
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 50/22, 23 Aralık 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve

siyası yasak kararının ardından; Erdoğan’ın atadığı İçişleri Bakanı, seçilmiş belediye
başkanını ceza onaylanır onaylanmaz görevden alacağını ilan etti. Bugüne kadar
beğenmediği yargı kararlarına “saygı duymadığını” ve “uymadığını” defalarca
söylemekten çekinmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “mahkeme kararlarının
tanınmak zorunda olduğunu” söyledi.

● Tarikatta 6 yaşındaki kız çocuğunun ‘evlendirilmesi’ skandalına 'münferit bir hadise'
diyen Erdoğan, LGBTİ+’lara ise yine nefret kustu. Geçtiğimiz hafta meclise verilen
anayasa teklifinin gerisindeki anlayışı açık ifadelerle dile getirdi; “LGBTİ denilen
olay, bizim kitabımızda yok…. Önümüzdeki dönem bu sapkın akımlarla daha güçlü
şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

● İmamoğlu hakkındaki kararın ardından “seçime girer ama kazansa bile mazbatası
verilmez” diyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya,
Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı konusunda ise bir
çalışma yürüttüğünü ve “bir kanaati olduğunu” söyledi.

● İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında hazırladığı
ve iktidarın "terör soruşturması" diye adlandırdığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığı’na
teslim edildi.

● Erdoğan, “Biz görevde oldukça hiç kimse Türkiye’yi eski baskıcı, yasakçı günlerine
geri döndüremeyecektir” dedi. Bu haftaki bir diğer konuşmasında ise, "Adalet
dağıtamayan devlet tıpkı çürük bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur" ifadelerini
kullandı.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira
olarak belirlendiğini açıkladı. “2023 yılı asgari ücreti işverenler ve hükümet
tarafından tek taraflı olarak belirlendi” diyen Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK) Anayasa’ya dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı'nın asgari
ücreti saptama yetkisi olmadığını” belirtti.

● Bu yıl için 3,8 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı ödeneği, 11 ay boyunca sürekli arttı
ve Kasım ayı sonunda yüzde 52’lik artışla 5,8 milyar TL’ye ulaştı. Cumhurbaşkanlığı
bütçesi 6,6 milyar TL’lik 2023 yılı bütçesine neredeyse tek başına denk hale gelirken
bu ödeneğin 4,3 milyar TL’si yıl bitmeden harcanmış durumda.

● Polisin baskı kurup hedef gösterdiği Ankara Kızılay’daki Somali lokantası Saab Cafe
kapandı. Irkçı ve ayrımcı uygulamalara maruz bırakılan lokantanın işletmecisi, "Artık
bizden kurtuldunuz ve bütün sorunları çözdünüz" dedi.

● Fotoğrafların basına servis edilmesinden sonra dokunulmazlığı kaldırılarak “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in
yargılandığı davanın ilk duruşması, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşma 20 Şubat’a ertelenirken, Güzel’in milletvekilliği devamsızlık gerekçesiyle
düşürüldü.



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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Encü'ye
tokat attı

Hasta ve infazı yakılan tutsak yakınları
tarafından başlatılan ve 1. yılı dolan Adalet
Nöbeti eylemlerinin 39. haftasında 18 Aralık
günü Kadıköy’de düzenlenen eyleme saldıran
polis, HDP eski Milletvekili ve İstanbul İl Eş
Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı. O anları
kayıt altına alan Artı TV kameramanı Mehmet
Zeki gözaltına alındı. Eylemde 69 kişi

işkenceyle gözaltına alınırken valilik ise polis şiddetini “tahrik” diyerek savundu. Ertesi gün
yaşananları protesto etmek için HDP Kadıköy İlçe Binası önünde bir araya gelen kitleye de
polis, kaymakamlığın ‘yasak kararı’ gerekçesiyle yine saldırdı. 103 kişi işkence ile gözaltına
alınırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da polisler tarafından ablukaya alındı,
partisinin ilçe binasına gitmesine engel olundu.

İstinaf, gazeteciye verilen cezayı az buldu

İstinaf mahkemesi, sokağa çıkma yasağı
döneminde öldürülen gazeteci Rohat Aktaş ile
ilgili yaptığı açıklama nedeniyle hapse
mahkum edilen gazeteci Hakkı Boltan'a verilen
cezayı az buldu. Boltan, “Cizre'de büyük bir
vahşet gerçekleşti; devlet güçleri,
Cumhurbaşkanının ve Başbakanın talimatıyla
kirli bir katliam gerçekleştirilmektedir" dediği
için toplamda 2 yıl 17 gün hapis cezasına

çarptırılmıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, "Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini, “kamu görevlisine karşı
görevinden dolayı hakaret”ten verilen cezanın da 1 yıldan az olamayacağını kaydederek yerel
mahkemenin kararını bozdu. Gazeteci, Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden
yargılanacak.

https://youtu.be/7VCpPFeLgo8
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Valilik, Maraş Katliamı’nın yıldönümünde
eylemleri yine yasakladı

Kahramanmaraş'ta 19 Aralık ile 26 Aralık
1978’de Alevi yurttaşlara yönelik saldırılarda
120 kişinin öldürüldüğü katliamın üzerinden 44
yıl geçerken, valilik geçtiğimiz yıllarda olduğu
gibi yine katliamın yıldönümünün hemen
öncesinde kentte eylemlere yasak getirdi.
Valilik, 16-25 Aralık tarihleri arasında 10 gün
boyunca süren yasaklamanın “huzur ve güven
ortamının bozulmaması için”(!) alındığını öne

sürdü. Öte yandan Muş Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri
dağıtımı gibi her türlü eylem ve etkinliği “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”nı
gerekçe göstererek yasakladı. “Ülke geneli ve sınır dışında süren askeri operasyonların”
protesto edilmesi ihtimaline karşı getirilen yasaklama yeni yıla kadar sürecek.

Şebnem Korur Fincancı davası 29 Aralık’a
ertelendi

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 açılan dava 29 Aralık’a ertelendi.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Profesör Fincancı’nın tutukluluğunun devamına
karar verdi. Ankara’dan tutuklu aracıyla karayoluyla duruşmaya getirilen Fincancı, bir
sonraki duruşmaya kadar İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulacak.

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin tutuklandı

Tepkilere neden olan kalıcı yaz saati
uygulamasıyla ilgili belgesel çekimi için
Ankara Tuzluçayır’da aldığı görüntü sırasında
aracı görüntülenen polislerin şikayeti sonucu
gözaltına alınan belgesel yönetmeni ve gazeteci
Sibel Tekin, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
tutuklandı. Geçmişteki belgesel çalışmaları
suçlama konusu yapılırken Tekin’in hangi
örgütün üyesi olduğu ise meçhul! Kararda bu

konuda hiçbir ibare yer almazken avukatı, “Kayıt altına aldığı Gezi eylemleriyle ilgili
belgelere odaklandıklarını düşünüyoruz. Bunlar Sibel’in önüne suç unsuru olarak getirildi”
dedi.



Irkçı saldırı haberine açılan dava

2018 yılında iki yurttaşın Kürtçe konuştukları
için saldırıya uğramasıyla ilgili Evrensel
gazetesinde yayımlanan “Sakarya’da ırkçı
saldırı, baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi
altında” başlıklı haber nedeniyle açılan davanın
ilk duruşması İstanbul Bakırköy 21. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Söz konusu
haber nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa
alenen tahrik” ile suçlanan gazetenin Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı’nın

yargılanmasına 4 Nisan’da devam edilecek.

Gazeteci Hayri Demir mahkum edildi

Gazeteci Hayri Demir hakkında Suriye'nin
kuzeyinde yaptığı gazetecilik faaliyeti gerekçe
gösterilerek açılan dava sonuçlandı. “Örgüt
üyeliği” suçlamasından beraat kararı veren
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciyi
sosyal medya hesabından paylaştığı bir şarkı ve
bir belgesel nedeni ile “örgüt propagandası”

suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapse mahkum etti.

Suruç anmasında gözaltına alınanlar
mahkum edildi

2019 yılında, İstanbul Kadıköy'de Suruç
Katliamı’nın 4. yılında düzenlenen anmada
darp edilerek gözaltına alınan 22 kişi, İstanbul
Anadolu 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada “2911 Sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet”
suçlamasıyla 1’er yıl 3’er ay hapse mahkum

edildiler.

Gökkuşağı bayrağı paylaşan gazeteciye dava
açıldı

2020 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nda
sosyal medya hesabı üzerinden gökkuşağı
bayrağı paylaşan Gazete Kadıköy Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi hakkında
“devletin egemenlik alametlerini alenen
aşağılama” suçlamasıyla dava açıldı. Söz
konusu tweetinde 2014 yılındaki Onur
Yürüyüşü’nden kendi çektiği bir fotoğrafı

paylaşarak “Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir! 2014 #onuryürüyüşü müzden” notu



düşen Çelebi’nin yargılanmasına 2 Şubat’ta İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde başlanacak.

BirGün muhabiri İsmail Arı’ya açılan
soruşturma

18 Kasım tarihinde BirGün gazetesinde
yayımlanan “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın
‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haber nedeniyle
muhabir İsmail Arı hakkında soruşturma açıldı.
Bodrum’daki deniz manzaralı devasa devlet
arazisi için düzenlenen ihaleyi Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni ile

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cevahir şirketinin almasını haberleştiren gazeteci, Varank’ın
şikayetiyle açılan soruşturma kapsamında “kamu görevlisine hakaret” ile suçlanıyor. Varank
ayrıca gazeteye 2 ayrı tazminat davası açtı.

MKM’nin kuruluş etkinliği yasaklandı,
yasağı protesto edenler gözaltına alındı

1991'den beri İstanbul'da kültürel ve sanatsal
faaliyetler yürüten Mezopotamya Kültür
Merkezi’nin (MKM) 31. kuruluş yıldönümü
için düzenlenen etkinlik, İstanbul
Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından
“kamu düzeni ve genel asayişin bozulmasına
neden olacağı” gerekçesiyle yasaklandı.
Etkinliğin yapılacağı salon önünde yasağa tepki
göstererek açıklama yapmak isteyen ve
aralarında MKM sanatçılarının da olduğu

kitleye polis saldırdı, 26 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Sezgin Kartal’ın yargılandığı dava
beraatle sonuçlandı

HDP binasına düzenlenen saldırıda Deniz
Poyraz’ın katledilmesinin ardından HDP’yi
hedef alan Türkiye gazetesi yazarı Fuat
Uğur’un “Bu suikastı Küresel Gladyo’nun
aparatları FETÖ ve HDP düzenledi” başlıklı
yazısını eleştirdiği sosyal medya paylaşımı
nedeniyle yargılanan gazeteci Sezgin Kartal

beraat etti. Kartal, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında,
Uğur’un şikayeti üzerine, “hakaret”le suçlanıyordu.

Santrale karşı mücadele eden köylülerin
avukatına açılan dava

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı
köyünde yapılmak istenen biyogaz santraline



karşı direnen köylülerin avukatı Seçil Ege hakkında açılan davanın ilk duruşması Salihli 4.
Asliye Ceza Mahkemesi‘nde görüldü. 2020 yılında yapılan oturma eylemleri nedeniyle “2911
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” ile suçlanan avukatın
yargılanmasına 20 Ocak’ta devam edilecek.

Doğayı katleden şirketin, çevre aktivistine
açtığı tazminat davası

Yargı kararlarına rağmen Sinpaş Grup’un
Muğla Marmaris Kızılbük koyunda yapımına
devam ettiği inşaatlara karşı mücadele eden
doğa ve yaşam savunucularından Marmaris
Kent Konseyi Başkanı ve Marmaris Ekolojik
Mücadele Komitesi üyesi Ufuk Beytekin’e
şirket tarafından açılan 300 bin TL’lik tazminat

davasının ilk duruşması görüldü. İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki davanın ikinci
duruşması 11 Nisan’da görülecek.

Gazetecinin retweetine dava açıldı

HDP İzmir İl Örgütü’ne yönelik saldırıda
katledilen Deniz Poyraz’ın babasına “örgüt
propagandası” iddiasıyla dava açılmasıyla ilgili
bir sosyal medya paylaşımını “acıya da saygı
yok” diyerek retweet eden Al-Monitor yazarı
Nazlan Ertan hakkında dava açıldı. İlk duruşma
24 Ocak’ta İzmir 21. Ağır Ceza

Mahkemesi’nde görülecek.

HDP İlçe Eş Başkanları mahkemeye çıktı

HDP İstanbul Kartal İlçe Binası’na düzenlenen
polis baskının ardından haklarında "örgüt
propagandası" suçlamasıyla dava açılan HDP
İlçe Eş Başkanları Aygül Sincar ve Mete Aşnas
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim
karşısına çıktı. Bir sonraki duruşma 23 Mart'ta
görülecek.

Montrö açıklamasına açılan dava beraatle
sonuçlandı

Kanal İstanbul projesinin ardından başlayan
Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarını
eleştirdikleri açıklama nedeniyle “anayasal
düzene karşı suç işlemek için anlaşmak”la
suçlanan 103 emekli amiral, Ankara 20. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada
beraat ettiler.



Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına
hakaret'ten tazminat cezası

Katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri
nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla tutuklanan ve hapse mahkum
edilen gazeteci Sedef Kabaş’a Erdoğan’ın
açtığı 250 bin liralık tazminat davası da
sonuçlandı. İstanbul 41. Asliye Hukuk
Mahkemesi, gazetecinin 35 bin lira manevi

tazminat ödemesine kadar verdi.

Levent Gültekin’e “Erdoğan’a hakaret”ten
dava açıldı

Diken haber portalı yazarı Levent Gültekin,
Halk TV’deki programında “Cumhurbaşkanı
topluma açıkça yalan söylüyor” dediği için
hakkında “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla dava
açıldığını duyurdu.

Gazeteci Onur Öncü ilk duruşmada beraat
etti

Özgürüz haber portalının YouTube kanalında
yayınlanan programı nedeniyle İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya “hakaret” ile suçlanan
gazeteci Onur Öncü, Küçükçekmece 22. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk
duruşmasında beraat etti.

Kocaeli’nde polis şiddetini protesto eden
HDP yöneticileri gözaltına alındı

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye
polis tarafından tokat atılmasını protesto için
Kocaeli’nde yapılan eylem, polis tarafından
engellendi, aralarında HDP Kocaeli İl Eş
Başkanlarının olduğu 6 HDP yöneticisi
gözaltına alındı.

Gazeteci Sinan Aygül tahliye edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan çocuk
istismarı iddiasını gündeme getirmesinin
ardından tutuklanan gazeteci Sinan Aygül, 8
gün sonra tahliye edildi. 14 Aralık’ta tutuklanan
Aygül, yeni yürürlüğe giren “dezenformasyon
yasası” kapsamında tutuklanan ilk gazeteci
olmuştu.



Yazar Fatih Yaşlı gözaltına alındı

Sol gazetesi yazarı, akademisyen Fatih Yaşlı
Ankara’da gözaltına alındı. Sosyal medya
paylaşımları nedeniyle açılan soruşturma
kapsamında hakkında "devleti aşağılamak,
devlet büyüklerine hakaret ve halkı kin ve
düşmanlığa tahrik" gibi suçlamalarda
bulunulan Yaşlı, ifade işlemleri sonrasında
serbest bırakıldı.

Demokratik Bölgeler Partisi örgütlerine
polis baskını

Demokratik Bölgeler Partisi’nin Diyarbakır ve
başka 8 il örgütüne polis baskınları yapıldı.
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve il
eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 14
kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da PAK, PSK ve Azadî Hareketi
binalarına polis baskını

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY)
kutlanan bayrak günü nedeniyle, binalarına
IKYB bayrağı asan Kürdistan Özgürlük Partisi
(PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve
Azadî Hareketi’nin Diyarbakır’da bulunan
binaları polis tarafından basıldı.

İzmir'de tecrit protestosunda 42 gözaltı

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride
karşı İzmir’de yapılmak istenen yürüyüşe polis
müdahale etti, 42 kişi darp edilerek gözaltına
alındı.

Gezi anması paylaşımına soruşturma

Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz fişeğiyle
ayağından yaralanan ve yüzde 43 engelli kalan
Aydın Aydoğan hakkında “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında Aydoğan’ın ‘sansür
yasası’yla ilgili Gezi eylemlerin dokuzuncu
yıldönümünde düzenlenen anmada çekilen
fotoğrafı ekleyerek ‘#BuSansürHepimize’
etiketiyle yaptığı paylaşımın ve 15 Temmuz

darbe girişimiyle ilgili #15TemmuzuKimYaptı herkes biliyor enişte dahil’ şeklindeki tweeti



suçlama konusu yapılırken; Aydoğan, “Sonunda Selahattin Demirtaş’ın dediği oldu. Gazoz
kapağı açılacak deyin, reis ve avanesi hemen gelir. Tunceli’de tuvaleti resmi törenle açtılar”
şeklindeki paylaşımı nedeniyle ayrıca “suçu ve suçluyu övmek” ile de suçlanıyor. Aydoğan’ın
yaralanmasına yol açan polislere yönelik soruşturma ise, AYM’nin hak ihlali kararına rağmen
dokuz yıldır sonuçsuz!

RTÜK’ten “terörü mimik ile övdü” cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
Halk TV'de yayınlanan gazeteci Ayşenur
Arslan’ın Medya Mahallesi programında
“terörün mimikle övüldüğü” ve Arslan’ın
“açıklamalarıyla seçimlerle terör eylemlerini
bağdaştırma gayreti içinde bulunduğu”
iddiasıyla 3 kez yayın durdurma ve para cezası
verdi. Ayrıca Kurul; Prof. Dr. Emre Kongar ile
Merdan Yanardağ’ın İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu’na verilen hapis cezasını “halkın iradesine darbe" olarak nitelemeleri ve Süleyman
Soylu’yu eleştirmeleri nedeniyle TELE 1’e; İlker Karagöz İle Çalar Saat programına konuk
olan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dönük sözlerine
ilişkin “bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır” demesi nedeniyle de Fox TV’ye
para cezası verdi.

Erişim engelleri

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun yargılandığı davaya bakan
hakimin cinsel tacizden soruşturma geçirmiş
olmasıyla ilgili haberler İstanbul Anadolu 10.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime
engellendi.
- Kasım ayında 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 haberlere yeni
bir erişim engeli kararı çıktı. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararla 96
içerik daha sansürlenirken hakimlik “şirket tüzel kişiliğinin hedef alındığını, şirket sahibinin
kişiliğinin ve ticari itibarının zedelendiğini" öne sürdü. Söz konusu haberlerle ilgili daha önce
de Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin iki ayrı kararıyla toplamda 148 haber ve içerik
sansürlenmişti.
- Yurtdışına giden yazılımcı sayısındaki artışa dikkat çeken Yazılım Sanayicileri Derneği
Başkanı Gönül Kamalı’nın açıklamasıyla ilgili haberler, Cumhurbaşkanlığının talebi üzerine,
Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
- Haber sitesi Avrupa Demokrat’ın internet adresi Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla
erişime engellendi.
- Kadın haber ajansı JİNNEWS'un YouTube kanalı mahkeme kararıyla sansürlendi.
JINNEWS’un kurulduğu 25 Eylül 2017’den bu yana, web sitesine 42 kez erişim engeli



getirilirken Instagram hesabı 3 kez kapatıldı, yine Instagram ve Facebook hesabı birçok kez 1
haftalık paylaşım engeliyle karşı karşıya kaldı.

Gençağa Karafazlı Davası

Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkanı
gazeteci Gençağa Karafazlı hakkında, Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Serkan Hacıcaferoğlu'nun öğrencilere

yönelik taciz ve mobbing iddialarını
haberleştirdiği için açılan dava…

Mahkeme: Rize 4. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 1

Mart’ta görülecek.

Çağlar Demirel Davası

2016 yılında Erdoğan’ın partisini hedef alan
sözlerine karşılık “söylediklerinin hepsini

kendisine iade ediyoruz” diyen dönemin HDP
Meclis Grup Başkanvekili Çağlar Demirel’in

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı dava...

Mahkeme: Diyarbakır 5. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 2
Şubat’ta görülecek.

Gülşen Davası

Konseri sırasında sahnede arkadaşıyla
şakalaşırken imam hatip liselilere yönelik

ifadeleri nedeniyle hedef gösterilerek “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”

suçlamasıyla tutuklanan ve ardından “ev hapsi”
kararıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen hakkında

açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 11. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki
duruşması 1 Mart’ta görülecek.

Özgürlükçü Demokrasi Davası

Gazeteciler İhsan Yaşar, İshak Yasul, Mehmet
Ali Çelebi, Mizgin Fendik, Pınar Tarlak, Reyhan

Hacıoğlu ve Hicran Urun’un istinaf kararı
sonrası “örgüt üyeliği”, “terör örgütlerinin

yayınlarını basmak veya yayınlamak”, “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik etmek”, “örgüt

propagandası” ve “suçu ve suçluyu övmek”
suçlamalarıyla yeniden yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 22

Mart’ta görülecek.

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyım
rektörlere karşı 1 Şubat 2021'de düzenlenen

protesto eylemleri sırasında gözaltına alınan 97
öğrenci hakkında “2911 sayılı Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
iddiasıyla açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 32. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki
duruşması 25 Mayıs’ta görülecek.

Yeni Yaşam Gazetesi Davası

Yeni Yaşam gazetesinin eski Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Osman Akın ve köşe yazarı Veysi

Sarısözen’in “örgüt propagandası” suçlamasıyla
yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yurtdışında yaşayan

Sarısözen hakkında çıkarılan yakalama emrinin
infazının beklenmesine karar veren mahkeme

heyeti, duruşmayı 23 Mart’a ertelendi.



Bakur Belgeseli Davası

“Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla
yargılanıp 4 yıl 6 ay hapse mahkum edilen

“Bakur” filminin yönetmenleri Çayan Demirel
ve Ertuğrul Mavioğlu'nun istinaf mahkemesi
kararı sonrası yeniden yargılandıkları dava...

Mahkeme: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki

duruşması 28 Mart’ta görülecek.

Elif Tirenç İpek Ulaş Davası

Rosa Kadın Derneği Kurucu Üyesi avukat Elif
Tirenç İpek Ulaş’ın dernek faaliyetleri suç

sayılarak hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
açılan dava…

Mahkeme: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını
sunan savcı, Ulaş’ın 15 yıla kadar hapsini istedi.

Duruşma 28 Şubat’a ertelendi.

Veli Saçılık Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet
Bahçeli’nin şikayeti üzerine “kamu görevlisine
hakaret” ile suçlanan yazar ve KHK ile ihraç
edilen sosyolog Veli Saçılık’ın yargılandığı

dava…

Mahkeme: Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcı, esas hakkındaki

mütalaasında Saçılık'ın Soylu'ya görevinden
dolayı hakaret ettiğini iddia ederek

cezalandırılmasını istedi. Duruşma 23 Mart’a
ertelendi.

Ramazan Akoğul Davası

2014 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirilen yol
kesme eyleminin haber takibini yaptığı için

“örgüt üyeliği” ile suçlanıp beraat eden DİHA
muhabiri Ramazan Akoğul’un istinaf

mahkemesi kararı sonrası yeniden yargılandığı
dava…

Mahkeme: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki

duruşması 2 Şubat’ta görülecek.

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…

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcı, esas hakkındaki

mütalaasında iki ismin “örgüt üyeliği”, “kamu
malına zarar verme” ve “2911 sayılı kanuna

muhalefet etmek” suçlarından
cezalandırılmasını istedi. Duruşma 21 Şubat’a

ertelendi.

Onur Yürüyüşüne Açılan Dava

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü
öncesinde gözaltına alınan 19 kişi hakkında
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet” ve "görevi yaptırmamak
için direnme" suçlamalarıyla yargılandıkları

dava...

Mahkeme: İstanbul 60. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaa
için dosya savcılığa gönderildi, duruşma 27

Ocak’a ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Sendika Yöneticilerine Açılan Dava

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ile
sendikanın eski Eş Genel Başkanı Gönül

Pankarta Açılan Dava

Konya’da yaşanan ırkçı saldırıda aynı aileden 7
kişinin katledilmesini kınamak için HDP’nin

Van İpekyolu ilçe binasına asılan pankart



Erden’in tutuklu olduğu ve sendikanın 8
yöneticisinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla yargılandıkları
dava…

26 Aralık Pazartesi, Ankara 22. Ağır Ceza
Mahkemesi

nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen
tahrik etmek” ile suçlanan ve aralarında Van İl
Eş Başkanı ve İpekyolu İlçe Eş Başkanı’nın da

bulunduğu 4 HDP’linin yargılandığı dava…

27 Aralık Salı, Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi

Hasankeyf Eylemine Açılan Dava

Hasankeyf’i su altında bırakan Ilısu Barajı’nın
su tutma işlemlerinin durdurulması talebiyle
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik

Meclisi üyelerinin 12 Haziran 2019’da yapmak
istediği basın açıklaması sırasında gözaltına

alınan Jiyan Haber Yazı İşleri Müdürü Sonya
Bayık'ın da aralarında olduğu 31 kişiye

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

27 Aralık Salı, Batman 1. Asliye Ceza
Mahkemesi

Gazetecilere Açılan Davanın Haberine Açılan
Dava

Rüşvet pazarlığı yaptığı iddia edilen
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal ile ilgili İleri Haber

sitesinde yayınlanan haber nedeniyle gazeteciler
hakkında “hakaret” suçlamasıyla açılan davayla
ilgili haber nedeniyle haber sitesinin yöneticileri

gazeteciler İzel Sezer ve Batuhan Batan
hakkında aynı suçlamayla açılan dava...

27 Aralık Salı, İstanbul 25. Asliye Ceza
Mahkemesi

Rüşvet Haberine Açılan Dava

2018’de Adıyaman Gerger’de görevli hakim
Batuhan Maraşlı hakkındaki rüşvet iddialarını

haberleştiren Gerger Fırat gazetesi Haber
Müdürü Özgür Boğatekin ve gazetenin yazarı

Hacı Boğatekin'e açılan dava…

27 Aralık Salı, Adıyaman Gerger Asliye Ceza
Mahkemesi

Can Dündar Davası

Mit Tırları haberi nedeniyle “devletin gizli
kalması gereken bilgilerini casusluk maksadıyla

temin etme” ile suçlanan gazeteci Can
Dündar’ın yargılandığı dava…

27 Aralık Salı, İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi

Ziya Çiçekçi Davası

Yeni Özgür Politika gazetesine ait sosyal medya
hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe

gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” ile
suçlanan gazeteci Ziya Çiçekçi’nin yargılandığı

dava…

27 Aralık Salı, İstanbul 33. Ağır Ceza
Mahkemesi

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…

29 Aralık Perşembe, İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ankara Gezi Davası

Ankara’daki Gezi eylemlerine ilişkin  2016’dan
bu yana 26 kişi hakkında süren dava...

28 Aralık Çarşamba, Ankara 14. Ağır Ceza
Mahkemesi

Eren Erdem Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan CHP
Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in yargılandığı

dava…

28 Aralık Çarşamba, İstanbul Asliye Ceza
Mahkemesi



Şebnem Korur Fincancı Davası

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 açılan dava...

29 Aralık Perşembe, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi


