
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 28/22, 22 Temmuz 2022)
Geçen hafta neler oldu?

* Bayram tatili nedeniyle bülten iki haftalık verileri içermektedir…

● Irak, Duhok'un Zaho ilçesine düzenlenen ve 9 kişinin ölümü, 31 kişinin
yaralanmasına neden olan havan saldırısı sonrası Türkiye’yi BM’ye şikayet etti;
Türkiye’ye tüm askeri personelini sınır dışına çekme çağrısı yaptı. Türkiye Dışişleri
Bakanlığı,  saldırının Türkiye tarafından yapılmadığını ileri sürdü.

● Danıştay “beklenen” kararı verdi, İstanbul Sözleşmesi’nden bir geceyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla çıkılmasını “hukuka uygun” bularak, hakları ve
hayatları için mücadele eden kadın ve LGBTİ’lerin uluslararası kazanımlarının ortak
belgesi niteliği taşıyan sözleşmenin fesh edilmesi kararının iptal istemini reddetti.
Böylece, ülkedeki kanunsuzluk halkasına bir yenisi eklendi. Ülkenin dört bir yanında
kadınlar İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkacaklarını vurgularken kadın örgütlerinden
siyasi partilere, barolardan meslek odalarına dek çok sayıda kurum, kararın hukuksuz
olduğuna dikkat çekti.

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi'nin mahkemenin 2019’da verdiği ihlal kararının uygulanmaması üzerine
başlattığı ihlal prosedürü kapsamında, Osman Kavala davasıyla ilgili nihai kararını
açıkladı. AİHM Büyük Dairesi; Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmediği,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Karar, 1'e
karşı 16 oyla alınırken tek karşı oy, mahkemenin Türkiyeli yargıcından geldi.

● HDP İzmir İl binasına yönelik silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz'ı katleden
Onur Gencer hakkında açılan davanın 4. duruşması İzmir 6. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Katil Gencer, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermedi,
avukatlara dönüp 'boğaz kesme' hareketi yaptı. Dava 12 Ekim'e ertelendi. öte yandan
duruşma öncesi bir kişi Deniz Poyraz davasına katılanlara silahlı saldırı girişiminde
bulundu. "Hepinizi tarayacağım" diyerek adliye binasına girmeye çalışan kişiye adliye
binasının kapısına gelene kadar polis müdahale etmedi. Duruşmaya katılanların bu
duruma tepki göstermesi üzerine polis müdahale etti.

● Tüm dünya küresel iklim değişikliği etkilerini derinden yaşamaya devam ederken
Türkiye’nin hem orman yangınlarıyla hem de doğa tahribatıyla sınavı da sürüyor.
Şırnak bölgesindeki doğal orman arazilerinde aylardır devam eden vahşi kesim, doğa
savunucularının ve yurttaşların tepkilerine rağmen sürüyor.

● Lisans eğitimleri boyunca KYK burslarından faydalanan öğrencilerin astronomik faiz
oranlarıyla burs geri ödemeleri tartışması devam ediyor. Muhalefetin yeni mezun
öğrencilere “ödemeyin” çağrısı yapmasının ardından Erdoğan, Bakanlar Kurulu
toplantısı kararı sonrasında yalnızca “ana paranın tahsil edileceği” müjdesini(!) verdi.
Ancak uzmanlar ve öğrenciler tahsil edilecek borç hesaplamalarında faiz ödemesinin
anapara meblağına eklendiğini ifade ediyorlar. Mezun olup henüz çalışmaya
başlamamış gençlerin bu ödemeleri yapmasının mümkün olmadığının altı çiziliyor.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/1907202210


● TBMM Anayasa Komisyonu CHP Sözcüsü İbrahim Kaboğlu, 9 Temmuz 2018’de
yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bilançosunu çıkardı. Sistem
için “istismarcı uygulama” nitelemesi yapan Kaboğlu, “Tek adam, her alanda bir
enkaz yığını bıraktı” değerlendirmesini yaptı. Bu süre zarfında, hukuk sisteminde 384
normatif düzenlemeyle toplam 6 bin 530 maddenin yürürlüğe girdiğini belirten
Kaboğlu, bu düzenlemelerin 105’inin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri olduğunu ve
bunların da 2 bin 692 madde içerdiğini aktardı.

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in ilk olarak gündeme getirdiği
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun tüm internet kullanıcılarına ait verileri servis
sağlayıcılarından talep ettiğine ilişkin iddianın belgeleri yayınlandı. BTK, mobil
servis sağlayıcılar da dahil olmak üzere, tüm kullanıcıların internet kullanım
bilgilerine üstelik kullanıcı özelinde, bilgileri anonimleştirmeden erişiyor.

● Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuç” iktisat teorisini(!) vatandaş ödemeye devam
ediyor. Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu politika faizini %14’te sabit tuttu.
Döviz kurları ve enflasyon yükselmeye devam ediyor.

● Adalet Bakanlığı, “Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde” değişiklik
yaparak şüpheli avukatının her türlü müdahalesi ve beyanının tutanağa geçirilmesini
zorunlu kıldı.

● 3 ferdi AK Parti Milletvekilinin korumaları ve yakınları tarafından öldürülen Şenyaşar
Ailesi'nin Urfa Adliyesi önündeki "Adalet Nöbeti" 500'üncü günü geride bıraktı.
Anne Şenyaşar’a 5. dava açıldı. Detaylar bültende…

● Adli Tıp Kurumu, demans tanısı konulan eski Milletvekili Aysel Tuğluk için üçüncü
kez “cezaevinde kalabilir” raporu verdi. Avukatlar, Tuğluk’un sağlık durumunun
kritik aşamaya geldiğini açıkladı.

● Konya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda kuryenin polis memuru olduğu ortaya
çıktı. Organizasyonun başındaki kişinin ise Cumhuriyet Savcısı olduğu belirlendi.

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Emine Şenyaşar’a bir dava daha açıldı

Eşi ve iki oğlu, AKP Milletvekili İbrahim Halil
Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından
katledilen ve 9 Mart 2021’den bu yana Urfa
Adliyesi önünde “adalet” isteyen Emine
Şenyaşar hakkında yeni bir dava daha açıldı.
500 günü aşkın süredir sürdürdüğü “Adalet

https://medyascope.tv/2022/07/21/belgeleriyle-btk-gate-turkiyedeki-tum-kullanicilarin-internet-hareketleri-yaklasik-bir-bucuk-yildir-kimlikleri-ve-kisisel-verileriyle-birlikte-btkya-akiyor/
https://youtu.be/OJgJR0eatiA
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Nöbeti” boyunca hakkında açılan ve 5’i dava olan dosya kapsamında Şenyaşar, Urfa Adliyesi
önünde 1 Nisan 2021 tarihindeki konuşması nedeniyle “devleti aşağılamak” (TCK 301.
madde) ile suçlanıyor.

Gazeteciler hakkında açılan davanın
haberine de dava

İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Doğan
Ergün ve dönemin Sorumlu Müdürü olan
mevcut Genel Yayın Yönetmeni İzel Sezer
hakkında, rüşvet pazarlığı yaptığı iddia edilen
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal ile ilgili haber nedeniyle
“hakaret” suçlamasıyla açılan davayla ilgili

İleri Haber sitesinde yayınlanan habere de dava açıldı. İlk duruşması 27 Aralık’ta İstanbul 25.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Sezer ile birlikte haber sitesinin şu anki
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Batuhan Batan  “hakaret” iddiasıyla yargılanacak.

JinNews muhabirine açılan soruşturma

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, JinNews
muhabiri Öznur Değer hakkında “terör örgütü
propagandası” iddiasıyla soruşturma başlattı.
Gazetecinin Demokratik Bölgeler Partisi’nin 27
Şubat’ta Ankara’da düzenlenen kongresinde ve
Van’ın Erciş ilçesindeki Newroz
kutlamalarında çektiği ve sosyal medya
hesabından paylaştığı fotoğraflarda sarı,

kırmızı, yeşil renklerinin yer alması “suç” sayıldı.

Bia Medya Gözlem Raporu Nisan-
Mayıs-Haziran 2022

Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Nisan-
Mayıs-Haziran 2022 Medya Gözlem
Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 3 aylık
sürede 16'sı Diyarbakır'da olmak üzere en az 17
gazeteci tutuklandı. Aynı dönemde, en az 17
gazeteci ve medya temsilcisi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan gazetecilerden 9’u toplumsal
eylemler konusunda haber verirken
özgürlüğünden oldu. En az 19 medya temsilcisi

saldırıya uğrarken, 12’si emniyet güçlerinin hedefindeydi. En az 102 gazeteci ve medya
çalışanı, yargı önüne çıktı; 3’ü “örgüt propagandası” iddiasıyla 1 yıl 6 ay 22 günlük hapis ve
25 bin TL adli para cezasına mahkum edildi. En az 13 gazeteci ve karikatürist
“Cumhurbaşkanına hakaret”, en az 21 gazeteci de “hakaret” suçlamasıyla sanık sandalyesine
oturdu. Deutsche Welle ve Amerika’nın Sesi (VOA) haber siteleri yasaklandı; yolsuzluk,
rüşvet, kayırmacılık iddialarını gündeme getiren veya eleştiren en az 45 online haber ve
gazetecilik içeriğine de erişim engeli getirildi. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üç



aylık dönemde haber ve program yayınlarından dolayı TV kuruluşlarına toplamı 1 milyon
430 bin 85 TL olan 37 idari para cezası verdi. Detaylar…

Diyarbakır Barosu hakkında inceleme
başlatıldı

Diyarbakır Barosu hakkında, Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok vilayetinin
Zaho ilçesinde düzenlenen saldırıya ilişkin
açıklamaları gerekçe gösterilerek, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme
başlatıldı.   Diyarbakır Barosu'nun sosyal medya
hesabından yapılan paylaşımda, "Kürdistan
Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın
bombardımanıyla, içlerinde çocukların da

olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca
insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı
diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların
tesbiti ve cezalandırılması için gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki
sürecin takipçisi olacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Valilikten Munzur Festivali’ne yasaklama

Tunceli Valiliği,   pandemi sebebiyle son iki
yıldır düzenlenemeyen ve bu yıl 20.’si
yapılacak olan Munzur Kültür ve Doğa
Festivali’ndeki etkinlikleri yasakladı.
21-22-23-24 Temmuz tarihlerinde yapılması
planlanan Festival kapsamında düzenlenecek
Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi konserleri ile
yapılacak yürüyüş valilik tarafından ‘uygun
görülmeyerek’ yasaklanırken Festival Tertip

Komitesi’nin yurtların misafirlere açılması ve konserler için stadyumun kullanılması talebi de
festivale 3 gün kala reddedildi. Grup İsyan Ateşi ve Grup Yorum üyelerinin kente girişlerine
izin verilmezken, “valiliğin şehri OHAL uygulamaları sahasına çevirdiğini ve bu şartlarda
festivalin yapılamayacağını” belirten Tertip Komitesi, Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin
iptal edildiğini açıkladı.

3 kentteki Suruç anmalarında çok sayıda
gözaltı

Suruç Katliamı’nın 7. yılında İstanbul, İzmir ve
Ankara’da düzenlenen anma yürüyüşlerine
polis müdahale etti. İstanbul Valiliği, yapılmak
istenen anmada 106 kişinin gözaltına alındığını
duyurdu. İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi önünde düzenlenen basın

açıklamasında 19 kişi, Ankara’daki anmada da en az 20 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

https://bianet.org/bianet/diger/264192-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin


Koç Üniversitesi işçileri gözaltına alındı

Bayram ikramiyelerinin ödenmesi için imza
kampanyası başlattıktan sonra sürgün
edilmelerini protesto için kampüs önünde
direnişe başlayan Koç Üniversitesi’nde görevli
taşeron temizlik işçileri ve işçilere destek veren
üniversite öğrencilerine jandarma saldırdı, 20
kişi gözaltına alındı.

Apolas Lermi’nin konseri yasaklandı

Müzisyen Apolas Lermi’nin Giresun’un Güce
ilçesinde düzenlenen “Ağaçbaşı Otçu
Şenliği”nde vereceği konser, valilik tarafından
yasaklandı. Sanatçının Sakarya’da vereceği
konser de, hakkında basında çıkan ırkçı
haberler gerekçe gösterilerek belediye
tarafından iptal edildi.

Van, Hakkari ve Mardin’de eylem yasakları
kesintisiz sürüyor

Hakkari Valiliği, kent genelinde gösteri,
yürüyüş, konser, tiyatro gösterimi, ilan ve
bildiri dağıtımı gibi her türlü eylem ve etkinliği
1 Ağustos’a kadar 15 gün süreyle yasaklarken,
gerekçe ise hep aynı; “devletin bölünmezliği,
milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”,

“Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi”! Mardin Valiliği; il genelinde açık ve kapalı
yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, protesto eylemi, ilan ve bildiri dağıtımı gibi her
türlü eylem ve etkinlik ile bu eylemlere katılmak için gelenlerin il sınırlarına girişlerinin 18
Temmuz 2022 itibariyle 17 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Böylece Mardin’de 17 Ekim
2019 tarihinden bu yana kesintisiz uygulanan eylem ve etkinlik yasağı 1019 güne ulaşmış
oldu. Van Valiliği, ilk olarak olağanüstü hal (OHAL) döneminde ilan ettiği ve 2016 yılından
beri sürdürdüğü eylem ve etkinlik yasağı kararlarına bir yenisini ekledi. Valilik; il genelinde
kamu kurum ve kuruluşları binalarının yakın çevrelerinin ve bazı park ve sokakların “basın
açıklaması yapılamayacak yerler” olarak belirlendiğini, bu yerler dışında düzenlenecek olan
basın açıklaması, eylem, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtımı için en az 24 saat öncesinden
mülki amir bildirimi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Valilik, “basın açıklamaları ile ilgili
bu karar dışındaki geçmiş tarihte alınan kısıtlamalara ilişkin hükümlerin” yürürlükte kalmaya
devam ettiğini de duyurdu.

Erişim engelleri

Etkin Haber Ajansı’nın internet sitesine milli
güvenlik ve kamu güvenliğinin korunması”
gerekçesiyle Diyarbakır 5. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.
Böylelikle ajansın internet sitesi 43. kez



sansürlenmiş oldu. Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı’na mapa
ve şamandıra ihale yetkisi verilmesi hakkındaki haberlere erişim engeli getirilmesiyle ilgili
haberler hakkında da erişim engeli kararı verildi. İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği
tarafından sansürlenen 24 haber arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın ilk
erişim engeli kararı hakkında yaptığı eleştirel açıklamalar da yer aldı. Cumhuriyet gazetesi
yazarı Barış Terkoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren dünya ezan okuma
yarışması birincisi Muhsin Kara hakkındaki köşe yazısı ve konuyla ilgili haberler, “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle, Şarkışla (Sivas) Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime
engellendi. İzmir Medicana International Hastanesi’nde bir hastanın yaşamını yitirmesiyle
ilgili haberler İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kişilik haklarının ihlali” ve “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle erişime engellendi.

AYM: Bildiri dağıtmak ve eylem yapmak
anayasal hak

Anayasa Mahkemesi, verdiği iki ayrı kararla
toplantı ve gösteri hakkı ile suç ve cezanın
kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğine, para
cezalarının hukuksuz olduğuna hükmetti.
Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimi
istiyorum” eylemi kapsamında, 29 Mayıs

2019’da “Yüksel Direnişi Halk Sofrasında Buluşuyor” sloganıyla iftar sofrası kurulmasına
polis müdahale etmiş, eylemcilerden İpek Moral ve Nuriye Gülmen’e 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca ayrı ayrı 320 TL idari para cezası kesilmişti. İdari para
cezalarına ayrı ayrı itiraz eden Moral ve Gülmen’in talepleri Ankara Sulh Ceza Hâkimliği
tarafından reddedildi. Olayın AYM’ye taşınması üzerine AYM, Anayasa’nın 34. maddesinde
güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine,
Gülmen’e 4 bin 500 lira vekalet ücreti ödenmesine karar verdi. Yüksek mahkeme ayrıca,
Şubat 2019’da Ankara’da ekonomik kriz konulu bildiri dağıttığı için 153 TL para cezası
kesilen Halkevleri üyesi Fırat Can Kara’nın başvurusunda da “suç ve cezaların kanuniliği
ilkesinin ihlal edildiğine” hükmetti.

Tutsak yakınları yine gözaltına alındı

Mahpus yakınlarının cezaevlerinde yaşanan
sorunlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul
Çağlayan Adliyesi önünde her hafta
düzenlediği ‘Adalet Nöbeti’ne yine polis
müdahale etti. En az 8 kişi gözaltına alındı.
Adalet Nöbeti eylemine bir önceki hafta olan
bayram haftasında da yine Kağıthane
Kaymakamlığı’nın yasak kararı gerekçe

gösterilerek müdahale edilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Munzur Kitap Günleri’nde iki kitap
standlardan toplatıldı

Tunceli Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi
girişimi ile yapılan Munzur Kitap Günleri’nde,
Tekin Yayınevi’ne ait “Bir Başka Kandil Kırk



Yıl Önce… Kırk Yıl Sonra” ve Dipnot Yayınları’na ait “İsyandan İnşaya Kürdistan Özgürlük
Hareketi” kitapları 2017 yılında verilen toplatma kararları gerekçesiyle kolluk tarafından
standlardan toplandı. Kitaplar hakkında verilen toplatma kararları yayınevlerine tebliğ
edilmemişti.

Hatay’da festivale polis müdahalesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yapılan Evvel
Temmuz Festivali’nin düzenlendiği alanda
açılan bir standdaki 68 kuşağı devrimci gençlik
önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın posteri
gerekçe gösterilerek polis tarafından müdahale
edildi, 24 kişi gözaltına alındı.

Valilik işkenceye soruşturma izni vermedi

Furkan Vakfı üyelerinin 20 Mart günü yapmak
istedikleri basın açıklamasına henüz
başlamadan ağır şekilde müdahale eden Adana
Emniyet Amirleri hakkında soruşturma izni
verilmedi. Savcılığın Güvenlik Şube Müdürü
Ali Abdullah Baytok hakkında “görevi kötüye
kullanma” suçlamasıyla soruşturma talebi
Adana Valiliği tarafından reddedildi.

AYM’den Yüksekdağ ve Demirtaş ile ilgili
ihlal kararları

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili
seçildikten sonra yargılanmasına devam edilen
ve bu davadan dolayı dokunulmazlığı
kaldırılarak milletvekilliği düşürülen HDP eski
Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın düşünce
ve ifade özgürlüğü hakkı ile seçilme ve siyasi
faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine
karar verdi. Yüksek mahkeme, 2011’de

gerçekleşen bir eylemde atılan sloganlar nedeniyle HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’a dava açılmasının da hak ihlali olduğuna karar verdi.

Bildiri dağıtımına gözaltı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde Suruç Katliamı
ile ilgili bildiri dağıtanlara müdahale eden
polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.



Geçinemiyoruz Eylemine Açılan Dava

Aralarında gazeteci Hıdır Yıldız'ın da olduğu 10
kişinin “Geçinemiyoruz” eylemine katıldıkları
için "2911 sayılı Kanuna muhalefet" ve "görevi

yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla
yargılandığı dava...

Mahkeme: Tunceli 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki

duruşması 11 Ekim’de görülecek.

Sibel Bekiroğlu Davası

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayyım
olarak atanan rektör tarafından hiçbir gerekçe

gösterilmeden 14 Haziran’da açığa alınan
Sosyoloji Bölümü araştırma görevlisi Sibel

Bekiroğlu hakkında “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 8

Aralık’ta görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

* Takip ettiğimiz davaların duruşması bulunmamaktadır…

Haftanın tüm haberlerine dusun-think.net;
bültenin pdf formata da dusun-think.net/bultenler adresinden erişebilirsiniz.

http://www.dusun-think.net
https://www.dusun-think.net/bultenler/haftalik-dusunce-ozgurlugu-bulteni-sayi-28-22-22-temmuz-2022/

