
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 34/22, 2 Eylül 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● Ülkedeki ekonomik krizle ilgili olarak yurttaşlardan yine “sabır” isteyen

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'da marketlerin rafları boş" iddiasını yineledi.
Erdoğan, Türkiye'de işsizlik olmadığını iddia etti; "Bir de utanmadan sıkılmadan
diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya?"

● Türk-İş’in verilerine göre Ağustos ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli
beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 6
bin 889 lira oldu. "Yoksulluk sınırı" ise 22 bin 442 lira olarak hesaplandı.

● Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci
çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü. TÜİK’in verileri yoksullaştıran büyümeyi de gözler
önüne serdi. Milli gelirden işgücü ödemelerinin aldığı pay son iki yılda yüzde 38’den
yüzde 25’e düştü.

● İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre Ağustos ayında İstanbul'un enflasyonu
yüzde 99,91 oldu.

● Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yeni ifşalarıyla, AKP’li milletvekilinden,
bürokratlara, Borsa İstanbul’dan Cumhurbaşkanı danışmanları üstünden “Saray”a
uzanan yeni bir yolsuzluk, rüşvet ve manipülasyon ağı ortaya çıktı. Peker, çeşitli
WhatsApp yazışmaları, video ve belgeleri de delil olarak paylaştı.

● 2022-2023 Adli Yıl Açılışı'nda konuşan Erdoğan, yeni anayasa çağrısını yineledi,
AİHM kararlarının adil değil 'siyasi' olduğunu savundu. Erdoğan, bugüne kadar
açıkladığı onlarca yargı paketiyle ve eylem planıyla yapmadığı adalet sistemindeki
iyileştirmenin önümüzdeki dönem yapılacağını müjdeledi!

● “Sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır” diyen iktidarın küçük ortağı MHP
lideri Bahçeli’ye göre, sosyal medyanın sınırlandırılması “milli birlik ve güvenlik”
için hayat memat konusu.

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemini bu hafta da
sürdürdü. Soylu, LGBTİ+’ların Türkiye ekonomisine saldırı olduğunu ileri sürdü.

● Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde bulunan fezlekelerin sayısı bin 691’e ulaştı. Meclis tarihinde
milletvekilleri hakkında en fazla dokunulmazlık dosyası bu dönemde hazırlanırken
196 milletvekili hakkındaki fezlekelerin bin 231’i HDP, 272’si CHP, 77’si Demokratik
Bölgeler Parti’li vekillere ait.

● Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve 58 aydır tutuklu bulunan
Osman Kavala, iddianameyi hazırlayan savcıyı ikinci defa HSK’ye şikayet ettiklerini
belirterek, casusluk suçlamasının kurgudan ibaret olduğunu belirtti.

● İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye’deki iktidar ve medya
ilişkilerini incelediği araştırmasında, Erdoğan’ın iletişim başkanı Fahrettin Altun’a
bağlı yetkililerin iktidarla ilgili haberlere dair basın kuruluşlarının haber merkezlerine
düzenli olarak yönerge niteliğinde direktifler ilettiğine dair ekran görüntülerine
eriştiklerini aktardı.



● 2015 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde
yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hakan Arslan’ın kemikleri 7 yıl aradan sonra
babasına bir torba içerisinde teslim edildi. Yaşananların ardından Diyarbakır Barosu;
kişi hatırasına saygı, gömülme hakkı gibi temel hak ve hürriyetlerin ihlal edildiğini
vurgulayarak suç duyurusunda bulundu.

● Yunanistanlı gazeteci Evangelos Areteos, Türkiye’den sınırdışı edildiğini açıkladı.
Areteos, “Türk makamlarının kararını anlayamıyorum, bu beni derinden üzen ve
kendimi sürgün gibi hissetmeme neden olan bir şey” derken, Sınır Tanımayan
Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Areteos’un uzun yıllardır
yaşadığı Türkiye’den sınırdışı edilmesi, acı şekilde, yetkililerin eleştiriye gösterdikleri
toleranssızlığın vardığı eşiğe işaret ediyor” dedi. Gazetecinin yaklaşık yedi saat
havaalanında alıkonulduğunu ve “kamu düzeni” gereğince Türkiye’ye giremeyeceğini
ifade eden bir belge verildiğini belirten Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de
Türkiyeli yetkililere gazetecinin serbestçe çalışmasına izin vermeleri ve siyasi
hususların gazetecilerin ülkeye kabul edilmelerine etki etmemesi için çağrıda
bulundu.

● Uluslararası Af Örgütü, ülkelerinden kaçarak İran ve Türkiye sınırına gelen
Afganların durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, İran ve Türkiye güvenlik
güçleri Afganları hukuka aykırı şekilde geri göndermek ve şiddet kullanmakla
suçlandı.

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 hakkında bir soruşturma
daha

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de
AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın
koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ile
iki oğlunu yitiren ve Urfa Adliyesi önünde 541
gündür “Adalet Nöbeti” tutan Emine Şenyaşar
hakkında bir soruşturma daha açıldı. Şenyaşar,
hakkında açılan soruşturmada nöbet eyleminin

529. gününde sarf ettiği sözler gerekçesiyle Yıldız’a “hakaret etmek” ile suçlanıyor. Emine
Şenyaşar hakkında Adalet Nöbeti boyunca sarf ettiği sözler gerekçesiyle açılan soruşturma
sayısı 15’e yükselirken, oğlu Ferit Şenyaşar hakkında da 5 ayrı soruşturma bulunuyor.
Şenyaşar ailesi hakkında başlatılan soruşturmaların 10’u “hakaret”, 6’sı “2911 Sayılı Kanuna

https://youtu.be/ETbn_Xlg2m0
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Muhalefet”, 2’si “Görevi yaptırmamak için direnme” ve 2’si de “Türkiye devlet kurum ve
organlarını aşağılama” iddiasıyla açıldı. Bu süre zarfında Emine Şenyaşar hakkında başlatılan
soruşturmalardan 4‘ü davaya dönüştü.

Celal Şengör’e “dini değerleri aşağılama”
iddiasıyla soruşturma

Mayıs ayında katıldığı bir televizyon
programında İbrahim ve Musa gibi
peygamberlerin tarihte yaşamadıklarını
söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör’e “dini
değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla
soruşturma başlatıldı. Şengör; “Onların hepsi
masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum

değil… Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen
aslında… Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından
İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok
öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay”
dediği için suçlanırken soruşturmayı yürüten savcının Gülşen'i “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik” iddiasıyla tutuklamaya sevk eden Türkşad Kunthan Uçuk olduğu öğrenildi.

Açıklama yapmak isteyen esnaf gözaltına
alındı

PTT Bank’tan çektiği 44 bin liralık krediye 116
bin lira geri ödeme çıkarılmasını protesto için
Mersin’de üzerinde “Bu bir Erdoğan
soygunudur” yazılı yelek giyerek basın
açıklaması yapmak isteyen Oktay Avcu isimli
esnaf gözaltına alındı. Polis, Avcu’yu basın
açıklaması yapacağı PTT önüne gelmeden

durdurdu, yeleğine ve basın bildirilerine el koydu. Avcu, geçtiğimiz Haziran ayında iktidarın
yanlış ekonomi politikaları ve ekonomik kriz sebebiyle iflas ettiğini açıklamış,
Cumhurbaşkanını eleştiren pankartları işyerine asmak isterken de gözaltına alınmış ve
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hakkında dava açılmıştı.

Haber takip eden gazetecilere dava!

Bursa'da, PKK lideri Abdullah Öcalan'a
yönelik tecride karşı yapılan Gemlik
Yürüyüşü’nü takip ettikleri sırada gözaltına
alınan JinNews muhabiri Rozerin Gültekin ve
Mezopotamya Ajansı muhabiri Ergin Çağlar
hakkında “2911 sayılı kanuna aykırı toplantı ve
gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme,
bunların hareketlerine katılma” iddiasıyla dava

açıldı. Çağlar’ın ilk duruşması 6 Aralık’ta Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde;
Gültekin’in ilk duruşması ise 25 Ekim’de İzmir Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.



“Enes Kara” protestosuna dava açıldı

Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan dolayı
yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes
Kara için 14 Ocak 2022 tarihinde Taksim’de
yapılan protesto eyleminde gözaltına alınan ve
aralarında Yeni Yaşam gazetesi muhabiri
Yadigar Aygün ve Yeni Demokrasi gazetesi
muhabiri Tuba Apaydın’ın da olduğu 83 kişi
hakkında İstanbul 25. Asliye Ceza

Mahkemesi’nde dava açıldı.

Cumartesi Anneleri gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği
(İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara
Karşı Komisyon’unun, “30 Ağustos
Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü”
dolayısıyla Altınşehir Kimsesizler
Mezarlığı’nda yapmak istediği basın
açıklamasına polis müdahale etti. Aralarında

kayıp yakınlarının da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edildi, 3 yıla
kadar hapsi istendi

Sahnede arkadaşıyla şakalaşırken söylediği
sözler nedeniyle hedef gösterilerek "halkı kin
ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama"
suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen “ev
hapsi” kararıyla tahliye edildi. Gülşen hakkında
3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame
düzenlendi.

Haklarını isteyen özel sektör öğretmenleri
gözaltına alındı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin
Ankara’da, taban maaş hakkı ve temel
talepleriyle ilgili açıklama yapmasına polis izin
vermedi. Polis, gruba biber gazıyla müdahale
etti; 9 kişi gözaltına alındı. Milli Eğitim
Bakanı, hakları için eylem yapan öğretmenlere
polisin sert müdahalesine “manipülasyon” dedi.
İçişleri Bakanı, gözaltına alınan bir öğretmeni

hedef gösterdi. Erdoğan, bu kez de hakları için eylem yapan öğretmenlere “çapulcu” dedi.



“Adalet Nöbeti” eyleminde 10 gözaltı

Hasta ve infazı yakılan tutukluların durumuna
dikkat çekmek için her hafta İstanbul’da
yapılan “Adalet Nöbeti” eylemi için
Mecidiyeköy’de bir araya gelen tutuklu
yakınları yine polis tarafından engellendi, 10
kişi gözaltına alındı.

ETHA muhabiri gözaltına alındı

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Elif
Bayburt, Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP)
düzenlediği basın toplantısı öncesinde 2021
yılında katıldığı bir eylemden dolayı hakkında
“2911 sayılı kanuna muhalefet” suçlamasıyla
açılan bir dava kapsamında gözaltına alındı.

1 Eylül eylemine polis müdahalesi

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İstanbul
Kadıköy’de düzenlenen eyleme polis müdahale
etti; 100 kişi gözaltına alınırken polis etkinliği
takip eden gazetecileri de darp etti. Bianet
muhabiri Tuğçe Yılmaz da bir sivil polisin
tacizine uğradı.

Halk TV muhabirine polis müdahalesi

Mahkeme kararına rağmen AKP’li belediye
tarafından kentsel dönüşüm kapsamında evlerin
yıkımının devam ettiği ve polis ablukası altına
tutulan İstanbul’un Beykoz ilçesinin Tokatköy
mahallesinde haber yapmak için bulunan Halk
TV muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameraman
Murat Kibar'ın çekim yapması engellendi, iki
gazeteci darp edilerek alandan çıkarıldı.

Evlerinden çıkmak istemeyen yurttaşlar da gözaltına alındı.

Polisten gazetecilere silahlı tehdit

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP)
Van’da gerçekleştirdiği 1 Eylül Dünya Barış
Günü mitingi sonrası yürüyüşe geçen kitleyi
takip eden gazeteciler, polisler tarafından darp
edildi. Bir sivil polis ise, Mezopotamya Ajansı
(MA) muhabiri Berivan Kutlu ile JİNNEWS
muhabiri Zelal Tunç’u ölümle tehdit etti. Silah



çeken polis, gazetecileri “Seni vururum, kimse seni bulamaz” tehdidinde bulundu.

Barış Anneleri gözaltına alındı

Barış Anneleri ile tutuklu yakınları, 1 Eylül
Dünya Barış Günü dolayısıyla 2015 yılındaki
diyalog sürecinde Dolmabahçe mutabakatının
okunduğu Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe
Sarayı önünde açıklama yaptı. Polis, barış
çağrısı yapan annelerin alandan uzaklaşmasını
isteyerek açıklama yapmanın yasak olduğunu
gerekçe gösterdi. Açıklamaya gelenleri abluka

altına alan polis, 3 Barış Annesini gözaltına aldı.

Adana ve Mardin’de İlkay Akkaya
konserleri yasaklandı

Sanatçı İlkay Akkaya’nın 30 Ağustos’ta Adana
Ceyhan’da, belediyenin “Zafer Bayramı”
etkinliklerinde vereceği konser, Ceyhan
Kaymakamlığı tarafından “kamu düzeni ve
güvenlik” gerekçesiyle yasaklandı. İktidar
yanlısı Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef
gösterilen sanatçıya bir diğer yasak da
Mardin’den geldi. Mardin Valiliği, yasağa

gerekçe olarak "ekipte örgütü öven faaliyetlerde bulunan biri var" iddiasını bahane etti.

Mardin ve Hakkari’de eylem yasakları

Mardin ve Hakkari Valilikleri toplantı, gösteri
yürüyüşü, basın açıklaması. bildiri dağıtımı
gibi her türlü eylem ve etkinlikleri 1 Eylül
itibariyle 15 gün süreyle yasakladı. Her iki
kentte de yasaklar, valilik tarafından çeşitli
sürelerle ilan edilen kararlarla kesintisiz bir
şekilde 3 yılı aşkındır sürdürülüyor. Yasak

gerekçeleri ise hep aynı; “devletin bütünlüğü, milli güvenlik…”

Haftanın erişim engelleri

- Organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in
yayınladığı rüşvet iddialarında adı geçen AKP
Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun
videosu ve konuyla ilgili haberler kişilik
hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişime engellendi.
Taşkesenlioğlu hakkındaki onlarca haber daha

önce de Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 19, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde
verilen kararlarla sansürlenmişti.



- “Tansu Çiller’in Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı not” başlıklı Ekşi Sözlük içeriği, İstanbul
10. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile erişime engellendi. Söz konusu içerikte eski Başbakan
Tansu Çiller’in Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı yazıdaki yazım yanlışlarına vurgu yapılan
haberin bulunduğu bir gazete kupürü yer alıyordu. Engelleme kararına gerekçe olarak “kişilik
hakları ihlali” sunuldu.
- Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan
Doğan’ın başvurusu üzerine Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt’un “Ekonomist Erdoğan”
başlıklı yazısına erişim engeli getirdi. Söz konusu yazıda, Erdoğan’ın ekonomi konusundaki
kararları kimseye danışmadan tek başına aldığı belirtiliyor ve Doğan’ın da, Erdoğan ile
görüşecek olan kişilere cumhurbaşkanının hoşuna gitmeyecek düşüncelerini söylememeleri
yolunda uyardığı belirtiliyordu.
- Sosyal medya platformu Twitter, Cumhurbaşkanlığı talebiyle 130 hesap hakkında 2020

yılında alınan erişim engelleme kararını kullanıcılara iletmeye başladı. Twitter’ın
kullanıcılara gönderdiği mailde “Herhangi bir işlem yapılmamıştır, ancak ileride bir işlem
yapmak durumunda kalabiliriz” denildi. Mayıs 2020 yılında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği,
“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”nı gerekçe göstererek 130 twitter hesabının
erişime engellenmesine hükmetmişti.

Twitter Şeffaflık Raporu

Twitter, 2021 Temmuz-Aralık dönemine ait,
hükümetlerden gelen kaldırma taleplerini
gösteren şeffaflık raporunu yayımladı. Rapora
göre Türkiye, resmi makamlar tarafından en
çok hukuki “içerik kaldırma” talebinde bulunan
ülkeler arasında Japonya, Rusya ve Güney
Kore’nin ardından dördüncü sırada. Söz konusu
dönemde Türkiye 8.496 hesap hakkında 4.284

ayrı içerik kaldırma talebinde bulunurken; 540 tweet, 62 de hesabın erişime engellendiği
belirtildi. 2021’in ilk yarısına kıyasla Türkiye’den gelen kaldırma taleplerinde %24’lük bir
artış, erişime engellenen tweet ve hesap sayısında da iki katı oranında bir artış yaşandı. Öte
yandan Türkiye Hindistan’ın ardından Twitter’dan gazeteciler hakkında en çok engelleme
talebinde bulunan ikinci ülke.

Türkiye TikTok’tan en çok hesap kapattıran
ülke

TikTok, 2021 yılının Temmuz-Aralık dönemine
ait içerik kaldırma taleplerini gösteren raporunu
yayınladı. Buna göre; Türkiye dünya genelinde
en çok hesap kapattıran ülke olurken, içerik
kaldırma talepleri konusunda da ikinci sırada
yer aldı. Rapora göre; Türkiye’den alınan

talepler sonucunda 170 içerik yayından kaldırıldı ve bu veriyle de Türkiye, dünyanın en çok
içerik kaldırtan üçüncü ülkesi oldu.



AYM kararları

- Anayasa Mahkemesi (AYM), Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun
(KESK), Ankara’da 3 Ağustos 2015 günü toplu
iş sözleşmesine ilişkin yapmak istediği basın
açıklamasının izin alınmadığı ve valilikçe
belirlenen eylem alanı dışında olduğu
gerekçesiyle polis tarafından engellenmesini

Anayasa’ya aykırı buldu. Anayasa’da “herkesin, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip” olduğunu vurgulayan yüksek
mahkeme, polis müdahalesinin işkence yasağı ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkı ihlali olduğuna hükmetti.
- AYM, 30 Haziran 2017'de Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde devlet hastanesinde yaşanan
cinsel taciz olayını protesto için düzenlenen basın açıklamasına katılan öğretmen Ramazan
Sümer’e Valiliğin eylem yasağı kararı gerekçe gösterilerek “emre aykırı davranışta
bulunmak” suçlamasıyla verilen idari para cezasının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkı ihlali olduğuna hükmetti.
- AYM, derslerde siyasi konulara girdiği, devlet büyükleri aleyhinde konuşmalar yaptığı,
Cumhurbaşkanı ve eşi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve sosyal medyada
iftiralarda bulunduğu iddialarıyla disiplin cezası verilen Konya Selçuk Üniversitesi öğretim
görevlisi Dr. Hasan Mor'un ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek kendisine 13 bin
500 lira tazminat ödenmesine karar verdi.
- AYM, Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili okula afiş
asan üniversite öğrencisine disiplin cezası verilmesinin 'ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna
karar verdi.

Gazeteci Öznur Değer hakkındaki
soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
JinNews muhabiri Öznur Değer hakkında
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt
propagandası” iddiasıyla başlatılan soruşturma
takipsizlikle sonuçlandı. Gazeteci, soruşturma
kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi’nin
(DBP) kongresinde ve Van’ın Erciş ilçesindeki

Newroz kutlamalarında çektiği fotoğraflar nedeniyle suçlanıyordu.

Müzik grubuna 'Cumhurbaşkanı'na hakaret
davası' engeli

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Halkevi
Müzik Topluluğu üyesi iki kişinin 1 Eylül
Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen
konserde sahneye çıkmasına Cumhurbaşkanı
“Erdoğan’a hakaret”ten haklarında dava olduğu
gerekçesiyle izin vermedi.



Kaymakamlıktan festivalde alkol yasağı
kararı!

Bursa Nilüfer Kaymakamlığı, bu sene altıncısı
düzenlenecek olan Nilüfer Müzik Festivali’nde
alkol satışını ve "gece konaklaması için kamp
yapılmasını” yasakladı.

3 Hak Savunucusunun Yargılandığı Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör atanmasıyla ilgili 3 Şubat 2021’de İzmir’de düzenlenen
protestoda gözaltına alınanlar arasında olan 3 kadın hak savunucusu hakkında “Cumhurbaşkanına

hakaret” suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 7 Ekim’de görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Fatin Kanat Davası

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube Eş
Genel Başkanı Fatin Kanat hakkında, “terör

örgütü propagandası” iddiasıyla açılan dava…

6 Eylül Salı, Ankara 25. Ağır Ceza
Mahkemesi

Efkan Bolaç Davası

Av. Efkan Bolaç hakkında, Carlos Latuff'un iki
karikatürünü paylaştığı için "Cumhurbaşkanına

hakaret" suçlamasıyla açılan dava...

6 Eylül Salı, İstanbul 52. Asliye Ceza
Mahkemesi

Abdullah Kaya Davası

Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ağrı
muhabiri Abdullah Kaya’nın gazetecilik
faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve

“propaganda” suçlamasıyla yargılandığı dava…

6 Eylül Salı, Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi

ÇHD Davası

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel
Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında
bulunduğu 4’ü tutuklu  22 avukatın, "terör

örgütüne üye olmak veya yönetmek"
suçlarından yargılandığı dava…

7 Eylül Çarşamba, İstanbul 18. Ağır Ceza
Mahkemesi

Rafet Fahri Semizoğlu Davası

İnsan Hakları Derneği (İHD) Balıkesir Şube Eş
Genel Başkanı Rafet Fahri Semizoğlu hakkında,

“terör örgütüne finansal destek sağlamak”
iddiasıyla açılan dava...

MA Muhabirleri Davası

Mezopotamya Ajansı muhabiri gazeteciler
Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandıkları dava...

8 Eylül Perşembe, İstanbul 22. Ağır Ceza
Mahkemesi



8 Eylül Perşembe, Balıkesir 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

Mehmet Emin Kurnaz

BirGün gazetesi Politika Editörü Mehmet Emin
Kurnaz'ın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve
“kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla

yargılandığı dava...

8 Eylül Perşembe,  İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ziya Çiçekçi Davası

Yeni Özgür Politika gazetesine ait sosyal medya
hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe

gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” ile
suçlanan gazeteci Ziya Çiçekçi’nin yargılandığı

dava…

9 Eylül Cuma, İstanbul 33. Ağır Ceza
Mahkemesi


