
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 46/22, 25 Kasım 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 24 kişi tutuklanırken

saldırıyla ilgili çelişkiler ve soru işaretleri cevaplanmak yerine her geçen gün daha da
arttı. Saldırıdan 6 gün sonra ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyi ve Irak
Kürdistan Bölgesine hava harekatı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece bir
hava harekâtıyla sınırlı kalması söz konusu değil”, "en kısa sürede tankımızla,
askerimizle birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız" dedi.

● Meclis’te görüşmeleri süren Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumlarının bütçesini
oluşturan “2023 yılı Savunma ve Güvenlik Bütçesi” 468.7 milyar TL olarak
öngörüldü. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek ‘savaş bütçesi’ olarak kayıtlara
geçti.

● Mısır’daki darbeyi 9 yıldır iç politika malzemesi olarak da kullanan Erdoğan, ‘‘zalim,
firavun, darbeci, katil’’ dediği Mısır lideri Sisi ile Katar’da samimi pozlar vererek
tokalaştı, gazetecilere “Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması
için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık” dedi. Erdoğan,
"Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşecek misiniz?" sorusuna da "Görüşme
olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız"
cevabını verdi.

● Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat girişi için Suudi Arabistan ile yürütülen
müzakerelerin son aşamaya geldiği açıklandı. Türkiye’nin Çin ile 6 milyar dolar,
Katar ile 15 milyar dolar, BAE ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar
dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyor. Öte yandan,
Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 9'a indirdi;
Aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajını verdi. Politika faizi 2 yıl sonra yeniden
tek haneye inmiş oldu.

● 2023 yılı için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artış oranını temsil eden Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlendi.
Tüketici enflasyonunun resmi olarak yüzde 83 olarak açıklandığı ülkede, devletin
enflasyonu yüzde 123 oldu.

● İçişleri Bakanlığı verilerine göre; bu yıl 19 konser ve festival “halk sağlığı, kamu
güvenliği ve kamuoyu tepkisi” gibi bahanelerle yasaklandı.

● Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin 5 yıl sonra açılan
davanın 6. duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davanın bir
sonraki duruşması, 8 ay sonra 5 Temmuz’da görülecek.

● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Haziran ayında Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “örgüt üyeliği”
iddiasıyla tutuklanan 9 gazetecinin yaşadığı ihlallerle ile ilgili bir rapor hazırladı.
Raporda, gazetecilere "Neden habere gittin?" diye sorulduğu aktarıldı; meslek
örgütlerine üyeliklerinin ve haber aktarımının suçlama konusu yapıldığı vurgulandı.
Detaylar…

https://www.mlsaturkey.com/wp-content/uploads/2022/11/Ankara-tutuklanan-gazeteciler-MLSA-raporu.pdf


● Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen akademisyen, yazar Necip
Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturma, cinayetten 20 yıl sonra tamamlandı.
Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanıklar arasında
Fethullah Gülen de yer aldı.

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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Şebnem Korur Fincancı için 7 yıl 6 aya
kadar hapis istendi

Türkiye’nin sınır ötesi askeri operasyonlarda
kimyasal silah kullandığı iddialarının ardından
bağımsız heyetlerin bölgede inceleme
yapmasının uluslararası sözleşmeler gereği
zorunlu olduğunu söylediği için iktidar
tarafından hedef gösterilmesinin ardından
tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla iddianame hazırlandı, 1 yıl 6
aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gazeteciler Çelik ve Yayla’nın
yargılanmasına başlandı

Van Çatak’ta işkence görüp askeri
helikopterden atılan 2 yurttaşın gözaltına
alınma kararı ile olayı ortaya çıkaran
gazetecilere gözaltı kararı veren savcının aynı
olduğunu “Gazetecilere gözaltının talimatını
aynı savcı verdi” başlıklı haberle duyuran
Mezopotamya Ajansı’nın yöneticisi Ferhat

Çelik ve haberi paylaşan gazeteci İdris Yayla hakkında açılan davanın ilk duruşması Van 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” ile suçlanan gazetecilerin yargılanmasına 31 Ocak’ta devam edilecek.

https://youtu.be/XbG4SRpA1Is
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


TCK 301’den yargılanan gazeteciler beraat
etti

Evrensel gazetesinde 15 Mart 2016’da
yayımlanan “Polis Nusaybin’de halkı taradı: 3
yaralı” başlıklı haber nedeniyle “devletin askeri
veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak”
(TCK 301. madde) ile suçlanan gazeteciler
Çağrı Sarı ve Arif Koşar’ın Yargıtay kararı

sonrası yeniden yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı. Dava kapsamında 2017 yılında
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5’er ay hapse mahkum edilen gazeteciler
hakkındaki karar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından beraat kararı verilmesi yönünde
bozulmuştu.

“Barınamıyoruz” eylemine açılan dava

Barınma sorununa dikkat çekmek için
geldikleri Ankara’da yapmak istedikleri
eylemin Valilik tarafından yasaklanmasıyla
darp edilerek gözaltına alınan 46 üniversite
öğrencisi ile gazeteciler Yağmur Kaya, Nebiye
Arı ve Hilal Işık’a açılan davanın ilk duruşması
Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde

görüldü. 49 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ile, 2
kişinin de ayrıca “zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ile
yargılanmasına 22 Mart’ta devam edilecek.

İstinaf mahkemesi sanatçı Yılmaz Çelik
hakkındaki beraat kararını bozdu

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, “örgüt
üyeliği ve örgüt propagandası” suçlamasıyla
tutuklanan ve yargılanıp beraat eden sanatçı
Yılmaz Çelik hakkındaki kararı bozdu. Dosya
kapsamında 2019 yılında Dersim’de verdiği
konser sonrası tutuklanan ve 3 ay sonra görülen
ilk duruşmada tahliye edilen sanatçının
yargılandığı dava, 1 Haziran 2021’de beraatle

sonuçlanmıştı. Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başlanan Çelik’in
duruşması, karar verilmek üzere 28 Şubat’a ertelendi.

Yargıtay “Büyükada” davasını esastan
bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, insan hakları
savunucularının mahkum edildiği ‘Büyükada
Davası’nda verilen hapis cezası kararlarını
bozdu. Yargıtay, Taner Kılıç ile ilgili “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 aylık hapis
cezasını “eksik araştırma” nedeniyle, “örgüte



yardım” suçundan; Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran hakkında verilen 2 yıl 1 aylık
hapis cezasını da “kanuna aykırılık” nedeniyle bozdu. Dosya, yeniden yargılama yapılması
için ilk derece mahkemesi olan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

Gazeteci Candemir sosyal medya paylaşımı
nedeniyle mahkemeye çıktı

Van Valisini eleştirdiği “Vanspor öldü. Şehrin
ekonomisi öldü. Sivil ve demokratik hayat
öldü. Yerel basın öldü. Belediyecilik öldü.
Geriye rüşvet, torpil, uyuşturucu, kumar, açlık,
sefalet kaldı…” şeklindeki Twitter paylaşımı
nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Oktay
Candemir mahkemeye çıktı. Dava kapsamında
“kamu görevlisine hakaret” ile suçlanan

gazetecinin yargılanmasına 17 Ocak’ta Van 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

Konuşması nedeniyle hedef alınan avukata
dava açıldı

Ekim ayında düzenlenen İzmir Barosu Olağan
Genel Kurulu'nda Özgürlük için Hukukçular
Derneği adına yaptığı konuşmada, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin sınır ötesi operasyonlarda
kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları
gündeme getiren ve konuşması nedeniyle hedef
gösterilerek gözaltına alınan avukat Aryen

Turan hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla dava açıldı. Avukatın yargılanmasına 16 Şubat’ta
İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Kanal İstanbul’a karşı yapılan eylemdeki
konuşmaya hapis cezası

Kanal İstanbul projesine karşı düzenlenen
eylemin engellenmesi üzerine yaptığı konuşma
nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ile
suçlanan Halkevleri MYK üyesi Rüya Kurtuluş
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada 1 yıl hapis cezasına mahkum
edildi. Kurtuluş’un “İstanbul halkının

çoğunluğu projeye karşı. Niye bu kadar sağırsınız, sağır sultan kendi iktidarı devam etsin”
sözleri cezaya gerekçe gösterildi.

Vicdani retçilere verilen cezalar

Askere gitmedikleri için haklarında dava açılan
vicdani retçiler Seyda Can Yılmaz ve Cemal
Karakuş, Ankara 52. ve Çorum 3. Asliye Ceza
Mahkemelerinde yargılandıkları davalarda 1’er
ay 7’şer gün hapse mahkum edildiler. Her iki



mahkeme de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Silikozisi anlatan belgeselin yönetmenine
"kabahat"ten ceza

Aydın Çine’de önlem alınmadan çalıştırıldıkları
için akciğer hastalığı silikozise yakalanan
işçileri anlatan "Vakti Gelince" isimli
belgeselini ücretsiz olarak bir köy kahvesinde
gösteren yönetmen Murat Yüksel’e gösterimin
“izinsiz” olduğu öne sürülerek Kabahatler
Kanunu çerçevesinde 581 TL idari para cezası
verildi.

Suruç Katliamı açıklamasına polis saldırısı;
19 gözaltı

Suruç Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anmak
için İstanbul'da yapılmak istenen açıklamaya
polis, Kadıköy Kaymakamlığı'nın TSK’nın Irak
ve Suriye’ye yönelik düzenlediği hava
operasyonu nedeniyle "toplantı ve gösteri
yapmayı yasakladığını" ileri sürerek saldırdı;
19 kişi gözaltına alındı.

TSK operasyonlarına karşı yapılan
açıklamalara polis saldırdı

TSK tarafından Suriye ve Irak topraklarına
düzenlenen hava operasyonuna karşı HDP’nin
çağrısıyla ülke genelinde protestolar
düzenlenirken; İstanbul, Ankara, İzmir,
Diyarbakır, Van, Adana ve Tunceli’de
açıklamalar valiliklerin yasaklama kararlarıyla
polis tarafından engellendi. İstanbul’un farklı

ilçelerinde yapılan açıklamalara yapılan müdahalelerde 52, Diyarbakır’da 47, Ankara’da da 9
kişi gözaltına alındı. Van’da açıklamayı takip eden gazetecilerden Yeni Yaşam muhabiri Şakir
Bedir gözaltına alınırken, Adana’da da polis Evrensel gazetesi muhabiri Volkan Pekal’ı darp
ve tehdit etti.

Eylem yasakları

TSK tarafından Suriye ve Irak’a düzenlenen
hava operasyonunun hemen ardından Van,
Diyarbakır, Urfa, Bitlis, Şırnak, Elazığ, Tunceli
Batman ve Bingöl’de toplantı, gösteri
yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtımı
gibi her türlü eylem ve etkinlik valilikler
tarafından yasaklandı. “Milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçe gösterilen yasak



kararı; Urfa, Bitlis, Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de 15 gün, Van’da 9 gün, Batman’da 8 gün,
Diyarbakır ve Şırnak’ta 7 gün sürecek.

İstinaf “Redhack Davası”nda cezaları
onayladı, beraat kararını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza
Dairesi, Redhack tarafından sızdırılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve eski
bakan Berat Albayrak’ın e-postaları ve
yazışmalarını haberleştirdikleri için mahkum
edilen gazeteciler Metin Yoksu, Tunca Öğreten,
Eray Saygın, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik’in

istinaf başvurusunu reddederken, gazeteci Derya Okatan hakkında verilen beraat kararını ise
bozdu, gazetecinin yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kaymakamlık’tan 25 Kasım'a yasak

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü Taksim Tünel'de
yapılacak eylem, İstanbul Beyoğlu
Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Kaymakamlık, kadınların şiddete karşı
yapacağı eylemin "bazı toplumsal duyarlılıklar
nedeniyle toplumda infial uyandırabileceğini,
toplumsal iç barışı tehdit edebileceğini,

provokatif amaçlı olaylara neden olacağını” öne sürdü.

Erdoğan’ın eski avukatı, hakkındaki
haberleri sansürletmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal, hakkındaki bazı haberlere
daha İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği
kararıyla erişim engeli getirildi. İnal, daha önce
de Ocak 2021-Ekim 2022 tarihleri arasında 5
ayrı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği
tarafından verilen 8 ayrı kararla hakkındaki

yüzlerce haberi sansürletmişti.

Bakanlık önce haberleri, sonra da internet
sitesini sansürletti

Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki gelişmeler ve
eğitimcileri ilgilendiren haberlere yer veren
mebpersonel.com haber sitesinde yayımlanan
ve çeşitli usulsüzlük iddialarını içeren 31 haber,
bakanlığın talebi üzerine, Ankara 2. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişime engellendi.
Bununla da yetinmeyen bakanlığın başvurusu



üzerine, bir hafta sonra aynı hakimlik kararıyla internet sitesinin tamamına erişim yasağı
getirildi.

Cezaevindeki işkenceyle ilgili haberlere
erişim engeli

Adana Pozantı Çocuk Cezaevi’nde çocuklara
işkence ve tecavüz edilmesiyle ilgili haberler
ve sosyal medya içeriklerine, dönemin Cezaevi
2. Müdürü Alper Şirin’in “unutulma hakkı”
iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine erişim engeli
getirildi. Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği,
söz konusu haberlerin “bir öneminin

kalmadığını ve artık kamuoyunu ilgilendirmediğini” öne sürdü.

Habere erişim engeli duyurusuna da erişim
engeli

Mafya lideri Sedat Peker'in iddialarıyla
gündeme gelen Paramount Hotel ile ilgili
haberlere erişim engeli getirilmesini duyuran
İfade Özgürlüğü Derneği'nin haberine İstanbul
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla
erişim engeli getirildi. Aynı kararlarla
Türkiye’deki internet sansürünü raporlayan

derneğin duyurusunun yanında, çok sayıda haber ve sosyal medya içeriği de sansürlendi ve
silinmelerine hükmedildi.

Rewşan Çaliker’in konserine engel

Kadın Zamanı Derneği’nin 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü kapsamında düzenlediği ve Kürt
müzisyen Rewşan Çaliker’in sahne alacağı
konser, İstanbul Şişli Kaymakamlığı tarafından
“güvenlik” gerekçesiyle engellendi.

Gazeteci Mehmet Selçuk Ada hakkında
açılan soruşturma

Gazeteci Mehmet Selçuk Ada hakkında,
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen
bombalı saldırı sonrasında yaptığı “Seçim
kampanyası başlattılar” şeklindeki Twitter
paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” iddiasıyla soruşturma
açıldı.



Disney’den yeni animasyon filmine sansür

Disney, eşcinsel bir karakter nedeniyle “sansür
talep edileceği düşünülen” aralarında
Türkiye’nin de olduğu 15’ten fazla ülkede yeni
animasyon filmi 'Strange World'u daha
yayınlanmadan gösterimden kaldırdı.

Mersin'de Alevi yurttaşların evleri
işaretlendi

Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Batıkent
mahallesinde Alevi ailelerin yaşadığı
dairelerin kapısına çarpı işareti konuldu. Olayla
ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği, olayın
‘herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını’
söyleyerek, ırkçı saldırıyı “komşular arası park
anlaşmazlığı” olduğunu iddia etti. Öte yandan

konuyu Meclis gündemine taşıyan HDP’li Milletvekili Ali Kenanoğlu, son 10 yılda Alevilere
yönelik tehdit ve saldırı içeren 42 vaka gerçekleştiğini ve bu olayların akıbetinin
açıklanmadığını vurguladı; yetkililerin etkin bir çalışma yürütmemesinden dolayı saldırıların
arttığını ve bu durumun Alevilere düşmanlık besleyenlere cesaret verdiğini belirtti.

25 Kasım çalışmalarına polis müdahalesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü öncesinde
İstanbul Kadıköy'deki Kaktüs Genç Kadın
Derneği’nde düzenlenen etkinlik, polis
tarafından basıldı. Aralarında Ezilenlerin
Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı
Özlem Gümüştaş ve etkinliği takip eden Etkin
Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Elif

Bayburt’un da bulunduğu 11 kadın gözaltına alındı. Öte yandan, İstanbul Beşiktaş’ta 25
Kasım’a çağrı eylemi yapan Sosyalist Kadın Hareketi üyesi 4 kadın gözaltına alındı. İstanbul
Avcılar'da da 25 Kasım'a çağrı için bildiri dağıtan 8 kadın gözaltına alındı.

AYM’den ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK ile
memuriyetten ihraç edilen Veli Saçılık’ın
2018'de Ankara'da katıldığı basın
açıklamasında darp edilerek gözaltına
alınmasıyla ilgili başvurusunda “toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının" ve
haklarında takipsizlik kararı verilen polislerle
ilgili etkin bir soruşturma yürütülmemesi

nedeniyle de “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının" ihlal edildiğine karar



verdi. AYM, Saçılık’a 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine ve "ihlalin sonuçlarının
ortadan kaldırılması için polisler hakkında yeniden soruşturma açılmasına” hükmetti.

Valilikten “İstiklal Caddesi” yasakları

İstanbul Valiliği, İstiklal Caddesi’ndeki
bombalı saldırıyı gerekçe göstererek yeni
yasaklar getirdi. Caddede sokak müzisyenliği,
performans gösterileri, stant, sergi açmak,
sosyal-kültürel etkinlikler “güvenlik”
gerekçesiyle yasaklandı.

KHK ile ihraç edilen eğitimcinin sendika
yöneticiliği suç sayıldı!

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç
edilen ve OHAL Komisyonu tarafından işe iade
talebi reddedilen eğitimci Şerif Demirel’in
idare mahkemesine yaptığı başvuru da
reddedildi. Mahkeme kararında Demirel’in ve
eşinin Eğitim-Sen yöneticiliği yapması,

sendikanın eylemlerine katılması ve kardeşinin “Barış İçin Akademisyenler” bildirisi
imzacısı olması gerekçe gösterildi.

Polis şiddetine ‘orantılı güç’ kılıfı!

HDP’li belediyelere kayyımlara karşı 21
Ağustos 2019'da Van'da gerçekleşen protesto
eylemleri sırasında bir kıraathanede şizofreni
hastası Fırat Koç’u kask, cop ve tekmelerle
darp eden polisler hakkında açılan soruşturma,
takipsizlikle sonuçlandı. Van Cumhuriyet
Başsavcılığı, polis şiddetinin “orantılı güç"

olduğunu savundu.

Garibe Gezer'in ölümüne takipsizlik kararı

Kandıra Cezaevi'nde gardiyanlardan gördüğü
sistematik psikolojik, fiziksel ve cinsel işkence
nedeniyle intihara sürüklenen Garibe Gezer'in
ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada
takipsizlik kararı verildi. Avukat Eren Keskin,
Gezer'in cezaevinde yaşadığı işkence
görüntülerini basınla paylaştı, ve bunlara
rağmen “delil yok” denilerek takipsizlik kararı
verilmesine tepki gösterdi.



Akşener'e çiçek veren öğretmene
soruşturma

Temmuz ayında Giresun’da miting düzenleyen
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çiçek
veren eğitimci hakkında siyasi faaliyetlere
katıldığı gerekçesiyle idari soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında, 21 yıllık eğitimci
Mustafa Dizdar’a maaşının yarısının kesilmesi
cezası veren Giresun İl Milli Eğitim

Müdürlüğü, ayrıca eğitimciyi görev yerine 65 kilometre uzakta olan Güce ilçesindeki bir
okula tayin etti.

Akbelen Davası

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı ve
çevresindeki zeytinliklerin kömür madenine

dönüşmesini engellemek için nöbet tutan
çevrecilerden ikisi hakkında “jandarmaya

mukavemet ettikleri” gerekçesiyle açılan dava…

Mahkeme: Muğla Milas 3. Asliye Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki

duruşması 2 Şubat’ta görülecek.

Cengiz Çandar Davası

Gazeteci Cengiz Çandar’ın 30 Mayıs 2017
tarihli Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek

aktivist Kemal Işıktaş ile birlikte “suçu ve
suçluyu övmek” iddiasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 30. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Yurtdışında yaşayan
gazetecinin dava dosyası ayrıldı. Işıktaş’ın

yargılanmasına 13 Aralık’ta devam edilecek.

Mimarlar Odası Yöneticilerine 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: Esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcılık mimarlar hakkında hapis cezası

istedi. Bir sonraki duruşma 13 Ocak’ta
görülecek.

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…

Mahkeme: İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Savcılık, öğrenciler
hakkında 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istedi.
Bir sonraki duruşması 29 Aralık’ta görülecek.



Cihan Ölmez Davası

2015 yılında Cizre’de uygulanan sokağa çıkma
yasağı sırasında yaşananlarla ilgili çeşitli basın
kuruluşlarına verdiği demeçleri sosyal medya
üzerinden paylaştığı için “örgüt propagandası”

ile suçlanan gazeteci Cihan Ölmez’in
yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki

duruşması  2 Mayıs’ta görülecek.

Özgür Gündem Davası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde farklı
tarihlerden yayımlanan haberler gerekçe

gösterilerek gazetenin Genel Yayın
Yönetmenleri Hüseyin Aykol ve Zana Kaya ile

gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan
Kızılkaya ve Kürt siyasetçi Hatip Dicle’nin

yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki

duruşması 14 Mart’ta görülecek.

BULGBTİ+ Kulübü Davası

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları
Kulübü üyelerine gönderdiği e-postada "İstiklal

Marşı" sözlerini lubunca ifadelerle
değiştirdikleri gerekçesiyle "İstiklal Marşını
alenen aşağılamak" ile suçlanan 2 üniversite

öğrencisinin yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 29
Mart’ta görülecek.

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: Mahkumiyet kararında
hukuka aykırılık bulunmadığını iddia eden

savcı, gazetecinin istinaf başvurusunun reddini
istedi. Duruşma 1 Şubat’a ertelendi.

Tecrit Protestosuna Açılan Dava

PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride
karşı 2019 yılında İstanbul’da düzenlenen

eylemde gözaltına alınan 9 kişi ve eylemi takip
eden gazeteci Zeynep Kuray’ın “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet” iddiasıyla yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 39. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki
duruşması 9 Şubat’ta görülecek.

Havalimanı İşçilerine Açılan Dava

2018 yılında İstanbul Havalimanı inşaatındaki
kötü çalışma koşullarını protesto eylemine

katılan ve aralarında sendika yöneticilerinin de
olduğu 61 işçinin “2911 sayılı Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
iddiasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye
Ceza Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki
duruşması 6 Nisan’da görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

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...

Broşür Dağıtımına Açılan Dava

CHP'nin hazırladığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı
broşürü dağıttıkları için “Cumhurbaşkanına

hakaret” ile suçlanan CHP Çorum İl Başkanı,
Merkez İlçe Başkanı ve İl Kadın Kolları

Başkanı’nın yargılandıkları dava…



28 Kasım Pazartesi, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

29 Kasım Salı, Çorum 1. Asliye Ceza
Mahkemesi

ViceNews Muhabirleri Davası

ViceNews muhabirleri Jake Hanrahan ve Philip
Pendlebury ile Mohammed Ismael Rasool'un,

"terörizmin finansmanının önlenmesi
hakkındaki kanuna muhalefet", "terör örgütüne
bilerek isteyerek yardımda bulunmak suretiyle

üye olmak", "örgüt propagandası"
suçlamalarıyla yargılandıkları dava…

29 Kasım Salı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

Sezgin Kartal Davası

Fuat 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 Uğur’un şikayeti

üzerine “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile
hakaret” ile suçlanan gazeteci Sezgin Kartal’ın

yargılandığı dava...

29 Kasım Salı, İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Şerife Oruç Davası

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Şerife Oruç’un “örgüt üyeliği”

suçlaması ile yargılandığı dava…

29 Kasım Salı, Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

“Gülen Cemaati Medya Davası”

Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi
Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık,
Yakup Çetin, Yetkin Yıldız'ın “örgüte yardım”,
“Cumhurbaşkanına hakaret”, “Devletin kurum

ve organlarını aşağılama” suçlamalarıyla
yeniden yargılandıkları dava…

29 Kasım Salı, İstanbul 25. Ağır Ceza
Mahkemesi

Engin Eren Davası

Çatışmaların son bulması için 2015’te
Batman’da 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...

30 Kasım Çarşamba, Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

Charlie Hebdo Davası

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karikatürünün yer
aldığı 28 Ekim 2020 tarihli sayısı nedeniyle

derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac,
Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın
Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist

Alice Petit’in “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla yargılandıkları dava…

1 Aralık Perşembe, Ankara 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Zübeyde Sarı Davası

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ile

suçlanan gazeteci Zübeyde Sarı’nın yargılandığı
dava…

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,



1 Aralık Perşembe, İstanbul Bakırköy 24.
Asliye Ceza Mahkemesi

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

1 Aralık Perşembe, İzmir Seferihisar Asliye
Ceza Mahkemesi

Ankara Gezi Davası

Ankara’daki Gezi eylemlerine ilişkin  26 kişinin
2016 yılından bu yana yargılandıkları dava…

1 Aralık Perşembe, Ankara 14. Ağır Ceza
Mahkemesi

Şala Açılan Dava

Newroz kutlamasında sarı, kırmızı ve yeşil
renkli şal taktığı için  "örgüt propagandası

yapmak" ile suçlanan Şahide Orman Özek’in
yargılandığı dava…

1 Aralık Perşembe, Hatay 3. Ağır Ceza
Mahkemesi

İlyas Salman Davası

Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödüllerini
eleştirdiği röportajını sosyal medya üzerinden
paylaşan oyuncu İlyas Salman’ın “devleti ve

milleti aşağılamak” (TCK 301. madde)
suçlamasıyla yargılandığı dava…

1 Aralık Perşembe, İstanbul Anadolu 54.
Asliye Ceza Mahkemesi

Gökhan Yavuzel Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik” ile suçlanan yazar

Gökhan Yavuzel’in yargılandığı dava...

1 Aralık Perşembe, Ankara 7. Asliye Ceza
Mahkemesi


