
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 1/23, 6 Ocak 2023)

Geçen hafta neler oldu?
● Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri’ndeki konuşmasında, "Herkes

istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmekte" olduğunu öne sürdü.
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Partisi’nin hazine

yardımı bulunan banka hesaplarına bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesi’nde
oy çokluğuyla kabul edildi. AYM’nin “tedbiren aldığı” karar gereği HDP’den 30 gün
içerisinde savunma alınacak ve karar tekrar değerlendirilecek.

● Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilmesinin
iptaline ilişkin açılan davada Danıştay oy çokluğuyla iptal istemini reddetti.

● Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; 2022'de 334 kadın,
erkekler tarafından öldürüldü, 245 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. Detaylar…

● CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer’in aylık açıkladığı basın
özgürlüğü raporuna göre, Aralık ayında 50’nin üzerinde gazeteci hakim karşısına
çıktı.

● İzmir Alsancak'ta Ece isimli trans kadının katledilmesi 2023 yılının ilk nefret cinayeti
oldu. Ece'nin arkadaşları, "Hiçbirimizin can güvenliği yok. Biz de insanız, yaşamak
istiyoruz" dedi.

● Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Emniyeti’ndeki işkence iddialarına
ilişkin geçen yıl hazırladığı beş raporu aylar sonra yayınladı. Detaylar…

● Diyarbakır Sur’da sokağa çıkma yasakları döneminde öldürülen ve cenazesi ailesine 5
ay sonra verilen 17 yaşındaki Rozerin Çukur ile ilgili AYM’ye yapılan başvurunun
reddini isteyen Adalet Bakanlığı, Çukur’un “örgüt mensubu” olduğunu ileri sürdü,
"hukuka uygun emrin" yerine getirildiğini ve "yaşam hakkı ihlali" olmadığını söyledi.

● 2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na getirilen Sinan Ateş, Ankara’da
uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. 2020 yılında Ülkü Ocakları’ndaki görevinden
ayrılarak Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi kadrosu alan Ateş’in
öldürülmesine ilişkin soruşturmada, aralarında MHP’li yöneticilerin ve özel harekat
polislerinin de olduğu 10 kişi tutuklandı. Bir çok MHP’li yönetici, milletvekili ve suç
örgütü mensubu şahsın isminin geçtiği suikastin emrini kimin verdiği ise henüz
açıklanmış değil. MHP ve AKP sözcülerinden yaşananlara ilişkin bir açıklama
yapılmadı.

● Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yıl sonu enflasyonunu yüzde 64,27 olarak
açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 137,55 olarak
hesapladığını duyurdu.

● Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı önce %25 olarak açıkladı;
gün geçmeden %30 olarak güncelledi. Kamu çalışanları sendikaları ve emekli
örgütleri asgari ücret artışının oldukça altında verilen zammı tepkiyle karşıladı.
Enflasyon artış hızı baz etkisine bağlı olarak düşerken, Erdoğan ve Hazine ve Maliye
Bakanlığı düşüşün ekonomi politikalarının beklenen pozitif sonucu olduğunu ileri
sürdü.

https://bianet.org/bianet/hukuk/272461-aym-hdp-kararini-yayimladi-aym-baskani-karsi-oy-kullanmis
https://www.bbc.com/turkce/articles/c3g1jw3472lo
https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3040/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2022-yillik-veri-raporu
https://ankarabarosu.org.tr/duyuru/4227e110-8a71-11ed-ac25-000c29c9dfce


● 2022'de ihracatın 254,2 milyar dolar olduğunu açıklayan Erdoğan, "Türkiye'nin
krizlerin altında ezilen değil krizleri fırsata çeviren ülke konumuna geldiği" iddiasını
öne sürerken ithalat ve dış ticaret açığıyla ilgili verileri paylaşmadı. Resmi verilere
göre, ithalat 2022’de %34,3 artışla 364,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise
%138,5 artışla 110,2 milyar dolara yükseldi.

● Türk Tabipleri Birliği, 2022 yılında 2 bin 685 sağlık çalışanının yurtdışına gitmek için
başvuruda bulunduğunu açıkladı.

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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Eylem yasakları yeni yılda da devam ediyor

2022 boyunca hiç gündemden düşmeyen eylem
yasakları; Mardin, Hakkari ve Siirt’te
valiliklerin 2022 yılının son günlerinde ilan
ettikleri yasak kararıyla yeni yıla da taşındı.
15’er günlük sürelerle ilan edilen yasaklarla 3
kent yeni yıla eylem yasaklarıyla başlayan ilk
iller oldu. Yeni yılın ilk eylem yasağı kararı ise
Kars’tan geldi. Valilik 7 gün boyunca her türlü

eylem ve etkinliği “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle yasakladı. Öte
yandan Urfa da valiliğin 22 Aralık’ta ilan ettiği eylem yasağıyla 2022’ye yasakla girdi.

AYM'den eylem yapmak izin alma şartına
bağlanamaz kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 yılının
Kasım ayında yapılan basın açıklaması
nedeniyle Batman Valiliği’nin ilan ettiği eylem
yasağı gerekçe gösterilerek sendika
yöneticilerine verilen para cezasının toplantı ve
gösteri hakkı ihlali olduğuna hükmetti. Valilik
kent genelinde eylemleri mülki amir iznine
bağlarken, sendika yöneticilerine “emre aykırı

davranış” suçlamasıyla idari para cezası kesilmişti. AYM, eylemlerin mülki idare iznine

https://youtu.be/OeRemh4QQ1Y
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


bağlanmasının Anayasa’daki “önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri düzenleme
güvencesine” aykırı olduğunu belirtti.

Tutuklu gazeteci hakkındaki 2007 tarihli
soruşturma beş yıl sonra davaya dönüştü

Ekim ayında Mezopotamya Ajansı ve
JinNews’e yönelik operasyonda tutuklanan 9
gazeteciden biri olan Ceylan Şahinli hakkında
“örgüt propagandası” iddiasıyla yürütülen 2017
tarihli ayrı bir soruşturma, 5 yıl sonra davaya
dönüştürüldü. Cezaevinden gönderdiği
mektupta "5 sene boyunca varlığından bile
haberim olmadığı bir soruşturma ne tesadüfse

tutuklanmam ardından bana tebliğ edildi" diyen ve avukatı olmadan ifadesinin alındığını
aktaran gazetecinin ilk duruşması 7 Mart'ta Ankara'da görülecek.

Diyanet’in nefret söylemini eleştiren İzmir
Barosu’na dava

24 Nisan 2020 tarihinde okuduğu cuma
hutbesiyle LGBTİ’leri hedef gösterip nefret
söyleminde bulunan, salgın hastalıkları
eşcinselliğe bağlayan Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş’a tepki göstererek bir açıklama
yayınlayan İzmir Barosu’na "dini değerleri

alenen aşağılama" iddiasıyla dava açıldı. Dönemin Baro Başkanı Özkan Yücel ve 10 Yönetim
Kurulu üyesi hukukçunun yargılanmasına 24 Nisan’da İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlanacak.

Birgün gazetesinin haberine dava açıldı

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

AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir şirketin almasını haberleştirdiği için "kamu görevlisine
hakaret” ile suçlanan gazetecinin yargılanmasına İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 24
Nisan’da başlanacak.

“Erdoğan'a hakaretten” mahkum edilen
Fincancı'nın istinaf başvurusu reddedildi

Gezi Parkı eylemleri sırasında yaptığı bir
sosyal medya paylaşımında dönemin
başbakanına hakaret ettiği iddiasıyla 7.080 TL
adli para cezasına mahkum edilen Türk



Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve TİHV Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr.
Şebnem Korur Fincancı’nın istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza
Dairesi tarafından reddedildi. İstinaf mahkemesi, 16 Şubat 2021 tarihli İstanbul Anadolu 42.
Asliye Ceza Mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını öne sürdü.

Mahkemeden Evrensel gazetesine kanunda
olmayan ceza!

Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği, “Kaymakamdan
muhtarlara gözdağı” başlıklı haberle ilgili
yayımladığı tekzip metninin ardından, Köşk
Kaymakamı’nın tekrar şikayeti sonrası
Evrensel gazetesine 2. defa tekzip yayımlama
cezası verdi. Jeotermal enerji santrallerine karşı

köylülerin verdiği mücadeleye yer verilen haberde Kaymakamlığın muhtarlara “Sizler devlet
memurusunuz, böyle demeç veremezsiniz” denildiği bilgisi yer almıştı. Mahkeme, “İki
internet haber sitesi ile tirajı yüz binin üzerinde olan iki gazetede tekzip yayımlanması” kararı
verirken gazetenin avukatı, “Böyle bir hüküm Basın Kanunu’nun hiçbir maddesinde yok. Bu
açıkça kanuna aykırı” dedi.

2022’de 174 davada 263 gazeteci yargılandı

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD)
paylaştığı verilere göre 2022 yılı boyunca 174
davada 263 gazeteci yargılandı. Sonuçlanan
davalarda 24 gazeteci beraat ederken en az 40
gazeteci mahkum edildi. Gazetecilere toplamda
en az 92 yıl 11 ay 15 gün hapis ve en az 317
bin 900 TL tazminat cezası verildi. Yıl

boyunca; en az 33 gazeteci tutuklandı, en az 72 gazeteci gözaltına alındı. 61 gazeteci, işini
yaparken saldırıya uğradı, engellendi. Detaylar…

10 Ekim anmasında gözaltına alınanlara
dava açıldı

2021 yılında Ankara Gar Katliamı’nın 6.
yıldönümünde patlamanın gerçekleştiği yerde
düzenlenen anmaya katılmak istedikleri için
darp edilerek gözaltına alınan yurttaşlara dava
açıldı. Ankara 59. Asliye Ceza Mahkemesi

tarafından kabul edilen iddianamede 18 kişiye “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “hakaret” gibi çok sayıda
suçlama yöneltildi.

Belediye Başkanı’na “Erdoğan’a
hakaret”ten hapis cezası

İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda,
kendisine ait olduğu öne sürülen sosyal medya
hesaplarından yapılan paylaşımlar gerekçe

https://cgd.org.tr/basin-aciklamalari/2023/01/06/2022-yilinda-da-gazeteciler-hedefteydi-174-davada-263-gazeteci-yargilandi/


gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 15 gün hapse mahkum edildi.
Arda'nın seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasına da karar veren İzmir 34. Asliye
Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Zafer Partisi’nin pankartına dava açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikayeti
üzerine Zafer Partisi Bursa İl binasına asılan
“Yerli ve milli Escobar” pankartı nedeniyle
partinin İl Başkanı Adem Şimşek ve parti
yöneticisi Hasan Taştan hakkında “kamu
görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla dava
açıldı. Söz konusu pankart nedeniyle daha önce

de partinin Malatya İl Başkanı ve yöneticileri hakkında dava açılmıştı.

Adana’daki askeri operasyon protestosuna
soruşturma

Kasım ayında Adana’da TSK’nın sınır ötesi
hava operasyonuna karşı düzenlenen protestoda
polisler tarafından darp edilen HDP’liler
hakkında soruşturma açıldı. Adana Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma
kapsamında aralarında parti yöneticilerinin de
olduğu 44 kişi "görevi yaptırmamak için

direnmek" ile suçlanıyorlar.

RTÜK’ün 2022 karnesi: 5 kanala 54 ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi
İlhan Taşçı’nın paylaştığı verilere göre; Üst
Kurul’un 2022 yılı içerisinde muhalif
yayınlarıyla bilinen Halk TV’ye 23, TELE 1’e
16, KRT TV’ye 6, Fox TV ve Flash TV’ye de
4’er kez olmak üzere toplam 54 kez cezai
yaptırım uyguladı. 5 kanala verilen cezaların

toplamı 17 milyon 335 bin lira oldu.

Ekolojik talana dur diyen muhtara
soruşturma

Denizli Tavas İlçe Kaymakamlığı, Gümüşdere
Mahallesi’nde köylülerin tepki ve itirazlarına
rağmen yapımı devam eden mermer ocaklarına
ilişkin Mezopotamya Ajansı’na röportaj veren
mahalle muhtarı Mehmet Canatan hakkında
idari soruşturma başlattı.



Mahkeme Onur Yürüyüşü’nün
yasaklanmasını “uygun” buldu!

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Eskişehir
Valiliği kararıyla 2. Eskişehir Onur Haftası
kapsamında düzenlenmek istenen Onur
Yürüyüşü ve Onur Haftası etkinliklerinin
yasaklanmasını “yasaya uygun” bularak yasak
kararının iptali için açılan davayı reddetti.

AYM kararları

- Anayasa Mahkemesi (AYM), bir mahkumun
eşine rüyasını yazdığı mektubun cezaevi
yönetimince sansürlenmesi ile ilgili
“haberleşme hürriyeti ihlali” kararı verdi. Örgüt
üyeliği suçlamasıyla cezaevinde olan Rahmi
Çağan’ın tahliye olup evine döndüğü ve sonra
bir fabrikada iş bulup çalışmaya başladığı

rüyasını eşine anlattığı mektup "rüya gibi farklı yöntemlerin suç grubunda örgütsel iletişim
amacıyla kullanıldığı" öne sürülerek cezaevinin Disiplin Kurulu tarafından sansürlenmişti.
- Yüksek mahkeme, 4 Kasım 2016’da HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin
gözaltına alınmasını protesto ederken polis tarafından darp edilerek gözaltına alınan EMEP
Merkez Disiplin Kurulu üyesi Fevzi Ayber’in başvurusunu karara bağladı. AYM, kötü
muamele yasağının ihlal edildiğine hükmetti ve 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar
verdi.
- Hatay Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı ile Yedikule Surp Pırgiç
Ermeni Hastanesi Vakfı yıllardır verdikleri hukuk mücadelesini kazandı. AYM, iki Ermeni
vakfının Hazine adına kaydedilen taşınmazlarının iade edilmemesi için “mülkiyet hakkı
ihlali” dedi.

Haftanın erişim engelleri

Ülkede yolsuzluklardan, gazetecilere açılan
davalara kadar binlerce haber “kişilik hakları
ihlali” gerekçesiyle sansürlenirken, iktidara
yakınlığıyla bilinen Takvim ve Yeni Şafak
gazeteleri tarafından “terörist” olmakla itham
edilip hedef gösterilen üç Barış Akademisyeni
hakkında yayımlanan haberlerin erişime

engellenmesi talebi reddedildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, “talebe konu yayın
içeriklerinin esas itibarıyla haber niteliğini taşıdığını, kişilik haklarını doğrudan hedef alan;
toplum nazarında küçük düşürücü, karalayıcı ya da şeref ve haysiyeti ihlal edici nitelikte
ifade ve anlatımların bulunmadığı” öne sürdü. Söz konusu durum, ülkedeki yargı
uygulamalarının ne olduğunu ve muhaliflere adeta “düşman ceza hukuku” uygulandığını bir
kez daha gösteren bir örnek olurken bakın bu hafta Türkiye yargısına göre neler “kişilik
hakları ihlali” olmuş, onlara bakalım;



- 2,1 milyar TL değerindeki Karayolları Genel Müdürlüğü ihalesinin Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun akrabasına verilmesiyle ilgili 53'ü haber,
ikisi video, ikisi de tweet olmak üzere 57 içerik, İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza
Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlunun başvurduğu ve kazanamadığı için iptal
edilen İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki akademik kadro şartlarının Şentop'un
oğlunun lehine değiştirilerek yeniden yayımlanmasıyla ilgili haberler, Ankara 7. Sulh
Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hakkında bir çok kez manipülatif
işlemler yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan borsacı Nihat Özçelik‘in adının
geçtiği haberler,  Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
- Kıraç Holding Patronu Can Kıraç’ın torununun 14 yaşındaki bir çocuğa şiddet
uygulayıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığına dair haberler, İzmir
Çeşme Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

GÖÇİZDER Davası

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

(GÖÇİZDER) üye ve yöneticilerinin
yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi
(Silivri Cezaevi Duruşma Salonu)

Duruşma Sonucu: Dava kapsamında tutuklu
yargılanan hak savunucularının tahliyesine karar

veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Mayıs’a
erteledi.

Selahattin Demirtaş Davası

Partisinin 28 Ekim 2015 tarihindeki bir
etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle

dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na
“hakaret etmek” ile suçlanan HDP’nin eski Eş

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul Küçükçekmece 23. Asliye
Ceza Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 9
Mayıs’ta görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Halkevi Üyelerine Açılan Dava

Halkevleri’nin “Güvenceli çalışmak, insanca
yaşamak istiyoruz” kampanyası kapsamında 24

Ekim 2020’de Ankara’da yaptığı eylemde
gözaltına alınan 24 kişinin  “2911 Sayılı

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

9 Ocak Pazartesi, Ankara 60. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ender İmrek Davası

2021 yılında arka arkaya yaşanan orman
yangınlarıyla ilgili kaleme aldığı “Türkiye
yanıyor, saray izliyor” başlıklı köşe yazısı
nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ile
suçlanan Evrensel gazetesi yazarı Ender

İmrek’in yargılandığı dava ...

10 Ocak Salı, İstanbul Bakırköy 44. Asliye
Ceza Mahkemesi



Ferhat Tunç Davası

Sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal medya
paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa

tahrik" iddiasıyla yargılandığı dava...

10 Ocak Salı, İstanbul Büyükçekmece 14.
Asliye Ceza Mahkemesi

İsmail Saymaz Davası

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, bir savcının
Kayseri’de hastane basmasıyla ilgili yazısı
nedeniyle “kişisel verileri ele geçirmek”

iddiasıyla yargılandığı dava…

10 Ocak Salı, Niğde 2. Asliye Mahkemesi

Suruç Katliamı Protestosuna Açılan Dava

2021 yılında Suruç Katliamı’nın 6. yıldönümü
için İzmir’de yapılan basın açıklamasında

gözaltına alınan 10 kişinin yargılandığı dava…

10 Ocak Salı, İzmir Karşıyaka 10. Asliye
Ceza Mahkemesi

KCDP Derneğine Açılan Kapatma Davası

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Derneği'ne “ahlaka aykırı faaliyet yürütmek”

gerekçesiyle açılan kapatma davası..

11 Ocak Çarşamba, İstanbul 13. Asliye Ceza
Mahkemesi

Şebnem Korur Fincancı Davası

Kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklaması
nedeniyle tutuklanan Türk Tabipleri Birliği

(TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur
Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası

yapmak” suçlamasıyla açılan dava...

11 Ocak Çarşamba, İstanbul 24. Ağır Ceza
Mahkemesi

İdris Yayla Davası

2016’da kayyım operasyonlarına karşı
Batman’da yapılan basın açıklaması nedeniyle

aralarında eylemi takip eden JiyanHaber İmtiyaz
Sahibi İdris Yayla’nın da bulunduğu 28 kişinin

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla

yargılandığı dava…

12 Ocak Perşembe, Batman 1. Asliye Ceza
Mahkemesi

Hüda Kaya Davası

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın
sosyal medya paylaşımları, katıldığı eylem ve
etkinlikler gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi

olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava..

12 Ocak Perşembe, Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi

2021 İstanbul Onur Yürüyüşü Davası

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne
katılan 7 LGBTİ+ hak savunucusunun hakkında

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan dava…

13 Ocak Cuma, İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi

Mimarlar Odası Yöneticilerine Açılan Dava

Doğa tahribatları, HES ve maden ocakları
haberleri nedeniyle Jin TV’ye ödül verdikleri

için “örgüt propagandası” ile suçlanan Mimarlar
Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş

Candan ve dönemin 6 Yönetim Kurulu üyesinin
yargılandıkları dava...

13 Ocak Cuma, Ankara 25. Ağır Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’nde gökkuşağı bayrağı
taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan

arkadaşları için bir araya geldikleri Çağlayan
Adliyesi'nde gözaltına alınan 52 öğrenciye

açılan dava...

13 Ocak Cuma, İstanbul 17. Asliye Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava DİAYDER Davası



Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör
atanmasıyla ilgili 3 Şubat 2021’de İzmir’de

düzenlenen protestoda gözaltına alınanlardan
6’sı hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “hakaret”

ve “görevi yaptırmamak için direnme”
suçlamalarıyla açılan dava…

13 Ocak Cuma, İzmir 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle
haklarında dava açılan Din Alimleri

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin
(DİAYDER) üye ve yöneticilerinin "örgüt
üyeliği" ve "örgüte yardım" suçlamalarıyla

yargılandıkları dava…

13 Ocak Cuma, İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi


