
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 2/23, 13 Ocak 2023)

Geçen hafta neler oldu?
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada

Anayasa Mahkemesi’nde sözlü açıklamasını yaptı. Milyonlarca seçmenin oyunu
almış bir partiye "Sanki terörist örgütün asker alma şubesi gibi çalışıyor"
suçlamasında bulunan Başsavcı, partinin Diyarbakır il binası önünde oturtulan aileleri
delil olarak gösterdi. HDP'nin hazine hesaplarına tedbir konulması başvurusunda,
"yeni delil" olarak, HDP'nin İstiklal Caddesi patlamasını "yeterince kınamaması"nı
ileri sürdü.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan; Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC
İşletmesi'nde düzenlenen, ve Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın
da katıldığı törende yaptığı konuşmada ana muhalefet partisi CHP lideri
Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları Erdoğan'ı alkışladı.

● Meclis’te grubu bulunan muhalefet partileri AKP’nin anayasa değişikliğine dair
görüşme talebini reddetti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Mevcut
Anayasa’nın her gün çiğnendiği süreçte Anayasa görüşmeyi samimi ve inandırıcı
olarak görmüyoruz” derken, CHP ve İYİ Parti’nin ret gerekçesi ise milletvekilleri
hakkındaki dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınması.

● İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu kez de “ihaleye fesat karıştırma”
suçlamasıyla dava açıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dair İçişleri
Bakanlığı’nın şikayeti üzerine açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran’da görülecek.
İmamoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut
değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda
herhangi bir tesbit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama
bir suç yaratılmaya çalışılmakta" dedi.

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce de verdiği “ayak kırma” talimatını
tekrarladı: "Uyuşturucu satıcısını gören polisimiz gereğini yapsın. Ayaklarını kırsın."

● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kamu
kaynaklarıyla bir trol ordusu oluşturduğunu ifade etti. Soylu’nun müşaviri Emin
Şen’in çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarından yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığı
ve 8 bin kişilik bir 'trol ordusu' ile bakanlık çalışanlarına sosyal medya eğitimleri
verdiğini söyleyen Özel, bunu fotoğraflarla belgeledi. Özel, Şen’in şirketlerini ve
ortaklarıyla ilgili bilgileri de paylaşırken Özel konuştuğu sırada Bakanlığın internet
sitesinde yapılan değişiklikle Şen’in görevi “danışman” olarak değiştirildi. Detaylar…

● Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın tweetleriyle ilgili hükümlülere yönelik sosyal medya engellemesinin
yolunu aradıklarını söyledi.

● Anayasa Mahkemesi, 7145 sayılı torba kanunla yapılan ve OHAL'i kalıcılaştıran
birçok düzenlemeyi dört buçuk yılın ardından iptal etti. İl İdaresi Kanunu'nda yapılan
değişikle valiye verilen özel yetki ise iptal edilmedi.

https://www.youtube.com/watch?v=qiwzpSMoQzU


● OHAL Komisyonu, 5,5 yılda çalışmalarını tamamladı. Komisyon 127 binin
üzerindeki başvurunun %85’ini (109 bin 332) reddetti.

● 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Erdoğan’ın İletişim
Başkanı Fahrettin Altun'a göre basın ve ifade hürriyeti altın dönemini yaşıyor.
Gazeteciler ise onbinlerce meslektaşının işsiz, onlarcasının tutuklu bulunduğu ülkede
bir 10 Ocak’ı daha baskı, sansür, otosansür, dava, tehdit ve tutuklama gibi ağır hak
ihlalleriyle ardında bıraktı. Detaylar bültende…

● Gazeteci Güngör Arslan’ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 6’sı
tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle
cezalandırıldı. Azmettirmekle suçlanan Ülkü Ocakları eski il başkanı Ersin Kurt ise
beraat etti. Detaylar…

● 171 kadın ve LGBTİ+ örgütünün iktidarın ayrımcı anayasa değişikliği teklifine karşı
yaptığı ortak açıklamada imzası bulunan Havle Kadın Derneği hedef gösterildi.
Türkiye’nin ilk Müslüman feminist kadın derneği, “‘LGBTİ+ hakları insan haklarıdır’
ve ‘Müslüman LGBTİ+’lar vardır’ diyen tek Müslümanlar bizler değiliz. Bu
mücadeleyi inançlarımızın bir parçası olarak sahipleniyoruz, haklarımız
doğrultusunda mücadele etmekten korkmuyoruz” dedi. Detaylar…

● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2023 Dünya Raporu’nda; Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, 2023'te yapılacak seçimler öncesinde, "sansür uygulama yetkilerini
arttırdığı, mesnetsiz yargılamalar ve hapis cezaları ile muhalifleri sistematik olarak
hedef aldığı, medya ile yargıyı güçlü bir şekilde nüfuzu altında tuttuğu" belirtildi.
Detaylar bültende…

● 1987 yılından bu yana her yıl verilen Olof Palme Ödülü'ne bu yıl Ukrayna ve İran'dan
iki hak savunucusu kadın ile birlikte İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı
hak savunucusu avukat Eren Keskin layık görüldü.

● Zihinsel engelli bir çocuğu 2 yıl boyunca istismar edip öldüren fail, Adli Tıp
Kurumu’nun ‘rızası vardı’ dediği raporla beraat etti. İstinaf mahkemesi ise daha
büyük bir skandala imza attı. Failin ‘cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş̧
çocukla cinsel ilişki' suçunu işlediğini savunarak bu suçta cezalandırmanın mağdurun
şikâyetine bağlı olduğunu ancak fail hakkında bu yönde hiç şikâyet bulunmadığını;
‘beraat’ kararı yerine, suçlamanın düşürülmüş olması gerektiğini öne sürdü.

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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/272592-gungor-arslan-cinayeti-2-kisiye-muebbet-7-kisiye-hapis-cezasi
https://twitter.com/HavleKadin/status/1612711703870951424
https://www.hrw.org/world-report/2023
https://youtu.be/iCJuvJiO7mU
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


TTB Başkanı Fincancı’ya 2 yıl 8 ay 15 gün
hapis cezası

Kimyasal silah iddialarıyla ilgili yaptığı
açıklama nedeniyle yargılanan Türk Tabipleri
Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur
Fincancı, “terör örgütü propagandası yapmak”
iddiasıyla mahkum edildi. İstanbul 24. Ağır
Ceza Mahkemesi, 27 Ekim’den beri tutuklu
bulunan Fincancı’yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapse

mahkum etti, tahliyesine kararı verdi.

Oğlunun katiline verilen 'iyi hal indirimi'ne
tepki gösteren babaya ceza

Ankara’da alkollü sürücünün katlettiği oğlunun
katiline verilen cezaya ve 'iyi hal indirimi'
uygulanmasına tepki gösterdiği için mahkeme
hakimi ve savcısına “hakaret etmek” ile
suçlanan baba Menderes Gündüz, Ankara 65.
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “kamu
görevlisine hakaret” suçlamasıyla 8 bin 840 TL

adli para cezasına mahkum edildi.

Evrensel gazetesi yazarı Ender İmrek beraat
etti

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 İstanbul Bakırköy 44. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı dava beraatle
sonuçlandı.

Bir yılda gazetecilere 1 müebbet ve 181 yıl
hapis

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG)
paylaştığı verilere göre; 2022 yılı boyunca 116
gazeteci gözaltına alındı, 39 gazeteci
tutuklandı. Bir yıllık sürede 68 gazeteci
hakkında soruşturma, 65 gazeteciye de dava
açıldı, 455 duruşmada 810 gazeteci ve basın
çalışanı mahkemeye çıktı. Sonuçlanan

davalarda 76 gazeteci toplamda 1 müebbet ve 181 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 8 milyon 105 bin
770 TL para cezasına çarptırıldı. Toplumsal eylemlerde 132 kez gazetecilerin haber takibi
engellendi, bu engellemelerde 65 gazeteci saldırıya uğradı. 118 gazeteci işkence ve kötü
muamele gördü. RTÜK 32’si yayın cezası olmak üzere 54 ceza kesti. 75 olayla ilgili yayın

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


yasağı kararı çıktı. 56 internet sitesi kapatıldı, 1.109 haber ve 20.210 sosyal medya
paylaşımına erişim engellendi.

Bia Medya Gözlem Raporu Ekim-Aralık
2022

Bağımsız İletişim Ağı’nın verilerine göre,
2022’nin son çeyreğinde en az 171 gazeteci
yargılandıkları davalarda mahkemeye çıktı.
Sonuçlanan davalarda 12 gazeteci beraat
ederken, 14 gazeteci ise “Cumhurbaşkanına
hakaret”, “kamu görevlisine hakaret”, “örgüt
propagandası” ve “örgüte yardım”
gerekçeleriyle toplam 21 yıl 3 ay 22 gün hapis
ve 8 bin 720 TL adli para cezasına mahkum

edildi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında geçen 8 yılda “Cumhurbaşkanına hakaret” sanığı
olan gazetecilerin sayısı 200’ü aşarken, mahkum edilen gazetecilerin sayısı da 73’e ulaştı.
Son 3 ayda 9 gazeteci tutuklandı, 11 gazeteci gözaltına alındı. En az 8 gazeteci saldırıya
uğrarken, saldırıların dördünde saldırganlar polis idi. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili en
az 257 online haber ve içerik erişime engelledi.

Savcı, tutuklu belgeselci hakkında örgüt
ismi veremedi ama üyelikten ceza istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kalıcı yaz
saati uygulamasıyla ilgili hazırladığı
“Karanlıkta Başlayan Hayat” belgeseli için
çekim yaparken ihbar edilip tutuklanan
belgesel yönetmeni Sibel Tekin hakkında
iddianame hazırladı. Tekin’in çeşitli örgütlerle

bağlantılı olduğunu öne süren ancak hangi örgüte üye olduğunu belirtmeden “silahlı örgüte
üye olma” suçundan ceza isteyen savcı, belgeselciyi gündüz çekim yapmadığı için
profesyonel bulmadı(!), örgüt talimatıyla keşif yaptığını öne sürdü. İddianamede “örgütsel
bağlantılı” iddiasına, el konulan basılı ve dijital materyaller arasındaki Evrensel ve Atılım
gibi gazeteler ile Kızıldere anması görüntüleri dayanak gösterildi. 17 Aralık’tan beri tutuklu
bulunan Tekin'in yargılanmasına 23 Şubat’ta Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlanacak.

İşçi eylemine açılan dava beraatle
sonuçlandı

2021 yılında işten atılan işçilerin fabrikalarının
önünde yaptıkları açıklamada gözaltına alınan
ve aralarında eylemi takip eden 3 gazetecinin
de olduğu 40 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla İstanbul Büyükçekmece 10.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.

https://bianet.org/bianet/diger/272310-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin


Canan Kaftancıoğlu "Fahrettin Altun'a
hakaret" davasında beraat etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule
aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna
yansıyan iddialarla ilgili açıklaması nedeniyle
“kamu görevlisine alenen hakaret”
suçlamasıyla İstanbul Anadolu 40. Asliye
Mahkemesi'nde yargılanan CHP İstanbul İl

Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun beraatine karar verildi.

“Adalet Nöbeti” eylemine açılan dava

Hasta ve infazı yakılan tutukluların durumuna
dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da her hafta
yapılan “Adalet Nöbeti” kapsamında 27
Ağustos 2022’de düzenlenen eylemde polis
tarafından darp edilerek gözaltına alınan 12 kişi
hakkında açılan davanın duruşması İstanbul 54.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma
24 Ocak’a ertelendi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce’ye
açılan dava

TELE1 kanalında katıldığı bir programdaki
konuşması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş’a “hakaret” ile suçlanarak basit
yargılama usulüyle 5 bin 300 TL adli para
cezasına çarptırılan Cumhuriyet gazetesi yazarı
Özdemir İnce, avukatlarının karara itirazı
sonrası 9 Şubat’ta Ankara 25. Asliye Ceza

Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Cumhuriyet gazetesi yazarlarına açılan dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askeri
hakim Ahmet Zeki Üçok ve röportaj verdiği
Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Terkoğlu
ile Barış Pehlivan hakkında “kamu görevlisine
karşı görevinden dolayı alenen hakaret”
suçlamasıyla iddianame düzenledi. Söz konusu
röportajda Üçok, Milli Savunma Bakan
Yardımcıları hakkındaki iddiaları gündeme
getirmişti.



RTÜK cezasını eleştirmeye de ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
Halk TV programcıları Ayşenur Arslan ve
Emin Çapa’nın “mimikle terörün övüldüğü”
gerekçesiyle kurul tarafından kanala verilen
cezayı eleştirmeleri nedeniyle Halk TV’ye bir
ceza daha verdi. Söz konusu ceza sonrası Çapa,
programa mimiklerinin gözükmemesi için
maskeyle katılmıştı.

TTB’ye açılan dava

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi
Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez
Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle
açılan davanın ilk duruşması Ankara 31. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Adil
yargılanma hakkı ve silahların eşitliği ilkesine
saygı duyulmadığını belirten ve usule aykırılık
nedeniyle davanın reddini isteyen müdafi

avukatlarının tüm taleplerini gerekçesiz reddeden hakim hakkında reddi hakim talebinde
bulunuldu. Bir sonraki duruşma 8 Şubat’ta görülecek.

İstinaf, “Gollum fotoğrafıyla hakaret”
cezasını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza
Dairesi, aralarında Erdoğan ile bir film
karakteri olan Gollum'un fotoğraflarının yer
aldığı bir tweet’i retweet etmesi de olan sosyal
medya paylaşımları nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret”ten 1 yıl 2 ay hapse
mahkum edilen modacı Barbaros Şansal’ın
cezasını eksik inceleme gerekçesiyle bozdu.

İstinaf mahkemesi aynı suçlamayla mükerrer yargılama olmasına rağmen, mahkemenin eksik
incelemeyle karar verdiğine hükmetti. Dosya yeniden İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi.

Sosyal medya fenomeni “müstehcenlik”
suçlamasıyla mahkemeye çıktı

Paylaştığı fotoğrafları nedeniyle
“müstehcenlik” ile suçlanan sosyal medya
fenomeni Merve Taşkın’a açılan davanın ilk
duruşması İstanbul 55. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Dava açılmasına
sebep olan şikayetin, arasında husumet olan bir

kişiye ait olduğunu belirten Taşkın, dosyadaki fotoğrafların müstehcen olmadığını ifade etti.
Bir sonraki duruşma 26 Ocak’ta görülecek. Daha önce de paylaşımları nedeniyle aynı



suçlamayla ertelemeli 5 ay hapse mahkum edilen sosyal medya fenomeni, hüküm giydiği
takdirde cezaevine girecek.

Gazeteci Sezgin Kartal gözaltına alındı

Gazeteci Sezgin Kartal, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’nde İstanbul'daki evine
yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilirken
gazeteci 3 günlük gözaltı süresinin ardından
çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği”
iddiasıyla tutuklandı.

Newroz'da halay çektikleri için 19 öğrenciye
dava açıldı

Tunceli’de düzenlenen Newroz etkinliğinde
halay çektikleri için Mayıs ayında evlerine
yapılan baskınlarla gözaltına alınan Munzur
Üniversitesi öğrencileri hakkında dava açıldı.
İlk duruşması 13 Mart’ta görülecek dava
kapsamında 19 öğrenci “örgüt propagandası
yapmak” ile suçlanıyorlar.

Limak’ın doğa talanını protesto eden
aktivistler gözaltına alındı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki
Akbelen Ormanı’nda ağaçları, kültür
miraslarını ve canlı yaşamını tehdit eden maden
faaliyetlerinin işletmecisinin hissedarlarından
LİMAK şirketinin sponsorluğunda İstanbul’da
düzenlenen konser öncesi salon önünde
açıklama yapmak isteyen ekoloji aktivistleri
gözaltına alındı.

Gazeteci Abdurrahman Gök’ün istinaf
başvurusu reddedildi

Diyarbakır’da 2017 yılındaki Newroz
kutlaması sırasında polis tarafından katledilen
Kemal Kurkut’un öldürülme anını
fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök’e
“örgüt propagandası” iddiasıyla verilen 1 yıl 6
ay 22 günlük hapis cezası istinaf
mahkemesinden geçti. Diyarbakır Bölge Adliye

Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek mahkum edilen
gazetecinin istinaf başvurusunu reddetti.



HDP Gençlik Meclisi üyelerinin yargılandığı
dava

İstanbul’da Temmuz ayında evlerine
düzenlenen polis operasyonunda gözaltına
alınan 12 HDP Gençlik Meclisi üyesinin “örgüt
üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla
yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 25.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. HDP
Gençlik Meclisi’nin yaptığı basın açıklamaları

ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle suçlanan gençlerin yargılanmasına 25 Nisan’da
devam edilecek.

İnsan hakları savunucusu Hatice Onaran’a
açılan dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu üyesi Hatice Onaran hakkında
“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla açılan
davanın ilk duruşması İstanbul Adliyesi 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Cezaevindeki tutsaklara para yatırması
nedeniyle suçlanan hak savunucusunun

yargılanmasına 21 Mart’ta devam edilecek.

Oyuncu Hazal Kaya hakkında tecavüz faili
Musa Orhan’a “hakaret”ten açılan dava

Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’e tecavüz
ederek intihara sürükleyen uzman çavuş Musa
Orhan’a sosyal medyadan hakaret ettiği
gerekçesiyle yargılanan meslektaşı Ezgi
Mola’ya destek olmak için paylaşım yapan
oyuncu Hazal Kaya hakkında da “hakaret
davası” açıldı. Dosya kapsamında ifade veren

Kaya, konuya ilişkin, dijital medya hesabından “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış.
Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım” paylaşımı yaptı.

Cumartesi Anneleri’nin davası öncesi
gözaltına alınanlara açılan soruşturma

Cumartesi Anneleri’nin yargılandığı davanın
21 Eylül 2022’deki duruşması öncesinde
İstanbul Adliyesi önünde yapılmak istenen
basın açıklamasına müdahale eden polis
tarafından darp edilip gözaltına alınan ve
aralarında hak savunucuları, parti ve sendika
yöneticileri ile davanın avukatlarının da olduğu
13 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve



Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle
sonuçlandı.

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun
beraat etti

Sosyal medya üzerinden paylaştığı Türk
Lirası'nı klozete attığı görüntüler gerekçe
gösterilerek “Atatürk'ün hatırasına alenen
hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini
aşağılama” ile suçlanan 'Mika Can Raun'
lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni
Mikail Can Kurnaz’ın İstanbul Anadolu 43.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.

AYM, gazeteci Boğatekin’in başvurusunda
ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, 2008 yılında yayınlanan
köşe yazısı nedeniyle tutuklanan ve “suçu ve
suçluyu övmek” (TCK 215) suçlamasıyla 1 yıl
hapse mahkum edilen Gerger Fırat gazetesi
yazarı Hacı Boğatekin’in ifade ve basın
özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Onur Yürüyüşü Davası’nda yargılanan
LGBTİ+ aktivistleri beraat etti

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde
gözaltına alınan 7 LGBTİ+ hak savunucusunun
İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla
yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı.

Adana’da 6 kişiye sosyal medya paylaşımları
nedeniyle hapis cezası

Adana'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle
yargılanan 6 kişi, “örgüt propagandası”
iddiasıyla 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 8 ay arasında
değişen hapis cezalarına mahkum edildi. Adana
2. Ağır Ceza Mahkemesi, hükümlerin
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Tunceli’de eylem yasağı

Tunceli Valiliği, il genelinde basın açıklaması,
toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi her türlü
eylem ve etkinliği 7 Ocak tarihi itibariyle 1
hafta boyunca yasakladı.

Valilik polis şiddetinin soruşturulmasına izin
vermedi

Adana’da 20 Mart 2022 tarihinde ‘özgürlük’
talebiyle yürüyüş düzenlemek isteyen ve polis
şiddetine maruz kalan Furkan Vakfı üyelerinin
Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube
Müdürü A.A.B. hakkındaki suç duyurusunda
Adana Valiliği, “suç yok” diyerek soruşturma

izin vermedi.

Kılıçdaroğlu Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP
lideri Kılıçdaroğlu’nu, partisinin 22 ve 31 Mart
2022 tarihlerindeki meclis grubu
toplantılarındaki konuşmaları nedeniyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 50 bin TL manevi
tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme;
Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çetenin hamisi,

tahsildarı, pazarlamacısı’ vb sözleriyle Erdoğan’ın "kişilik haklarının ihlal edildiğini" öne
sürdü.

İçişleri Bakanlığı polis şiddetine uğrayan
gazeteciye tazminat ödeyecek

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul 19. Onur
Yürüyüşü sırasında polis şiddetine maruz kalan
foto muhabiri Bülent Kılıç’ın açtığı davada
polislerin gazeteciyi gözaltına aldıkları sırada
“güç kullanma yetkisinin aşılarak orantısız
şekilde güç kullandığı ve bu yönüyle de hizmet

kusurunun oluştuğu”na hükmederek, Kılıç’a 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Haber takibindeki gazetecinin
yaralanmasıyla ilgili soruşturmada
takipsizlik

2014 yılında Urfa’da düzenlenen Kobani’ye
destek eylemine jandarma ve polis
müdahalesinin takibini yaptığı sırada kolluk



görevlilerinin attığı taşla ağır yaralanan gazeteci Şehriban Aslan’ın suç duyurusuyla açılan
soruşturma zaman aşımı ile kapatıldı. Beyin kanaması geçiren ve uzun bir süre tedavi gören
gazeteciye yönelik kolluk şiddetiyle ilgili soruşturma, tanık ifadeleri ve birçok delile rağmen
cezasız bırakıldı.

Danıştay, Emniyet’in uyarısını “istihbarat”
saymadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10 Ekim
2015’te Ankara’daki Barış Mitingi’ne yönelik
canlı bomba saldırısı ile ilgili idarenin hizmet
kusuru olmadığına karar verdi. Katliamda
yaşamını yitiren Başak Sidar Çevik’in ailesinin
açtığı davada idare mahkemesi, emniyetin
hizmet kusuru nedeniyle aileye toplam 645 bin
TL tazminat ödenmesine karar vermiş ancak bu

karar bozulmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden
gelen “canlı bomba saldırısı olabilir” yazısının ilgili birimlere iletilmemesinin hizmet kusuru
anlamına gelmediğine hükmetti. Kararda; söz konusu yazıda yer, kişi, saat gibi somut
bilgilerin yer almaması gerekçe gösterildi. Öte yandan, alanda yaralılar varken polisin biber
gazı kullanması konusunda da “gerekli görüldüğü için yapıldı” denildi.

Vicdani Ret İzleme Bülteni Ekim-Aralık
2022 yayında

Vicdani Ret İzleme tarafından hazırlanan,
vicdani retçilerin ve zorunlu askerlik
yükümlülerinin son 3 ayda maruz kaldığı hak
ihlallerine ve kısıtlamalara dair verileri içeren
Ekim-Aralık 2022 Vicdani Ret İzleme Bülteni
yayımlandı. Bültende “2022 yılının da, ne
yazık ki önceki yıllar gibi, vicdani ret hakkının

yok sayıldığı, vicdani retçilerin kısıtlamalara, hak ihlallerine, yargılamalara,
cezalandırmalara ve sivil ölüme mahkum edildiği bir yıl olduğu" vurgulandı.

Haftanın erişim engelleri

- Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye
yargısında daha önce benzeri görülmemiş bir
şekilde kariyer basamaklarını tırmanarak
başsavcılıktan AYM üyeliğine geçen İrfan
Fidan hakkındaki iddialarla ilgili haberlerin
erişime engellenmesine ve silinmelerine karar
verdi.

- Paramiliter bir kuruluş olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu askeri danışmanlık şirketi SADAT
(Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile ilgili köşe yazıları
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

https://drive.google.com/file/d/1mM_04THHwuw_e3kYgRkEWwT51JZUbnIm/view


- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve eşi avukat Gülçin Kıratlı‘yla ilgili
iddiaları içeren haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından erişime engellendi.
- Kütahya'da, üç çocuk annesi eşi Ayşegül Türün'ü bıçaklayarak öldüren İsmail Türün’ün
tutuklanmasıyla ilgili haberler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle, Kütahya
Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
- İş insanı Polat Aykaç'ın, Ankara Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz'ün de
bulunduğu bir masada akademisyen Güven Çaprak'ı öldürmesi ve Kaymakam Gürbüz'ün
açığa alınmasıyla ilgili 57'si haber 63 içerik, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime
engellendi.

HRW 2023 Dünya Raporu’nu açıkladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaklaşık
100 ülkedeki insan hakları uygulamalarını
gözden geçirdiği 2023 Dünya Raporu’nu
açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde;
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2023'te yapılacak
seçimler öncesinde, "sansür uygulama
yetkilerini arttırdığı, mesnetsiz yargılamalar ve
hapis cezaları ile muhalifleri sistematik olarak
hedef aldığı, medya ile yargıyı güçlü bir şekilde

nüfuzu altında tuttuğu" belirtildi. Raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle;
- Erdoğan hükümeti, medyayı susturmak ve barışçıl muhalefeti bastırmak için yetkililere
bağımsız gazeteciliği sansürleme ve bilgi edinme hakkını kısıtlama konusunda daha fazla
yetki veren çevrimiçi platformlara yönelik sansür ve dezenformasyon yasaları geçirerek,
insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmasına ivme kazandırdı.
- Hükümet, siyasi muhalefete karşı son derece kötü niyetli manevralar gerçekleştirmiş,
protesto gösterilerini yasaklamış ve insan hakları savunucuları ile muhalif olarak algılanan
kişileri, siyasi etki altında çalışan mahkemeler aracılığıyla mahkum ettirmiş ve hapse
attırmıştır.
- En az 65 gazeteci ve medya çalışanı, gazetecilik faaliyetleri veya basın ile ilişkileri
nedeniyle terör suçlarından tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor.
- Yetkililer, hak savunucularını taciz etmek ve toplanma haklarını ihlal etmek amacıyla
terörizm ve hakaret suçlamalarını kullanmayı sürdürdü.
- İktidar koalisyonu, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) kriminalize etme kampanyasını
sürdürürken, çok sayıda eski HDP'li milletvekili ve belediye başkanı, siyasi faaliyetleri,
konuşmaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör suçlarından yargılandıkları
davalarda aldıkları mahkumiyet kararları nedeniyle hapiste bulunuyorlar.
- Türkiye'nin en yüksek idare mahkemesi, kadın hakları örgütleri ve muhalif siyasi partiler
tarafından açılan çok sayıda davaya cevaben İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı
kararıyla çekilmenin hukuka uygun olduğuna dair tartışmalı bir karar verdi. Türkiye'deki
kadın cinayetlerinin sayısının yüksekliği, kadınlara etkili koruma sağlanmasında karşılaşılan
güçlükleri yansıtıyor; İçişleri Bakanlığı'na göre, 2021 yılında öldürülen 307 kadından 38'i
polis ve mahkemelerden koruma kararı almıştı.

https://www.hrw.org/world-report/2023
https://www.hrw.org/tr/world-report/2023/country-chapters/383631


- Erdoğan hükümeti, LGBTİ+ karşıtı nefret söylemlerine cevaz vererek, toplumsal
kutuplaşmayı körüklemeye giderek daha hazır olduğunu gösterdi. İçişleri Bakanı en az beş
kez, doğrudan LGBT karşıtı içerik taşıyan, kamuoyuna açık konuşmalar yaptı.
- Son altı yılda polis gözetiminde ve cezaevinde işkence ve kötü muamele iddiaları etkili
soruşturmalara veya faillerin kovuşturulmasına nadiren konu oldu.

Ferhat Tunç Davası

Sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal medya
paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına

hakaret" iddiasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul Büyükçekmece 14. Asliye
Ceza Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Yurtdışında yaşayan
sanatçının savunmasının istinabeyle alınmasına

dair talebin Almanya makamları tarafından
“ifade özgürlüğü” ve “Almanya anayasal
düzenine aykırılık” nedeniyle reddedildiği

ortaya çıktı. Mahkeme, Tunç hakkında verdiği
yakalama kararının infazının beklenmesine

karar vererek, duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.

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…

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

Mayıs’ta görülecek.

KCDP Derneğine Açılan Kapatma Davası

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

gerekçesiyle açılan kapatma davası..

Mahkeme: İstanbul 13. Asliye Hukuk
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Hakimin mazeretli olması
nedeniyle duruşma 8 Şubat’a ertelendi.

İsmail Saymaz Davası

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

iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Niğde 2. Asliye Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 14

Şubat’ta görülecek.

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...

Mahkeme: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 24

Şubat’ta görülecek.

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’nde gökkuşağı bayrağı
taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan

arkadaşları için bir araya geldikleri Çağlayan
Adliyesi'nde gözaltına alınan 51 öğrenci ve

gazeteci Yağmur Kaya’ya açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 17. Asliye Ceza
Mahkemesi

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



Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

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…

Mahkeme: İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 12

Mayıs’ta görülecek.

DİAYDER Davası

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…

Mahkeme: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dosyada tutuklu kalan son

isim olan dernek başkanı Ekrem Baran da
tahliye edildi. Duruşma 8 Mart’a ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Baransel Ağca Davası

İslam’da şarap tüketiminin yasaklanmasını
mizahi bir dille ele aldığı sosyal medya

paylaşımı nedeniyle “halkın bir kesiminin
benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak”

ile suçlanan gazeteci Baransel Ağca’nın
yargılandığı dava…

17 Ocak Salı, Ankara 20. Ağır Ceza
Mahkemesi

Habere Açılan Dava

Gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan'ın
DİAYDER iddianamesini haberleştirdikleri için

“terörle mücadelede görev almış görevlilerin
kimliğini açıkladıkları ve hedef gösterdikleri”

iddiasıyla açılan dava...

17 Ocak Salı, İstanbul 34. Ağır Ceza
Mahkemesi

Oktay Candemir Davası

Van Valisini eleştirdiği twitter paylaşımı
nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ile

suçlanan gazeteci Oktay Candemir'in
yargılandığı dava..

17 Ocak Salı, Van 5. Asliye Ceza Mahkemesi

Baransel Ağca Davası

Baransel Ağca'nın yolsuzluk haberi
yayınladıktan sonra "sanal devriye" yöntemi ile
ele geçirilen bir paylaşımı gerekçe gösterilerek

yargılandığı dava...

17 Ocak Salı, İstanbul 43. Asliye Ceza
Mahkemesi

Çarşı Davası

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyesi 35 kişinin,
Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek
“hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”,

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet”, “örgüt üyeliği” iddialarıyla

yargılandıkları dava…

17 Ocak Salı, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

İstanbul Sözleşmesi'ni Savunan Kadınlara
Açılan Dava

İstanbul Sözleşmesi’ni savundukları için
yargılandıkları davanın duruşması öncesi
Ankara Adliyesi’nde düzenledikleri basın

açıklamasına yönelik polis saldırısında gözaltına
alınan ve duruşmaya katılmaları engellenen 8

kadına açılan dava...

17 Ocak Salı, Ankara 53. Asliye Ceza
Mahkemesi



İşkence Mağduru Roman Aileye Açılan Dava

Mayıs ayında İstanbul'da katıldıkları bir
düğünde polislerle yaşanan tartışmanın ardından

gözaltına alınan ve götürüldükleri polis
merkezinde  işkenceye ve ırkçı nefrete maruz
kalan Roman yurttaşlar Resul Bayır ve oğlu

Hüseyin Bayır hakkında "hakaret" ve "görevi
yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla açılan

dava...

17 Ocak Salı, İstanbul Anadolu 31. Asliye
Ceza Mahkemesi

Ferhat Parlak Davası

Sokağa çıkma yasaklarına dair yaptığı haberler,
sosyal medya paylaşımları, gizli tanık ifadeleri,

yazdığı kitap, yaptığı röportajlar ve haber
arşivindeki belge ve fotoğraflar nedeniyle “örgüt
üyesi olmak” suçlamasıyla daha önce yargılanıp

beraat ettiği davadaki deliller gerekçe
gösterilerek aynı suçlamayla tekrar yargılanan
ve 15 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin
mükerrer yargılama gerekçesiyle hakkındaki
davayı reddettiği gazeteci Ferhat Parlak’ın

istinaf mahkemesinin bozma kararından sonra
yeniden yargılandığı dava…

18 Ocak Çarşamba, Diyarbakır 11. Ağır Ceza
Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası

2017 yılındaki referandumu eleştiren sosyal
medya paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve

düşmanlığa tahrik etmek"le suçlanan sanatçı
Ferhat Tunç’un yargılandığı dava...

18 Ocak Çarşamba, İstanbul Büyükçekmece
4. Asliye Ceza Mahkemesi

G20 Protestosuna Açılan Dava

2015 yılında Antalya’da düzenlenen G20
Zirvesine karşı yapılan protestoda gözaltına

alınan ve aralarında gazeteciler Eylem
Sonbahar, Sema Karakurt ve Metin Cihan’ın da
bulunduğu 17 kişinin “görevi yaptırmamak için

direnme” suçlamasıyla yargılandığı dava...

18 Ocak Çarşamba, Antalya 25. Asliye Ceza
Mahkemesi

TUHAD-FED ve ÖHD Üyelerine Açılan
Dava

OHAL KHK’sıyla kapatılan Tutuklu Hükümlü
Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri

Federasyonu (TUHAD-FED) yöneticileri ve
üyesi 37 kişi ile Özgürlükçü Hukukçular

Derneği (ÖHD) üyesi 12 avukatın mesleki
faaliyetleri, dernek çalışmaları ve katıldıkları

basın açıklamaları nedeniyle yargılandığı
dava…

18 Ocak Çarşamba, İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi

Düğüne Açılan Dava

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 12 Haziran
2022'de yapılan bir düğünde sarı, kırmızı ve

yeşil motifler bulunan şal ile söylenen Kürtçe
şarkılar gerekçe gösterilerek damat ve 9 davetli

ile düğünde sahne alan 3 müzisyen hakkında
“örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası

yapmak” suçlamasıyla açılan dava...

19 Ocak Perşembe, İstanbul 28. Ağır Ceza
Mahkemesi

Nişmiye Güler Davası

JinNews editörü Nişmiye Güler hakkında, haber
paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt

propagandası yapma” iddiasıyla açılan dava...

19 Ocak Perşembe, İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi

CHP Broşürüne Açılan Dava

CHP tarafından hazırlanan SaBıKa Holding
başlıklı bildiriyi dağıttıkları için 10 parti üyesi

hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu
görevlisine hakaret" suçlamalarıyla açılan

dava...



20 Ocak Cuma, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Seçil Ege Davası

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı köyünde yapılmak istenen biyogaz santraline karşı
direnen köylülerin avukatı Seçil Ege hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan dava...

20 Ocak Cuma, Manisa Salihli 4. Asliye Ceza Mahkemesi


