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Geçen hafta neler oldu?
● 7 Haziran 2021’de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl binasına silahlı

saldırı düzenleyip Deniz Poyraz isimli parti çalışanı kadını katleden Onur Gencer
ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mağdur yakınları
ve avukatların tüm taleplerine rağmen soruşturmayı genişletmeyerek katliama ait
kamuoyunda oluşan soruları cevapsız bıraktı.

● İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik başlatılan 'terör soruşturmasına' ilişkin açıklama
yaptı ve "terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişinin çalıştığı anlaşıldı" diyerek
belediyeyi hedef almayı bu hafta da sürdürdü. Belediye Başkanı İmamoğlu, “İBB'ye
kayyım atama gayretindeler” dedi. Öte yandan Süleyman Soylu ve İmamoğlu
arasındaki polemik sürüyor. Kendisini 'bizatihi saygılarını sunarak' aradığını söyleyen
Soylu’nun iddiasına İmamoğlu, "İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere
erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" dedi.

● CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın da
aralarında olduğu 15 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası daha meclise geldi.

● Ankara'daki evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla
tutuklanan -ancak hangi örgütün üyesi olduğunu hiç kimsenin bilmediği(!)- belgesel
yönetmeni Sibel Tekin'in dosyasına ‘kısıtlılık’ kararı getirildi.

● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında
Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 parti
yöneticisinden DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP Diyarbakır İl Eş
Başkanı Hayrettin Altun "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

● Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur
Fincancı yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edilmedi. Avukat Meriç
Eyüboğlu; "Tutuklulukta geçen süre makul süreyi aşmamış. Az yatmış, iki ay ne ki
Türkiye'de! İşte bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verildi" dedi.

● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği verilerine göre, 87 gazeteci yeni yılı cezaevinde
karşılıyor.

● Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın “terörden arananlar” listesine “gri”
kategoriden eklendi.

● Roboski’de 34 köylünün bombalanıp öldürülmesinin üzerinden tam 11 yıl geçti. Ne
'emri ben verdim' diyen dönemin başbakanı, ne de göz göre göre insanların üzerine
bomba yağdıranlar; tek bir kişi bile yargı önüne çıkarılmadı. Roboski 11 yıldır adalet
arıyor…

● 1990’lı yıllarda Urfa’da ‘JİTEM Karargahı’ olarak kullanıldığı iddia edilen bölgede
toprağın altına gizlenmiş 3 ayrı torba içinde insan kemikleri bulundu.

● Bileşeni olduğumuz hak savunucusu kurumların çatı kuruluşu İnsan Hakları
Savunucuları Dayanışma Ağı, iktidarın TBMM'ye sunduğu Anayasa değişikliği
teklifiyle eşitlik ilkesinin hiçe sayılmak istendiğini belirterek “Kadın Ve

https://ihsda.org/2022/12/26/kadin-ve-lgbtilarin-haklarini-gasp-eden-anayasa-teklifine-hayir-diyoruz/


LGBTİ+’ların Haklarını Gasp Eden Anayasa Teklifine HAYIR Diyoruz!” başlıklı
ortak bir açıklama yayınladı.

● Alevi örgütlerinin Laik ve Demokratik Türkiye İçin Büyük Alevi Kurultayı’nın sonuç
bildirgesinde, "eşit yurttaşlık" vurgusu yapılarak “asimilasyon ve yok etme
politikalarına karşı, Seyit Nesimi’nin dediği gibi, iki cihana sığmayan bizler, Kültür
Bakanlığı’na da, torba yasaya da sığmayız” denildi.

● Tartışılan yargı kararlarına her gün bir yenisi eklenirken Yargıtay Başkanı Mehmet
Akarca, “sosyal medya mahkemesi” olarak tanımladığı sosyal medyada yargıyla ilgili
yapılan paylaşımların “yargı ve devlete zarar verdiğini, yargıya olan güveni
azalttığını” savundu.

● Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere ödenek artırma yetkisini iptal etti. Erdoğan bu
yetkiyi kullanarak 310,8 milyar TL ödenek artırırken, AYM kararı 2021 yılında
tanınan geçici bir yetkiyle ilgili olduğu için bir sonuç doğurmayacak.

● Ülkeyi batıracağı iddiasıyla yıllar önce düzenlemenin adının dahi gündeme
getirilmesini reddeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi Emeklilikte Yaşa
Takılanlar (EYT) düzenlemesini duyurdu; "devlet için büyük bir fedakarlık"
yaptıklarını söyleyerek, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş
sınırı uygulanmayacaktır" dedi.

● Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonraki ilk üst düzey görüşme Moskova'da
düzenlenen Suriye-Türkiye-Rusya zirvesinde yapıldı.

● Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin dış ticaret açığı, yüzde 153,4 artarak, 99 milyar
805 milyon dolara yükseldi.

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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerine
"örgüt üyeliği soruşturması"

'Kimyasal silah' iddialarının araştırılması
gerektiğini söylediği için hedef gösterilip
tutuklanan ve ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla
yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur
Fincancı hakkında ikinci bir soruşturma
başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ile birlikte

https://ihsda.org/2022/12/26/kadin-ve-lgbtilarin-haklarini-gasp-eden-anayasa-teklifine-hayir-diyoruz/
https://youtu.be/zQ6mfs6K7pk
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


TTB Merkez Konsey üyelerinin tamamını “terör örgüt üyeliği” ile suçlarken dosyada gizlilik
kararı getirildi.

Gezi Davasındaki cezalar istinaftan geçti

İstinaf mahkemesi, Gezi davasında "hükümeti
ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla
Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış
müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater,
Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay,
Tayfun Kahraman ile Yiğit Ali Ekmekçi’ye
verilen 18’er yıllık hapis cezalarını “yerinde”
buldu. Aynı mahkeme, bir yıl önce dava

kapsamında verilen beraat kararını bozarak, yeniden yargılanmalarının yolunu açmıştı.

Adalet isteyen Emine Şenyaşar’a iki
soruşturma 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
ayrı soruşturma daha açıldı. Böylece 660 günü
aşkındır Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti
tutan Şenyaşar’a açılan soruşturmaların sayısı

17'ye çıkarken, söz konusu soruşturmalardan 6'sı davaya dönüşmüş durumda ve yargılamalar
sürüyor.

Boğaziçi protestoları nedeniyle yargılanan
hak savunucularına ceza

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 sonuçlandı. İzmir 41. Asliye Ceza

Mahkemesi, kendilerini darp ederek gözaltına alan polislerin tanıklığı üzerinden Emine
Akbaba ve İrem Çelikbaş’ı ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı ve cezanın
ertelenmesine karar verdi. Mahkeme, Aytül Uçar hakkında beraat kararı verdi.

Pankarta açılan davada HDP’li siyasetçilere
ceza

Konya’da yaşanan ırkçı saldırıda aynı aileden 7
kişinin katledilmesini kınamak için HDP’nin
Van İpekyolu İlçe binasına asılan pankart
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 sonuçlandı. Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi;
yargılanan HDP’lilerin üçünü 10 ay hapse, birini ise 6 bin TL adli para cezasına mahkum etti.
Hapis cezalarında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ankara’daki Gezi Davası 6 yıl sonra
mahkumiyetle sonuçlandı

Ankara'daki Gezi eylemleri nedeniyle “Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet”,
“görevi yaptırmamak için direnme” ve
“devletin egemenlik alametlerini alenen
aşağılama” gibi suçlamalarla 2016 yılından bu

yana yargılanan 26 kişinin davası sonuçlandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi; sanıklardan
biri hariç hepsi için “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” suçlamasından beraat kararı
verirken, 23 kişiyi 10 ay ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti. 3 kişi
ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Gazetecilere açılan davanın haberine açılan
davanın ilk duruşması görüldü

Rüşvet pazarlığı yaptığı iddia edilen
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal hakkındaki haber
nedeniyle gazetecilere dava açılmasıyla ilgili
habere de dava açıldı. 6 Aralık 2021 tarihinde

İleri Haber’de yayınlanan “Yargılanan yine gazetecilik oldu” başlıklı haber nedeniyle
“hakaret” ve “iftira” ile suçlanan haber sitesinin yöneticileri gazeteciler İzel Sezer ve Batuhan
Batan’ın yargılanmasına İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davanın ikinci
duruşması 11 Nisan’da görülecek.

Boğaziçili öğrenciler beraat etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklu arkadaşları
için 25 Mart 2021’de eylem yapan ve
"gökkuşağı bayrağı taşıdıkları için" gözaltına
alınan 4 öğrenci ve arkadaşlarının gözaltına
alınmasını protesto ederken gözaltına alınan 8
öğrenciye açılan dava beraatle sonuçlandı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılanan öğrenciler hakkında savcı ceza
isterken mahkeme 12 öğrenci hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

“Diploma Nerede?” sorusuna “Erdoğan’a
hakaret”ten dava açıldı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından parti
binalarına asılan “Diploma Nerede?” yazılı
pankartların polis tarafından indirilmesiyle
ilgili yapılan basın açıklamasında “Cumhurun
başındaki kişinin diploması nerde? Evet,



Anayasadaki şartlara uymadan cumhurun başına çıkmıştır, bunu araştırmak savcının görevi
değil midir?” diyen partinin avukatı Ayhan Erkan hakkında “Erdoğan’a hakaret”
suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ikinci duruşması 2 Mart’ta İstanbul 8. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.

Antalya’da üniversite öğrencilerine açılan
dava

Ekim ayında düzenlenen ev baskınlarında
gözaltına alınan biri tutuklu 8 Akdeniz
Üniversitesi öğrencisi hakkında "örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla dava açıldı. İlk duruşması 9
Şubat’ta Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülecek dava kapsamında öğrenciler
katıldıkları eylem ve etkinlikler, HDP Gençlik

Meclisi kongresine gitmeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle suçlanıyorlar.

HDP yöneticilerinin yargılandığı dava,
mahkumiyetle sonuçlandı

HDP İstanbul İl binasının da polis tarafından
basıldığı 2016 yılında yapılan operasyonda
gözaltına alınan ve aralarında il eş
başkanlarının da olduğu dönemin HDP İl
yöneticilerinin yargılandığı dava sonuçlandı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 ismi

“örgüt üyeliği” ve “propaganda” suçlamalarıyla toplamda 76 yıl hapse mahkum etti.

Paylaşımları nedeniyle mahkum edilen
EMEP yöneticisi cezaevine girecek

Mustafa Koçak'ın adil yargılama talebiyle
başlattığı ölüm orucunda yaşamını yitirmesi
üzerine yaptığı paylaşımlar nedeniyle 3 ayrı
suçlamayla toplam 5 yıl 9 ay hapse mahkum
olan EMEP Adana Yüreğir İlçe Başkanı Ferit
Kilis, "terörle mücadelede görev almış kişileri
hedef göstermek" iddiasıyla aldığı cezanın

istinaf kararıyla kesinleşmesi üzerine cezaevine girecek.

Doğru Parti Genel Başkanı “Erdoğan’ın
oğluna hakaret”ten cezaevine girdi

2018 yılında kaleme aldığı, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili "Dünya
rekoru okçu Bilal'de" başlıklı yazısı nedeniyle
2 ay 17 gün hapse mahkum edilen Doğru Parti
Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, cezaevine
girdi. Açılan davada, Serdaroğlu’nun



savunmasının alınmadığı ve hükmün de gıyabında kurulduğu öğrenildi.

Paris katliamı protestosuna polis saldırısı

Paris'teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne
dönük saldırıya tepki göstermek için kültür
sanat kurumlarının çağrısıyla İstanbul’daki
Fransız Konsolosluğu önünde yapılmak istenen
açıklamaya polis, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın
yasaklama kararı olduğunu öne sürerek
saldırdı, 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sendika yöneticileri

Polyak Eynez Madencilik tarafından işten
çıkarılan Erdoğan Çapaklı’nın işe iade talebiyle
başlattığı nöbet eylemine hafta boyunca
jandarma müdahale etti. Çapaklı ile birlikte
Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı
Gökay Çakır, sendikanın Örgütlenme Uzmanı
Başaran Aksu ve sendika temsilcisi Ozan Çetin
de defalarca darp edilerek gözaltına alındı.

'Soylu yargılanacak' diyen kadın gözaltına
alındı

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun HDP
İzmir binasına saldırı düzenleyen ve Deniz
Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı
davada verilen kararla ilgili yaptığı açıklamada,
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da
yargılanacak" diyen Didar Gül gözaltına alındı.

İfade işlemlerinden sonra serbest bırakılan Gül’e “devleti alenen aşağılama” suçlaması
yöneltildi.

DBP’ye yönelik operasyonu protesto
eylemine polis engeli

Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) yönelik
operasyonu protesto için açıklama yapmak
isteyen HDP’liler polis tarafından engellendi.
HDP İstanbul İl Binası’nı ablukaya alan polis
iki HDP üyesini gözaltına alırken
milletvekillerinin ve partinin il yöneticilerinin
çevresini de sararak binadan çıkmalarını
engelledi.



AYM; referandumda, "hayır" çağrısına
verilen cezayı iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2017’deki
referandum öncesi yapılan "Toplumsal
Sağlığımız İçin Referanduma Hayır Diyoruz"
başlıklı açıklamanın "kuruluş amacı dışında
beyan" olduğunu öne süren Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca idari para cezasına çarptırılan
dönemin Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Ali

Rıza İlker Cebeci'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine" karar vererek 10 bin lira da
tazminat ödenmesine hükmetti.

HDP'li Eş Başkan ilk duruşmada beraat etti

Adıyaman’da Ekim ayında “örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklanan Halkların Demokratik
Partisi (HDP) Çelikhan İlçe Eş Başkanı
Hüseyin Uzun, Adıyaman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk
duruşmasında beraat etti.

25 Kasım yürüyüşüne katılan kadınlara
para cezası

Van’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde
düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar hakkında
Van Emniyet Müdürlüğü, Kabahatler
Kanunu'na dayandırarak “Kabahat suçu

işledikleri” gerekçesiyle 581’er TL para cezası kesti.

Mahkeme valiliğin festivali yasaklamasını
“hukuki” buldu!

Yıl boyunca ülke genelindeki festival ve konser
yasaklarının ilklerinden olan ve Eskişehir
Valiliği tarafından ilan edilen eylem yasağı
kapsamında iptal ettirilen Anadolu Fest ile ilgili
başvuruda İdare Mahkemesi yasak kararını
“hukuka uygun” bularak davayı reddetti.

Akademisyene, 'gazeteciye haber verdin'
soruşturması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde yaşanan
yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle ilgili haberlerin
ardından Rektörlük, üniversitede görevli bir



profesör hakkında üniversiteyle ilgili gelişmeleri gazetecilerle paylaştığı iddiasıyla idari
soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma açılan akademisyen, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı'na (YÖK) yaptığı başvuruda, rektörlüğün görevi kötüye kullandığını ileri sürerek
mobbinge maruz kaldığını söyledi.

Yeni Akit esnafın süs için astığı şemsiyeleri
'LGBT propagandası' diyerek hedef gösterdi

Niğde’de Hüdavent Hatun Parkı'nda çay ocağı
işletmecisi Şaban Güleryüz tarafından süs için
asılan şemsiyeler, iktidara yakın Yeni Akit
gazetesinde "Niğde’nin göbeğinde LGBTİ
propagandası" başlıklı haberle esnafın hedef
gösterilmesinin ardından kaldırıldı.

Erişim engelleri

- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
tarafından gündeme getirilen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde
(TEM) görevli polis memuru A.T.’nin, gözaltına alınan yurttaşlara işkence uyguladığı
iddialarıyla ilgili 13 haber ile sosyal medya paylaşımlarını içeren toplamda 2071 içerik
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Hakimlik, söz konusu
içeriklerin “hakaret suçu kapsamında kalabileceğini, kişinin saygınlığını rencide
edebileceğini ve kişilik haklarını ihlal ettiğini” öne sürdü.
- İçişleri Bakanlığı’nın atadığı kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi’nin Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural’ın adının geçtiği yolsuzluk ve
usulsüzlüklerle ilgili haberler, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle Diyarbakır 5. Sulh Ceza
Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi.
- Etkin Haber Ajansı (ETHA)‘nın twitter hesabı, “millî güvenlik ve kamu düzeninin
korunması” gerekçesiyle, Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sansürlendi. Twitter kararı
uygulayarak ajansı engelledi. Ajansın daha önce kullandığı Twitter hesabı da aynı gerekçeyle
Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Mayıs ayında engellenmişti.
- Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği “Bataklık” operasyonu ve
soruşturmasıyla ilgili iddialarda adı geçen iş insanı Nevzat Kaya‘nın talebi üzerine Ankara 7.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ocak ve Mayıs aylarında verilen iki ayrı kararıyla daha önce
erişime engellenen haberlerle aynı içerikte olduğu gerekçesiyle çok sayıda haber ve sosyal
medya paylaşımı daha Erişim Sağlayıcıları Birliği kararıyla erişime engellendi.
- Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu‘nun çocuk yaşta
evlilikleri savunduğu açıklamasıyla ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul
8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
- Bursa'da bir ailenin, en büyüğü 10 yaşında olan dört çocuğuna işkence yaptığıyla ilgili
haberler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine mahkeme kararıyla erişime
engellendi.
- Bursa'da, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın esnasında 11 yaşındaki bir kız çocuğuna
istismarda bulunan kişinin tutuklanmasıyla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.



Polis tarafından annesinin kucağında
öldürülen çocuk için 7 yıl sonra dava açıldı

2015 yılında Ankara Katliamı’nın
yıldönümünde Adana'nın Seyhan ilçesinde
düzenlenen protesto eylemi sırasında ara
sokaklarda rastgele ateş açan polisler tarafından
annesi Kamile Dora’nın kucağında vurulup
öldürülen 3 buçuk yaşındaki Tevriz Dora’nın
ölümüne ilişkin 7 yıl sonra dava açıldı. 3 polis

"olası kastla öldürme" ve "yaralama" suçlamasıyla Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmaya başlandı. Olayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve
gizlilik kararı getirilen soruşturmada Adana Valiliği, “silahın tespit edilemediğini” öne
sürerek polis hakkında soruşturma izni vermemişti. İstinaf mahkemesinin valilik kararını iptal
etmesinin ardından ise soruşturma takipsizlik kararıyla kapatılmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin
2021 yılında yaşam hakkı ihlali kararı vererek polisler hakkında etkili soruşturma yapılması
gerektiğine hükmetmesi üzerine soruşturma aradan geçen 7 yılın ardından davaya dönüştü.

Sendika Yöneticilerine Açılan Dava

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ile
sendikanın eski Eş Genel Başkanı Gönül
Erden’in tutuklu olduğu ve sendikanın 8
yöneticisinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla yargılandıkları
dava…

Mahkeme: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Atabey ve Erden’in
tutukluluk halinin devamına karar veren

mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Mart’a erteledi.

Hasankeyf Eylemine Açılan Dava

Hasankeyf’in baraj suları altında bırakılmasına
karşı 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…

Mahkeme: Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın görülmesine 21

Mart’ta devam edilecek.

Can Dündar Davası

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

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

Mahkeme: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 5

Nisan’da görülecek.

Şebnem Korur Fincancı Davası

TSK’nın 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...

Mahkeme: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Fincancı’nın tutukluluğuna

devam kararı veren mahkeme, duruşmayı 11
Ocak’a erteledi.



GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

GÖÇİZDER Davası

Dernek faaliyetleri, yapılan açıklamalar ve hazırlanan raporlar nedeniyle “örgüt üyesi olmak” ile
suçlanan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üye ve yöneticilerinin yargılandıkları dava...

4 Ocak 2023 Çarşamba, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri Cezaevi Duruşma Salonu)


