
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 41/22, 21 Ekim 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana

gelen patlamada 41 işçi yaşamını yitirdi. Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği
maden faciası için daha önce “fıtrat” ifadesi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Amasra’daki facia için de “kader” derken son 20 yılda kömür madenlerinde yaşanan
iş kazaları yüzde 97 artmış durumda. Bu süre zarfında madenlerde en az 921 işçi
hayatını kaybetti.

● CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın 2019 yılı Denetim
Raporu’nda Bartın’daki maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda
bulunulduğunu açıkladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ‘Sayıştay raporu’nu yalanladı,
“dezenformasyon” yapıldığını öne sürdü. Erdoğan’ın İletişim Başkanlığı da maden
faciasının ardından yapılan eleştirileri inanılması güç argümanlarla hedef aldı;
Sayıştay raporlarındaki önerilerin dikkate alındığını, “hatta mevzuatın
gerektirdiğinden fazla tedbir alındığını” savundu.

● Erdoğan, partisinin grup toplantısında AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye
çocukların sayısını artırmasını isteyerek, “PKK’nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” dedi.
CHP’li Mehmet Bekaroğlu, “Tüm Kürtleri bölücü ve düşman görüyor” dedi. HDP’li
Ayşe Acar Başaran da “Kürt düşmanı politikaların söylem biçiminde yansıma şekli.
Kürtleri eşit yurttaş olarak görmüyor” ifadelerini kullandı.

● Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında 2021'den beri sürdürdüğü
sınırötesi operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine HDP,
kamuoyunu "savaş suçu"na "ses çıkarma"ya, BM ve Kimyasal Silahları Yasaklama
Örgütü’nü iddiaları etkin olarak araştırmaya çağırdı.

● Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 bütçe teklifi, meclise sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi yüzde 60’a yakın artarken teklif meclisten geçtiğinde
Saray günde 18 milyon TL harcayacak. Ayrıca Diyanet İşleri Ödeneği’nde de yüzde
123 artış yapılarak önümüzdeki yılın ödeneği için 35 milyar 910 milyon 653 bin TL
ayrıldı.

● Tutuklu iş insanı ve sivil toplumcu Osman Kavala cezaevinde beşinci yılı ardında
bıraktı.

●  Cezaevlerindeki hak ihlalleri artarken, İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre,
651’i ağır olmak üzere 1517 hasta tutuklu bulunuyor, 2022 yılında 63 tutuklu
cezaevlerinde yaşamını yitirdi.

● Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çekti.
● Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat için son 7

ayda bütçeden toplam 84 milyar 899 milyon TL ödeme gerçekleşti.
● Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyeliğine getirilen eski İçişleri

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin yemin töreninde yaptığı konuşmada,
"Hukukun üstünlüğü anlayışı; yargının bağımsızlığına halel getirecek, tarafsızlığı



konusunda toplumu şüpheye düşürecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınmayı
gerektirmektedir" dedi

● 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden
istifa etti.

● Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD),
LGBTİ+ Danışma Hattı 2021 başvurularını raporlaştırdı. 2021’de gelen başvurularda
2020’ye kıyasla yüzde 33 oranında artış yaşandı. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
temelli ayrımcılık ve şiddet konulu başvurular ise yüzde 73 oranında arttı. Detaylar…

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülen Cemaatine yönelik başlatılan operasyonda 704
kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 59 ilde yürütülen operasyon
kapsamında  KHK’lı ailelere maddi yardımda bulunmak suçlama konusu yapıldı.

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Baro yöneticileri ilk duruşmada beraat etti

2019’da 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın
yıldönümünde yaptıkları açıklama gerekçe
gösterilerek “devleti aşağılamak” (TCK 301.
madde) ile suçlanan Diyarbakır Barosu eski
Başkanı Cihan Aydın ve 10 Yönetim Kurulu
üyesinin yargılanmasına Diyarbakır 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Hukukçular ilk
duruşmada beraat etti. Baro yöneticileri

hakkında 24 Nisan açıklamaları nedeniyle 2017’den bu yana 3 baro başkanı ve 28 yönetim
kurulu üyesi avukat hakkında 5 soruşturma ve 3 dava açıldı. Daha önce de 2017-2018
döneminde görev yapan Baro yöneticilerinin yargılandığı dava beraat ile sonuçlanmıştı.

Gazeteci Doğan’ın yeniden yargılanmasına
başlandı

Gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik
Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı
görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler
nedeniyle yargılandığı davada “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen

https://spod.org.tr/wp-content/uploads/2022/10/LGBTI-Danisma-Hatti-2021-Verileri.pdf
https://youtu.be/jjLUQ09_LTs
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


KHK ile kapatılan İMC TV’nin Program Koordinatörü ve “Gündem Müzakere” programının
sunucusu Ayşegül Doğan, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrasında Diyarbakır 9. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başlandı. Doğan hakkındaki yurtdışı yasağının
kaldırılması ve derhal beraat talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ocak’a
erteledi.

Meclisteki basın toplantısına erişim engeli

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un 8
Şubat'ta Meclis'te düzenlediği basın
toplantısında yaptığı açıklamaları içeren
haberlere Yeni Şafak gazetesinin başvurusu
üzerine İstanbul Bakırköy 4. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.
Sansürlenen açıklamasında zamlar ve

ekonomik krize değinerek, bu konudaki eylemlerin meşru olduğunu ve desteklediklerini
belirten Oluç; iktidara yakın basın organlarından çıkan "HDP'nin provokasyon yaptığı"
iddialarına, “Provokatörler Yeni Şafak’tır, Sabah’tır. Onların yayın anlayışıdır provokasyona
yol açan" ifadeleriyle cevap vermişti.

“Erdoğan’a hakaret” ile suçlanan gazeteci
İmrek mahkemeye çıktı

2021 yılında arka arkaya yaşanan orman
yangınlarıyla ilgili kaleme aldığı “Türkiye
yanıyor, saray izliyor” başlıklı köşe yazısı
nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ile
suçlanan Evrensel gazetesi yazarı Ender
İmrek’in yargılanmasına İstanbul Bakırköy 44.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davanın
ikinci duruşması 10 Ocak’ta görülecek.

Leyla Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası

Katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı
konuşmalar nedeniyle "örgüt propagandası
yapmak"la suçlanan Demokratik Toplum
Kongresi Eş Başkanı ve HDP’li eski
Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 11
yıl 7 ay hapse mahkum edildi.

8 Mart’ta sahne alan müzisyene 1 yıl 3 ay
hapis cezası

Van'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü
mitinginde sahne alan müzisyen Şilan Dora
seslendirdiği “Sê Jinên Azad” şarkısı nedeniyle
mahkum edildi. Müzisyeni "örgüt
propagandası" iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapse



mahkum eden Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

TTB Başkanı hakkında soruşturma açıldı

TSK'nin Irak Kürdistan Bölgesi'nde yürüttüğü
askeri operasyonlarda kimyasal silah
kullanıldığı iddialarına ilişkin yayınlanan
görüntüleri değerlendiren ve bağımsız
heyetlerin bölgede inceleme yapmasının
uluslararası sözleşmeler gereği zorunlu
olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
hakkında “devleti aşağılamak” (TCK 301.

madde) iddiasıyla soruşturma açıldı.

Şarkıcı Gülşen mahkemeye çıktı

Konseri sırasında sahnede arkadaşıyla
şakalaşırken imam hatip liselilere yönelik
ifadeleri nedeniyle hedef gösterilerek “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan
ve ardından “ev hapsi” kararıyla tahliye edilen
şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına İstanbul 11.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Mahkeme, derhal beraat kararı talebinin reddine ve hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının
devamına karar vererek duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.

Eylem yasakları

Hakkari, Muş, Bingöl, Gaziantep, Urfa,
Adıyaman, Şırnak, Diyarbakır ve Mersin’de
valilikler eylem yasakları ilan etti. “Kamu
düzeni ve güvenlik” gerekçesiyle getirilen
yasaklamalarla Hakkari, Muş ve Bingöl’de 15,
Adıyaman’da 10, Antep’te 7, Urfa’da 3,
Şırnak’ta 2, Diyarbakır ve Mersin’de ise 1’er
gün boyunca toplantı ve gösteri hakkı valilikler

tarafından rafa kaldırılırken, öte yandan anayasal koruma altında bulunan bu hakkın
kullanımı  Bitlis'te 15 gün, Tunceli’de de 4 gün süreyle mülki idare iznine bağlandı.

“Kimyasal silah suçtur” eylemine polis
müdahalesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl
Örgütü’nün TSK’nin Irak Kürdistan
Bölgesi’nde yürüttüğü operasyonlarda
kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili
düzenlediği basın açıklamasına izin verilmedi.
Açıklamanın yapılacağı Şirinevler Meydanını
abluka altına alan polis, HDP İstanbul İl Eş



Başkanı Ferhat Encü'nün de olduğu 40'a yakın kişiyi gözaltına aldı.

Gazeteci Kartal mahkemeye çıktı

Gazeteci Sezgin Kartal’ın, Fuat Uğur’un
şikayeti üzerine “hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Uğur’un
Türkiye gazetesinde 19 Haziran 2021 tarihinde
yayımlanan “Bu suikastı Küresel Gladyo’nun
aparatları FETÖ ve HDP düzenledi” başlıklı
yazısını eleştirdiği sosyal medya paylaşımı
nedeniyle suçlanan Kartal’ın yargılanmasına 29

Kasım’da devam edilecek.

Gazeteci Kurnaz’a hapis cezası

BirGün gazetesinin 25 Mayıs 2021 tarihinde
“Çetelerin İktidarı” başlığıyla yayınlanan Pazar
eki nedeniyle yargılanan gazetenin Politika
Editörü Mehmet Emin Kurnaz,
“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu
görevlisine hakaret” suçlamalarından ayrı ayrı
11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, hükmün
açıklanmasını geri bıraktı.

Hakim ile suç örgütü liderinin ilişkisini
ortaya çıkaran gazeteciye ceza

Samsun Adalet Komisyonu eski Başkanı
Kemal Alver’in organize suç örgütü lideri
Galip Öztürk’le ilişkisini ortaya çıkaran
Samsun Etik Haber sitesinin Genel Yayın
Yönetmeni gazeteci Berat Gonca, Hakimler ve
Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden
alınan ve Öztürk’ün şirketinde işe başlayan

Alver’in açtığı davada Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 8 bin 320 lira adli para
cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Gayıp’a maden katliamı paylaşımı
nedeniyle soruşturma

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Pınar
Gayıp hakkında, Bartın'da 41 işçinin ölümüne
neden olan maden katliamıyla ilgili paylaşımı
nedeniyle soruşturma açıldı. "Çok sayıda işçi
mahsur kaldı. Sansür yasasını bu yüzden
getirdiler, işçilerin mezarları üzerine
iktidarlarını sağlamlaştırmak için! Kimse



bilmesin ki hesap sorulmasın" diyen gazeteci "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya
aşağılama" ile suçlanıyor.

Boğaziçi protestosuna açılan dava beraatle
sonuçlandı

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyım rektörü
protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına
karşı Kocaeli’nde yapılan basın açıklaması
nedeniyle “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Kanununa muhalefet” ve “görevi yaptırmamak
için direnmek” ile suçlanan Kocaeli Öğrenci

Dayanışması'ndan 14 öğrenci ve 3 hak savunucusunun Kocaeli 5. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı.

Yaptıkları haber nedeniyle suçlanan
gazeteciler beraat etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet
Şık’ın gündeme getirdiği “üst düzey bir yargı
mensubu” hakkındaki iddiaları
haberleştirdikleri için AYM üyesi İrfan
Fidan’ın şikâyetiyle “hakaret” ve “iftira” ile
suçlanan gazeteciler Görkem Kınacı, Uğur
Şahin ve Uğur Koç’un İstanbul Beykoz 6.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı.

Maden faciasıyla ilgili paylaşımlara
soruşturma

Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde
gerçekleşen patlamayla ilgili paylaşımlar
hakkında soruşturma açıldı; “halkı kin, nefret
ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif
içerikli paylaşımlar yapıldığını” iddia eden
Emniyet Genel Müdürlüğü, 12 kişi hakkında
adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Belediye ihaleleriyle ilgili habere erişim
engeli

Cumhuriyet gazetesinde 11 Nisan’da
yayımlanan ve iktidara yakınlığıyla bilinen
Albayrak Holding’in AKP'li belediyelerden 5
gün arayla aldığı toplamda 176 milyon liralık
ihalelerle ilgili "AKP'li belediyelerden
Albayrak Holding'e 176 milyonluk çifte ihale"
başlıklı haber, İstanbul Bakırköy 4. Sulh Ceza
Hakimliği kararı ile erişime engellendi.



Savcı hakkındaki haberlere erişim engeli

Trafikte tartıştığı kişiyi silahıyla vuran AKP
Gaziantep Merkez Şehitkamil İlçe Başkanı
avukat Hüseyin Çolak’ın Kilis’te Cumhuriyet
Savcısı olmasıyla ilgili Cumhuriyet gazetesi
yazarı Barış Pehlivan’ın kaleme aldığı ilgili
haberler “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle,
Kilis Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime
engellendi.

Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne dava açıldı

Temmuz ayında düzenlenen Eskişehir Onur
Yürüyüşü’nde darp edilerek gözaltına alınan 8
kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşma 16
Şubat’ta Eskişehir 4. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.

Maden katliamı protestosuna polis saldırısı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin
ölümüyle sonuçlanan maden faciasıyla ilgili
Ankara’daki Madenci Anıtı önünde sendika ve
meslek odalarının düzenlediği basın
açıklamasına polis saldırdı, 2’si çocuk 28 kişi
gözaltına alındı.

Mardin’deki sergiye valilik engeli

Mardin Valiliği; küratörlüğünü Deniz
Özgültekin’in yaptığı “Geçmişi Unutmak
Yaldızlı Bir Yalan” sergisini, içeriğini ve
etkinliğin Surp Kevork Kilisesi’nde yapılması
sebebiyle açılıştan bir gün önce engelledi.

Mahkeme Valilik yasağını “hukuka uygun”
buldu

Adana 3. İdare Mahkemesi, HDP’nin kuruluş
yıldönümü nedeniyle düzenlemek istediği
etkinliği valiliğin “sanatçılar örgüt
propagandası yapabilir” gerekçesiyle
yasaklamasını “hukuka uygun” buldu. Yasakla
ilgili yürütmenin durdurulması istemini
reddetti.



Zafer Partisi yöneticilerine İçişleri
Bakanı’nın şikayetiyle dava açıldı

Parti binasına asılan "Yerli ve milli Escobar"
pankartı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'ya “hakaret etmek” ile suçlanan Zafer
Partisi Malatya İl Başkanı ve yöneticileri
hakkında Malatya 7. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde dava açıldı.

Gazeteci Seçilir'e açılan soruşturma

HDP İzmir İl Örgütü'ne yönelik saldırıda Deniz
Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in birçok kez
HDP il binasının önüne geldiği bilgilerine yer
verilen haberle ilgili İzmir Valiliği’nin şikayeti
üzerine Halkın Günlüğü Yazı İşleri Müdürü
Bahattin Seçilir'e soruşturma açıldı.

Topraklarını savunan yurttaşlara gözaltı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü
köyüne yapılmak istenen Organize Sanayi
Bölgesi’ne karşı olup tarlalarından iş
makinelerinin geçmesini engellemek isteyen
köylülere jandarma müdahale etti, 3 yurttaş
gözaltına alındı.

İçki ve sigara zamlarını duyuran Özgür
Aybaş'a para cezası

İçki ve sigaraya gelen zamları sosyal medya
hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri
Platformu Başkanı Özgür Aybaş’a tüketiciyi
bilgilendirmek için yaptığı paylaşımlarından
dolayı 253 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Adalet Nöbeti eylemine gözaltı

Hasta ve infazı yakılan tutukluların durumuna
dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da her hafta
yapılan “Adalet Nöbeti” kapsamında Eminönü
Meydanı’nda yapılan eyleme müdahale eden
polis, 4 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
İstanbul Adliyesi önünde gerçekleştirilen
Adalet Nöbeti eyleminde de 2 anne darp
edilerek gözaltına alındı.



HDP etkinliği Valilik tarafından engellendi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP)
kuruluş yıldönümü için Adana’da yapılmak
istenen etkinliğe Valilik tarafından izin
verilmedi. Valiliğin söz konusu kararını
protesto etmek için HDP İl Binası önünde
yapılmak istenen basın açıklaması da polis
tarafından engellendi.

Gazeteci Uludağ AYM’nin davetli
listesinden çıkarıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeni üyesinin
yemin törenine davet edilen gazeteci Alican
Uludağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
tarafından adına ambargo konulduğunu ve
davetli listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Freedom House 2022 İnternet Özgürlüğü
raporunu yayınladı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom
House, dünya genelinde internet özgürlüğünü
değerlendirdiği “Freedom on the Net 2022”
(İnternette Özgürlük 2022) raporunu yayımladı.
“Küresel internet özgürlüğü endeksinin 12
yıldır kesintisiz bir şekilde gerilediği”
kaydedilen raporda Türkiye, özgürlük

puanlamasında geçen yıla göre 2 puan daha yitirdi; 100 üzerinden 32 puana gerileyen
Türkiye, bu yıl da “internetin özgür olmadığı ülkeler” kategorisinde yer aldı.
Raporun Türkiye bölümü için…(İngilizce)
Raporun tamamı için… (İngilizce)

EngelliWeb 2021 raporu yayımlandı

İfade Özgürlüğü Derneği, erişime engelli web
siteleri, haber, sosyal medya hesap ve içerikleri
ile ilgili istatistiki verileri derlediği yıllık
raporunu kamuoyuyla paylaştı. “EngelliWeb
2021” raporuna göre; 2021 sonu itibariyle
Türkiye’den 574 bin 798 web sitesi, 150 bini
aşkın URL adresi ,8 bin 350 Twitter hesabı, 55
bin 500 tweet, 13 bin 500 YouTube videosu, 9
bin 500 Facebook içeriği ve 9 bin Instagram

içeriği erişime engelli. Bir yıl içinde engellenen alan adı ve web sitelerinin sayısı 2021
yılında 100 bini aşarken öte yandan bir yıllık sürede 251 farklı sulh ceza hakimliği tarafından
verilen toplam 839 farklı kararla 5 bin 436 haber erişime engellendi, 4 bin 445 haber
yayından çıkarıldı ve sansürlendi. Raporda, 2020 yılı içinde yapılan yasal değişikliklerin
etkisinin 2021 yılında görülmeye başlandığı vurgulanırken “5651 sayılı Yasa ile yaşamaya

https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-net/2022
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2022/countering-authoritarian-overhaul-internet


başladığımız 16. yıla yaklaşırken, devletin karmaşık İnternet Sansür Mekanizması daha önce
olmadığı kadar canlı ve aktif şekilde işlemeye ve gelişmeye devam etmektedir” diyen
derneğe göre, 2021 yılına damgayı itibar, onur ve haysiyeti incinen üst düzey kamu
şahsiyetleri vurdu. Cumhurbaşkanı ve ailesinden bakanlara, milletvekillerinden kayyım
rektöre, bürokratlardan iş insanlarına çok sayıda şahsiyet sulh ceza hakimliklerine koşarken,
ifade ve basın özgürlüğü, AYM ve AİHM içtihatları hiçe sayılarak sulh ceza hakimlikleri
istisnasız hepsinin kişilik hakları ihlal edildiğine karar verdi. Raporun tam metni için
tıklayınız…

RTÜK'ten TELE1’e 3 gün ekran karartma
cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
Türkiye İşçi Parti (TİP) milletvekili Sera
Kadıgil’in Diyanet ile ilgili eleştirisi nedeniyle
TELE1 kanalına 3 gün yayın durdurma cezası
verdi. RTÜK; Kadıgil’in "Diyanet diye bir şey
olabilir mi? İnançlı var, inançsız var, Alevi var,
Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz

bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir
mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya.
Eğitimden kesiyoruz, sağlıktan kesiyoruz, götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye, onun
başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum
falan değil, bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır'' ifadelerini kullandığı program
nedeniyle kanalın “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığını” öne sürdü. 3 gün boyunca
ekranları karartılan kanalın, Şubat 2023’e kadar benzer bir ceza alması halinde, tamamen
kapatılmasının da önü açıldı.

Gazetelere açılan tazminat davaları

Paramiliter bir kuruluş olduğu iddialarıyla
gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin
kurucusu olduğu SADAT (Uluslararası
Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret
A.Ş.) ile ilgili Evrensel gazetesi yazarı Yusuf
Karadaş’ın 19 Ekim 2021’de yayımlanan
“İktidarın karanlık örgütü SADAT” başlıklı

köşe yazısına açılan tazminat davasında İstanbul Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
gazeteyi 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.
BirGün gazetesinde 5 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı
Selçuk Bayraktar ile ilgili “Damada kıyak üstüne kıyak” başlıklı habere açılan ve İstanbul 8.
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilen tazminat davasında da istinaf mahkemesi,
“Devletin, ülke güvenliği açısından önem verdiği şirketlerle ilgili yasal düzenlemeler
yapması doğaldır. Davaya konu olan Baykar şirketi, Türkiye’nin savunması anlamında
önemli yeri olan bir şirkettir. Böyle bir şirketin yöneticisinin sosyal konumu ve akrabalık
ilişkilerine bakılmaksızın her ülke tarafından özel endüstri bölgesi ilan edilmesi en doğal
durumdur” diyerek 25 bin TL tazminata hükmetti. Gazete ayrıca bir diğer haberi nedeniyle
İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum
edildi.

https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2021.pdf


“Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi” başlıklı haber nedeniyle Türkiye
Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), gazeteci Mehmet Kızmaz ve Cumhuriyet gazetesine açtığı
manevi tazminat davasında İstanbul 34. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazeteci ve gazetecinin
TÜGVA’ya 15 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Kaftancıoğlu davasında mahkeme
Yargıtay’ın bozma kararına uydu

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör
örgütü propagandası”, “kamu görevlisine
hakaret”, “Cumhurbaşkanına hakaret”,
“Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama” ve
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”
suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 20 günlük
hapse mahkum edilen Cumhuriyet Halk Partisi

(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Yargıtay'ın bozma kararının ardından
yeniden yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yargıtay,
Kaftancıoğlu hakkında beş suçlamadan üçünde verilen toplam 4 yıl 11 ay hapis cezasını
onamış ve hakkında siyasi yasak kararı vermiş, “propaganda”" suçundan verilen 1 yıl 6 ay
hapis ile "kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezalarını ise
bozmuştu. Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın
mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 7 Şubat'a
ertelendi.

Basın Açıklamasına Açılan Dava

36 saatlik nöbetin ardından trafik kazasında
yaşamını yitiren doktorla ilgili yaptıkları

açıklamada gözaltına alınan Van-Hakkari Tabip
Odası eski Başkanı Hüseyin Yaviç ve TİHV Van
Temsilcisi Sevim Çiçek'in "2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet"

suçlamasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 26

Ocak’ta görülecek.

Halkevi Üyelerine Açılan Dava

Halkevleri’nin “Güvenceli çalışmak, insanca
yaşamak istiyoruz” kampanyası kapsamında 24

Ekim 2020’de Ankara’da yaptığı eylemde
gözaltına alınan 24 kişinin “2911 Sayılı

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 9

Ocak’ta görülecek.



Metin Cihan Davası

30 Nisan 2020 tarihli sosyal medya paylaşımı
nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı
Berat Albayrak’a “hakaret etmek” ile suçlanan
gazeteci Metin Cihan’ın yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 36. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Cihan’ın yine Albayrak’la
ilgili attığı bir tweet nedeniyle hakkında açılan

dava dosyası mevcut dosyayla birleştirilirken bir
sonraki duruşma 31 Ocak’ta görülecek.

Metin Cihan Davası

TÜGVA ile ilgili sızdırılan ve vakfın karıştığı
çeşitli yolsuzlukları gösteren belgeleri açıkladığı

sosyal medya paylaşımları nedeniyle “kişisel
verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve

yaymak” ile suçlanan gazeteci Metin Cihan ve
haber kaynağının yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 22. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 14
Aralık’ta görülecek.

İHD Şube Eş Başkanına Açılan Dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Eş
Başkanı Fatin Kanat hakkında, derneğin yaptığı
basın açıklamaları gerekçe gösterilerek “örgüt

propagandası” iddiasıyla açılan dava…

Mahkeme: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki

mütalaasını sunan savcı, Kanat'ın
cezalandırılmasını istedi. Duruşma 8 Aralık'a

ertelendi.

Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmenleri
Davası

Haklarındaki beraat kararları istinaftan dönen
Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmenleri
Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve

Ahmet Nesin’in yeniden yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 1

Şubat’ta görülecek.

Boğaziçi Protestosuna Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektör
protestoları kapsamında 22 Ekim 2021 tarihinde

kampüs içerisinde açılan çadıra polisin
müdahalesi sonucu gözaltına alınan 45

öğrencinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 27. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Dava, 26 öğrenciye aynı
suçlamayla açılan bir başka dava dosyasıyla

birleştirildi. Sanık sayısının 71’e çıktığı davanın
bir sonraki duruşması 31 Mart’ta görülecek.

Can Ataklı Davası

Tele1 kanalında 21 Mayıs 2021 tarihinde
yayınlanan “Gün Başlıyor” adlı programında,
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyareti

sırasında çıkan olaylar hakkındaki yorumu
nedeniyle "halkın bir kesimini alenen
aşağılamak” ile suçlanan gazeteci Can

Ataklı’nın yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 16. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 10
Kasım’da görülecek.

DİAYDER Davası

Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Din Alimleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) üye ve yöneticilerinin "örgüt üyeliği" ve "örgüte yardım"

suçlamalarıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dosya kapsamında tutuklu yargılanan Dernek Başkanı Ekrem Baran’ın tahliye

talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ocak’a erteledi.



GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

İstanbul Sözleşmesi Eylemine Açılan Dava

İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için Temmuz
2020’de İstanbul Aile ve Çalışma Sosyal

Hizmetler Müdürlüğü’ne “Artık Yeter, Kadınlar
Yaşam Güvencesi İstiyor” yazılı pankartı

astıkları için gözaltına alınan 7 kişinin “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet”, “görevi yaptırmamak
için direnmek”, “kamu kurumunun faaliyetlerini

engellemek” ve “kamu malına zarar vermek”
suçlamalarıyla yargılandıkları dava…

25 Ekim Salı, İstanbul 23. Asliye Ceza
Mahkemesi

Açlık Grevleriyle İlgili Eyleme Açılan Dava

Cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili Mayıs
2019’da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi

önünde yapılan eylemde gözaltına alınan 11
Barış Annesi ile gazeteciler İrfan Tunççelik ve
Ümit Turhan Coşkun’un “2911 Sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
ve “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına
suç işlemek” iddiasıyla  yargılandıkları dava…

25 Ekim Salı, İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kurucu
Başkanı’na Açılan Dava

Tokat’taki Keçeci Baba Dergahı’nın camiye
çevrilmesi üzerine kaleme aldığı “İmamınızı da
alıp gidin” başlıklı yazısı nedeniyle “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmek” ile suçlanan Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği Kurucu Başkanı

Murtaza Demir’in yargılandığı dava...

25 Ekim Salı,  İstanbul 9. Asliye Ceza
Mahkemesi

Elvan Ailesine Açılan Dava

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz
fişeğiyle hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkin
Elvan’ın annesi ve babası hakkında çocuklarının
ölümüyle ilgili açılan davanın ardından Adliye

önünde yaptıkları açıklamalar nedeniyle
"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan

dava…

25 Ekim Salı,  İstanbul 43. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında katıldığı panel ve
etkinlikler nedeniyle “örgüt üyeliği” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla açılan dava..

25 Ekim Salı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi

İnci Aydın Davası

Korgeneral Musa Çitil’in  şikayeti üzerine
“terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek”le suçlanan gazeteci İnci Aydın’ın

yargılandığı dava

25 Ekim Salı, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Rozerin Gültekin Davası

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride
karşı yapılan "Gemlik Yürüyüşü"nü takip

ederken gözaltına alınan JinNews muhabiri
Rozerin Gültekin hakkında “2911 sayılı kanuna
aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme,

yönetme, bunların hareketlerine katılma”
iddiasıyla açılan dava...

25 Ekim Salı, İzmir Seferihisar Asliye Ceza
Mahkemesi

İsmail Saymaz Davası

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, bir savcının
Kayseri’de hastane basmasıyla ilgili yazısı
nedeniyle  “kişisel verileri ele geçirmek”

iddiasıyla yargılandığı dava…

25 Ekim Salı, Niğde 2. Asliye Mahkemesi



Ramazan Ölçen Davası

KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin
İmtiyaz Sahibi Ramazan Ölçen’in “örgüt üyesi

olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava…

26 Ekim Çarşamba, Diyarbakır 11. Ağır
Ceza Mahkemesi

Metin Yoksu Davası

Gazeteci Metin Yoksu hakkında sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek  “örgüt

propagandası” suçlamasıyla açılan dava…

26 Ekim Çarşamba, İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası

2017 yılındaki referandumu eleştiren sosyal
medya paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve

düşmanlığa tahrik etmek"le suçlanan sanatçı
Ferhat Tunç’un yargılandığı dava...

26 Ekim Çarşamba, Büyükçekmece 4. Asliye
Ceza Mahkemesi

İsmail Arı Davası

BirGün gazetesinde 6 Ekim 2020 tarihinde
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...

27 Ekim Perşembe, İstanbul 58. Asliye Ceza
Mahkemesi

Sibel Hürtaş Davası

Baro başkanlarının Çoklu Baro Yasası’nı
protesto etmek için Meclis bahçesindeki

eylemini takip etmesi engellenip darp edilerek
gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş hakkında
polislerin şikayeti üzerine “görevi yaptırmamak

için direnme” suçlamasıyla açılan dava...

27 Ekim Perşembe, Ankara 37. Asliye Ceza
Mahkemesi

“Hasta Tutsaklara Özgürlük” Eylemine
Açılan Dava

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından 3
Şubat 2022 tarihinde Yenibosna Adli Tıp
Kurumu önünde gerçekleştirilmek istenen

“Hasta Tutsaklara Özgürlük” nöbetine yapılan
polis müdahalesinde gözaltına alınan 16 kişinin

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

yargılandığı dava...

27 Ekim Perşembe, İstanbul Bakırköy 51.
Asliye Ceza Mahkemesi

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi Davası

KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi
gazetesinde 21 Ekim – 1 Kasım 2016 tarihleri

arasında yayımlanan haber ve köşe yazıları
gerekçe gösterilerek Ceza Kanunu’nun 301.

maddesinde yer alan “devleti aşağılamak” suçu
kapsamında yargılanan gazeteciler Aziz Oruç ile

Ersin Çaksu hakkında açılan dava…

27 Ekim Perşembe,İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Meral Danış Beştaş Davası

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın
“örgüt üyeliği”, “halkı kanuna aykırı toplantı ve
gösteri yürüyüşüne kışkırtmak”, “kanuna aykırı

toplantı ve yürüyüşlere katılmak” ve “suç
işlemeye alenen tahrik” iddialarıyla yargılandığı

dava…

27 Ekim Perşembe, Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

Habere Açılan Dava

Gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan'ın
DİAYDER iddianamesini haberleştirdikleri için

Özgür Gündem Davası

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın
Yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci



“terörle mücadelede görev almış görevlilerin
kimliğini açıkladıkları ve hedef gösterdikleri”

iddiasıyla açılan dava...

27 Ekim Perşembe, İstanbul 34. Ağır Ceza
Mahkemesi

Can Dündar ile gazetenin eski Yazı İşleri
Müdürü İnan Kızılkaya'nın "kamu görevlisine

hakaret"ten yargılandıkları dava…

27 Ekim Perşembe, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Cem Bahtiyar Davası

Gazeteci Cem Bahtiyar’ın sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt

propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava…

27 Ekim Perşembe, Balıkesir 3. Ağır Ceza
Mahkemesi

Amedspor Taraftarlarına Açılan Dava

Diyarbakır'da 21 Kasım 2021'de oynanan bir
futbol karşılaşmasında İstiklal Marşı okunurken
ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle 8 Amedspor

taraftarına  “İstiklal Marşını alenen aşağılamak”
suçlamasıyla açılan dava...

28 Ekim Cuma, Diyarbakır 5. Asliye Ceza
Mahkemesi


