
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 36/22, 16 Eylül 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, zaman aşımı süresi 20 Eylül’de dolacak olan Musa

Anter davasını 21 Eylül’e erteledi. Böylece bir JİTEM cinayetinin daha cezasızlıkla
sonuçlanmasının önü açıldı.

● İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre son 8 ayda en az 50 tutuklunun hayatını
kaybettiği Türkiye’de, İstanbul Barosu ve İstanbul Tabip Odası; Adalet Bakanlığına,
yaşam hakkını ve sağlık hakkını koruma ve güvence altına alma konusunda Anayasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasta mahpusların serbest bırakılması çağrısı
yaptı.

● Dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım,
cezasının infazı tamamlanmasına rağmen tahliye edilmedi. Yıldırım, 3 aydır
cezaevinde hukuksuz bir şekilde tutuluyor.

● Adalet Bakanlığı; tutuklu gazetecilerle ilgili yapılan bilgi edinme başvurusuna,
“kamuoyunu ilgilendirmeyen bilgi” diyerek yanıt vermedi.

● Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İzleme Komitesi, "Sonbahar Oturumu"na
sunacağı Türkiye İzleme Raporu'nda, "Türkiye'de demokratik kurumların ciddi bir
biçimde zayıfladığı"nı, “denge ve denetim sisteminin işlevsiz ve yetersiz” hale
geldiğini belirtti ve 2023 seçimlerinin "özgür ve dürüst" gerçekleşmesi için bütün
önlemleri almaya çağırdı.

● Adil yargılanma talebiyle 19 Aralık 2021’den beri ölüm orucundaki olan Sibel Balaç,
39 kiloya düştü. Avukatlarının, infaz erteleme talebi için başvurusu sonrası rapor
hazırlanması için hastaneye kaldırıldı.

● Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Arapdere köyüne ev almak için giden bir Kürt aile,
“köyde Kürt istemiyoruz” denilerek ırkçı saldırıya maruz kaldı.

● 14. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de
23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda yapılan yayınla Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve
Shaharzad Akbar’a verildi.

● 2021 yılı adli istatistiklerine göre, 66 bin kişi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuruda bulundu. AYM, 11 bin 830 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine
karar verdi.

● Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 18
Eylül’de İstanbul Saraçhane’de Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun
düzenleyeceği “Büyük Aile Buluşması”na ilişkin siyasi partilere açık mektup
yayınladı. Dernek, LGBTİ+ düşmanı yürüyüşe ilişkin İstanbul Valiliği’ne gerekli
başvuruyu yapacaklarını duyurarak, “Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve
tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri
LGBTİ+’larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz” dedi.

● Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz’da
bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam
edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi



olurken aynı zaman diliminde İŞKUR’a kayıtlı 3 milyon 578 bin işsiz var. DİSK’e
göre ise işsiz sayısı 8,5 milyon.

● Merkez Bankası verilerine göre; ödemeler dengesi, Temmuz’da 4 milyar 10 milyon
dolar açık verdi. Cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.193 artmış oldu. 12
aylık cari açık ise 36,6 milyar dolara çıktı. Öte yandan Temmuz’da 5,5 milyar dolar
kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Kaynağı belirlenemeyen döviz giriş veya
çıkışlarını ifade eden net hata ve noksan kaleminde Ocak-Temmuz döneminde ise
24,35 milyar dolar fazla kaydedildi.

● İş Sağlığı ve İşçi Meclisi Güvenliği'nin raporu, yılın ilk 8 ayında en az 1202 işçinin iş
cinayetinde yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

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 açılan davanın ilk
duruşması görüldü

Eşi ve iki oğlu, AKP Milletvekili İbrahim Halil
Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından
katledilen ve 557 gündür Urfa Adliyesi önünde
“adalet” isteyen Emine Şenyaşar hakkında
Yıldız’a "hakaret ve iftira" ettiği iddiasıyla
açılan davanın ilk duruşması Urfa 4. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Adliye

önündeki “Adalet Nöbeti” eyleminin 157. gününde sarf ettiği sözler nedeniyle suçlanan
Şenyaşar’ın yargılanmasına 9 Mart’ta devam edilecek.

Gazeteci Rabia Önver hakkında açılan
davanın ilk duruşması görüldü

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
“örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan
gazeteci Rabia Önver’in yargılanmasına Van 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Savcılık,
aralarında Roboski Katliamı’nın ve Tahir Elçi
cinayetinin yıldönümlerinde attığı tweetlerin de
olduğu sosyal medya paylaşımları nedeniyle

https://www.youtube.com/watch?v=MKm9myQACZ0
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


suçlanan gazetecinin "zincirleme örgüt propagandası" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.
Duruşma 23 Eylül'e ertelendi.

Gazeteci Sultan Eylem Keleş’in yargılandığı
dava

2020 yılında haklarını alamayan BİMEKS
işçilerinin İstanbul’da düzenlediği bir
protestoyu takip ederken polis tarafından
engellenen ve gözaltına alınan gazeteci Sultan
Eylem Keleş’in 4 işçiyle birlikte “görevi
yaptırtmamak için direnme” ve “hakaret”

suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Duruşma 16 Şubat’a ertelendi.

Gazeteci Sinan Aygül tutuklandı

2014 yılında, Bitlis’te yapılan 450 milyon
dolarlık Jeotermal Enerji Projesi’ndeki
yolsuzluk iddiasını gündeme getiren
“Jeo-Vurgun” başlıklı haberi nedeniyle ceza
alan gazeteci Sinan Aygül tutuklandı. AKP
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler hakkında “kurt
siyasetçi” ifadesini kullandığı için “hakaret”
suçlamasıyla aldığı 1.500 TL adli para cezasını

“basın ve ifade özgürlüğüne darbe” olduğunu söyleyerek ödemeyeceğini açıklayan gazeteci,
tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Gazeteci İsmail Çoban’ın yargılandığı dava

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve bu gazeteye
ait küpürler nedeniyle “infaz kurumuna yasak
eşya sokmaktan” 2 yıl hapse mahkum edilen
tutuklu gazeteci İsmail Çoban’ın cezasının
kesinleşmesi üzerine, Çoban’a “örgüt
propagandası” iddiasıyla 1 yıl 8 ay 25 gün

hapis cezası veren ve bu cezayı erteleyen Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi “hükmün
açıklanmasının geri bırakılması” kararını kaldırdı, gazetecinin yeniden yargılanmasına karar
verdi. Çoban, 29 Kasım’da yeniden mahkemeye çıkacak.

“Erdoğan’a hakaret” soruşturmaları 185
kat arttı

Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 2021 Yılı
Adalet İstatistikleri, “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla açılan soruşturma
sayısındaki artışı bir kez daha ortaya koydu.
2021 yılında “Cumhurbaşkanına hakaret”
iddiasıyla 33 bin 973 soruşturma, 9 bin 168
dava açıldı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı



seçildiği 2014’ten bugüne soruşturma sayısı 185 kat, dava sayısı 83 kat arttı. 8 yılda
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma geçirenlerin sayısı 200 bine yaklaşırken,
açılan dava sayısı da 44 bin 675 oldu. 2021 yılında bin 239’u hapis cezası olmak üzere 4 bin
112 davada “Erdoğan’a hakaret”ten mahkumiyet kararı çıktı. Ayrıca 2021’de 305 çocuk da
“Erdoğan’a hakaret” davasında sanık sandalyesine oturtuldu.

Tecrit protestosuna açılan dava

PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride
tepki göstermek amacıyla 2019 yılında
İstanbul’da düzenlenen oturma eyleminde
gözaltına alınan 9 kişi ve eylemi takip eden
gazeteci Zeynep Kuray’a açılan davanın ilk
duruşması İstanbul 39. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. “Toplantı ve gösteri

yürüyüşü kanununa muhalefet” ile suçlanan sanıkların yargılanmasına 24 Kasım’da devam
edilecek.

Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 15 gün
yasaklandı

Ekoloji örgütlerinin doğa talanına ve orman
katliamına karşı Cudi Dağı'na yapacağı
yürüyüş öncesinde Şırnak Valiliği, kent
genelinde gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve
konser gibi her türlü etkinliğin 15 gün süre ile
yasaklandığını açıkladı. Ayrıca yasaklama

kapsamında eylem ve etkinlikler için toplu veya münferit şekilde il dışından gelecek olanların
kente girişine izin verilmeyeceği duyuruldu.

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”
diyen kadınlara açılan dava

İstanbul Sözleşmesi’ni savundukları için
yargılandıkları davanın duruşması öncesi
Ankara Adliyesi’nde düzenledikleri basın
açıklamasına yönelik polis saldırısında
gözaltına alınan ve duruşmaya katılmaları
engellenen 8 kadına açılan ikinci davanın ilk
duruşması Ankara 53. Asliye Ceza

Mahkemesi’nde görüldü. Kadınların yargılanmasına 17 Ocak’ta devam edilecek.

CHP bildirisi ile ilgili açılan davanın ilk
duruşması görüldü

CHP tarafından hazırlanan SaBıKa Holding
başlıklı bildiriyi dağıttıkları için 10 parti üyesi
hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve
"kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla
açılan davanın ilk duruşması İstanbul 2. Asliye



Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aralarında partinin il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu
sanıkların yargılanmasına 20 Ocak’ta devam edilecek.

CHP PM Üyesi hakkında ‘Kürdistan’
soruşturması

CHP PM Üyesi Nevaf Bilek hakkında CHP
Diyarbakır İl Kongresi’nde bir televizyon
kanalına verdiği röportaj nedeniyle soruşturma
başlatıldı. “Diyarbakır, hakikaten Türkiye
Kürdistanı’nda önemli, tarihi bir şehrimiz.
Büyük bir şehrimiz” ifadelerini kullanan Bilek,
“terör örgütü propagandası yapmak”la

suçlanıyor.

Kaftancıoğlu’na Soylu’ya hakaretten para
cezası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’ya “hakaret” ile
suçlanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, para cezasına mahkum edildi.
Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi,
Kaftancıoğlu’nu “kamu görevlisine karşı
görevinden dolayı alenen hakaret”

suçlamasıyla 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırdı.

Gazeteci Rojda Oğuz hakkında mahkumiyet
kararı

Gazeteci Rojda Oğuz katıldığı basın
açıklamaları, eylemler ve sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek Van 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada
"örgüt propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22
gün hapse mahkum edildi. Hükmün
açıklanması geri bırakılırken, gazeteci “örgüt

üyeliği” suçlamasından ise beraat etti.

TikTok'taki 'Erdoğan akımı'na soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal
medya platformu Tiktok'ta yayılan ve
Erdoğan’ın “Yastıklarınızın altındaki altınları
çıkarın, dövizleri çıkarın” sözüyle birlikte
paralarını saklayan yurttaşların mizanseninin
yer aldığı videoları paylaşanlar hakkında
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen
soruşturma başlattı.



Selimnâme kitabında ‘Kürdistan’
sansürlendi

Tarihçi Celâlzâde Mustafa Çelebi'nin 16.
yüzyılda kaleme aldığı ve Osmanlıca'dan
Türkçe'ye çevrilip Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yayınlanan Selimnâme adlı eserde,
Kürtlerden ve Kürdistan'dan bahsedilen
bölümler tahrif edildi. "Celâlzâde Mustafa ve
Selim-Nâmesi" adıyla basılan eserde Kürdistan

yerine "Doğu diyarı" ifadesi kullanıldı.

Kürtçe müzik paylaşımına ceza

Sosyal medya üzerinden paylaştığı Kürtçe
müzik videosu nedeniyle “örgüt propagandası
yapmak”la suçlanan Yusuf Güneş isimli
yurttaş, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen ilk duruşmada 1 yıl 6 ay 22 gün hapse
mahkum edildi. Ceza ertelendi.

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen
gençler beraat etti

1 Mayıs 2021’de İstanbul’da Taksim’e çıkmak
isteyen ancak darp edilerek gözaltına alınan
üniversite öğrencilerinin İstanbul 16. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları dava
beraatle sonuçlandı.

Tutuklu yakınlarının eylemine müdahale

“Adalet Nöbeti” eylemlerinin 25. haftasında
İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen hasta ve
infazları yakılan tutukluların yakınlarına polis
müdahale etti. 8 kişi gözaltına alındı.

Rektörlük Kürt sanatçının konserini iptal
etti

Kürt sanatçı Xecê’nin Şırnak Üniversitesi’nde
vereceği konser, rektörlük tarafından hiçbir
gerekçe gösterilmeden iptal edildi.



Zamları protesto eden 2 öğrenciye
uzaklaştırma cezası

Doğuş Üniversitesi, öğrenim ücretlerine
yapılan yüzde 300’e varan zamları protesto
eden 14 öğrenciye soruşturma açtı, 2 öğrenciye
okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

RTÜK’ten Halk TV’ye 3 ayrı ceza

2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasakları
sırasında yaşamını yitiren Hakan Arslan'ın
kemiklerinin 7 yıl sonra torba içerisinde
babasına teslim edilmesinin eleştirildiği
programın “terörün amaçlarına hizmet edecek”
nitelikte yayın olduğunu öne süren Radyo

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’ye 5 kez program durdurma ve para cezası verdi.
Ayrıca, kanalda yayınlanan iki ayrı programda İçişleri Bakanına yönelik yapılan eleştirilerin
Süleyman Soylu’yu “küçük düşürdüğünü” öne süren RTÜK, kanala iki ayrı dosyadan daha
para cezası verdi.

Yönetmen Kazım Öz sansüre uğradığını
açıkladı

Yönetmen Kazım Öz, 29. Uluslararası Adana
Altın Koza Film Festivali’ne gönderdiği “Bir
Kar Tanesinin Ömrü” filminin ön seçici kurul
tarafından gerekçe gösterilmeden
reddedildiğini ve kendisine sansür
uygulandığını duyurdu. Bugüne kadar Altın
Koza’ya altı film gönderdiğini ve hepsinin de
ön seçici kuruldan geçemediğini söyleyen Öz;
“Filmlerin neye göre seçildiği ya da neye göre

reddedildiğine dair hiçbir açıklama yapılmıyor… Türkiye’de festivallerde gizli bir sansür
olduğu çok açık ortada… Ortada ideolojik bir bakış var…. Tekçi, ırkçı, cinsiyetçi, milliyetçi
yaklaşımlara sahip jüriler bu şekilde engelleme kararları alıyorlar” dedi.

Erişim engelleri

- Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) internet sitesi
Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla
erişime engellendi
- İfade Özgürlüğü Derneği‘nin web sitesinde
yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
AKP tarafından yönetildiği dönemden kalan
borçları nedeniyle belediyenin hesaplarına
haciz işlemi koyduran şirketle ilgili haberlere
getirilen erişim engellerinin duyurulduğu 3 ayrı

içeriğe İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Aynı



kararla 76 haber ile gazeteciler Çiğdem Toker ve Bülent Mumay’ın sosyal medya
paylaşımlarının da yer aldığı 11 tweet de sansürlendi.
- Akıllı telefon uygulamalarını “şeytani” bulduğunu söyleyen ve “Müslüman bayansanız
sosyal ağlarda fotoğrafınızı paylaşmanız, kendinizi dünyaya servis etmektir” diyen TRT
İzmir Müdürü Süleyman Hakan Kuralay ile ilgili haberler, İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından erişime engellendi.
- Organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in ifşaları ile ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet ağıyla
ilgili yapılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen medya patronu Serhat
Albayrak‘ın adının geçtiği ve daha önce İstanbul Anadolu 3., 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimlikleri
kararıyla erişime engellenen haberlere yönelik bir sansür kararı daha geldi. İstanbul Anadolu
10. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında T24 yazarı Yalçın Doğan’ın getirilen erişim engellerini
eleştirdiği “Sansürün yeni hâli: Erişim engeli” başlıklı yazısının da bulunduğu çok sayıda
haberden Albayrak’ın adının çıkartılmasına hükmetti.
- 2015 yılında Hürriyet gazetesine saldıran grupta yer alan AKP’li eski milletvekili
Abdurrahim Boynukalın ile ilgili 108 haber daha Erişim Sağlayıcıları Birliği kararıyla
erişime engellendi. Boynukalın’la ilgili haberler, geçtiğimiz Temmuz ayında da İstanbul
Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile erişime engellenmişti.
- Rize’nin yerel gazetelerinden haberrize.com.tr'de yayımlanan "Milletvekili adayı Ümit
Peçe'den Erdoğan'ın icraatına ağır eleştiri" başlıklı haber, aynı zamanda Rize Barosu Başkanı
olan Peçe'nin talebi üzerine Rize Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

AYM kararları

- Anayasa Mahkemesi (AYM); Ankara'da
OHAL döneminde gerçekleştirdikleri eylem
nedeniyle para cezasına çarptırılan Veli Saçılık,
Adnan Vural, Aslıhan Han Özden ve Ömer
Faruk Kök’ün başvurusunda "toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal
edildiğine" hükmetti, Ankara Valiliği'nin eylem

yasağını keyfi olarak niteledi.
- AYM, OHAL KHK'larıyla ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini belgeselleştirmek
isteyen yönetmen Nejla Demirci’ye çekimler için Bodrum Kaymakamlığı’nın izin
vermemesinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna hükmetti.

Nefret Suçları 2021 Raporu

İnanç Özgürlüğü Girişimi, 2021 yılını kapsayan
“Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık
Temelli Nefret Suçları” başlıklı raporunu
yayımladı. Girişimin paylaştığı verilere göre;
2021 yılı boyunca din, inanç veya inançsızlıkla
bağlantılı önyargı saikiyle işlenmiş 16 ilde 29
nefret suçu veya olayı tesbit edildi. Ancak
girişim, genel bir eğilim olarak nefret
suçlarının yaşanandan az ihbar edildiğini ve

raporlandığını vurgulayarak bu sayıların yalnızca genel bir resmi ortaya koyduğunu aktardı.
12 olayda Aleviler, 10 olayda Hristiyanlar, 5 olayda Yahudiler, 2 olayda da ateistler hedef



olurken bu vakaların hiçbirinde nefret suçu boyutunun irdelendiği etkili bir hukuki sürecin
yürütülmediği belirtildi, yetkililerin “ivedilikle kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi ve
cezasızlık politikalarıyla mücadele için harekete geçmesini” istendi. Raporun tam metni
için…

Türkiye'de gazeteciler için en yaygın tehdit,
hukuk yoluyla gerçekleşen ihlaller

Avrupa Birliği’ne üye devletler ile aday
ülkelerde basın ve medya özgürlüğü ihlallerini
izleyen Medya Özgürlüğü Acil Müdahale
(MFRR) yılın ilk 6 ayını kapsayan raporunu
yayımladı. Raporun verilerine göre Türkiye’de,
Ocak - Haziran 2022 döneminde 171 kişi veya

medya kuruluşu saldırıya uğradı, 71 basın özgürlüğü ihlali yaşandı. Türkiye habercileri ve
medya çalışanlarını en çok hapseden ülkelerden biri olmaya devam ederken haberciliğe
yönelik en yaygın görülen tehditin, hukuk yoluyla gerçekleşen ihlaller olduğu vurgulandı.
Polis baskınları ve keyfî olarak uygulanan gözaltılar, kaydedilen vakaların yaklaşık üçte
birini oluştururken kaydedilen her üç vakadan biri basın özgürlüğü ihlalinin kaynağı olarak
polis veya devlet güvenliğini gösterdi. Gazetecilere yönelik en yaygın suçlama türleri, terör
örgütü propagandası veya terör örgütü üyeliği iddialarıyla bağlantılıydı. Raporun tam metni
için…

Yüksekova Haber Portalına Açılan Dava

DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in 13 Şubat 2020
tarihinde bir panelde yaptığı konuşmayı

yayınladıkları için “terör örgütü propagandası
yapmak”la suçlanan Yüksekova Haber Portalı

İmtiyaz Sahibi
Erkan Çapraz ve Yayın Koordinatörü Ömer

Oğuz’un yargılandığı dava...

Mahkeme: Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, dava dosyasının
DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in yargılandığı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava
dosyası ile birleştirilmesine hükmetti.

Diyarbakır’daki davanın bir sonraki duruşması
17 Ekim’de görülecek.

Rüşvet İddialarıyla İlgili Habere Açılan Dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal tarafından rüşvet pazarlığı

yapıldığı iddialarının yer aldığı tweetleri
haberleştirdikleri için “hakaret” ve “iftira” ile
suçlanan İleri Haber sitesi eski Genel Yayın
Yönetmeni Doğan Ergün ve o dönem sitenin
Sorumlu Müdürü olan mevcut Genel Yayın

Yönetmeni İzel Sezer’in yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 33. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Mahkeme, esas hakkındaki
mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa

gönderilmesine karar vererek duruşmayı 8
Aralık'a erteledi.

Gazetecilere Açılan Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal’ın belediyenin kadrolu

avukatı olmamasına rağmen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nden 15 milyon TL

vekalet ücreti aldığı iddialarını yazan gazeteciler

Baransel Ağca Davası

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve AKP
Elazığ Milletvekili Tolga Ağar tarafından

öldürüldüğü öne sürülen Yeldana Kaharman’ın
otopsi raporunu sosyal medya üzerinden

paylaşan gazeteci Baransel Ağca hakkında

https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/674/original/iog-din-inanc-veya-inancsizlik-temelli-nefret-suclari-2021.pdf?1663060516
https://www.mfrr.eu/monitor/


Can Bursalı ve Barış Terkoğlu ile Independent
Türkçe haber portalına açtığı tazminat davası…

Mahkeme: İstanbul 11. Asliye Hukuk
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Mahkeme, eksik hususların
giderilmesi için davayı 6 Aralık’a erteledi.

“kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele
geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla  açılan

dava…

Mahkeme: Elazığ 8. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava, mahkeme heyetinin

mazereti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İlyas Salman Davası

Sosyal medya üzerinden paylaştığı video
nedeniyle “devleti aşağılamak” ile suçlanan
oyuncu İlyas Salman’ın yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcı, Salman hakkında TCK 301.

maddeden ceza istedi. Duruşma 1 Aralık’a
ertelendi.

G20 Protestosuna Açılan Dava

2015 yılında Antalya’da düzenlenen G20
Zirvesine karşı yapılan protestoda gözaltına

alınan ve aralarında gazeteciler Eylem
Sonbahar, Sema Karakurt ve Metin Cihan’ın da
bulunduğu 17 kişinin “görevi yaptırmamak için

direnme” suçlamasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Antalya 25. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Avukatların mazeret sunarak
katılmadığı duruşma, 18 Ocak’a ertelendi.

Alican Uludağ Davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcısını eleştirdiği
sosyal medya paylaşımı nedeniyle  “terörle

mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek”le suçlanarak 10 ay hapse mahkum

edilen gazeteci Alican Uludağ’ın istinaf
mahkemesinde görülen duruşması…

Mahkeme: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
22. Ceza Dairesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 23
Kasım'da görülecek.

ETHA Muhabirleri Davası

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha
Şahin ve muhabir Pınar Gayıp ile birlikte 4

kişinin “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamalarıyla

yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Avukatların mazeret
sunması üzerine dosya üzerinden görülen

duruşma ertelendi.

Mimarlar Odasına Açılan Dava

Doğa tahribatları, HES ve maden ocakları
haberleri nedeniyle Jin TV’ye ödül verdikleri

için “örgüt propagandası” ile suçlanan Mimarlar
Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş

Candan ve dönemin 6 Yönetim Kurulu üyesinin
yargılandıkları dava...

Mahkeme: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 22

Kasım’da görülecek.

Ramazan Akoğlu Davası

2014 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirilen yol
kesme eyleminin haber takibini yaptığı için

“örgüt üyeliği” ile suçlanıp beraat eden DİHA
muhabiri Ramazan Akoğul’un istinaf

mahkemesi kararı sonrası yeniden yargılandığı
dava…

Mahkeme: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 15

Kasım’da görülecek.



Özgür Gündem Davası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 2016
yılının Mart ayında yayımlanan “öz yönetim”

haberleri nedeniyle gazetenin yöneticileri
Reyhan Çapan ve Hüseyin Aykol ile gazete
yazarları Hasan Başak ve Kemal Yakut’un

“terör örgütü propagandası”, “suçu ve suçluyu
övmek” ve “suç işlemeye alenen tahrik”
suçlamalarıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Avukatların mazeret
sunması üzerine dosya üzerinden görülen

duruşma, 15 Kasım’a ertelendi.

Özgürlükçü Demokrasi Davası

Gazeteciler İhsan Yaşar, İshak Yasul, Mehmet
Ali Çelebi, Mizgin Fendik, Pınar Tarlak, Reyhan

Hacıoğlu ve Hicran Urun’un istinaf kararı
sonrası “örgüt üyeliği”, “terör örgütlerinin

yayınlarını basmak veya yayınlamak”, “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik etmek”, “örgüt

propagandası” ve “suçu ve suçluyu övmek”
suçlamalarıyla yeniden yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Sanıkların “örgüte yardım

etmek” suçlamasından ek savunmalarının
alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 21

Aralık’a erteledi.

Selahattin Demirtaş Davası

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hakkındaki bir dava kapsamında yaptığı
savunmada dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı “hedef gösterdiği”

gerekçesiyle yargılandığı dava…

Mahkeme: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 14 Ekim’de görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Hatice Şahin Davası

Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Hatice Şahin
hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan

dava...

19 Eylül Pazartesi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza
Mahkemesi

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...

19 Eylül Pazartesi, Ankara 20. Ağır Ceza
Mahkemesi

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...

20 Eylül Salı, İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi
protestolarına destek eylemine katılan 23 kişinin

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla

yargılandığı dava…

20 Eylül Salı, İstanbul 38. Anadolu Asliye
Ceza Mahkemesi

M. Şirin Tunç Davası

Kürt siyasetçi Mehmet Şirin Tunç’un
Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK)

yönelik soruşturma kapsamında yargılandığı
dava…

20 Eylül Salı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

2021 İstanbul Onur Yürüyüşü Davası

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne
katılan 7 kişi hakkında "2911 sayılı Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
iddiasıyla açılan dava...

21 Eylül Çarşamba, İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi



Cumartesi Anneleri Davası

1995 yılından beri Galatasaray Meydanı’nda
oturma eylemi yaparak gözaltında kaybedilen
yakınlarını soran ve faillerinin yargılanmasını
talep eden Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos

2018'deki 700. hafta buluşmasında darp edilerek
gözaltına alınan 46 kişiye “Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla

açılan dava...

21 Eylül Çarşamba, İstanbul 21. Asliye Ceza
Mahkemesi

Düğüne Açılan Dava

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 12 Haziran’da
yapılan düğünde sarı, kırmızı ve yeşil motifler

bulunan şal ile söylenen Kürtçe şarkılar
nedeniyle tutuklanan damat ve 9 kişi ile

düğünde sahne alan 3 müzisyen hakkında “örgüt
üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak”

suçlamasıyla açılan dava...

21 Eylül Çarşamba, İstanbul 28. Ağır Ceza
Mahkemesi

Ekrem İmamoğlu Davası

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin iptal
edilmesinin ardından yaptığı açıklama nedeniyle

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine
“hakaret” etmekle suçlanan İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun

yargılandığı dava...

21 Eylül Çarşamba, İstanbul Anadolu 7.
Asliye Ceza Mahkemesi

Sırrı Süreyya Önder Davası

Bir soruşturma kapsamındaki ifadesi ve HDP’li
milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili

protestodaki konuşması nedeniyle “devleti
aşağılamak” (TCK 301. madde) ile suçlanan

HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder’in
yargılandığı dava…

21 Eylül Çarşamba, Diyarbakır 4. Asliye
Ceza Mahkemesi

Kadri Esen Davası

Xwebûn gazetesi İmtiyaz Sahibi Kadri Esen
hakkında 9 Nisan 2018 tarihinde sosyal medya

hesabından paylaştığı bir fotoğraf gerekçe
gösterilerek “örgüt propagandası” iddiasıyla

açılan dava…

21 Eylül Çarşamba, Diyarbakır 10. Ağır
Ceza Mahkemesi

Yeni Yaşam Gazetesi Davası

Yeni Yaşam gazetesinin eski Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Osman Akın ve köşe yazarı Veysi

Sarısözen’in “örgüt propagandası” suçlamasıyla
yargılandıkları dava…

21 Eylül Çarşamba, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

Bakur Belgeseli Davası

“Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla
yargılanıp 4 yıl 6 ay hapse mahkum edilen

“Bakur” filminin yönetmenleri Çayan Demirel
ve Ertuğrul Mavioğlu'nun istinaf mahkemesi
kararı sonrası yeniden yargılandıkları dava...

22 Eylül Perşembe, Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

Derya Okatan Davası

Gazeteci Derya Okatan hakkında 2018 yılında o
dönem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) sosyal medya
hesaplarından paylaşılan Afrin operasyonu

haberleri gerekçe gösterilerek "örgüt
propagandası" iddiasıyla açılan dava…

22 Eylül Perşembe, Ankara 4. Ağır Ceza
Mahkemesi

Elif Tirenç İpek Ulaş Davası
Rosa Kadın Derneği Kurucu Üyesi avukat Elif

Tirenç İpek Ulaş’ın dernek faaliyetleri suç
sayılarak hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla

açılan dava…
22 Eylül Perşembe, Diyarbakır 8. Ağır Ceza

Mahkemesi

Hayko Bağdat Davası
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt
propagandası yapmak”la suçlanan gazeteci

Hayko Bağdat’ın yargılandığı dava…
22 Eylül Perşembe, İstanbul 28. Ağır Ceza

Mahkemesi



Nurcan Yalçın Davası

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma
yasakları döneminde yaptığı röportajlar

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

yargılandığı dava...

22 Eylül Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi

Turgut Öker Davası

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Kurucu
Başkanı Turgut Öker’in Almanya’da 2015
yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı

protesto mitingindeki konuşması nedeniyle
yargılandığı dava…

22 Eylül Perşembe, İstanbul Anadolu 10.
Asliye Ceza Mahkemesi

Feminist Gece Yürüyüşüne Açılan Dava

8 Mart 2021'de İstanbul Taksim’de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında attıkları
sloganlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet” ile suçlanan 17 kadının yargılandığı dava…

23 Eylül Cuma, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi


