
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 47/22, 2 Aralık 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● 6 muhalefet partisi, 84 madde ve 9 başlıktan oluşan anayasa değişikliği önerisini

“Şimdi demokrasi zamanı” sloganıyla kamuoyuna açıklandı. Kuvvetler ayrılığının
vurgulandığı taslakta, sembolik yetkiler sahibi olması öngörülen Cumhurbaşkanı yedi
yıllığına halk tarafından seçilecek, partisiyle ilişkisi seçimle beraber sona erecek.
Detaylar…

● HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6 muhalefet partisinin anayasa değişikliği
önerisini “demokrasi için eksik ve zayıf” olarak değerlendirdi, "İçinde olumlu pek çok
madde var; ancak bir tür tamirat programı ortaya koyuyor bu öneri… Geçmişi, belli
düzenlemelerle geleceğin vaadi olarak sunmak bir çıkış değildir" dedi.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, homofobik nefret içeren açıklamalarına bu hafta da bir
yenisini ekledi; İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki konuşmasında, "Küresel bir dikta aracı
hâlini alan LGBT dayatması hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı
amaçlayan bir diğer tehdittir" dedi.

● Erdoğan, 'dezenformasyonla mücadele' iddiasıyla hazırlanan sansür yasasını,
“halkımızın haber alma hakkını garantiye aldık” diyerek savundu. Gazetecilerin
haberden çok, haklarında açılan soruşturmalar ve davalar nedeniyle adliyede mesai
yaptığı, binlerce haberin sansürlendiği Türkiye’de, Medya ve Hukuk Çalışmaları
Derneği’nin (MLSA) verilerine göre en az 64 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde
tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyor.

● İktidarın dış politikadaki u dönüşlerinden bir diğeri bu hafta yaşandı. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, kısa bir süre önceye kadar “15 Temmuz darbesinin faili” olduğunu
söylediği Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti, iki ülkenin güvenlik alanında ortak
çalışmalar yapacağını aktardı. Buna göre, iki ülkenin bakanlıkları “Ortak Stratejik
Güvenlik Diyaloğu” mekanizması kuracak.

● Adalet Bakanlığı 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi daha TBMM’ye sunulmak
üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi. 53'ü HDP'li 32 milletvekili hakkındaki
fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da
"Cumhurbaşkanına hakaretten" bir dosyası bulunuyor.

● BM raportörleri, Osman Kavala'nın tutukluluğu ve ilgili yargı süreçlerine ilişkin
hükümete yazdıkları yazıyı ve hükümetin verdiği yanıtı paylaştı. AİHM'in Kavala
kararının Türkiye'deki tüm mahkemeler için bağlayıcı olduğunu vurgulayan
raportörler, “Ankara’dan verilen yanıtta ne yazık ki dile getirilen endişelere
değinilmedi" dedi.

● 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde erkek şiddetine
karşı sokağa çıkan kadınlar, polis şiddetiyle karşılaştı. İstanbul’un 2 ilçesi ve 3 ilde
eylemler mülki idare tarafından yasaklandı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın verilerine
göre en az  380 kişi gözaltına alındı. Detaylar bültende…

https://ankahaber.net/haber/detay/iste_alti_siyasi_partinin_guclendirilmis_parlamenter_sistem_anayasa_degisikligi_onerisinin_tam_metni_113167?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%F0%9F%92%8A+Bir+varm%C4%B1%C5%9F+bir+yoksulmu%C5%9F


● Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesinin üzerinden yedi yıl geçti.
İnsan hakları ve hukuk alanındaki çalışmaları nedeniyle hedef haline getirilen Elçi’nin
gerçek katilleri halen bulunmadı, hala tek bir kişi cezalandırılmadı.

● Taksim’de 6 kişinin öldüğü saldırı sonrası Türkiye genelinde uygulanan bant daraltma
uygulamasının dayanağının 2016’daki darbe girişiminin ardından 15 Ağustos’ta
çıkarılan 671 sayılı OHAL KHK’sıyla getirilen düzenleme olduğu ortaya çıktı.

● Bulgaristan yargısı, akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastinin firari
şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini ‘insan haklarına
uygun ve adil biçimde yargılanmayabileceği’ gerekçesiyle reddetti.

● TBMM’deki Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Grup
Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan döneminde “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla
44 bin 675 dava açıldığını kaydetti.

● HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’nun paylaştığı verilere göre, son bir yılda
hapishanelerde en az 73 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 34’ünün
“intihar ettiği” iddia edildi, 39’u ise hasta mahpus.

● Temmuz ayında Onur Yürüyüşünü “genel ahlaka aykırı” diyerek yasaklayan Eskişehir
Valiliği, yasağı “aileyi korumak görevimiz” diyerek savundu.

● Resmi verilere göre Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 421.7 artan
dış ticaret açığı, yılın ilk 10 ayında 91 milyar doları aştı.

● Türk-İş’in hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 786,
yoksulluk sınırı ise 25 bin 364 liraya yükseldi. Sendikanın verilerine göre, gıda
enflasyonu yıllık yüzde 137.38’e ulaştı.

● Madeni 1 TL’nin üretim maliyetinin 3 TL olduğuna dair iddialar ardından açıklama
yapan Darphane, “1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve
gerçek dışıdır” dedi. Ancak açıklamada, 1 TL’nin üretim maliyetine ilişkin bilgi
verilmedi.

● YÖK raporuna göre Boğaziçi Üniversitesi, global ölçekteki değerlendirme
parametrelerinde geriledi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 29 bölüm ve 3 enstitüyü içeren
tüm akademik birimlerdeki öğretim üyeleri ortak bir açıklama yaparak üniversite
bünyesindeki akademisyenlerin görev yapmasının kayyım Rektör Naci İnci yönetimi
tarafından engellendiğini duyurdu.

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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

https://youtu.be/qdlOv7PF6hs
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


25 Kasım eylemlerinde kadınlara polis
şiddeti

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın
örgütlerinin çağrısıyla ülkenin dört bir yanında
biraraya gelen ve şiddetin son bulmasını
isteyen kadınlar, polis şiddetiyle karşılaştı.
İstanbul’da Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından
“iç barışı tehdit edebileceği ve kamu düzenini
bozabileceği” gerekçesiyle yasaklanan eylem
öncesi Taksim ve çevresi ablukaya alındı, en az

216 kadın gözaltına alındı. Kadınlar gözaltına alınırken olduğu gibi polis araçlarında,
hastanede ve karakolda da şiddete uğradı. 2 gün sonra Kadıköy’de bir araya gelen kadınların
eylemi bu sefer de Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. İki farklı açıklamada en az
140 kadın darp edilerek gözaltına alındı. Öte yandan, eylemlerde gözaltına alınanlar arasında
bulunan mülteci kadınlar sınırdışı edilme tehdidiyle karşı karşıya bırakıldı. Ankara’daki
açıklamada 7 kadın Kürtçe döviz taşıdıkları gerekçe gösterilerek gözaltına alınırken, İzmir’de
Karaburun Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte bir kadın tarafından taşınılan,
kadının bir erkeği parmağıyla ezdiği karikatürize edilen döviz, Cumhurbaşkanına hakaret
sayıldı. Dövizi taşıyan kadın, eylem sonrasında gözaltına alındı. Eylemlere Hakkari, Şırnak,
Van, Ağrı ve Erzurum’da da polis saldırdı, çok sayıda kadın darp edilerek gözaltına alındı.

Fincancı'nın iddianamesi kabul edildi

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 hazırlanan iddianame İstanbul
24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 23 Aralık’ta
görülecek.

Retweet’lere Deniz Poyraz’ın babasına dava
açan savcıyı “hedef göstermek” iddiasıyla
dava

HDP İzmir İl Örgütü binasına düzenlenen
saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın babası
Abdulilah Poyraz’a kızının ölümünün ardından
Mezopotamya Ajansı’na verdiği bir röportajda
“terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla
dava açılmasıyla ilgili Deniz Poyraz Davası
hesabından paylaşılan tweeti retweet edenler
hakkında dava açıldı. İzmir Cumhuriyet

Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; HDP ilçe yöneticileri, insan hakları



savunucuları, kurum temsilcileri, avukatlar ve gazetecilerin bulunduğu 37 kişi “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ile suçlanıyorlar.

Tutuklu gazeteci Nedim Türfent tahliye oldu

Mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek 12
Mayıs 2016 tarihinden beri özgürlüğünden
mahrum bırakılan gazeteci Nedim Türfent
tahliye oldu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde
sokağa çıkma yasağının sürdüğü dönemde
yaptığı haberler nedeniyle hedef alınan ve
ölümle tehdit edilen gazeteci; Yüksekova’da
bir inşaat şantiyesinde çektiği, bir özel

harekatçının “Türk’ün gücünü göreceksiniz” sözlerinin yankılandığı işkence görüntülerinin
ardından Van’da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi’nde,
“örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılanan ve 8 yıl 9 ay
hapse mahkum edilen gazeteci, cezanın infazının tamamlanması üzerine tahliye edildi.

Halkevleri Genel Başkanı’na ‘Metin
Lokumcu Davası'nda yaptığı konuşmadan
ceza

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk,
polisin kullandığı gaz bombaları nedeniyle kalp
krizi geçirip yaşamını yitiren emekli öğretmen
Metin Lokumcu’nun öldürülmesine ilişkin
açılan dava öncesi yaptığı konuşma nedeniyle
açılan iki ayrı davada “Cumhurbaşkanına
hakaret” iddiasıyla 5 bin 600 lira para cezasına,
“halk arasında korku ve panik yaratmak
amacıyla tehdit” suçlamasından 1 yıl 8 ay hapis

cezasına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hakaret”
iddiasıyla da ayrı ayrı 7 bin 80’er lira para cezasına mahkum edildi.

OHAL Komisyonu’ndan Özgür Gazeteciler
Cemiyeti’nin açılma talebine ret

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan
Özgür Gazeteciler Cemiyeti ve Kürt Yazarlar
Derneği'nin açılma talebi reddedildi. OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonu; aradan geçen 7
yılın ardından verdiği kararda, Kürt Yazarlar
Derneği ve Özgür Gazeteciler Cemiyeti üyeleri
hakkında “örgüt üyesi olmak”, “örgüt

propagandası yapmak”, “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izinsiz katılmak” suçlamalarıyla
soruşturma ve davaların açıldığını belirtilerek, bu durumun örgüt ile iltisak ve irtibatı
gösterdiğini savundu.



Gazeteci İsmail Çoban yeniden
yargılanmaya başlandı

Özgürlükçü Demokrasi gazetesini ve bu
gazeteye ait kupürleri koğuşunda
bulundurmaktan 2 yıl hapse mahkum edilen ve
bu cezanın kesinleşmesinin üzerine başka bir
dosyada hakkında verilen “hükmün
açıklanmasının geri bırakılması” kararı
kaldırılan tutuklu gazeteci İsmail Çoban’ın
yeniden yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Dosya

kapsamında, daha önce “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl 8 ay 25 gün hapse
mahkum edilen ve cezası ertelenen gazetecinin yargılanmasına 31 Ocak’ta devam edilecek.

Gazeteci Engin Eren’e hapis cezası

Çatışmaların son bulması için 2015’te
Batman’da düzenlenen “canlı kalkan eylemini”
takip eden gazeteci Engin Eren’in yargılandığı
davanın karar duruşması Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Gazeteci, “örgüte
yardım” suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapse
mahkum edildi. Dava kapsamında gazeteciyle
birlikte yargılanan 31 kişiden 29’u aynı

suçlamayla aynı cezaya çarptırılırken, 2 sanık da “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay
hapse mahkum edildi.

Tecavüz failinin şikayetiyle oyuncu Farah
Zeynep Abdullah'a dava açıldı

Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı
mektupla kendisine cinsel saldırıda
bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a
“tecavüzcü” dediği için mahkum edilen oyuncu
Ezgi Mola'ya sosyal medya üzerinden destek
veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah
hakkında dava açıldı. Oyuncu, “hakaret”
suçlamasıyla Uşak Banaz Asliye Ceza
Mahkemesi'nde 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası
istemiyle yargılanacak.

Yeniden görülen davada Zaman gazetesi
yazarlarına hapis cezası

“Zaman Gazetesi Davası” kapsamında 2018
yılında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla mahkum
edilen gazetenin yazarları Şahin Alpay, Ali
Bulaç, Mümtazer Türköne ve Ahmet Turan
Alkan’ın Yargıtay’ın bozma kararı sonrası



yeniden yargılandıkları davada karar çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgütün
hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçlamasıyla Alpay, Bulaç
ve Alkan’ı 2’şer yıl 6’şar ay, Türköne’yi ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Vicdani retçi İnan Mayıs Aru’ya 6 ayrı
davadan ceza verildi

Vicdani retçi İnan Mayıs Aru hakkında, askere
gitmediği için açılan ve birleştirilen 6 ayrı
davada 6 ayrı mahkumiyet kararı çıktı. Kütahya
Tavşanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Aru’yu
toplamda 10 ay hapis ve 500 lira adli para
cezasına mahkum etti.

Deniz Poyraz açıklamasına katılmak 'örgüt
propagandası' sayıldı

HDP İzmir İl Örgütü binasına düzenlenen
saldırıda katledilen Deniz Poyraz için
Mersin’de yapılan açıklamaya katılan bir
yurttaş hakkında "örgüt propagandası"
iddiasıyla dava açıldı. Mersin 2. Ağır
Mahkemesi tarafından kabul edilen
iddianamede, kadınlar tarafından taşınan

pankart ve dövizler ile atılan sloganlar suç delili olarak gösterildi.

40 kadına 8 Mart yürüyüşü davası

Antalya Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde düzenlediği yürüyüşte
polislerce darp edilerek gözaltına alınan 40
kadın hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüşleri, Kanununa muhalefet”
iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Antalya
8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Kadınların yargılanmasına 26 Nisan’da devam
edilecek.

Gazeteci Zübeyde Sarı beraat etti

Yaşanan hak ihlalleriyle ilgili haberlerin yanı
sıra “Kobani”, “Dersim katliamı” ve “Zazayım
ve oldukça Kürdüm” gibi sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek “halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik” ile suçlanan gazeteci
Zübeyde Sarı İstanbul Bakırköy 24. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada

beraat etti.



Sanatçı İlyas Salman beraat etti

Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödüllerini
eleştirdiği röportajı nedeniyle iktidar medyası
tarafından hedef gösterilmesinin ardından
başlatılan soruşturma kapsamında “devleti
aşağılamak” (TCK 301) ile suçlanan oyuncu
İlyas Salman, İstanbul Anadolu 54. Asliye
Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada
beraat etti.

14 ilde 50 kadın hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen
soruşturma kapsamında, 14 kentte 50 kadın
hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla gözaltı
kararı verildi. Tanık ve gizli tanık beyanlarına
dayandırılan soruşturma kapsamında birçok
kentte ev baskınları yapıldı. Baskınlar sonucu
çok sayıda kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Etkin Haber Ajansı hakkında soruşturma
açıldı

Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) mali denetim
başlatan maliye müfettişlerinin "örgüt
propagandası", "Cumhurbaşkanına hakaret",
"hükümeti aşağılama" iddiasıyla yaptıkları
ihbar üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı ajans hakkında soruşturma açtı.

Yayınlanan haberlerle “örgüt propagandası” yapıldığını öne süren savcılık, ajansın internet
sitelerine getirilen erişim engellerini de suçlamaya gerekçe yaptı.

Manisa’da HDP üye ve yöneticileri gözaltına
alındı

Manisa’nın Merkez, Saruhanlı, Alaşehir
ilçelerinde yapılan ev baskınlarında, aralarında
HDP Saruhanlı İlçe Eş Başkanı Evin Günsel ile
HDP İl ve İlçe yöneticilerinin de olduğu 17 kişi
2022 Newroz kutlamasında atılan sloganlar ve

yaptıkları sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Gazeteci Pınar Gayıp hakkında açılan
soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Pınar
Gayıp hakkında, Bartın’daki maden katliamına
ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşım gerekçesiyle
"halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya



aşağılama" iddiasıyla başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Savcılık Erdoğan'ın "sürtük" sözünü “suç”
saymadı

Bartın Cumhuriyet Savcılığı, Gezi eylemlerine
katılanlar için “terörist” ve “sürtük” ifadelerini
kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç
duyurusunda bulunan 4 kadının başvurusunda
soruşturmaya gerek görmedi. Savcılık,
Erdoğan’ın ifadelerinin “suç oluşturmadığını,
şikayetin soyut ve genel nitelikte olduğunu”

savundu.

Mahkeme, AYM kararını tanımadı

2011 yılında Gerger Fırat gazetesinde
yayımlanan ve o dönem milletvekili olan
AKP’li Mehmet Metiner’i eleştirdiği bir yazısı
nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilen
gazeteci Hacı Boğatekin’in Anayasa
Mahkemesi’nin ihlal kararı sonrası yeniden
yargılanma talebi ile yaptığı başvuru, İstanbul
Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi
tarafından reddedildi.

Erişim engelleri

- Yüzlerce sahafın ikinci el kitap satışı yaptığı
nadirkitap.com ve kitantik.com sitelerine
Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla
erişim engellendi. Platformlar, engelleme
kararının gerekçesinin kendilerine tebliğ
edilmediğini açıkladılar. Mahkemenin, kararı
Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine aldığı,
Bakanlığın yayınlarının ilgili sitelerde satışının
yapıldığı gerekçesiyle başvuru yapıldığı

belirtildi. Hakimlik ise aldığı kararda “telif haklarını” değil, “kişilik haklarının ihlali”
gerekçesini ileri sürdü. Avukatların başvurusu üzerine hakimlik, kararın sehven alındığını
belirtti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını örnek gösterdiği Konya
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin kürekle
kafasına vurularak öldürülmesine ilişkin haberler ve vahşete tepki gösteren sosyal medya
paylaşımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle Ankara 3. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişime engellendi.
- Antalya Manavgat Cumhuriyet Savcısı’nın, kadın meslektaşını sosyal medya üzerinden
taciz etmesi ve olumsuz yanıt alınca görev yeri olan Konya'ya giderek tehdit etmesiyle ilgili
haberler Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.



Mardin, Hakkari ve Siirt’te eylem yasakları

Mardin, Hakkari ve Siirt’te gösteri yürüyüşü,
basın açıklaması, bildiri dağıtımı gibi her türlü
eylem ve etkinlik valilikler tarafından “milli
güvenlik, kamu düzeni ve devletin bölünmez
bütünlüğünün korunması” gerekçe gösterilerek
15 gün süreyle yasaklandı.

Askeri operasyonu protesto eden 4 öğretmen
açığa alındı

Türkiye’nin sınır ötesi hava operasyonlarına
karşı Diyarbakır’da düzenlenen basın
açıklamasına katılan Eğitim-Sen Diyarbakır 1
No’lu Şube Eş Başkanı Emine Akşahin ile
sendika üyeleri Welat Kaya, Serhat Kılıç,
Hasan Çıtrık açığa alındı.

Eskişehir’de savaşı protesto eden 4 öğrenci
tutuklandı

Türkiye’nin sınır ötesi hava operasyonlarına
karşı Eskişehir’de düzenlenen eyleme
katıldıkları gerekçesiyle evlerine düzenlenen
polis baskınıyla gözaltına alınan 8 öğrenciden
4’ü "örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı.

"15 Temmuz destan değildir" paylaşımına
açılan soruşturma

İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Aybars
Aksoy hakkında, 15 Temmuz 2021 tarihli "15
Temmuz destan değildir" şeklindeki sosyal
medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye
tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve
aşağılama" iddiasıyla açılan soruşturma
“takipsizlik” kararıyla sonuçlandı.

İçişleri Bakanlığı'dan belediyeye 'LGBTİ+'
incelemesi

İçişleri Bakanlığı; LGBTİ+ yurttaşlar için özel
dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin
ardından, Bursa'nın Nilüfer Belediyesi
hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.



Savcılık, gazeteciye saldırı dosyasını kapattı

Şarköy Belediye Başkanı’nın ağabeyi Alper
Var’ın saldırısına uğrayan Şarköy’ün Sesi
gazetesi editörü Deniz Önal’ın suç duyurusu
üzerine açılan soruşturma kapatıldı.
"Kovuşturmaya yer olmadığına" karar veren
Tekirdağ Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı,
Var’ın hakaret ve tehditlerinin yer aldığı
videoyu görmezden geldi, "yeterli ve inandırıcı

bir delil olmadığını" öne sürdü. 18 günde kapatılan dosyada polis, saldırıyla ilgili kamera
görüntülerini toplamadı, tanıkların ifadelerini almadı, savcılık ise kamera görüntülerinin
çözümünü istemedi.

Gazeteci Beyza Kural’a işkence davası

Bianet haber sitesinin eski muhabiri Beyza
Kural’ın maruz kaldığı polis şiddetiyle ilgili
AYM’den çıkan ihlal kararının ardından üç
polise “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”
suçundan açılan davada mahkeme kararını
verdi. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi,
sanık polislerden 3’ünü 18 bin TL para
cezasına çarptırarak ödemeyi 10 taksite böldü.

Basın meslek örgütleri, kararı “cezasızlık ve işkenceye teşvik” olarak değerlendirdi.

Baro başkanını gözaltına alan polisler
hakkında 'soruşturma izni' verilmedi

Hatay Barosu eski Başkanı Ekrem Dönmez’i
kimlik kontrolü tartışması sonrası gözaltına
alan polisler hakkında, ‘kusur bulunmadığı’
gerekçe gösterilerek soruşturmaya izin
verilmedi. İskenderun Kaymakamlığı,
Dönmez’in kendisini kimlik tesbiti için
emniyete götürmek isteyen polislere direndiği

ve polislerin herhangi bir kusurlarının bulunmadığı öne sürdü. Cezasızlığı sosyal medya
üzerinden duyuran Dönmez, "'Ben devletim, herkese eziyet edebilirim' diyenlere, İskenderun
Kaymakamı da 'Evet, siz devletsiniz herkese eziyet edebilirsiniz' demiş. 2,5 yıl savcılıkta
bekleyen evrak, Kaymakama geldikten sonra 1 ayda soruşturma yapılmadan karara
bağlanmış” dedi.

Mahkeme valilik kararını iptal etti: ‘Polis
amiri Zengin soruşturulmalı’

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi; gazetecilere
saldıran, tehdit ve hakaret eden İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü
Hanifi Zengin hakkında soruşturma izni
verilmemesine dair valilik kararını iptal ederek,



soruşturma başlatılmasını istedi. Onur Yürüyüşü’nde bir kadını taciz eden ve yürüyüş
sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldırtan polis şefi, son olarak sağlık
emekçilerinin görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için yaptıkları eylemi takip
eden gazetecilere saldırı ve tehditleri ile gündeme gelmişti. İstanbul Valiliği ise Zengin
hakkında, “iddiaları destekleyen herhangi bir görüntü, belge, fotoğraf veya somut delil
bulunmadığını” öne sürerek soruşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Medya ve Hukuk
Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) Zengin hakkındaki iki ayrı suç duyurusuna yönelik valiliğin
verdiği kararı kaldıran mahkeme, “hakkında ceza soruşturması yapılmasının idari izne
bağlanmasına gerek bulunmadığını” belirterek, “soruşturma yapılmak üzere” dosyanın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

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…

Mahkeme: Çorum 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 9

Mayıs’ta görülecek.

Şerife Oruç Davası

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

suçlaması ile yargılandığı dava…

Mahkeme: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 9

Mart’ta görülecek.

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…

Mahkeme: Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 28
Mart’ta görülecek.

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...

Mahkeme: İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın 3. duruşması 20
Aralık'ta görülecek.

“Gülen Cemaati Medya Davası”

Gazeteciler 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…

Osman Şiban Davası

Van’ın Çatak ilçesinde askerler tarafından
gözaltına alınan, işkence gören ve helikopterden

atılan Osman Şiban hakkında, olayın ortaya
çıkmasının ardından, “örgüt üyeliği” iddiasıyla

açılan dava…

Mahkeme: Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Mahkeme: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma 7 Şubat’a

ertelendi.

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 26
Ocak’ta görülecek.

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…

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

duruşması 13 Haziran’da görülecek.

Ankara Gezi Davası

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

Mahkeme: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma 28 Aralık’a

ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Gökhan Yavuzel Davası

HDP binasına düzenlenen saldırıda katledilen
Deniz Poyraz ile ilgili paylaşımı nedeniyle

“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan yazar
Gökhan Yavuzel’in yargılandığı dava...

6 Aralık Salı, Şanlıurfa 4. Asliye Ceza
Mahkemesi

Barınamıyoruz Eylemine Açılan Dava

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

açıklamasında gözaltına alınan 26 kişinin
yargılandığı dava…

6 Aralık Salı, İstanbul 55. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ergin Çağlar Davası

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

ederken gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı
muhabiri Ergin Çağlar hakkında “2911 sayılı
kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine

katılma” iddiasıyla açılan dava...

6 Aralık Salı, Bursa 29. Asliye Ceza
Mahkemesi

Gazetecilere Açılan Tazminat Davası

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

avukatı olmamasına rağmen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nden 15 milyon TL

vekalet ücreti aldığı iddialarını yazan gazeteciler
Can Bursalı ve Barış Terkoğlu ile Independent
Türkçe haber portalına açtığı tazminat davası…

6 Aralık Salı, İstanbul 11. Asliye Hukuk
Mahkemesi

Hayri Tunç Davası

Maraş katliamının tanıkları ile yapılan röportaj
ve sosyal medyada paylaştığı haberler nedeniyle

“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile suçlanan
gazeteci Hayri Tunç’un yargılandığı dava...

Mehmet Mutlu Davası

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Rektörlüğü tarafından açığa alınan akademisyen
Mehmet Mutlu’nun gizli tanık ifadesiyle “terör

örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı
dava…



6 Aralık Salı, İstanbul 42. Asliye Ceza
Mahkemesi

6 Aralık Salı, Ankara 19. Ağır Ceza
Mahkemesi

Hayko Bağdat Davası

Gazeteci Hayko Bağdat'ın “Cumhurbaşkanına
hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen
tahrik” suçlamalarıyla yargılandığı dava...

7 Aralık Çarşamba, İstanbul 50. Asliye Ceza
Mahkemesi

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...

8 Aralık Perşembe, Ankara 65. Asliye Ceza
Mahkemesi

Nazan Özcan Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski
avukatı Mustafa Doğan İnal'ın, “Erdoğan’ın
avukatlarının rüşvet iddialarını haberleştiren

gazetecilere dava” haberi nedeniyle Bianet eski
Yayın Yönetmeni Nazan Özcan’a “hakaret ve

iftira” iddiasıyla açtığı dava...

8 Aralık Perşembe, İstanbul 34. Asliye Ceza
Mahkemesi

İHD Şube Eş Başkanı Açılan Dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Eş
Başkanı Fatin Kanat hakkında, dernek

tarafından yapılan basın açıklamaları gerekçe
gösterilerek “terör örgütü propagandası”

iddiasıyla açılan dava…

8 Aralık Perşembe, Ankara 25. Ağır Ceza
Mahkemesi

Rüşvet İddialarıyla İlgili Habere Açılan Dava

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

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

Yönetmeni İzel Sezer’in yargılandıkları dava…

8 Aralık Perşembe, İstanbul 33. Asliye Ceza
Mahkemesi

Sibel Bekiroğlu Davası

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayyım
olarak atanan rektör tarafından hiçbir gerekçe
gösterilmeden açığa alınan Sosyoloji Bölümü
araştırma görevlisi Sibel Bekiroğlu hakkında
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan dava…

8 Aralık Perşembe, Ankara 22. Ağır Ceza
Mahkemesi

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…

9 Aralık Cuma, İzmir 41. Asliye Ceza
Mahkemesi

Sırrı Süreyya Önder Davası

Bir soruşturma kapsamındaki ifadesi ve HDP’li
vekillerin tutuklanmasıyla ilgili protestodaki
konuşması nedeniyle “devleti aşağılamak” ile

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

9 Aralık Cuma, Diyarbakır 4. Asliye Ceza
Mahkemesi


