
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 26/22, 1 Temmuz 2022)
Geçen hafta neler oldu?

● İktidarın 2022 yılı bütçesi 6 ay yetmedi. Genel bütçe kapsamındaki idarelerin
bütçelerine toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek. Öte yandan,
yaklaşık 4 asgari ücrete denk gelen milletvekili maaşlarına yapılacak zam meclis
komisyonundan 1 dakikada tartışmasız geçti.

● Yurttaşlara “sabır etmeyi” salık veren Erdoğan, enflasyonun 2023'te düşeceğini iddia
etti. Daha önce defalarca müjdelediği doğalgaz keşiflerinin akıbeti meçhul olan
Erdoğan, bu sefer de petrol rezervi bulunduğunu müjdeledi!

● Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TL ticari kredilerde yeni koşullar
getirildiğini açıkladı. “Kontrollü döviz piyasasına geçiş” olarak adlandırılan karar ile
TL kredi kullanımında şirketlere döviz varlığı sınırı getirildi. Atılan adım uluslararası
derecelendirme kuruluşları ve ekonomistlerce ‘sermaye kontrolü’ne yönelik
politikalar olarak değerlendiriliyor. Kararın ardından düşüş yaşanan Dolar/TL kuru ise
bir haftanın ardından yine aynı seviyeye geldi.

● İstanbul Ticaret Odası, İstanbul’da enflasyonun Haziran ayında yıllık yüzde 94,2'ye
çıktığını hesapladı. Bu rakam son 24 yılın zirvesini oluşturuyor.

● Dış ticaret açığı yıllık yüzde 155 artışla 10,6 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.
Resmi verilere göre ihracat mayısta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3;
ithalat ise yüzde 43,5 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,8'den yüzde
64,2'ye geriledi.

● Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan
İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet yürüten şirketlere çok sayıda vergi istisnası ve
indirimi getirildi.

● 11 milletvekili hakkında hazırlanan 16 yeni fezleke Meclis'e gönderildi.
● Pandemiyle birlikte son iki yıldır ölüm istatistiklerini yayımlamayı durduran Türkiye

İstatistik Kurumu, ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’ raporunu açıklamayı yine
erteledi. Erteleme gerekçesi “idari kayıtlardaki çalışmaların devam etmesi” olarak
duyurulurken, uzmanlar ise konuyu “açıklamıyorlar çünkü yalanları ve fazladan
ölümler ortaya çıkacak” şeklinde değerlendiriyor.

● İktidarın “dezenformasyonla mücadele" iddiasıyla gündeme getirdiği yeni ‘sansür
yasası’ teklifinin görüşmeleri, yeni yasama dönemine ertelendi.

● Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, ülkedeki insan hakları mücadelesinde önemli iz
bırakan savunuculuk faaliyetlerini kapsayan “Çünkü Umurumuzda: 11 Sivil Toplum
Başarısı” başlıklı bir kitap hazırladı. Gazeteci Gökçer Tahincioğlu’nun kaleme aldığı
kitapta aralarında girişimimizin de yer aldığı 11 mücadele deneyiminin hikayesi yer
alıyor. Detaylar…

● İşkenceye karşı mücadelede yeni uluslararası standartlar getiren İstanbul
Protokolü’nün 2022 edisyonu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk

https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2022/06/Cunku-Umurumuzda-11-Sivil-Toplum-Basarisi.pdf
https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective-0
https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective-0


Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın katılımıyla Cenevre’de
düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Detaylar…

● İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 26 Haziran İşkence Görenlerle
Dayanışma Günü’ne ilişkin yaptıkları açıklamada "Sokak ve açık alanlarda ve resmi
olmayan gözaltı yerlerinde ve gözaltı dışındaki ortamlarda yaşanan işkence ve diğer
kötü muamele uygulamaları önceki dönemlerde görülmeyen bir boyuta vardı" dedi.
Detaylar…

● Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında başlatılan askeri operasyon sırasında
gözaltına alınan köylüleri görmek için Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı’na
giden avukatlar, askerler tarafından darp edilerek yerde sürüklendi. Hakkari Barosu,
askerler hakkında soruşturma açılmasını ve görevden uzaklaştırılmalarını istedi.
Detaylar…

● İnsan Hakları Derneği, “2021 Yılı Türkiye Hapishanelerinde Hak İzleme Raporu”nu
açıkladı. Bir yılda sadece derneğin genel merkezine 901 mahpus başvuru yaptı. 27
şube ve 8 temsilciliğe ulaşanlarla birlikte yapılan başvuruların binlerce olduğu ve
başvuruların sağlık hakkı, işkence ve kötü muamele ve ayrımcılık gibi hak ihlalleri
alanında yoğunlaştığı tespit edildi. 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…

*******

KKTC ve Türkiye parlamentolarında neredeyse eş zamanlı olarak getirilen
“dezenformasyon yasası”na dikkat çekmek isteyen Türkiyeli ve Kuzey Kıbrıslı hak

savunucuları, girişimimizin öncülüğünde
“Türkiye ve Kıbrıs Sivil Toplumu ‘Sansür Yasaları Girişimleri’ni Tartışıyor”

https://tihv.org.tr/basin-aciklamalari/istanbul-protokolu-2022-edisyonu-yayinda-iskenceye-karsi-mucadelede-kuresel-yeni-standartlar/
https://tihv.org.tr/basin-aciklamalari/26-haziran-2022-turkiyede-iskence-gercegi/
https://www.hakkaribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=x6+0/8KHYtoRaoR5DfPVtA==
https://www.ihd.org.tr/ihd-2021-yili-turkiye-hapishanelerinde-hak-izleme-raporu/
https://youtu.be/99eukhbcLco
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.dusun-think.net/eylemler/turkiye-kktc-sivil-toplum-forumu/


başlıklı çevrimiçi toplantıda bir araya geldi; “sansür yasalarını”, güncel durumu ve ortak
mücadele imkanlarını tartıştı…

Youtube üzerinden canlı olarak da yayınlanan toplantı için tıklayınız…

Gazeteci Abdurrahman Gök’e hapis cezası

Diyarbakır’da 2017 yılındaki Newroz
kutlaması sırasında polis tarafından katledilen
Kemal Kurkut’un öldürülme anını
fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök,
“silahlı örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada
“örgüt üyeliği” suçlamasından beraat ederken

“örgüt propagandası” suçlamasından 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi cezayı ertelemedi.

Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı

LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında
gerçekleştirilmek istenen etkinlikler Türkiye
genelinde yasaklanırken, İstanbul Onur
Yürüyüşü’nde aralarında 30 çocuk ve
gazetecilerin de olduğu 373 kişi gözaltına
alındı. İzmir Onur Yürüyüşü’nde de 12 kişi
gözaltına alındı. 20 Mayıs’tan bu yana Onur

Ayı etkinliklerinde 530 LGBTİ+ ve LGBTİ+ hak savunucusu gözaltına alınırken LGBTİ+'lar
bu süre boyunca nefret içeren tehditlerin hedefi oldu, işkence gördü.

“Çav Bella Davası” ikinci kez beraatle
sonuçlandı

İzmir’de, camilerden “Çav Bella” şarkısının
çalınmasıyla ilgili görüntüleri paylaştığı için
“halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme”
suçlamasıyla yargılanan CHP yöneticisi Banu
Özdemir hakkında bir kez daha beraat kararı
verildi. Dava kapsamında tutuklanan ve

yargılanıp beraat eden Özdemir, savcılığın itirazı üzerine istinaf mahkemesinin bozma
kararının ardından İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanıyordu.

İçişleri Bakanına “hakaret” ile suçlanan
İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan
beraat etti

29 Haziran 2018 tarihinde İnsan Hakları
Derneği’nin (İHD) internet sitesinde
yayınlanan “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile
İlgili Zorunlu Açıklama” başlıklı yazılı
açıklama nedeniyle “kamu görevlisine hakaret”

https://www.youtube.com/watch?v=O66aZG3FJCc


ile suçlanan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın Ankara 60. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.

Cumartesi Anneleri gözaltına alındı

Yıllardır gözaltında kaybedilen çocuklarının
akıbetini soran ve adalet isteyen Cumartesi
Anneleri, eylemlerinin 900. haftasında 200.
haftadır polis ablukası altında olan Galatasaray
Meydanı'nda buluştu. Kaybettikleri
yakınlarının fotoğrafları ve ellerinde çiçeklerle
meydana gelen Cumartesi Anneleri ve hak
savunucusu 16 kişi gözaltına alındı.

Xwebûn Gazetesi İmtiyaz Sahibi Esen
hakkında dava açıldı

Xwebûn Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kadri Esen
hakkında 9 Nisan 2018 tarihinde sosyal medya
hesabından paylaştığı bir fotoğraf gerekçe
gösterilerek “örgüt propagandası” iddiasıyla
dava açıldı. Davanın ilk duruşması 21 Eylül’de
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.

HDP’li eski vekil Çağlar Demirel’in
yargılanmasına başlandı

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 yargılanmasına

Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. “Cumhurbaşkanına hakaret” ile
suçlanan Demirel hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı. Duruşma, 20 Aralık’a
ertelendi.

Newroz’da şal sallayan kadına 10 ay hapis
cezası verildi

Hatay’da Newroz kutlamalarında sarı, kırmızı
ve yeşil renkli şal taşıdıkları iddiasıyla 67
yaşındaki Menci Orman ve kızı Şahide Orman
Özek hakkında “örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla açılan iki ayrı davanın ilk
duruşmaları Hatay 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Menci Orman’a 10 ay

hapis cezası verilip hükmün açıklanması geri bırakılırken kızının duruşması ileri bir tarihe
ertelendi.



Uğur Dündar’a ‘Sedat Peker’ davası

Gazeteci Uğur Dündar’a, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun şikayetiyle “suçu ve
suçluyu övme” iddiasıyla dava açıldı. Dündar;
İstanbul Beykoz Asliye Mahkemesi’nde
görülecek dava kapsamında uyuşturucu
ticaretinden faili meçhul cinayetlere, mafyadan
rüşvet alan milletvekiline kadar pek çok
konuda açıklama yapan mafya lideri Sedat
Peker'e ilişkin attığı bir tweet ile bir televizyon

programında yaptığı değerlendirme nedeniyle suçlanıyor.

Gazeteciler yeniden hakim karşısına çıktı

Evrensel gazetesinde 15 Mart 2016’da
yayımlanan “Polis Nusaybin’de halkı taradı: 3
yaralı” başlıklı haber nedeniyle suçlanan
gazeteciler Çağrı Sarı ve Arif Koşar’ın yeniden
yargılanmasına İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Söz konusu haber
nedeniyle “devletin askeri veya emniyet
teşkilatını alenen aşağılamak” (TCK 301.
madde) suçlamasıyla 5’er ay hapse mahkum

edilen gazeteciler hakkındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulmuştu. Davanın bir sonraki
duruşması 15 Kasım'da görülecek.

İşkenceye 9 yıl sonra açılan davada savcı
“zaman aşımı” istedi!

dokuz8Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan
Biçici'nin Gezi Parkı eylemleri sırasında haber
takip ederken polis şiddetine uğraması
hakkında 9 yıl sonra açılan davanın ilk
duruşması görüldü. 5 polisin İstanbul 48.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı
davada savcı; işkenceye “basit yaralama” dedi
ve “zaman aşımı” gerekçesiyle davanın

düşürülmesini istedi. Bir sonraki duruşma 13 Eylül’de görülecek.

Sosyal medya paylaşımına 1 yıl 6 ay 22 gün
hapis cezası

Nazife Başkan adlı yurttaş, katledilen Kürt
siyasetçi Sakine Cansız ile çatışmada öldürülen
Kader Kevser Ertürk ve tahrip edilen
mezarlarla ilgili sosyal medya paylaşımları
nedeniyle yargılandığı davada, “örgüt
propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl, 6 ay, 22

gün hapis cezasına mahkum edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi cezayı ertelemedi.



Deutsche Welle ve Amerika’nın Sesi haber
sitelerine erişim engeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK)
lisans başvurusunda bulunmayan Deutsche
Welle (DW) ve Amerika'nın Sesi (VOA) haber
sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından erişim engeli getirildi. 32 dilde yayın
yapan Almanya'nın uluslararası medya
kuruluşu DW'nin bütün sayfaları ve VOA'nın
Türkçe internet sitesi sansürlendi. Haber siteleri

lisans dayatmasına karşı "Amacı sansür uygulamak" diyerek lisans başvurusunda
bulunmayacaklarını ilan etmişlerdi.

Haberimize getirilen erişim engeli

İnternet sitemizde geçtiğimiz Şubat ayında
yayımlanan ve hakkında uzaklaştırma kararı
verilen Ağır Ceza Hâkimi Hacım Çiftçi ile
ilgili haberi paylaşan ETHA muhabiri Ertürk
Yılmaz’a sosyal medya üzerinden gelen tehdit
mesajlarıyla ilgili haberimize İzmir 7. Sulh
Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli
getirildi. Aynı kararla birlikte Gazete Duvar, İz

Gazete ve direnisteyiz.org’da yayınlanan aynı içerikli haberler de sansürlendi.

Çiğdem Toker’in yazısına erişim engeli

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker‘in
Halkalı-Ispartakule demiryolu hattı ihalesi
hakkındaki “Aynı ihaleyi 2 katına gizlice
tekrarladılar” başlıklı yazısı, İstanbul
Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından sansürlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi
Müdürü hakkındaki haberlere erişim engeli

Bir firmaya akademik personel, idari personel,
öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de
barındıran dört veritabanına erişim hakkı
vermesiyle gündeme gelen Boğaziçi
Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Müdürü’nün
2014’te İzmir’deki bir rüşvet operasyonunun
şüphelisi olduğunu ortaya çıkaran haberler,

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebiyle, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından
erişime engellendi.



Erişim engeli haberlerine erişim engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet
Özel ile ilgili haberlere getirilen erişim engelini
duyuran İfade Özgürlüğü Derneği’nin internet
sitesindeki ilgili içerik de İstanbul Anadolu 6.
Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime
engellendi. Ayrıca aynı hakimlik,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal hakkındaki haberlere de
erişim engeli getirdi. AKP Milletvekili Alpay
Özalan‘ın futbolcu olduğu dönemde kendisi ile
ilgili bir anının anlatıldığı video ve içeriklere

getirilen erişim engeliyle ilgili haberler de İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından erişime engellendi.

RTÜK cezaları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikâyeti
üzerine, HALK TV ve KRT’ye para cezası
verdi. HALK TV, “Van Başkale’de Tartışmalı
Görüntü” başlıklı haber nedeniyle Jandarma
Genel Komutanlığı’nın şikâyetine istinaden de
ikinci bir para cezasına çarptırıldı. RTÜK,
İstanbul Bahçeşehir’de 6 kadının maruz kaldığı
erkek şiddetine ilişkin yayın nedeniyle,

TELE1’e de ceza verdi. Öte yandan üst kurul; Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen
yayın yasağına uymayan yayın için TGRT'ye, ve “bir alkollü içki türü ve markasını belirterek
alkol kullanımını özendirici nitelikte yayın yapıldığı” gerekçesiyle Radio Sputnik’e de idari
yaptırım uyguladı.

FIDH: Türkiye’de idari taciz sivil toplumu
susturmak için silah olarak kullanılıyor

İnsan Hakları Savunucularının Korunması İçin
Gözlem Evi (FIDH-OMCT) ve üye kuruluşu
İnsan Hakları Derneği (İHD); “Prosedüre
Boğup, Başarısızlığa Mahkum Etmek:
Türkiye’de Sivil Topluma Yönelik İdari Taciz”
başlığını taşıyan bir rapor yayınladı. Hak

savunucularına yönelik baskılara ışık tutulan raporda; devlet organlarının, insan hakları
savunucularının ve sivil toplum kuruluşlarının insan hakları alanındaki faaliyetlerine
misilleme olarak, onları yaftalamak ve susturmak amacıyla, idari prosedürleri ve yaptırımları
kullandığını gösteriyor. Raporun tam metni için…

https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_turkey_iii_turkish.pdf


Gazeteci Vedat Örüç beraat etti

8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen bir eylemi
takip ederken gözaltına alınan gazeteci Vedat
Örüç’ün “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “kamu
görevlisine hakaret” suçlamalarıyla İstanbul 18.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava
beraatle sonuçlandı.

Muhammed Cihad Cemre tutuklandı

"PKK yöneticileri ile fotoğraf çektirdiği"
iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol
şartıyla serbest bırakılan HDP İstanbul
Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed
Cihad Cemre, Çanakkale Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına
alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cemre, çözüm sürecindeki gazetecilik
faaliyetleri nedeniyle suçlanıyor.

Adalet Nöbetine yine polis müdahalesi

Mahpus yakınlarının cezaevlerinde yaşanan
sorunlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul
Çağlayan Adliyesi önünde her hafta
düzenlediği “Adalet Nöbeti” ve yapılmak
istenen açıklamaya polis bu hafta da müdahale
etti. Basın darp edilerek alandan zorla
uzaklaştırılırken, HDP Bahçelievler İlçe Eş

Başkanı gözaltına alındı.

Düğünde Kürtçe şarkı söyleyen müzisyen
gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir düğünde Kürtçe
şarkı söyleyen müzisyen Veysi Belketin, “örgüt
propagandası” yaptığı iddiasıyla gözaltına
alındı.



Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci
İnci’yi protesto eden 14 Boğaziçili öğrencinin

yargılandığı dava..

Mahkeme: İstanbul 22. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Mütalaanın hazırlanması
için dosyanın savcıya gönderilmesine de karar

veren mahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

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...

Mahkeme: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, savcılığa esas
hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre

verdi. Duruşma 19 Eylül’e ertelendi.

Gökhan Yavuzel Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik” ile suçlanan yazar

Gökhan Yavuzel’in yargılandığı dava...

Mahkeme: Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yurtdışında yaşayan yazar

hakkındaki yakalama kararının infazının
beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı

1 Aralık’a ertelendi.

İsmail Saymaz Davası

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, bir savcının
Kayseri’de hastane basmasıyla ilgili yazısı
nedeniyle  “kişisel verileri ele geçirmek”

iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Niğde 2. Asliye Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 4

Ekim’de görülecek.

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

Kanunu’na muhalefet” ve “örgüt adına suç
işlemek” suçlamalarıyla yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, esas hakkındaki
mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa

gönderilmesine karar vererek duruşmayı 25
Ekim'e erteledi.

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 Kanunu’na
muhalefet” suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 27

Aralık’ta görülecek.

Zaman Gazetesi Davası

Zaman gazetesi davasında haklarında verilen
hükümler Yargıtay tarafından bozulan

Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç,
Ahmet Turan Alkan ve Mehmet Özdemir’in

yeniden yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Türköne, Alpay, Bulaç ve
Alkan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının

kaldırılmasına karar verildi. Bir sonraki
duruşma 2 Kasım’da görülecek.

Basın Açıklamasında Gözaltına Alınan 19
Kişiye Açılan Dava

HDP’nin 21 Kasım 2021’de düzenlediği basın
açıklamasında gözaltına alınan ve aralarında
gazeteci Zekine Türkeri, HDP İstanbul İl Eş
Başkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı’nın da
olduğu 19 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 13
Aralık’ta görülecek.



Ferhat Tunç Davası

2017 yılındaki referandumu eleştiren sosyal
medya paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve

düşmanlığa tahrik etmek" ile suçlanan sanatçı
Ferhat Tunç’un yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul Büyükçekmece 4. Asliye
Ceza Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Yurtdışında yaşayan sanatçı
hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının
beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı

26 Ekim'e erteledi.

Hayko Bağdat Davası

Gazeteci Hayko Bağdat hakkında 2015 yılında
Bugün TV yayınında kullandığı ifadeler gerekçe

gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 51. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Yurtdışında yaşayan
gazeteci hakkında çıkarılan yakalama kararının

infazının ve istinabe talebine cevabın
beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı

16 Şubat’a erteledi.

Hayri Demir Davası

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

örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan
dava…

Mahkeme: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 28

Eylül’de görülecek.

Gazete Dağıtıcıları Davası

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

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

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyetinin mazeret

bildirdiği yargılama, 27 Eylül 2022 tarihine
ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Boğaziçi Eylemlerine Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’nden 52 öğrencinin “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet” ve “kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma” suçlamalarıyla yargılandığı

dava…

4 Temmuz Pazartesi, İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

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…

4 Temmuz Pazartesi, Ankara 22. Ağır Ceza
Mahkemesi

Nurcan Yalçın Davası

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma
yasakları döneminde yaptığı röportajlar

nedeniyle “örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etmek” ile suçlanan gazeteci Nurcan Yalçın'ın

yargılandığı dava...

5 Temmuz Salı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi

Kanal İstanbul Eylemine Açılan Dava

Kanal İstanbul projesine karşı İstanbul’da 17
Eylül 2021 tarihinde “Ya kanal Ya İstanbul

Koordinasyonu” tarafından düzenlenen eylemin
engellenmesi üzerine yaptığı konuşma nedeniyle

"Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlanan
Halkevleri MYK üyesi Rüya Kurtuluş’un

yargılandığı dava...

7 Temmuz Perşembe, İstanbul 48. Asliye
Ceza Mahkemesi


