
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 43/22, 4 Kasım 2022)

Geçen hafta neler oldu?

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüne yönelik anayasa düzenlemesine ilişkin yine
LGBTİ+'ları hedef alarak; "Bu değişiklik önerisi ile bir yandan başörtüsüne anayasal
güvence kazandırırken diğer yandan da sapkın akımlar tarafından giderek daha da
tehdit edilen aile müessesesini korumayı hedefliyoruz" dedi.

● CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki metamfetamin kullanımında yaşanan artışa
dikkat çekti, iktidara “kara para” ve “uyuşturucu” suçlamasında bulunmasının
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’nun hedefi oldu.

● “Darbe” suçlamalarıyla 1 Kasım 2017’de tutuklanan iş insanı ve hak savunucusu
Osman Kavala, hakkındaki beraat kararlarına ve AİHM’nin ihlal kararlarına rağmen 5
yıldır özgürlüğünden mahrum bırakılmış durumda… Kavala yayımladığı mesajda
kendisi üzerinden bir kurgu yapıldığını belirterek, "Sanırım bu mantık dışı kurguya
inandırıcılık kazandırmak için benim cezaevinden çıkmamam gerekli görülüyor…
Yurttaşların keyfi biçimde cezaevine sokulmaları ile iş cinayetleri, maden faciaları
arasında ilişki olduğunu, bunların insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın
yaygınlaşmasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

● Katıldığı bir etkinlikte, “Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı
bütün düşünmemizi yok etmiştir" ifadelerini kullanan ve iktidarın küçük ortağı MHP
lideri Bahçeli’nin hedefi olan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün itibarıyla
Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim" ifadeleriyle istifa ettiğini
duyurdu. Grup Başkanvekilliği görevine Özlem Zengin atandı.

● Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile, son dönemde borsada
manipülasyon ve rüşvet iddialar ile gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu’nda üst
düzey görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı.

● Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre, cezaevinde bulunan gazetecilerin
sayısı 44’e yükseldi.

● RTÜK üyesi Okan Konuralp, "RTÜK, AK Parti’nin siyasi propagandası olarak
kurgulanmış bir tanıtım filminin tüm TV ve radyolarda 'ücretsiz ve zorunlu' olarak
yayınlatılması kararı aldı" dedi.

● bianet'in verilerine göre; erkekler Ekim’de en az 32 kadını ve 4 çocuğu öldürdü.
Ayrıca en az 14 kadının ölümü basına "şüpheli” ölüm olarak yansıdı. Detaylar…

● Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesi’nde 14 Ekim’de meydana
gelen patlamaya ilişkin hazırlanan ön bilirkişi raporunda gerekli önlemlerin
alınmadığı tespit edildi. Bilirkişi raporu ile, İletişim Başkanlığı ve TTK’nin
“dezenformasyon” dediği Sayıştay raporundaki benzerlik dikkat çekerken facianın
göz göre göre geldiği ortaya çıktı. 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili
olarak aralarında kurum yöneticilerinin de olduğu 8 kişi tutuklandı.

● Erdoğan, Mersin ve Sinop'ta açılması beklenen nükleer santrallere ek olarak üçüncü
bir santral için çalışma yapıldığını açıkladı.

https://bianet.org/1/20/269420-erkekler-ekim-de-32-kadini-oldurdu


● TÜİK’in hesaplamalarına göre yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 85,51 olarak
belirledi. Bağımsız hesaplama yapan ENAG ise yıllık artışın yüzde 185,34 olduğunu
açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise, kentteki tüketici fiyatları
geçen yıla göre yüzde 108,8 arttı. Enflasyon resmi olarak yüzde 85; ama devlet,
vergilerle harç ve cezaların belirlenmesinde kullandığı yeniden değerleme oranını
yüzde 122,93 olarak uygulanacak.

● Ülkelerin ekonomik durumu ile uygulanan politikaların başarısını ölçmek için
kullanılan yoksulluk ve işsizlik verileriyle oluşan Sefalet Endeksi'nde Türkiye dünya
birincisi oldu.

● AKP Pursaklar Belediyesi’nin Belediye Meclisi Toplantısı’nda AKP ve MHP’li
üyeler “bu kadarı da olmaz” dedirten bir karara imza attı; “toplum kurallarına aykırı
herhangi bir olumsuz duruma yol açmaması” için ağaç dallarının budanmasına karar
verildi.

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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

*****

2 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılında
“Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü”

olarak ilan edildi. Ondan önce, IFEX bünyesinde 23 Kasım tarihi Cezasızlıkla Mücadele
Günü olarak değerlendiriliyordu. 2016 yılında yayınlamaya başladığımız

“Türkiye’nin Cezasızlık Görünümü” bültenlerimizin sonuncusu, Kasım 2021-Kasım 2022
döneminde gündeme yansımış “cezasızlık pratiklerinin” yalnızca bir kısmını kapsıyor, ancak
ulaşabildiğimiz bilgileri. Biz yine de kapsamı “gazeteciler” ile sınırlı tutmadık, diğer suçlarla

ilgili cezasızlık örnekleriyle birlikte, bir bütün olarak ele aldık.

https://youtu.be/0VQDNi-tAyM
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.dusun-think.net/raporlar/33637/


9 gazeteci tutuklandı

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25
Ekim’de 6 ayrı ilde eş zamanlı olarak gözaltına
alınan ve emniyet görüntüleriyle de gözaltına
alınışları kriminalize edilen 11 gazeteciden 9’u
4 gün sonra (28 Ekim) çıkarıldıkları sulh ceza
hakimliğince tutuklandılar. Mezopotamya
Ajansı ve JINNEWS çalışanı olan gazeteciler,
haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek “silahlı terör örgütü üyeliği” ile
suçlanıyorlar.

Gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp’e
hapis cezası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Etkin
Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve
muhabir Pınar Gayıp’ı “terör örgütü
propagandası yapma” suçlamasıyla ayrı ayrı 2
yıl 13 ay 15 gün hapse mahkum etti. Şahin’e
ayrıca "Elinde bayrak olduğu" sosyal medya
paylaşımı gerekçe gösterilerek “propaganda”
suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verilirken

hükmün açıklanması geri bırakıldı. Gazeteciler "örgüt üyeliği" suçlamasından ise beraat
ettiler.

“Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla
yargılanan TMMOB yöneticisi beraat etti

2021 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde
sendika ve meslek odalarının düzenlediği bir
etkinlikteki konuşmasında Erdoğan’ın "Ben
Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) eş
başkanıyım" sözlerine atıf yaptığı için
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli İl
Temsilcisi Sema Olkun Kopal’ın Gebze 1.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.

“Sansür yasası”nın ilk hedefi CHP lideri
oldu

Yaklaşık iki hafta önce yasalaşan “sansür
yasası”nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen
yayma” suçu ve bu "suça" 3 yıla kadar hapis
cezası getiren 29. maddesi, ilk kez bir suç
duyurusunun gerekçesi oldu. Emniyet Genel
Müdürlüğü; metamfetamin bağımlılığını
gündeme getirerek, “cari açığı kapatma



kaygısıyla her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumulduğunu” söyleyerek iktidarı
eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen
yaymak” suçlamasıyla dava açılmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ayrıca
“hakaret”, “iftira”, “devleti aşağılama” suçlamalarıyla yargılanması da talep edildi.

Eylem yasakları: Valilik artık eylem
yasaklarına gerekçe bile göstermiyor!

Hakkari, Siirt ve Şırnak’ta valilikler basın
açıklaması, bildiri dağıtımı, konser ve benzeri,
her türlü eylem ve etkinliği yasakladı. Hakkari
ve Siirt’te 15 günlük süreyle ilan edilen
yasaklamalara “milli güvenlik ve kamu düzeni”
gerekçe gösterilirken, artık vaka-i adiye haline
gelen anayasaya aykırı bu yasaklara Şırnak

Valiliği gerekçe bile gösterme lüzumu görmedi. 5 günlük yasaklama kararıyla sadece eylem
ve etkinlikler değil aynı zamanda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak
üzere toplu veya münferit olarak şehre gelecek olan araç ve şahısların da kente girişleri
yasaklandı.

Kayyım belediyenin etkinliğine tepki
gösterenlere soruşturma

Yerine kayyım atanarak görevinden alınan
Cizre Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Zırığ,
HDP Cizre İlçe Eş Başkanı Zilan Ecevit ve
sokağa çıkma yasakları esnasında eşi Orhan
Tunç ile kayınbiraderi Mehmet Tunç'u
kaybeden Güler Tunç hakkında, kayyım
yönetimindeki belediyenin Şırnak’ın Cizre
ilçesinde düzenlediği “Cizre Müzik Festivali

By Mr. Dosso Dossi” adlı etkinliğe tepki gösterdikleri açıklamalar nedeniyle “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Söz konusu
etkinliğin Mem û Zîn Parkı’nda yapılması ve yapıldığı tarihin Cizre Belediyesi’ne kayyum
atamasının yıldönümüne denk getirilmesi ilçede tepkilere neden olarak ‘kültürel soykırım’
olarak tanımlanmıştı.

Kürtçe şarkı paylaşmaya 3 yıl hapis

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 22
Şubat’ta Ankara’da düzenlenen büyük
kongresine giderken, araçta söylenen şarkıları
sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan
yurttaş, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davada "ögüt propagandası
yapmak" suçlamasıyla 3 yıl hapse mahkum
edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hak ihlallerine karşı sergi düzenleyen
öğrencilere gözaltı

Bartın'da yaşanan maden katliamı, TTB
Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın
tutuklanması, gazetecilere yönelik saldırılar ve
sansür yasası gibi yaşanan hak ihlallerine
dikkat çekmek için İzmir Alsancak'ta resim
sergisi düzenleyen üniversite öğrencileri, polis
tarafından engellendi. Polis ablukasına alınan

öğrencilerden 20’si gözaltına alındı.

Öğretmenlerin yürüyüşüne polis engeli

İstanbul'da Öğretmenlik Meslek Yasası ile
kariyer basamakları sınavı başta olmak üzere
yaşadıkları mesleki sorunlara karşı bir günlük iş
bırakma eylemi yapan Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi
eğitimcilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
yürümesi polis tarafından engellendi. “Halay
çekilmesine zemin oluşturulması” gerekçesiyle

davulcu ve zurnacı ile birlikte bir eğitimci gözaltına alındı.

"Çocuk işçi protokolüne" karşı eylem
yapanlara gözaltı

A-101 zincir marketleri ile Milli Eğitim
Bakanlığı arasında imzalanan “öğrenci
çalıştırma protokolü”ne karşı "Çocuk işçi
protokolü iptal edilsin” diyerek İstanbul’da
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde
eylem yapan Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu (SGDF) üyesi 4 genç gözaltına

alındı.

İlkay Akkaya’nın bir konseri daha
yasaklandı

Sanatçı İlkay Akkaya'nın Bursa'da vereceği
konser, "kamu düzeni ve güvenliği"
gerekçesiyle Nilüfer Kaymakamlığı tarafından
yasaklandı. Sanatçının konserleri geçtiğimiz
haftalarda Adana Ceyhan Kaymakamlığı ve
Şanlıurfa Valiliği tarafından da yasaklanmıştı.



Vali, hakkındaki suç duyurusunu kendisi
inceledi, kendisi kapattı

Muğla Çevre Platformu’nun Akyaka’daki
çevreyolu projesinin “Kesin Korunacak Hassas
Alan” içerisinde yapılması nedeniyle hakkında
suç duyurusunda bulunduğu Muğla Valisi
Orhan Tavlı, kendisiyle ilgili şikayeti
inceleyerek, soruşturmaya yer olmadığına karar
verdi.

Avukat Aryen Turan gözaltına alındı

İzmir Barosu Genel Kurulu'nda Özgürlük için
Avukatlar Derneği (ÖHD) adına yaptığı
konuşmada "kimyasal silah" iddialarını
gündeme getiren ve İran'da ahlak polisi
tarafından katledilen Mahsa Amini’yi anarak
‘Jin Jiyan Azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük)
sloganı atan avukat Aryen Turan gözaltına
alındı. Konuşması nedeniyle hedef gösterilen
ve hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

tarafından soruşturma başlatılan Turan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Engin Özkoç hakkında fezleke
düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili sosyal medya
paylaşımı nedeniyle CHP Grup Başkanvekili
ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında
"kamu görevlisine görevinden dolayı alenen
hakaret" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke
düzenledi. Özkoç; “Karapara ve uyuşturucu

kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın
Soylu!” ifadelerini kullandığı 30 Ocak 2022 tarihli tweeti nedeniyle suçlanıyor.

AYM, ‘Kürdistan’ ifadesine verilen cezaya
dair başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların
Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili
Baydemir’e, Meclis kürsüsünde yaptığı
konuşmada geçen “Kürdistan” sözü nedeniyle
verilen iki gün Genel Kurul’dan çıkarma ve
para cezası nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal

edildiğine ilişkin yapılan başvuruyu kabul edilemez buldu.



AYM’nin Cizre bodrumları kararı: İhlal
yok!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Şırnak'ın Cizre
ilçesinde Aralık 2015-Mart 2016 arasında süren
sokağa çıkma yasaklarında hayatını
kaybedenlere dair "ihlal yok" yönündeki
kararın gerekçesini açıkladı. "Ölümcül güç
kullanımının mutlak zorunlu" olduğunu
savunan yüksek mahkeme, "hayatını
kaybedenlerin çatışmaya girdiğini ve sivil can
kaybının olmadığını" iddia etti.

HDP yöneticilerine açılan dava

Parti faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunan
İstanbul İl Örgütü yöneticisi Fener Günana ile
2 partilinin “örgüte üye olmak” suçlamasıyla
yargılandıkları davanın ilk duruşması İstanbul
26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, dosya kapsamında tutuklu
yargılanan iki sanığın tahliyesine karar vererek,
duruşmayı ise 28 Şubat’a erteledi.

Haftanın erişim engelleri

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni
Mehmet Soylu‘nun yönetiminde olduğu
Global/ Invamed firmasıyla ilgili iddiaları
Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara
Milletvekili Murat Emir’in konuyla ilgili
verdiği soru önergesiyle ilgili Yeşil Gazete’de
yayımlanan   "CHP'li Emir: Bakan Soylu'nun
kuzeni 15 liralık malzemeyi SGK'ya 1.000

liraya sattı" başlıklı haber, Ankara Batı 1. ve 2. Sulh Ceza Hakimliklerinin kararlarıyla
erişime engellendi. Meclis önergesine getirilen sansürün gerekçesinde, haberle “kişilik
haklarının ihlal edildiği” öne sürüldü. Ayrıca konuyla ilgili 12 haber daha Ankara Batı 2. Sulh
Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi.
- Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kimyasal silah
kullandığı iddialarının yer aldığı 22 haberi, Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine,
erişime engelledi. Hakimlik; söz konusu haberlerin TSK’ya yönelik asılsız isnatlarda
bulunduğunu, itibarını zedelediğini, ülkenin iç ve dış güvenliği ile ilgili gerçeğe aykırı haber
yayarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğunu öne sürdü.
- Aydın Nazilli Sulh Ceza Hakimliği, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı ve
Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın belediyede çalışan bir kadını darp etmesiyle
ilgili 2019 yılında yayımlanan haberlerin “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle, silinmesine
karar verdi.
- Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Türk Hava Yolları’nın (THY) eski Yönetim Kurulu
Başkanı İlker Aycı ve arkadaşı Giresunspor eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ hakkındaki



haberler, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği
kararıyla erişime engellendi. Benzer içerikteki haberler, geçtiğimiz Haziran ayında da
İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sansürlenmişti.
- Adana’da içerisinde uyuşturucuyla yakalanan ve iktidara yakınlığıyla bilinen medya
organlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hedef alınarak servis edilen şehirlerarası cenaze
nakil aracının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Albayrak ailesinin damadının
şirketine ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili haberler, Bakırköy 7. Sulh Ceza
Hakimliği’nin iki ayrı kararıyla erişime engellendi. Toplamda 148 haber ve içerik “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle sansürlendi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarının aldığı çeşitli ihaleler ve
bunlara erişimin engellenmesiyle ilgili 29'u haber toplamda 36 içerik, “kişilik hakları ihlali”
gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
- Erdoğan’ın çocuklarının yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
Vakfı’nın (TÜRGEV) eski başkanı Ahmet Ergün‘ün, Devlet Demiryolları (TCDD) eski
Genel Müdürü ve AKP Milletvekili Süleyman Karaman’a rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili
haberler, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
- Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu‘nun kardeşinin yaptırdığı
kaçak villayla ilgili haberler, Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Evrim Kepenek Davası

6 yaşındaki çocuğunu istismar ettiği için
tutuklanan, daha sonra da adli kontrol şartıyla
serbest bırakılan Refik Y. ile ilgili haberleri

nedeniyle “hakaret” ile suçlanan Bianet editörü
Evrim Kepenek’in yargılandığı dava…

Mahkeme: İzmir Selçuk Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 21
Şubat’ta görülecek.

Hüda Kaya Davası

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın
sosyal medya paylaşımları, katıldığı eylem ve
etkinlikler gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi

olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava..

Mahkeme: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, Kaya’nın
milletvekili olması dolayısıyla yapılan

yargılamayı durdurma talebini reddederek
duruşmayı 12 Ocak’a erteledi.

Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne Açılan
Kapatma Davası

2006 yılından bu yana Tarlabaşı sakinlerinin
sosyal, ekonomik sorunlarının çözümü için

çalışmalar yürüten ve bir süredir etnik
ayrımcılık ve homofobik nefret içeren karalama
kampanyalarının hedefi olan Tarlabaşı Toplum

Merkezi’ne “hukuka ve ahlaka aykırılık”
iddiasıyla açılan kapatma davası…

Canan Kaya Davası

Genel Yayın Yönetmeni olduğu Medya
Koridoru sitesinde 26 Kasım 2021 tarihinde

yazdığı “Demirören yolun sonuna yaklaşıyor:
Ziraat Bankası ‘kayyumları’ ne istedi?
Tarihleriyle açıklıyoruz!” başlıklı haber

nedeniyle gazeteci Canan Kaya’ya açılan
tazminat davası…

Mahkeme: İstanbul 18. Asliye Hukuk
Mahkemesi



Mahkeme: İstanbul 18. Asliye Hukuk
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Duruşma, dosyanın
bilirkişiden dönüşünün beklenmesi kararıyla 21

Şubat’a ertelendi.

Duruşma Sonucu: Dava dosyasının Hakimler
ve Savcılar Kurulu’nun kararı ile kurulan
İstanbul 39. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne

aktarılma kararı okundu. Bir sonraki duruşma 9
Şubat’a ertelendi.

KCK Basın Davası

46 gazeteci ve medya çalışanının yaptıkları
röportajlar, çektikleri fotoğraflar, takip ettikleri
basın açıklamaları, haber notları gibi gazetecilik

faaliyetleri delil olarak gösterilerek “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla 2012 yılından bu yana

yargılandıkları KCK Basın Davası…

Mahkeme: İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 16

Şubat’ta görülecek.

Zaman Gazetesi Davası

Zaman gazetesi davasında haklarında verilen
hükümler Yargıtay tarafından bozulan

Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve
Mehmet Özdemir’in yeniden yargılandıkları

dava...

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Avukatların mazeret

bildirerek katılmadığı duruşma, karar için 28
Kasım'a ertelendi.

  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…

Mahkeme: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 16

Kasım’da görülecek.

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör
atanmasıyla ilgili 3 Şubat 2021’de İzmir’de

düzenlenen protestoda gözaltına alınanlardan
6’sı hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “hakaret”

ve “görevi yaptırmamak için direnme”
suçlamalarıyla açılan dava…

Mahkeme: İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 13

Ocak’ta görülecek.

Selahattin Demirtaş Davası

2015 yılındaki bir açıklaması nedeniyle
dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na

“hakaret” ile suçlanan HDP’nin eski Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı

dava…

Mahkeme: İstanbul Küçükçekmece 23. Asliye
Ceza Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Duruşma, hakim izinli
olduğu için ertelendi.

Rüstem Batum Davası

10 Eylül 2015 tarihinde İMC TV’de yayınlanan
“Ayşegül Doğan ile Gündem Müzakere” adlı
programdaki konuşması gerekçe gösterilerek
“devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen

aşağılama” ile suçlanan gazeteci Rüstem
Batum’un yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 43. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Mahkeme, yurtdışında
yaşayan gazeteci hakkındaki yakalama kararının
infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı

27 Ocak’a erteledi.



GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

ÇHD Davası

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel
Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında
bulunduğu 3’ü tutuklu 22 avukatın, "terör

örgütüne üye olmak veya yönetmek"
suçlarından yargılandığı dava…

7 Kasım Pazartesi, İstanbul 18. Ağır Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Kayyım rektör protestoları nedeniyle “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet etmek” ve “görevi
yaptırmamak için direnmek” ile suçlanan 29

öğrencinin yargılandığı dava...

8 Kasım Salı, İstanbul 48. Asliye Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Şubat ayında Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi
Üniversitesi protestolarına destek eylemine
katılan 23 kişinin "2911 sayılı Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve
“görevi yaptırmamak için direnmek”

suçlamasıyla yargılandığı dava…

8 Kasım Salı, İstanbul 38. Anadolu Asliye
Ceza Mahkemesi

İhale Haberine Açılan Dava

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Bilal
Erdoğan’ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale
zengini” başlıklı haberler nedeniyle gazetenin

yöneticileri Serkan Ozan, Olcay Büyüktaş Akça,
Ozan Yurtoğlu ve muhabir Hazal Ocak hakkında

“hakaret” iddiasıyla açılan dava...

8 Kasım Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

ETHA Muhabirleri Davası

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri
İsminaz Temel ve Havva Cuştan, Ezilenlerin

Hukuk Bürosu (EHB) avukatları Sezin Uçar ile
Özlem Gümüştaş ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi

(ESP) üyelerinin de aralarında bulunduğu 23
kişinin “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

8 Kasım Salı, İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi

Velat Öztekin Davası

Gazeteci Velat Öztekinr’e sosyal medya
hesabından paylaştığı biri Carlos Latuff’a ait iki
karikatür nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”

suçlamasıyla açılan dava.

8 Kasım Salı, Diyarbakır 7. Asliye Ceza
Mahkemesi

Adalet Kaya Davası

Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya'nın
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegeliği

iddiası, başkanı olduğu derneğin bir
açıklamasına katılması ve sosyal medya

hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle
yargılandığı dava....

9 Kasım Çarşamba, Diyarbakır 11. Ağır Ceza
Mahkemesi

Ankara Barosu’na Açılan Dava

Cuma hutbesinde LGBTİ’leri hedef gösterip
nefret söyleminde bulunan, salgın hastalıkları

eşcinselliğe bağlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş’ı eleştiren Ankara Barosu yönetimi

hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı
hakaret” suçlamasıyla açılan dava...

9 Kasım Çarşamba, Ankara 16. Ağır Ceza
Mahkemesi

Sırrı Süreyya Önder Davası Can Ataklı 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...

9 Kasım Çarşamba, Diyarbakır 4. Asliye
Ceza Mahkemesi

Tele1 kanalında 21 Mayıs 2021 tarihinde
yayınlanan “Gün Başlıyor” adlı programında,

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize’de
yaptığı ziyaretler sırasında çıkan olaylar
hakkındaki yorumu nedeniyle "halkın bir
kesimini alenen aşağılamak” ile suçlanan

gazeteci Can Ataklı’nın yargılandığı dava...

10 Kasım Perşembe, İstanbul 16. Asliye Ceza
Mahkemesi

Rüstem Batum Davası

Gazeteci Rüstem Batum hakkında 2016 ve 2018
yıllarında yaptığı 20 Twitter paylaşımı nedeniyle

“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla açılan dava…

10 Kasım Perşembe, İstanbul 5. Asliye Ceza
Mahkemesi

Gazete Dağıtıcıları Davası

Özgürlükçü Demokrasi ve Azadiya Welat
gazetelerinin dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve

Ferhat Duman’ın “terör örgütüne bilerek ve
isteyerek yardım etmek” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

10 Kasım Perşembe, Van 5. Ağır Ceza
Mahkemesi

Ekrem İmamoğlu Davası

İptal edilen Mart 2019 yerel seçimleri ile ilgili
açıklamasıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

üyelerine “hakaret etmek” ile suçlanan İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem

İmamoğlu’nun yargılandığı dava...

11 Kasım Cuma, Anadolu 7. Asliye Ceza
Mahkemesi

HDP'li Kadınlara Açılan Dava

Katıldıkları etkinlik ve basın açıklamaları ile
medya organlarına verdikleri röportajlar

nedeniyle "örgüt üyeliği" ve "örgüt
propagandası" ile suçlanan Halkların

Demokratik Partisi (HDP) üyesi 11 kadının
yargılandıkları dava...

11 Kasım Cuma, Aydın 2. Ağır Ceza
Mahkemesi


