haziran Çarşamba, Ankara 15. Ağır Ceza
Mahkemesi

editörü Abdurrahman Gök’ün yargılandığı
dava...

30 Haziran Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi

Gazete Dağıtıcıları Davası

Gazete dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve Ferhat
Duman’ın “terör örgütüne bilerek ve isteyerek

yardım etmek” ve “örgüt propagandası”
suçlamalarıyla yargılandığı dava...

30 Haziran Perşembe, Van 5. Ağır Ceza
Mahkemesi

Onur Haftasında Düzenlenen Pikniğe Açılan
Dava

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası
kapsamında Maçka Parkı’nda düzenlenen
pikniğe katılan bir kişi hakkında "kamu

görevlisine hakaret" suçlamasıyla açılan dava…

30 Haziran Perşembe, İstanbul 44. Asliye
Ceza Mahkemesi

Vedat Örüç Davası

8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen bir eylemi
takip ederken gözaltına alınan gazeteci gazeteci
Vedat Örüç’ün “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “kamu

görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

1 Temmuz Cuma, İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi

Metin Lokumcu'nun Öldürülmesiyle İlgili
Açılan Dava

2011 yılında Artvin Hopa'da dönemin
Başbakanı Erdoğan'ın mitingi öncesi düzenlenen

eylemde polisin sıktığı biber gazı sonucu
yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin
Lokumcu'nun ölümü ile ilgili dönemin il

emniyet müdürünün de aralarında olduğu 13
polisin yargılandığı dava...

1 Temmuz Cuma, Trabzon 2. Ağır Ceza
Mahkemesi


