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(Sayı 39/22, 07 Ekim 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● Yeni yasama yılının açılmasıyla meclisin ilk mesaisi iktidarın ‘dezenformasyonla

mücadele’ iddiasıyla gündeme getirdiği sansür tasarısı oldu. AKP ve MHP’nin basına
sansür ve hapis cezaları öngören kanun teklifinin Genel Kurul görüşmeleri protestolar
eşliğinde başladı. Basın örgütleri, "Yasa geçerse ülkemizde basın, ifade ve haberleşme
özgürlüğü kalmayacak" diyerek mücadele çağrısı yaptı.

● Meclis’te sansür yasası görüşülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise partisinin ‘hak ve
özgürlükler mücadelelerinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza’ olarak duyurduğu
açıklamasını yaptı; “hak ve özgürlüklerle” ilgili olarak bir anayasa paketi çalışmasının
sürdüğünü ilan etti. Erdoğan; ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsünün
yasal güvenceye alınması için kanun teklifine cevap olarak “gel bu işi anayasa
teminatı altında alalım” dedi. Erdoğan, anayasa düzenlemesi ile ilgili "Aile filan
hepsi bu işin içinde” diye konuştu; LGBTİ'leri hedef alarak, "Bizim aile yapımızı
bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Gerekeni yapacağız" dedi.

● Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonu yüzde 83,45; bağımsız
iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde
186,27 olarak açıkladı.

● TBMM’de yapılan oylamada AKP ve MHP’lilerin oylarıyla Sayıştay başkanlığından
bildirilen üç aday arasından Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. 3
ay önce İçişleri Bakanlığı Yardımcılığı’ndan Sayıştay üyeliğine geçen İnce’nin AYM
üyeliğine getirilmesi, İrfan Fidan'ın "hülle atama" ile AYM üyesi olmasını hatırlattı.

● CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu 34 milletvekiline ait 65
dokunulmazlık dosyası daha Meclise sunuldu. Böylece yeni yasama yılının ilk
fezlekeleri ile birlikte 2018 yılında başlayan TBMM’nin 27. Dönemi boyunca
Meclis'e gelen fezlekelerin sayısı 1.665’i aştı.

● CHP’li vekil Utku Çakırözer’in hazırladığı Eylül ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na
göre bir aylık sürede 60’tan fazla gazeteci hakim karşısına çıktı; 7 gazeteci toplamda
27 yıl 7 ay 19 gün hapse mahkum edildi. Detaylar…

● İnsan Hakları Derneği (İHD), “2021 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu
açıkladı. Raporla ilgili değerlendirmede, 2021 yılının en temel haklardan olan ifade,
örgütlenme, toplanma ve gösteri haklarının oldukça fazla sınırlandırılıp, yasaklandığı
bir yıl olduğu; baskı araçlarının başında da yargı kullanılarak adalete olan güvenin en
alt seviyeye indiği vurgulandı. Raporun verilerine göre; 2021 yılında bin 114 kişi kötü
muamele ve işkenceye uğradı, 7 bin 704 kişiye 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve
Yürüyüş Kanununa muhalefetten soruşturma açıldı. Detaylar…

● Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, Ankara
Etimesgut'ta bulunan hakim lojmanında eşini katledip intihar etti. HSK, Serkan Tüzün
için taziye mesajı yayınladı. Gelen tepkiler üzerine mesaj resmi internet sitesinden
kaldırıldı.

https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/267931-utku-cakirozer-raporu-eylul-de-sokakta-gazeteciye-tehdit-dayak-ve-gozalti-vardi
https://www.ihd.org.tr/2021-yili-turkiye-insan-haklari-ihlalleri-raporu/


● Ankara’da bir eğlence mekanında üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği
gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i öldürdü. Katillerden ikisinin Çalışma
Bakanlığı'nda bürokrat, diğerinin ise kamu savunma şirketi olan Türk Uçak Sanayii
Anonim Ortaklığı’nda mühendis olduğu ortaya çıktı.

● HDP Bingöl Karlıova İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde
düzenlenen saldırıda, binaya iki el ateş edildiği ve kurşunların ilçe örgütünün içerisine
isabet ettiği belirtildi.

● Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalışanlarına “LGBT çağrışımı yapan
işaretleri kullanmayın, ürünleri üretmeyin” talimatı veren LC Waikiki şirketinin
Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde, "Dünyada bir LGBT dayatması varken, bir
cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını da ben çok
değerli buluyorum" diyerek LGBTİ'leri hedef gösterdi.

● Anayasa Mahkemesi (AYM), "toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir karar
verilmesi kanısına varılması durumunda sanığın sorgusu yapılmadan davanın
yokluğunda bitirilebileceği"ne ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu hükmünü iptal etti.
AYM, ilgili hükmün adil yargılanma hakkına orantısız ve ölçüsüz bir sınırlama
getirerek Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

● AYM, 2018 yılında “örgüt kurma ve yönetme” suçlarından tutuklanan ve milletvekili
seçildikten sonra tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanan HDP’li eski
Milletvekili Leyla Güven’in başvurusunda “kişi hürriyeti güvenliği” hakkının ihlal
edildiğine hükmetti, Hak ihlali gördüğü tutuklama sürecinin hakkında verilen
mahkumiyet kararı öncesine yönelik olduğuna işaret eden yüksek mahkeme, Güven
için artık ‘hükmen tutuklu’ olduğu gerekçesiyle tahliye kararı vermedi.

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Adalet isteyen Emine Şenyaşar’a açılan dava

Eşi ve iki oğlu, AKP Milletvekili İbrahim Halil
Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından
katledilen ve aylardır Urfa Adliyesi önünde
“adalet” isteyen Emine Şenyaşar, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ve AKP’li İbrahim
Halil Yıldız’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle
hakkında açılan dava nedeniyle bir kez daha

hakim karşısına çıktı. Urfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma 17 Şubat’a
ertelendi.

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


“Suç” bulamayan mahkeme cezaya gerekçe
olarak “tehlikeliler” dedi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi,
Mezopotamya Ajansı eski muhabirleri Sadiye
Eser ve Sadık Topaloğlu'na "örgüt üyeliği"nden
verdiği 6 yıl 3'er aylık hapis cezasını "suç
oluşturan bir eylem tespit edilmemiş olsa da
devlet ve toplum için tehlikeli" diyerek
gerekçelendirdi. Gazeteciler aleyhinde ifade
veren Dilek Akyol ile Özgür Baran’ın
beyanlarını “delil” olarak kabul eden mahkeme,

tanığın gazeteciyi tanımamasını ise görmezden geldi.

Bakandan BirGün gazetesine tazminat
davası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
BirGün gazetesinde 4 Eylül’de yayımlanan
“Varank’ın kuzeni köşeyi döndü” başlıklı haber
nedeniyle tazminat davası açtı. Varank, kuzeni
Sedat Varank’ın Emlak Konut’tan aldığı 208
milyon TL değerindeki ihaleyle ilgili haber
nedeniyle Birgün gazetesi, gazetenin Yönetim

Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve muhabir İsmail Arı’dan 50 bin TL tazminat talep etti.

Katledilen Nagihan Akarsel için yapılan
protestolara müdahale

Irak Federe Kürdistan Bölgesi’ne bağlı
Süleymaniye kentinde silahlı saldırıya uğrayan
Jineolojî dergisi editörü ve Jineoloji Araştırma
Merkezi üyesi Nagihan Akarsel'in
katledilmesini protesto için İstanbul ve
Diyarbakır’da düzenlenen eylemlere polis
saldırdı. İstanbul’da yaklaşık 60 kadın polis

tarafından darp edilerek gözaltına alınırken, Diyarbakır’da da aralarında Mezopotamya
Ajansı muhabiri Eylem Akdağ ve gazeteci Azat Taşkın’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına
alındı.

Belediye tiyatro oyununu ‘sakıncalı’ diyerek
iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim'de
gösterimi yapılacak "Medea’ya Göre Ahlak"
oyununu “içeriği sakıncalı” diyerek iptal etti.
İran asıllı yazar Athena Farrokhzad’ın yazdığı
‘ahlak’ kavramını bir karakter olarak seyirci
karşısına çıkaran oyunun iptal edilmesine



Twitter hesabından tepki gösteren oyuncu Şenay Gürler, "Sakıncalıymışız. Neden? Çünkü
kadın ve ahlak’ı konuşuyoruz, Çünkü kadını yargılayan ikiyüzlü toplumsal ahlak’ı
tartışıyoruz. #sansürehayır" dedi.

Gazeteci Çetin Kurşun’a 13 yıl 3 ay ceza

Ciwannews isimli internet sitesinde yayınlanan
haberler nedeniyle “örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası yapmak” ile suçlanan KHK ile
kapatılan Azadiya Welat gazetesi muhabiri
Çetin Kurşun’un istinaf mahkemesi kararı
sonrası yeniden yargılandığı davada gazeteci
toplamda 13 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kurşun ve avukatının katılmadığı duruşmada, savcılığın
esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma hakkı tanımadan hüküm kurdu; gazetecinin
tutuklanmasına karar verdi.

Turgut Öker ilk duruşmada beraat etti

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
hakkında “örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla dava açılan Avrupa Alevi Birlikleri
Konfederasyonu Kurucu Başkanı Turgut Öker,
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
ilk duruşmada beraat etti.

Demirtaş tişörtü giyen çocuğa soruşturma

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde üzerinde
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın fotoğrafının bulunduğu tişört giyen
17 yaşındaki çocuğa “suçu ve suçluyu övmek”
iddiasıyla soruşturma açıldı.

Mahsa Amini için eylem yapan kadınlar
gözaltına alındı

İran'da "ahlak polisi" tarafından "saçlarını
kurallara uygun şekilde kapatmadığı"
gerekçesiyle katledilen Mahsa Amini için,
Ankara ve Samsun’da kadınların düzenlediği
basın açıklamalarına polis saldırdı; Ankara’da
9, Samsun’da 13 kişi gözaltına alındı.



“Adalet Nöbeti” eyleminde 9 gözaltı

Hasta ve infazı yakılan tutukluların durumuna
dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da her hafta
yapılan “Adalet Nöbeti” eylemi için
Aksaray’da bir araya gelen tutuklu yakınları
yine polis tarafından engellendi, 9 kişi
gözaltına alındı.

Belediyedeki usulsüzlüğü yazan gazeteciye
saldırı

Tekirdağ Şarköy Belediye Başkanı Alpay
Var’ın ağabeyi Alper Var, belediyede yaşanan
usulsüzlüğü haberleştiren Şarköy’ün Sesi
gazetesi editörü Deniz Önal’a gazete binasının
önünde saldırdı. Var, gazetenin İmtiyaz Sahibi
Yakup Önal’ı da ölümle tehdit etti.

1 Mayıs’ta gözaltına alınanlar beraat etti

2021 yılında İzmir’in Çiğli ilçesinde yapılan 1
Mayıs kutlamasında gözaltına alınan 11 kişinin
İzmir Karşıyaka 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılandıkları dava beraatle
sonuçlandı.

Gazeteci Hayri Tunç’un yargılanmasına
başlandı

Maraş katliamının tanıkları ile yapılan röportaj
ve sosyal medyada paylaştığı haberler
nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile
suçlanan gazeteci Hayri Tunç’un
yargılanmasına İstanbul 42. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Davanın ikinci

duruşması 6 Aralık’ta görülecek.

Gazeteci Nişmiye Güler hakkında dava
açıldı

JinNews editörü Nişmiye Güler hakkında,
haber paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt
propagandası yapma” iddiasıyla dava açıldı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
kabul edilen iddianamede savcılık, JinNews
Haber Ajansını “sözde haber platformu” olarak
tanımladı. İlk duruşma 19 Ocak’ta görülecek.



Kılıçdaroğlu’na tazminat cezası

Ocak ayında yayınladığı videoda, bir ihalede
iktidara yakınlığıyla bilinen bir şirkete
‘cumhurbaşkanlığı oluru’yla 6 milyar liralık
fark ödendiğini duyuran ve ıslak imzalı
belgesini paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı davada 50
bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Haklarını isteyen işçiler gözaltına alındı

Hakları için 76 gündür direnen ETF Tekstil
işçilerinin, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
tarafından düzenlenen 15. İstanbul Hazır Giyim
Konferansı’nın yapılacağı Çırağan Sarayı
önündeki eylemine polis müdahale etti; 15
işçiyle birlikte eylemi takip eden Yeni
Demokrasi gazetesi muhabiri Mert Soydan
darp edilerek gözaltına alındı.

“Adalet Nöbeti” eylemine açılan
soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı

Hasta ve infazı yakılan tutuklu yakınlarının her
hafta İstanbul’da düzenlediği “Adalet Nöbeti”
kapsamında 5 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde
yapılan eylemlerde darp edilerek gözaltına
alınan toplam 8 kişi hakkında "2911 Sayılı
Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na

muhalefet" suçlamasıyla açılan soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı.

AYM, protestoya verilen cezalar için ifade
özgürlüğü kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 Ekim 2015
Ankara Gar Katliamının ardından Urfa'da
düzenlenen protestoya katıldıkları için Urfa 8.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp "2911
Sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri
Kanunu'na muhalefet" suçlaması ile mahkum

edilen 19 kişinin ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri hakkının ihlal edildiğine hükmetti.



Müzisyen Erdal Bayrakoğlu beraat etti

Sosyal medya hesabından paylaştığı eylem ve
etkinlik duyuruları ile Grup Yorum’la birlikte
seslendirdiği şarkıya ilişkin çıkan haberler
nedeniyle "örgüt propagandası yapmak"la
suçlanan müzisyen Erdal Bayrakoğlu, Ankara
25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı
davada beraat etti.

DFG Eylül ayı gazetecilere yönelik hak
ihlalleri raporu yayınlandı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin “Eylül
2022 Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri
Raporu” yayınlandı. Rapora göre; 137 habere
erişim engeli getirildi, 3 internet sitesi
kapatıldı. 1 Eylül itibari ile tutuklu gazeteci
sayısı 79 oldu. 4 gazeteci hakkında soruşturma
açılırken 9 gazeteci toplamda 21 yıl 9 gün hapis

cezasına çarptırıldı. Detaylar…

Erdoğan’ın eski avukatı hakkındaki
haberler sansürlenmeye devam ediyor

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal'ın talebi üzerine İnal
hakkındaki haberler ve sosyal medya
paylaşımlarına erişim engeli getirdi. İnal,
kendisi hakkında Temmuz ayında 130, Ağustos
ayında da 151 habere erişim engeli getirtmişti.
İnal'ın aldırdığı son erişim engeli kararıyla

aralarında girişimimizin internet sitesinde yayınlanan 3 ayrı haberin de olduğu 150'den fazla
içerik daha sansürlendi.

Erişim engelleri

İfade Özgürlüğü Derneği’nin internet sitesinde
yer alan “Sedat Peker’in sermaye piyasası
kurulu hakkındaki iddiaları ile ilgili haberler”
başlıklı üç ayrı tarihli dört içerik İstanbul 10.
Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişime
engellendi. Kızıl Bayrak gazetesinin internet

sitesi, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması” gerekçesiyle  erişime engellendi.

https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/dfg-2022-yili-eylul-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu


RTÜK cezaları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen medya
patronu Serhat Albayrak ve AKP Erzurum
Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun ‘küçük
düşürüldüğü’ iddiasıyla Halk TV, TELE1 ve
KRT’ye para cezası verdi. Kurul; eski Meclis
Başkanı İsmail Kahraman’ı eleştiren radyocu
Nihat Sırdar’ın programı nedeniyle Kafa
Radyo’ya; “Ali Çağatay İle Seyir Hali”

programında Milletvekili Garo Paylan’a yönelik suikast girişimi iddiaları konuşulurken sarf
edilen sözlerin de “Türkiye Cumhuriyeti Devletini zan altında bırakıldığı” gerekçesiyle de
Radyo Sputnik’e ceza verdi. Ayrıca Merdan Yanardağ’ın programında Osmanlı bürokrasisi
ile ilgili bir deyişe ait yorumun “milli ve manevi değerlere aykırı” olduğunu öne süren
RTÜK, Tele1’e yaptırım uyguladı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin “Hafızamız
Siliniyor” Raporu yayımlandı

İfade Özgürlüğü Derneği, “Hafızamız
Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma
Hakkı Boyutu” başlıklı raporunu kamuoyuyla
paylaştı. 2020 ve 2021 yılları içinde 174 farklı
sulh ceza hakimliği tarafından verilen 548
unutulma hakkı kararının değerlendirildiği
raporda, söz konusu haber ve içeriklerin
yayınlandıkları tarihte herhangi bir kişilik

hakkı ihlali içermediği ve büyük bir kısmının yayınlanmasında kamu yararı olduğu tespit
edildi; unutulma hakkının uygulamada ayrı bir sansür mekanizması olarak kullanıldığı
vurgulandı. İncelenen sulh ceza hakimlikleri kararlarıyla 9 bin 913 haber ve içeriğe yaptırım
uygulanırken; 3 bin 687 haber ve içeriğin sansürlenmesini sağlayan 132 karara konu haber ve
içeriklerde devam eden bir kamu yararı varlığı tespit edildi. Ayrıca 285 sulh ceza hakimliği
kararına konu olan haber ve içeriklerin de yayınlandıkları tarihte kamu yararına yönelik
olduğu veya kamuyu ilgilendirdiği değerlendirildi. Raporun tam metni için tıklayınız.

Mikail Aslan festival programından çıkarıldı

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği
“Kardeş Kültürlerin Festivali”nde sahne alacak
sanatçı Mikail Aslan’ın konseri festival
programından çıkarıldı. Aslan sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada. “7. Kardeş
Kültürlerin Festivali’ne davet ettiniz, sonra iki
üç ırkçı trole boyun eğip bizi programdan

çıkardınız. Bizi halkımızdan, halkımızı klamlarımızdan mahrum ettiniz. Kardeşliği sesimizi
keserek mi inşa edeceksiniz?” dedi. Müzisyen, geçtiğimiz hafta da Bingöl Üniversitesi’nde
vereceği konser için daha önce 3.000 TL’ye kiraladıkları salonun kirasının 20.000 TL’ye
çıkarıldığını ve üniversite rektörlüğünün kendilerine mali sansür uyguladığını duyurmuştu.

https://ifade.org.tr/reports/UnutulmamaHakki_2021.pdf


Mahkeme eylem yasağını ‘hukuki’ buldu!

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, valiliğin eylem
ve etkinliklere dair yasak kararının "demokratik
toplum düzeninin gereklerine" aykırı
olmadığını ve "hukuki" olduğunu savundu.
İnsan Hakları Derneği’nin açtığı davada idare
mahkemesi, Diyarbakır Valiliği’nin Dünya
Kadınlar Günü ve Newroz kutlamaları gibi
eylem ve etkinliklerle gerekçelendirdiği 26

Mart-04 Nisan 2022 tarihlerine kapsayan yasak kararının "demokratik toplum düzeninin
gereklerine" aykırılık oluşturmadığını, toplantı ve gösteri hakkına müdahalenin “gerekli”,
“orantılı” ve "ölçülülük ilkesine" uygun olduğunu savundu.

Muş’ta eylem yasağı

Muş Valiliği, “milli güvenlik ve kamu düzeni”
gerekçesiyle kent genelinde toplantı ve gösteri
yürüyüşleri ile basın açıklamalarını 12 Ekim
tarihine kadar yasakladı.

Eşini katleden hakimle ilgili haberlere yayın
yasağı

Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği, Adalet
Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
hakim Serkan Tüzün'ün eşini katledip intihar
etmesiyle ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.

İmam, “Caiz mi hocam” şarkısı nedeniyle
sürgün edildi

Manisa Kırkağaç’ta görevli imam Fatih Ardıç,
“Caiz mi hocam” isimli şarkısına çektiği klip
sonrasında Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir
camiye “hizmetli” olarak sürüldü.



Engin Korkmaz Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz
Şube Başkanı, Antalya Körfez gazetesi Yazı

İşleri Müdürü Engin Korkmaz’ın yargılandığı
dava...

Mahkeme: Antalya 19. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 6
Şubat’ta görülecek.

Sendika Yöneticilerine Açılan Dava

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ile
sendikanın eski Eş Genel Başkanı Gönül
Erden’in tutuklu olduğu ve sendikanın 8
yöneticisinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla yargılandıkları
dava…

Mahkeme: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Atabey ve Erden’in
tutukluluk halinin devamına karar veren
mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Aralık’a

erteledi.

Ferhat Parlak Davası

Sokağa çıkma yasaklarına dair yaptığı haberler,
sosyal medya paylaşımları ve gizli tanık

ifadeleri nedeniyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılanıp beraat ettiği davadaki deliller gerekçe
gösterilerek aynı suçlamayla tekrar yargılanan
ve 15 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin
mükerrer yargılama diyerek hakkındaki davayı

reddettiği gazeteci Ferhat Parlak’ın istinaf
mahkemesinin bozma kararından sonra yeniden

yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza
Mahkemesi

Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 18
Ocak’ta görülecek.

İdris Yayla Davası

2016 yılında belediyelere yönelik kayyım
operasyonlarına karşı Batman’da yapılan basın
açıklaması nedeniyle aralarında eylemi takip

eden JiyanHaber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla’nın
da bulunduğu 28 kişinin “Toplantı ve Gösteri

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Mahkeme, ifadesi alınmayan

üç sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin
infazının beklenmesine karar verdi. Bir sonraki

duruşma 12 Ocak’ta görülecek.

Hayri Demir Davası

Gazeteci Hayri Demir hakkında Suriye'nin
kuzeyinde yaptığı gazetecilik faaliyeti gerekçe

gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası” suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını

sunan savcılık, gazetecinin her iki suçtan da
cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki

duruşma 21 Aralık’ta görülecek.

Mehmet Göcekli Davası

Sosyal medya paylaşımları ve
demokrathaber.org sitesinde yayınlanan haberler

gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası
yapmak” ile suçlanan Demokrat Haber Genel
Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Mehmet

Göcekli’nin yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Yurtdışında yaşayan

gazetecinin savunmasının istinabe yoluyla
alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 16

Şubat’a erteledi



Barınamıyoruz Eylemine Açılan dava

Şubat ayında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde
barınma sorunuyla ilgili yapılan basın

açıklamasında gözaltına alınan 26 kişinin
yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 55. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 6
Aralık’ta görülecek.

Suruç Katliamı Protestosuna Açılan Dava

2021 yılında Suruç Katliamı’nın 6. yıldönümü
için İzmir’de yapılan basın açıklamasında

gözaltına alınan 10 kişinin yargılandığı dava…

Mahkeme: İzmir Karşıyaka 10. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 10
Ocak’ta görülecek.

Karikatüre Açılan Dava

25 Kasım 2020’de mizah dergisi LeMan’da
yayımlanan ‘Pandemide seks’ başlıklı

karikatürü nedeniyle “müstehcenlik” ile
suçlanan çizer Zehra Ömeroğlu’nun yargılandığı

dava…

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Karikatüristin avukatının

koronavirüsün yaygın belirtilerine atıfla
kapanma zamanlarında insanları güldürmeyi

amaçladığını vurguladığı karikatürle ilgili Muzır
Neşriyat Kurulu’ndan rapor hazırlamasını

isteyen mahkeme, duruşmayı 9 Şubat’a erteledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Derneği’ne Açılan Dava

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Derneği'ne “ahlaka aykırı faaliyet yürütmek”

gerekçesiyle açılan kapatma davası..

Mahkeme: İstanbul 13. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma sonucu: Tanık olarak dinlenen
yakınları erkek şiddetiyle öldürülen aileler,

"Derneğimizi kapatmayın. Devlet bize sahip
çıkmadı, bu dernek sahip çıktı" dedi. Kadın

derneklerinin müdahillik taleplerini reddeden
mahkeme, duruşmayı 11 Ocak’a erteledi.

Evrensel Gazetesine Açılan Tazminat Davası

“AKP’ye kim oy kaybettirdi?” yazısı nedeniyle
Turkuvaz Medya Grubu yetkilisi Serhat

Albayrak’ın Evrensel gazetesi ve gazetenin
yazarı Ceren Sözeri'ye açtığı 200 bin TL’lik

tazminat davası…

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ticaret
Mahkemesi

Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 1
Mart’ta görülecek.

Sadiye Eser Davası

Aralarında gazeteci Sadiye Eser’in de
bulunduğu 34 kişi hakkında “örgüt üyesi olmak”

ve“ örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla
açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Sanıklardan 5’i hakkında

daha önce çıkarılan yakalama kararının
infazının beklenmesine karar veren mahkeme,

duruşmayı 1 Şubat’a erteledi.

Atık Deposuna Karşı Çıkan Köylülere Açılan
Dava

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Salihli’ye
bağlı Caferbey Köyü’nde kurmayı planladığı

katı atık depolama tesisine karşı çıkan
köylülerden 3’ü hakkında “tehdit”, “hakaret” ve

“görevi yaptırmamak” suçlamasıyla açılan
dava…

Mahkeme: Manisa Salihli 1. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 22
Şubat’ta görülecek.

TUHAD-FED ve ÖHD Üyelerine Açılan
Dava

OHAL KHK’sıyla kapatılan Tutuklu Hükümlü
Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri

Federasyonu (TUHAD-FED) yöneticileri ve
üyesi 37 kişi ile Özgürlükçü Hukukçular

Derneği (ÖHD) üyesi 12 avukatın mesleki
faaliyetleri, dernek çalışmaları ve katıldıkları

basın açıklamaları nedeniyle yargılandığı
dava…

Mahkeme: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 18

Ocak’ta görülecek.



Kutsal Evcimen Davası

Halk sanatçısı Kutsal Evcimen, 2019 yılında
sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu

paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep
Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya

hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava...

Mahkeme: İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 7
Mart’ta görülecek.

İnci Aydın Davası

Jandarma Genel Komutanlığı Komutan
Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in  şikayeti

üzerine “terörle mücadelede görev almış kişileri
hedef göstermek”le suçlanan gazeteci İnci

Aydın’ın yargılandığı dava

Mahkeme: Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Savcı esas hakkındaki

mütalaasında gazetecinin beraatini istedi. Bir
sonraki duruşma 25 Ekim’de görülecek.

Baransel Ağca Davası

2016 ve 2021 yıllarında yaptığı iki sosyal
medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına

hakaret” ile suçlanan gazeteci Baransel
Ağca’nın yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Mahkeme, Ağca'nın

savunmasının alınması için istinabe yazılmasına
ve yakalama emrinin infazının beklenmesine
karar vererek duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.

Ahmet Sever Davası

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski Basın
Başdanışmanı Ahmet Sever’in “İçimde

Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu

görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Bir sonraki duruşma 31

Ocak'ta görülecek.

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 9

Aralık’ta görülecek.

Montrö Açıklamasına Açılan Dava

Montrö Sözleşmesi'nin önemine dikkat
çektikleri açıklama nedeniyle “anayasal düzene
karşı suç işlemek için anlaşmak”la suçlanan 103

emekli amiralin yargılandığı dava…

Mahkeme: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Savcı; 12 sanık için 12 yıla

kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti.
Duruşma 12 Aralık'a ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Evladını Kaybeden Babaya Açılan Dava

Ankara’da alkollü sürücünün çarpması sonucu
ölen oğlunun katiline verilen cezaya tepki
göstermesi nedeniyle “kamu görevlisine

hakaret” ile suçlanan  Menderes Gündüz’ün
yargılandığı dava...

11 Ekim Salı, Ankara 65. Asliye Ceza
Mahkemesi

Feleknas Uca Davası

2015-2016 yılı arasında katıldığı toplantı ve
açıklamalar nedeniyle “örgüt üyesi olmak”la
suçlanan  HDP Milletvekili Feleknas Uca’nın

yargılandığı dava…

11 Ekim Salı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi



İsmail Arı Davası

BirGün gazetesinde yayımlanan “Kızılay
Başkanı ile Genel Müdürü’ne kesilen para

cezalarının belgelerine BirGün ulaştı” haberi
nedeniyle “kişisel verileri hukuka aykırı olarak
ele geçirmek ve yaymak”la suçlanan gazeteci

İsmail Arı’nın yargılandığı dava...

11 Ekim Salı, İstanbul 58. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ali Sönmez Kayar Davası

Aralarında Etkin Haber Ajansı (ETHA)
muhabiri Ali Sönmez Kayar, Ezilenlerin

Sosyalist Partisi (ESP) üye ve yöneticilerinin
olduğu 9 kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla

yargılandığı dava...

11 Ekim Salı, İstanbul 32. Ağır Ceza
Mahkemesi

"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...

11 Ekim Salı, Tunceli 1. Asliye Ceza
Mahkemesi

3 Gazeteciye Açılan Dava

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet
Şık’ın gündeme getirdiği iddiaları

haberleştirdikleri için AYM üyesi İrfan Fidan’ın
şikâyetiyle “hakaret” ve “iftira” ile suçlanan

gazeteciler Görkem Kınacı, Uğur Şahin ve Uğur
Koç’un yargılandıkları dava

12 Ekim Çarşamba, İstanbul Beykoz 6.
Asliye Ceza Mahkemesi

Ankara Gezi Davası

Ankara’daki Gezi eylemlerine ilişkin  2016’dan
bu yana 26 kişi hakkında süren dava…

12 Ekim Çarşamba, Ankara 14. Ağır Ceza
Mahkemesi

Can Dündar Davası

Gazeteci Can Dündar’ın 2016 yılında Özgür
Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği

kampanyasına katıldığı için "terör örgütlerinin
açıklamalarını basmak ya da yayınlamak"

suçlamasıyla yargılandığı dava…

13 Ekim Perşembe, İstanbul 22. Ağır Ceza
Mahkemesi

Adil Demirci Davası

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil
Demirci ile birlikte Ezilenlerin Sosyalist Partisi
ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu
üyelerinin de aralarında bulunduğu 22 kişinin
“terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt

üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

13 Ekim Perşembe, İstanbul 25. Ağır Ceza
Mahkemesi

Barış Barıştıran Davası

2016 yılında Demokratik Toplum Kongresi
Genel Kurulu’ndan canlı yayın yaptıkları için
“örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanıp
beraat eden kapatılan Özgür Gün TV çalışanı

gazeteci Barış Barıştıran'ın istinaf kararı sonrası
yeniden yargılandığı dava...

13 Ekim Perşembe, Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

Beritan Canözer Davası
JinNews muhabiri Beritan Canözer’in kendisine

ait olmayan hesaptan yapılanlar dahil olmak
üzere sosyal medya paylaşımları gerekçe

gösterilerek “terör örgütü propagandası yapma”
suçlamasıyla yargılandığı dava...

13 Ekim Perşembe, Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi

Feminist Gece Yürüyüşü Davası
8 Mart 2020 Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan

ve aralarında gazeteci Buse Söğütlü'nün de
bulunduğu 35 kişiye açılan dava…

14 Ekim Cuma, İstanbul 58. Asliye Ceza
Mahkemesi

https://twitter.com/hashtag/Ge%C3%A7inemiyoruz?src=hashtag_click


Engin Eren Davası

Çatışmaların son bulması için 2015’te
Batman’ın Sason ilçesi kırsalında düzenlenen
“canlı kalkan eylemini” takip eden gazeteci

Engin Eren’in 75 kişiyle birlikte “örgüt üyeliği”,
“örgüte yardım”, “kanuna aykırı toplantı veya

gösteri yürüyüşlerine katılmak”, “Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na

muhalefet”, “kamu görevlisine karşı görevini
yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya

tehdit kullanmak” suçlamalarıyla yargılandığı
dava...

14 Ekim Cuma, Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

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…

14 Ekim Cuma, Ankara 25. Ağır Ceza
Mahkemesi


