
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 48/22, 9 Aralık 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● İktidara yakınlığıyla bilinen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı yaşındayken bir tarikat üyesiyle “imam nikahıyla
evlendirdiği” ve olayla ilgili 2012 yılında açılan soruşturmanın kapatıldığı ortaya
çıktı. Cinsel istismarla ilgili mağdurun 2020’de başlattığı hukuk mücadelesinde yıllar
sonra dava açılırken, mahkeme 7 ay sonrasına duruşma tarihi verdi. Cinsel istismarı
ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan ise hedef gösterildi.

● Çocuğa cinsel istismardan yargılanan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’in
beraatine karara veren mahkeme, 'çocuğun kahkaha atmasını' gerekçe olarak kabul
etti; 'istismar olayının doğru kabul edilmesi' durumunda dahi, E.A.’nın rızası
olabileceğini söyledi.

● İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 10 Aralık İnsan
Hakları Günü vesilesiyle ortak bir açıklama yaparak; resmen kaldırılsa da,
Türkiye’nin yapılan pek çok düzenleme ile kalıcılık/süreklilik kazandırılan bir OHAL
rejimi ile yönetildiğine dikkat çekti, iktidarın düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik
kısıtlamaları ile basın ve insan hakları savunucuları üzerindeki kaygı verici boyutta
artan baskının sürdüğünü ve toplantı ve gösteri hakkı açısından yasak ve ihlallerin
kural, özgürlüklerin ise istisna olmaya devam ettiğini vurguladı. Detaylar bültende…

● Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan kanser hastası 26 yaşındaki Emre Abalak
yaşamını yitirdi. Cezaevi yönetimi; Abalak’ın banyoda düştüğünü, beyin kanaması
geçirdiğini açıkladı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun paylaştığı
verilere göre, son bir yılda cezaevlerinde 73 ölüm yaşanırken 34’ü intihar olarak
açıklanan şüpheli ölümlerin, 39’u ise hasta tutukluların ölümleri olarak kayıtlara geçti.

● Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Ekim ayında yüzde 85,51 olarak
açıklanan yıllık enflasyon baz etkisiyle Kasım’da yüzde 84,39'a geriledi. Üretici
enflasyonu ise yıllık yüzde 136 olarak açıklandı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)
ise Kasım ayında tüketici enflasyonunu yüzde 170,70 olarak açıkladı.

● "Yılbaşı ile birlikte enflasyonda iyileşme hızlanacak; Şubat ayından itibaren daha
makul ve kontrolü kolay bir yere gelecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'da
raflar boş" iddiasını bir kez daha yineledi, Türkiye'nin yeni bir şahlanış içine girdiğini
savundu.

● AKP ve MHP iktidarı ekonomideki kötü gidişat ve yükselen enflasyonla beraber artan
hayat pahalılığında sorumluluğu ‘üç harfliler’ olarak hedef aldıkları zincir marketlere
attı.

● Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve İYİ Partili vekiller
arasında yumruklu kavga çıktı. AKP'li Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu kafasında
açılma meydana gelen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakıma
kaldırıldı.

● HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Meclis kürsüsünde Kürtçe yaptığı
konuşmada, bütçede Kürtçe’ye bütçe ayrılmamasına tepki gösterdi. Taşçıer’in

https://tihv.org.tr/basin-aciklamalari/ihd-tihv-10-aralik-insan-haklari-gunu-aciklamasi/


anadilinde yapmak istediği konuşma, Meclis Başkanvekili Haydar Akar tarafından
kesildi.

● Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı İhale ve Satın Alma Yönetmeliği’nin, "milli
güvenlik" gerekçesiyle Resmi Gazete’de yayımlanmadığı ve Cumhurbaşkanlığı
bünyesinde daha önce Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan pek çok ihalenin, bu
“gizli” yönetmelik kapsamına alındığı anlaşıldı.

● Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da parti genel merkezinde
bıçaklı saldırıya uğradı.

● bianet'in derlediği haberlere göre; erkekler Kasım 2022'de en az 28 kadını öldürdü, en
az bir kadına tecavüz etti. Detaylar…

● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye'nin hava akınlarının Kuzeydoğu
Suriye'deki zaten çok vahim olan insani durumu daha da vahimleştirmek ve sivil
altyapıyı yıkıma uğratmaktan başka sonuç vermediğine dikkat çekti.

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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

İHD ve TİHV 2022 ihlal bilançosunu
paylaştı

Verilerle 2022 Yılında Türkiye’de İnsan
Hakları İhlalleri’ni paylaşan İnsan Hakları
Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, resmi
gözaltı yerlerinde en az 980 kişinin işkence ve
diğer kötü muameleye maruz kaldığını tespit
etti. En az 482 barışçıl toplantı ve gösteriye
kolluk güçleri tarafından müdahale edildi, 54

etkinlik engellendi. Barışçıl protestolarda en az 5.148 kişi işkence ve kötü muamele
niteliğindeki uygulamalar ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 24’ü tutuklandı. 2022 ilk
11 ayında 63 gazeteci gözaltına alınırken 30 gazeteci tutuklandı, 252 basın çalışanı haklarında
açılan 107 davada yargılandı. 13 sanatçı haklarında açılan davalarda sanık sandalyesine
oturdu. En az 31 kişi Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla mahkemeye çıktı. Aynı gerekçeyle
11 kişi gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 19 il ve 3
ilçede 72 kez tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı. 1.223 kişinin, barışçıl toplantı ve
gösterilere katıldıkları için haklarında açılan 63 davada yargılanmalarına devam edildi. 44
kişi toplam 142 yıl 8 ay hapis ve 3.500 TL para cezasıyla cezalandırıldı. Ayrıca, yine aynı
gerekçeyle en az 43 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 271 kişi hakkında ise yeni davalar

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/270994-erkek-siddeti-kasim-2022
https://youtu.be/gn0d_m4hkI0
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/10_Aralik_2022_IHD_TIHV_Veriler.pdf
https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/10_Aralik_2022_IHD_TIHV_Veriler.pdf


açıldı. 507 habere, 274 içeriğe, 33 sosyal medya paylaşımına, 1.773 siteye erişim engellendi.
Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 1’i çocuk 90 kişi gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı. 8
kitap ve 1 gazetenin 4 sayısı hakkında toplatma kararı, 7 çocuk kitabı hakkında ise sınırlama
kararı verildi.

Mahmut Alınak’a “Cumhurbaşkanına
hakaret”ten hapis cezası

2017 yılında sosyal medya üzerinden paylaştığı
bir yazısı nedeniyle yargılanıp beraat eden Kürt
siyasetçi, yazar ve aktivist Mahmut Alınak,
istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası
Kars 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden
görülen davada “Cumhurbaşkanına hakaret”

suçlamasıyla 1 yıl 2 ay hapse mahkum edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin, Hitler'in
“Reichstag Yangını”nı diktatörlüğününü perçinlemek için kullanması gibi iktidar tarafından
'devleti ele geçirmek' için fırsata dönüştürüldüğünü söylediği yazısı nedeniyle mahkum edilen
Alınak, ceza onanırsa 11. kez cezaevine girecek.

MLSA yıllık raporunu yayınladı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)
bir yılda takip ettiği ifade özgürlüğü davalarını
“İfade Özgürlüğünün Bir Yıllık Bedeli”
başlığıyla raporlaştırdı. Takip edilen 210
davada 1.398 kişi yargılandı. 67 kişi 299 yılı
aşkın hapis cezasına mahkum edildi.
“Propaganda” suçlamasıyla açılan 62 davanın

46’sında; “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan 44 davanın 38’inde gazeteciler yargılandı. 29
davada 34 kişi “Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla yargılandı. 800 kişi katıldıkları eylemler
nedeniyle mahkemeye çıktı. Haberler ve sosyal medya paylaşımları “terör suçlamalarına”
delil oldu, barışçıl protestolara açılan davalarda artış gözlemlendi.

“2015’ten Günümüze Yasaklarla İstanbul
LGBTİ+ Onur Yürüyüşü” Raporu

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel
Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), son 7
yıldır İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşlerine
dair yaşanan hak ihlallerini içeren “2015’ten
Günümüze Yasaklarla İstanbul LGBTİ+ Onur
Yürüyüşü” raporunu yayımladı. Raporun
verilerine göre, Onur Yürüyüşü’ne yönelik

2015 yılında başlayan ve 7 yıldır kesintisiz bir şekilde süren yasaklamalar ve kurumsallaşan
nefretle birlikte 2022 Onur Yürüyüşü’nde en az 582 kişi gözaltına alındı. 2015-2021 yılları
arası gözaltına alınan kişi sayısının %400 arttığı tesbit edilirken, bu durumun LGBTİ+’ların
devlet tarafından programlı ve bilinçli şekilde hak ihlallerine maruz bırakılmakta olduğunun
en somut göstergelerinden birisi olduğu vurgulandı.

https://www.mlsaturkey.com/wp-content/uploads/2022/12/MLSA-1-Eylul-2021-20-Temmuz-2022-Dava-Takip-Raporu.pdf
https://spod.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/2015ten-Gunumuze-Yasaklarla-Istanbul-LGBTI-Onur-Yuruyusu.pdf
https://spod.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/2015ten-Gunumuze-Yasaklarla-Istanbul-LGBTI-Onur-Yuruyusu.pdf
https://spod.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/2015ten-Gunumuze-Yasaklarla-Istanbul-LGBTI-Onur-Yuruyusu.pdf


Peker’in iddialarını haberleştiren Evrensel
gazetesine dava

Sedat Peker’in ifşaları ile gündeme gelen
rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili Evrensel
gazetesinde yayımlanan “Borsadaki rüşvet ağı
Saray’a kadar uzandı” haber ve “Saray’a
dayanan Peker ifşaları cesur savcı ile
temizlenemez” başlıklı yazı nedeniyle
gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem
Kınacı ve İmtiyaz Sahibi Kürşat Yılmaz’a dava
açıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz

Medya Grubu’nun patronu Serhat Albayrak’ın şikayetiyle açılan soruşturma kapsamında
hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. "Hakaret"
ve "iftira" ile suçlanan gazetecilerin yargılanmasına 7 Mart’ta başlanacak.

Gazetecilere açılan dava haberine açılan
dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal tarafından rüşvet pazarlığı
yapıldığı iddialarını haberleştiren 2 gazeteciye
dava açılmasıyla ilgili bianet’te yayınlanan
haber nedeniyle haber sitesinin eski Yayın
Yönetmeni Nazan Özcan’a açılan davanın ilk
duruşması İstanbul 34. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. “Erdoğan’ın

avukatının rüşvet iddialarını haberleştiren gazetecilere dava” başlıklı haber nedeniyle
“hakaret” ve “iftira” ile suçlanan gazetecinin yargılanmasına 22 Mart’ta devam edilecek.

Peker’in iddialarını haberleştiren Yeni
Yaşam gazetesine dava

Sedat Peker’in ifşaları ile gündeme gelen
rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili Yeni
Yaşam gazetesinde yayımlanan “Sedat
Peker’den ifşalar”, “Peker rüşvet belgelerini
yayınladı” ve “Albayraklar da dahil” başlıklı
haberler nedeniyle gazetenin Genel Yayın

Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Akın hakkında dava
açıldı. "Hakaret" ve "iftira" ile suçlanan gazetecilerin ilk duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde  21 Mart’ta görülecek.

Greve çıkan sağlık çalışanlarına açılan dava

Sağlık meslek örgütlerinin “Beyaz G(ö)REV”
eylemi kapsamında basın açıklaması yapmak
isterken darp edilerek gözaltına alınan sağlık
çalışanlarına açılan davanın ilk duruşması Van
1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sosyal



Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şube Eş Başkanları Zeki Seven ve Figen Çolakoğlu
ile Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in de arasında olduğu
8 sağlık çalışanının “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
etmek” suçlamasıyla yargılanmalarına 17 Şubat’ta devam edilecek.

HDP yöneticilerine "Ermeni soykırımı"
davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin
2021 yılında 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın
yıldönümünde yaptığı açıklama nedeniyle
dönemin 11 Merkez Yürütme Kurulu üyesi
hakkında "Türklüğe hakaret" (TCK 301.
madde) suçlamasıyla dava açtı. “Ermeni

Soykırımı” ifadesinin “Türk Milletinin milli menfaatlerine aykırı” ve “Türk Milletini tarih
önünde ve uluslararası toplumda küçük düşürmeye yönelik” olduğunu öne süren savcılık,
HDP’liler hakkında 2’şer yıla kadar hapis cezası istedi.

Emine Şenyaşar’a 2 dava daha açıldı

Eşi ve iki oğlu, AKP Milletvekili İbrahim Halil
Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından
katledilen ve aylardır Urfa Adliyesi önünde
“adalet” isteyen Emine Şenyaşar hakkında 2
dava daha açıldı. Böylece 641 gündür Urfa
Adliyesi önünde, Adalet Nöbeti tutan
Şenyaşar’a açılan 15 soruşturmadan 6’sı davaya
dönüşmüş oldu.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Kasım
Raporu

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ‘Kasım 2022
Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nu
yayınladı. Raporun verilerine göre, bir aylık
sürede en az 4 gazeteci gözaltına alındı;
gazeteciler hakkında 5 yeni soruşturma ve 1
yeni dava açıldı. 44 ayrı dosyada 124
gazetecinin yargılanmasına devam edilirken

sonuçlanan davalarda 11 gazeteci toplamda 30 yıl 8 ay 4 gün hapse mahkum edildi. En az
179 habere erişim engeli geldi.

Kayyım rektör ile ilgili habere açılan dava

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci
İnci’nin kendisini protesto eden öğrencileri
savcılığa bildirmesini belgesiyle haberleştiren
gazeteci Fırat Fıstık hakkında “Kişisel verileri
hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak”
suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması

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


İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Gazetecinin yargılanmasına 15 Mart’ta
devam edilecek.

Gazeteci Hayri Tunç beraat etti

Maraş katliamının tanıkları ile yaptığı röportaj
ve sosyal medyada paylaştığı haberler
nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile
suçlanan gazeteci Hayri Tunç’un yargılandığı
dava beraatle sonuçlandı. İstanbul 42. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada esas
hakkındaki mütalaasını sunan savcı,
gazetecinin cezalandırılmasını isterken

mahkeme suçun unsurları oluşmadığına kanaat getirerek Tunç'un beraatine karar verdi.

Hak savunucusu Fatin Kanat beraat etti

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından yapılan
basın açıklamaları nedeniyle “terör örgütü
propagandası yapmak” ile suçlanan İHD
Ankara Şubesi Eş Başkanı Fatin Kanat’ın
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.

‘Gemlik Yürüyüşü’ne açılan dava

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin
kaldırılması için Haziran ayında düzenlenen
Gemlik Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara
açılan davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu
9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Aralarında HDP İl Eş Başkanı Ferhat Encu ve
çeşitli siyasi partilerin yöneticilerinin de olduğu
23 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla yargılanmasına 24 Şubat’ta devam edilecek.

SYKP yöneticisine hapis cezası

Suruç Katliamı’nda hayatını kaybeden Uğur
Özkan’ın cenaze törenine katılması ve sosyal
medya paylaşımları nedeniyle Hatay 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sosyalist
Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Merkez
Yürütme Kurulu üyesi Talat Oruç, 1 yıl 8 ay
hapse mahkum edildi.



Yargıtay Selçuk Mızraklı'ya verilen cezayı
bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerine kayyım atanan
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük
hapis cezasını bozdu. Yargıtay bozma ilamında
Mızraklı'nın savunma hakkının engellendiğini
belirtti, hükmün eksik inceleme ve tesbitlere
dayandığını kaydetti, ancak tahliye talebini
reddetti. Halen cezaevinde olan Mızraklı,

Diyarbakır 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

Yargıtay, istinaf mahkemesinin verdiği
“örgüt propagandası” cezasını bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 5 yıl önce Cumartesi
Anneleri eylemine katıldıktan sonra üzerinde
sarı-kırmızı-yeşil renklerinde bir kolye olduğu
için gözaltına alınan ve “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanıp
10 hapse çarptırılan Yavuz Baki hakkındaki

mahkumiyet kararını bozdu. Yargıtay’ın ifade özgürlüğü vurgusu yaparak kanuna aykırı
olduğunu hükmettiği yargılama kapsamında Baki yerel mahkemede “ortada bir suç olmadığı”
gerekçesiyle beraat etmiş ancak savcılığın itirazı sonucu dosyanın taşındığı istinaf
mahkemesinde mahkum edilmişti.

Şiddeti protesto eden sağlıkçılara
soruşturma

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin
ardından sağlık meslek örgütlerinin İstanbul’da
düzenlediği protesto eylemine katılan
sağlıkçılar hakkında İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla soruşturma açtı.

Cengiz Holding’i protesto eden çevre
aktivistleri gözaltına alındı

İktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding’in
Çanakkale Kazdağları’ndaki maden projesinin
iptali için açılan davanın duruşması öncesi
holdingin İstanbul Üsküdar’daki binası önünde
açıklama yapmak isteyen çevre aktivistleri
polis tarafından engellendi, 8 kişi gözaltına
alındı.



“Örgüt üyeliği” ile suçlanan akademisyen
Mehmet Mutlu beraat etti

2021 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
üyelerine yönelik ev baskınlarında gözaltına
alınan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
araştırma görevlisi Mehmet Mutlu’nun, “gizli
tanık” ifadesi delil olarak gösterilerek “terör
örgütü üyeliği” suçlamasıyla Ankara 19. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava

beraatle sonuçlandı.

Ranta karşı çıkan Hopalılara soruşturma

Artvin’in Hopa ilçesinde belediyenin kamuya
ait bir yeşil alanı ihaleye çıkarmasına tepki
gösteren Halkevleri ve SOL Parti üyeleri
hakkında “hakaret, kamu malına zarar vermek
ve kamu kurumu niteliği olan kuruma iş
yaptırmama” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Alevi kanaat önderine Türkiye’ye giriş
yasağı

Yunanistan’da bulunan Seyyid Ali Sultan
Kızıldeli Tekkesi adına kurulu bulunan Seyyid
Ali Sultan Koruma Heyeti Başkanı Ahmet
Karahüseyin’in Türkiye’ye girişine izin
verilmedi. Alevi örgütlerinin Edirne’de
düzenlediği bir etkinliğe katılmak için geldiği
sınırdan geri çevrilen Karahüseyin’e

Türkiye’ye giriş yasağı olduğunun söylendiği belirtildi.

Bakanlık 'Kurak Günler'e verdiği desteği
faiziyle geri istedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emin Alper'in
ödüllü filmi "Kurak Günler"e verdiği para
desteğini faiziyle geri istedi. Filminde otoriter
popülizmin yükselişi ve artan homofobiyi
yansıtan Alper, Altın Portakal’da yaptığı ödül
konuşmasının ardından iktidara yakın medya

organları tarafından hedef gösterilmişti. Bakanlıktan destek aldıktan sonra senaryoyu
değiştirdiğini ve filminde LGBTİ+ propagandası yaptığını öne sürerek Alper’i hedef
almışlardı. Alper, bakanlığın açık bir sansür süreci işlettiğini belirterek, destek olmak isteyen
seyircileri 9 Aralık’ta vizyona giren filmini sinemalarda izlemeye davet etti.



Gazetecileri darp eden polislere cezasızlık,
yargıdan döndü

Mayıs ayında Gezi Parkı protestolarının 9.
yıldönümünde yapılan eylemde gazetecileri
darp eden ve gözaltına alan polisler hakkında
“soruşturma izni” vermeyen İstanbul
Valiliği’nin kararı yargıdan döndü. İstanbul
Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi,
polisler hakkında ceza soruşturması

yapılmasının idari izne bağlanmasına gerek bulunmadığına hükmederek valilik kararını
kaldırdı.

İzmir’de müzisyene transfobik nefret
saldırısı

Sokak müzisyeni Melis Yağmur Hanzade,
İzmir Alsancak’ta transfobik nefret saldırısına
uğradı. "Ben son peygamberin tebliğini devam
ettirmeye geldim" diyen saldırgan, Hanzade'yi
darp etti. Yaşananları protesto eden müzisyen,
"Sokaklar bizim, hepimizin, alışın, terk
etmiyoruz," diyerek saldırıya uğradığı yerde
şarkı söyledi.

Valilik "toplumsal cinsiyet eşitliği"
etkinliğini iptal etti

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
(Eğitim-Sen) Bursa Şubesi’nin 8 Mart Kadınlar
Günü kapsamında, cinsiyet eşitsizliğine dikkat
çekmek amacıyla, tüm okullarda düzenlemeyi
planladığı “toplumsal cinsiyet eşitliği” konulu
resim yarışması Bursa Valiliği tarafından iptal
edildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisi sansürde boyut
atladı

Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül
Kamalı’nın, “30 bin yazılımcı yurtdışına gitti,
bu sayı önümüzdeki dönemde 100 bine kadar
çıkabilir” şeklindeki açıklamasını haberleştiren
dokuz8HABER’e tekzip gönderen
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi,

haberin kaldırılmasını ve haberlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin esas
alınmasını istedi. Özel sektörle ilgili olarak sektör içerisinden bir derneğin açıklamasına
“bilgi kirliliği”, “yanlış bilgilendirme” diyen ve konuyla ilgili resmi verilerin referans



alınması gerektiğini iddia eden Cumhurbaşkanlığı, gazetecilerin ne yazacağına ve hangi
verileri kullanacağına ait talimat verdi.

İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar
hapis istendi

Twitter’da yaptığı haber paylaşımlarıyla bilinen
ve e-Devlet’ten veri sızdırıldığını söylediği
sosyal medya paylaşımının ardından tutuklanan
İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar
hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele
geçirmek" ile suçlanan Haskoloğlu, hackerların
e-devlete sızarak çaldıklarını söyledikleri

verileri kendisine ulaştırdıkları iddiasıyla Twitter'da MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanının
kimlik kartı görüntülerini yayınlamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın şikayeti üzerine 19
Nisan'da tutuklanmış ve 27 Nisan'da serbest bırakılmıştı. Nüfus idaresi ise “sızıntı”
iddialarını yalanlamıştı.

AYM 1 Mayıs yasağında hak ihlali görmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 2016
yılında Taksim’deki 1 Mayıs anma ve
kutlamalarının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı
başvuruda, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma
hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Oy
çokluğuyla alınan karara Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan
Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım,

Hicabi Dursun, M. Emin Kuz ve Kenan Yaşar karşı oy kullandı. Karşı oy kullanan yargıçlar;
yasaklama gerekçelerinin soyut olduğunu, yeterince açıklanmadığını ve devletin
sorumluluğunun toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını sağlamak ve bunun için
gerekli tedbirleri almak olduğunu belirtti.

Erişim engelleri

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal
Erdoğan hakkındaki birçok habere daha kişilik
hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul Anadolu 6.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli
getirildi. Böylelikle benzer içerikteki yüzlerce
haber, son iki yılda 9 ayrı Sulh Ceza Hakimliği
tarafından verilen 13 ayrı kararla sansürlenmiş
oldu.
- Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın;

bir uyuşturucu kaçakçısı, Yargıtay üyesi ve eski istihbaratçı hakkındaki iddiaları kaleme
aldığı "Mide bulandıran öykü" başlıklı yazısı ve ilgili haberler, Bakırköy 6. Sulh Ceza
Hakimliği kararıyla erişime engellendi.



- 3 yıldır gizlenen ve iktidara yakınlığıyla bilinen şirketlerin aldığı Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın hızlı tren, metro ve tramvay hattı ihaleleriyle ilgili haberler, İstanbul Anadolu
4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Maksut Serim'in oğlu Yasin Ekrem Serim'in Dışişleri
Bakan Yardımcısı yapılmasıyla ilgili yayınlanan çok sayıda haber daha, İstanbul Anadolu 4.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Daha önce de konuyla ilgili haberlerin
yer aldığı 64 içerik aynı sulh ceza hakimliği kararıyla sansürlenmişti.
- Ataköy JW Marriott otelinde bir kadın çalışanın “hırsız muamelesi” yapılarak çıplak
aramaya maruz bırakılmasıyla ilgili haberler ve sosyal medya paylaşımları, İstanbul Anadolu
4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi.
- Gıda ürünlerinin içerdiği maddeler hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapan Gıda
Dedektifi'nin LınkedIn hesabında bir Ülker ürünü hakkında yaptığı paylaşım, Ülker'in talebi
üzerine İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi.
- Kırklareli Lüleburgaz’da Vali ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da devreye girdiği ve il
olarak define avcılığı ile başlayan, sonrasında ise “terör örgütü” operasyonuna dönüşen
“gizemli” kazı çalışması hakkındaki Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur’un yazısı ve
ilgili haberler, Kırklareli Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Hazal Ocak’a Açılan Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı eski bakan
Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında

arsa satın almasıyla ilgili “Damat işi biliyor”
başlıklı haberi nedeniyle gazeteci Hazal Ocak’a

açılan tazminat davası…

Mahkeme: İstanbul 8. Asliye Hukuk
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Haber nedeniyle gazeteci
hakkında açılan ve beraatle sonuçlanan ceza

davasındaki kararın kesinleşmesinin
beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı

4 Nisan’a erteledi.

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…

Mahkeme: İstanbul 11. Asliye Hukuk
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Mahkeme, davanın reddine
karar verdi.

Hayko Bağdat Davası

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

Mahkeme: İstanbul 50. Asliye Ceza
Mahkemesi

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

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…

Mahkeme: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 17

Şubat’ta görülecek.



Rüşvet İddialarıyla İlgili Habere Açılan Dava

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

yapıldığı iddialarını haberleştirdikleri için
“hakaret” ve “iftira” ile suçlanan gazeteciler
Doğan Ergün ve İzel Sezer’in yargılandıkları

dava…

Mahkeme: İstanbul 33. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcı, gazetecilerin  cezalandırılmasını

istedi. Duruşma 14 Mart'a ertelendi.

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...

Mahkeme: Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütaalasını

veren savcı, acılı babanın “hakim ve savcıya
hakaret”ten toplamda 6 yıla kadar hapisle
cezalandırılmasını istedi. Davanın karar

duruşması 10 Ocak'ta görülecek.

3 Hak Savunucusunun Yargılandığı Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör
atanmasıyla ilgili 3 Şubat 2021’de İzmir’de
düzenlenen protestoda gözaltına alınanlar

arasında olan 3 kadın hak savunucusu hakkında
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan

dava…

Mahkeme: İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcılık, hak

savunucularının cezalandırılmasını istedi.
Duruşma 30 Aralık'a ertelendi.

Eyleme Açılan dava

Ekonomik kriz ve zamlara karşı 2021 yılının
Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de düzenlenen

“Geçinemiyoruz” eyleminde gözaltına alınan 18
kişiye “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla
açılan dava…

Mahkeme: İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 7
Nisan’da görülecek.

Gökhan Yavuzel Davası

HDP binasına düzenlenen saldırıda katledilen Deniz Poyraz ile ilgili paylaşımı nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan yazar Gökhan Yavuzel’in yargılandığı dava...

Mahkeme: Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yurtdışında yaşayan yazar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar veren

mahkeme, duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Boğaziçi Eylemlerine Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’nden 52 öğrencinin “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet” ve “kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma” suçlamalarıyla yargılandığı

dava…

12 Aralık Pazartesi, İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

Montrö Açıklamasına Açılan Dava

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

emekli amiralin yargılandığı dava…

12 Aralık Pazartesi, Ankara 20. Ağır Ceza
Mahkemesi



Basın Açıklamasına Açılan Dava

HDP’nin 21 Kasım 2021’de düzenlediği basın
açıklamasında gözaltına alınan ve aralarında

gazeteci Zekine Türkeri’nin de olduğu 19
kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla yargılandıkları dava…

13 Aralık Salı, İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

GÖÇİZDER Davası

Dernek faaliyetleri, yapılan açıklamalar ve
hazırlanan raporlar nedeniyle “örgüt üyesi
olmak” ile suçlanan Göç İzleme Derneği

(GÖÇİZDER) üye ve yöneticilerinin "örgüt
üyeliği" suçlamasıyla yargılandıkları dava...

13 Aralık Salı, İstanbul 26. 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...

14 Aralık Çarşamba, İstanbul Anadolu 7.
Asliye Ceza Mahkemesi

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…

14 Aralık Çarşamba, İstanbul 22. Asliye Ceza
Mahkemesi

Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak Davası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) eski
Eş Başkanı Gültan Kışanak ile Demokratik

Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı
Sebahat Tuncel'in “örgüt propagandası yapmak”

iddiasıyla yargılandıkları dava...

16 Aralık Cuma, Malatya 5. Ağır Ceza
Mahkemesi

Perihan Kaya Davası

Sosyal medya paylaşımları, telefon görüşmeleri
ve gizli tanık beyanları gerekçe gösterilerek

“örgüt propagandası” iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapse
mahkum edilen gazeteci Perihan Kaya’nın
istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası

yeniden yargılandığı dava…

16 Aralık Cuma,  Diyarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesi


