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(Sayı 31/22, 12 Ağustos 2022)

Geçen hafta neler oldu?

● Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazlarını değerlendiren AYM, Cumhurbaşkanlığı ve
TBMM tarafından edinilecek taşıtların cins ve fiyatının bu kurumların üst
yöneticilerince belirlenmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi ve
düzenlemeyi iptal etti.

● Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muharrem orucunun son günü Ankara'daki Hüseyin
Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesi Hüseyin Gazi Derneği yönetimi ile bazı
Alevi örgütleri duruma tepki gösterdi. Yönetim Kurulu, ziyareti "dayatma" olarak
niteledi ve katılmadı. Sosyal medyada Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle cemevindeki
Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali tablolarının yerinin değiştirildiği iddia edildi.
Hüseyin Gazi Kültür Vakfı Başkanı Hüseyin Ayyıldız, tabloların kaldırıldığı iddiasını
"zaten tadilat vardı" diyerek reddetti. Alevi Vakıfları Federasyonu ise tartışmalı
ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada cemevi
yönetiminin ihraç edilmesi için gerekli işlemlere başlanıldığını duyurdu.

● Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi direnişi sırasında Eskişehir’de öldürülen Ali İsmail
Korkmaz’ın ailesinin başvurusunu sonuçlandırararak “eziyet yasağının maddi ve usul
boyutunun ihlal edildiğine” hükmetti. Kararın bir örneği, polis memuru Hüseyin
Engin hakkında yeniden yargılama yapılması için Kayseri 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderilecek. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine 67 bin 500 lira tazminat
ödenecek.

● Urfa Valisi, Urfa’daki aşırı sıcaklardan dolayı Adalet Nöbeti'ni bir süredir adliye
binasının bahçesinde sürdüren Şenyaşar Ailesinin bahçede nöbet tutmasını "kamu
binalarının önünde eylem yapmak yasaktır" talimatıyla yasakladı.

● Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AİHM’in uygulanmayan Osman Kavala kararıyla ilgili
“Biz bugüne kadar AİHM'in kararlarına uyduk ve uyguladık. Osman Kavala hakkında
AİHM'in verdiği hak ihlali kararını da Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur.
Başka bir suç nedeniyle, yargılama nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiş,
şimdi hüküm özlüdür” dedi.

● Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği, Diyarbakır’da 16 Haziran’dan bu yana
cezaevinde olan 16 gazetecinin tutukluluğunun devamı yönünde karar verdi.



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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Polis adalet nöbetindeki tutuklu ailelerine
müdahale etti

Tutuklu ailelerinin, hasta tutuklulara adalet için
başlattıkları adalet nöbetinin 20. haftasında
Esenyurt meydanında yapmak istedikleri
açıklama, polis tarafından engellendi. Polis,
haber takibi yapan gazeteciler Umut Taştan ve
Doğan Kaynak'ı darp etti.

Eskişehir’de zamlara karşı yürüyenlere
açılan soruşturmada takipsizlik kararı

Eskişehir'de 13 Şubat'ta düzenlenen zamlara
karşı yürüyüşün ardından hakkında soruşturma
açılan 42 kişi için takipsizlik kararı verildi.
Eskişehir halkının "Zamlar geri alınsın" talepli
eylemine yönelik polis saldırısı ile ilgili olarak
“yürüyüşe engel olan karar vericiler ve

uygulayıcılar” hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Spotify'a “dini değerlere ve devlet
büyüklerine hakaret”ten soruşturma

Online müzik ve podcast servisi Spotfiy'a,
kullanıcıların hazırladıkları liste isimleri
sebebiyle “dini değerlere ve devlet

https://youtu.be/D2-Z3KTgp04
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


büyüklerine hakaret”ten soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne
(CİMER) yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada belirlenen “hakaret içerikli
müzik listeleri”nde; ‘Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği şarkılar’, ‘Allah'ın
telefon zili sesi’, ‘Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar’ gibi listeler yer
aldı.

AKP İl Yöneticisinin isteğiyle BirGün’ün
haberi erişime engellendi

BirGün’ün internet sitesinde 27 Temmuz
tarihinde “Vergi kıyağı sadece yandaşa”
başlığıyla yayımlanan haber, AKP İstanbul İl
Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Kar’ın
başvurusuyla, İstanbul 7. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından 2 Ağustos’ta erişime
engellendi. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği

de, yine AKP’li Kar’ın başvurusuyla, BirGün’ün internet sitesinde 14 Temmuz’da “İhale
cemiyeti!” başlığıyla yayımlanan haber hakkında “İçeriklerin çıkarılmasına ve içeriklere
erişimin engellenmesine” karar vermişti.

Polis, sokak röportajına müdahale etti

“Objektif Medya” adlı YouTube kanalı için
sokak röportajı yapanlara bir komiser
müdahale ederek kamerayı almak istedi.
Çıkan tartışmaya sivil polislerin de dahil
olmasıyla röportaj yarıda kaldı. Sokak
röportajı yapan muhabirler ise kamera ve
mikrofonları ile birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alırken komiserin, “hepiniz orada yorum yapıyorsunuz” demesi dikkat çekti.

Tazminatları için direnen ETF işçilerine
polis müdahale etti

Kapatılacağı duyurulan, Deriteks
Sendikası’nın örgütlü olduğu İstanbul
Tuzla’daki ETF Tekstil’de, ikramiye ve
tazminatlarını alamayan yaklaşık 250 işçinin
19 gündür fabrika önünde sürdürdüğü
eyleme polis müdahale etti. Fabrikadaki

malların polis eşliğinde çıkarılmasına tepki gösteren işçiler ve polis arasında arbede yaşandı.
Deriteks Sendikası'nın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, çok sayıda işçi baygınlık geçirdi.



Erdoğan’ın eski avukatı, hakkındaki
iddiaları haberleştiren gazeteciye dava açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski
avukatı Mustafa Doğan İnal, “Erdoğan’ın
avukatlarının rüşvet iddialarını haberleştiren
gazetecilere dava” haberi nedeniyle Bianet eski
Yayın Yönetmeni Nazan Özcan’a “hakaret ve
iftira” iddiasıyla dava açtı. Dava, 8 Aralık’ta
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.

Zeytinli Rock Festivali yasaklandı

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21
Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan
ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan
Zeytinli Rock Festivali’ni “kamu güvenliği ve
sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması”
gerekçesiyle yasakladı.

Zabıtalar, Kürtçe müzik yapan
müzisyenlerin şarkı söylemesine engel oldu

İstanbul Taksim'de Kürtçe müzik yapan
müzisyenler zabıtalar tarafından engellendi.
Müzisyenler, engellenmelerin ardından, İstanbul
Büyükşehir Belediye Binası önünde Aynur
Doğan'ın seslendirdiği 'Yar Meleke' şarkısını
söyleyerek durumu protesto etti.

Ali Babacan’ın vatandaşlarla konuşması
polis tarafından engellendi

Denizli'de vatandaşlarla bir araya gelen DEVA
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın halka
yapmak istediği konuşma polis tarafından
engellendi. Polisin müdahalesinin ardından
DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin
ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından olay yerinde görevli polisler üstleri ile görüştükten sonra, etkinliğin
yapılmasında bir sakınca olmadığını belirterek konuşmaya müdahale etmedi.



‘Yurtdışında Açılan Sahte Üniversiteler’
haberine erişim engeli

Tamga Türk sitesindeki ‘Yurtdışında Açılan
Sahte Üniversitelerden Alınan Diplomalarla Üst
Düzey Mevkilere Gelindiği İddiası’ başlıklı
habere, iddialarda adı geçen elektronik para ve
ödeme hizmeti kuruluşundaki ismin şikayeti
üzerine İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından erişim engeli getirildi. Engellenen

haberde, Twitter’da bir kullanıcının dile getirdiği iddialarda bir binası bile olmayan Aston
American University ve benzeri okullarda para karşılığı eğitim gören bazı kişilerin aldıkları
sahte diplomalarla Türkiye’de üst düzey mevkilere geldiği iddia edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, Basın İlan
Kurumu’nun basın özgürlüğünü ihlal
ettiğine hükmetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Basın İlan
Kurumu’nun (BİK) uyguladığı resmi ilan
kesme cezalarının basın özgürlüğünü ihlal
ettiğine hükmetti. Mahkeme, BİK’in ceza
verirken dayanak gösterdiği Basın İlan

Kurumu Teşkiline Dair Kanun‘daki belirsizliğin keyfi uygulamalara neden olduğunu
vurguladı. Cumhuriyet’e 13 haber ve köşe yazısı; Sözcü’ye 5, Evrensel’e 3 ve BirGün’e 1
haber nedeniyle BİK’in verdiği resmi ilan ve reklam kesme cezalarını bu medya kuruluşları
yargıya taşımıştı. Asliye hukuk mahkemelerinden sonuç alamayan gazeteler, son olarak
AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

Gökçeada Meryem Ana Panayırı iptal
edildi

Bu yıl yapımını İmroz Eğitim ve Kültür
Derneği’nin üstlendiği ve her yıl 14-16
Ağustos’ta düzenlenen Gökçeada Meryem
Ana Panayırı, CİMER’e yapılan şikayetler
gerekçe gösterilerek iptal edildi. İmroz
Eğitim ve Kültür Derneği, Tepeköy

Muhtarlığı’nın onayı sonrası Gökçeada Kaymakamlığı’ndan izin alındığını, ancak daha sonra
gelen şikayetler üzerine panayırın yasaklandığını duyurdu.



* Adli tatil nedeniyle önümüzdeki hafta 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
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