
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 11/23, 17 Mart 2023)

Geçen hafta neler oldu?
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu Hatay'da devletin ilk andan itibaren

depremzedelerin yardımına koştuğunu iddia etti, bir kez daha depremzedelerden
"helallik" istedi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefeti hedef aldı.

● Depremin ardından gelen eleştirileri hedef almaktan bir an bile vazgeçmeyen
Erdoğan, 'dünyada görülen en büyük arama kurtarma ekibinin' bir araya getirildiğini
savundu, çalışmaların da 'kısa sürede sonlandığını' öne sürdü. Erdoğan, "Buna rağmen
yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna
haklıdır" ifadelerini kullandı.

● Deprem felaketinin yaşandığı 11 il arasında yer alan Adıyaman ve Urfa'da sel
meydana geldi. Resmi açıklamalara göre 17 yurttaş hayatını kaybetti.

● Depremin üzerinden geçen sürede sorumluluğu bulunan hiçbir yetkili istifa etmezken,
yıkımın en ağır hissedildiği kentlerin başında gelen ve 20 binden fazla insanın
hayatını kaybettiği Hatay'da Vali Rahmi Doğan, AKP’den milletvekili adayı olmak
için görevinden istifa etti.

● Depremle ilgili paylaşımlar nedeniyle 730 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli
işlem başlatıldı gözaltına alınan 179 kişiden 43’ünün tutuklandığı açıklandı.

● İktidarın küçük ortağı MHP lideri Bahçeli, HDP’ye yönelik hazine yardımındaki
blokajı kaldıran AYM’yi hedef aldı. Yüksek mahkeme için 'ahlakı düşük', 'kepazelik',
'rezalet', 'melanet', 'terör örgütünün arka bahçesi' gibi ifadeler kullanan Bahçeli,
seçimlerden sonraki yegane hedeflerinin AYM’yi tasfiye etmek olduğunu ilan etti.

● Seçimlere 2 aydan kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'nın genişleme çabaları da arttı.
90'lı yıllarda Kürt illerindeki “faili meçhul” cinayet dalgasının arkasındaki
"Hizbullah" ile yakın olduğu iddia edilen HÜDA PAR, seçimlerde Erdoğan'ı
destekleyeceğini duyurdu. İktidarın Yeniden Refah Partisi’yle sürdürdüğü ittifak
görüşmelerinde ise, İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerinin Türkiye’ye uyarlanmasıyla
ortaya çıkan 6284 sayılı kanunun kaldırılması pazarlık masasında…

● İktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef
gösterilmiş ve ardından erişime engellenen Ekşi Sözlük yönetimi, sansür sürerken
kullanıcıları için yeni kurallar getirdi, kullanıcıların başlık açması zorlaştırıldı.
Detaylar…

● İhtiyaca bakılmaksızın yapıldığı gerekçesiyle tepki çeken ve 2012’de hizmete açılan
Zafer Havalimanı’nı Ocak-Şubat dönemine yönelik 219 bin 622 yolcu garantisine
karşın yalnızca 7 bin 908 yolcu kullandı. 50 milyon Euro’ya mal olan havalimanı için
yapılan garanti ödemesi 61 milyon Euro’ya dayandı. Müteahhide ödenen garanti,
havalimanının maliyetini şimdiden aşarken 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti
ödemesi 208 milyon Euro…

● Adı uyuşturucu ticareti, yasadışı bahis, kara para aklama, şantaj gibi suçlarla anılan ve
bir yıl önce öldürülen Kıbrıslı kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın,

https://m.bianet.org/bianet/medya/275590-eksi-sozluk-ten-yeni-kurallar


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim'in oğullarıyla bir şirket kurduğu
ortaya çıktı.

● Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın 'danışmanı' Ferhat Aydoğan, Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ‘ziyaret’ etti, görüşmenin ardından çekilen
fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

● Avrupa Birliği ve ABD, Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımları
desteklemeleri için müttefiklerine baskı yaparken, Türkiye yaptırım uygulanan
malların Rusya’ya geçişini -resmi bir duyuru olmaksızın- aniden durdurdu.

● Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Hatay’da gözaltında ölüm ve işkence
vakasını takip ederken kolluk kuvvetlerinin tehdit ve kötü muamelesine maruz kalan
Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) avukatlar için dayanışma mesajı yayımladı.
Detaylar…

● Nihat Kazanhan davasının AYM tarafından bozulması üzerine hakkında yakalama
kararı çıkartılan fail özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez, aradan geçen 3
haftaya rağmen hâlâ yakalanamadı.

**********
Haftanın ifade özgürlüğü gelişmelerinden hazırladığımız video bülten için tıklayınız…

ÇHD’li avukata sosyal medya paylaşımı
nedeniyle ceza

Ağır Ceza Mahkemesi hakimi iken AYM
kararına uymayan; gazetecilere, avukatlara,
muhaliflere cezalar yağdıran Adalet Bakan
Yardımcısı Akın Gürlek hakkında, "Yargı
erkine mensup değilsiniz" diyen Çağdaş
Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) tutuklu Genel

Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın sözlerini paylaştığı için Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanan avukat Umut Beyaz, "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçlamasıyla 21 bin
240 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik’e
açılan soruşturma

Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik
hakkında, Hacettepe Üniversitesi ormanındaki
yol yapım çalışmasına tepki gösterdiği sosyal
medya paylaşımları nedeniyle soruşturma
açıldı. Algedik, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın şikayeti üzerine
açılan soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı
bilgiyi alenen yaymak” ile suçlanıyor.

https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/turkey-threat-against-human-rights-lawyers-erdogan-akdogdu-and-mehdi
https://www.youtube.com/watch?v=TWURmcsRkD0


Binevş Kültür ve Sanat Derneği üyelerine
açılan dava

Binevş Kültür ve Sanat Derneği'nin faaliyetleri
ve etkinlikleri gerekçe gösterilerek "örgüt
üyeliği", "örgüt propagandası", "2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet” ile suçlanan derneğin 4’ü tutuklu 24
üyesinin yargılandığı davanın ilk duruşması

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedilirken
bir sonraki duruşma 5 Haziran’da görülecek.

Gazeteci Ferhat Çelik gözaltına alındı

Dicle Elektrik'le (DEDAŞ) ilgili ajansta
yayınlanan bir haber nedeniyle karakola ifade
vermeye giden Mezopotamya Ajansı (MA)
İmtiyaz Sahibi Ferhat Çelik, hakkında başka bir
soruşturmadan yakalama kararı olduğu
gerekçesiyle gözaltına alındı. Ajansın Twitter
hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle
“terörle mücadelede görev alan kişileri hedef
göstermek” ile suçlanan gazeteci, savcılık

ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gazeteci Aren Yıldırım gözaltına alındı

bianet Kurdî editörü Aren Yıldırım, İstanbul
Üsküdar'daki evine yapılan polis baskınıyla
gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına kısıtlılık
kararı ve 24 saat avukatla görüş yasağı getirildi.
Gazeteci, 2 gün sonra çıkarıldığı ve mesleki
faaliyetlerinin sorulduğu savcılık ifadesinin
ardından serbest bırakıldı.

‘Adalet Nöbeti’ni takip eden gazeteciler
gözaltına alındı

Eşi ve iki oğlu, AKP Milletvekili İbrahim Halil
Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından
katledilen ve Mart 2021’den bu yana Urfa
Adliyesi önünde “adalet” isteyen Emine
Şenyaşar’ın ‘Adalet Nöbeti’ni takip eden
JinNews muhabiri Gülistan Dursun bir
meslektaşıyla birlikte gözaltına alındı.



HDP’li eski Milletvekili İbrahim Binici
tutuklandı

2013 yılında Viranşehir'de siyasi parti
faaliyetleri kapsamında yaptığı konuşması
nedeniyle Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 1 yıl 8 ay hapse mahkum edilen
HDP’li eski vekil İbrahim Binici, Yargıtay’ın
cezayı onaması üzerine tutuklanarak Sincan
Cezaevi'ne gönderildi.

“Erdoğan’a hakaret” ile suçlanan CHP
yöneticisi beraat etti

Bir haberi alıntılayarak Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın üniversite diploması ile ilgili
paylaşımda bulunan CHP Aydın Efeler İlçe
Başkanı Polat Bora Mersin’in,
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
Aydın 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde

yargılandığı dava ilk duruşmada beraatle sonuçlandı.

Kayyım rektör haberi nedeniyle yargılanan
gazeteciler beraat etti

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci
İnci’nin kendisini protesto eden öğrencileri
savcılığa bildirmesini belgesiyle haberleştiren
gazeteci Fırat Fıstık ve haberin yayımlandığı
Gerçek Gündem sitesinin o dönemki Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü olduğu Ozan Buz’un
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı.

Gazeteciler dava kapsamında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak”
ile suçlanıyorlardı.

Gazeteci Adil Demirci beraat etti

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil
Demirci’nin 5 yıldır yargılandığı dava beraatle
sonuçlandı. Demirci, “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla İstanbul 25. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında
yaklaşık bir yıldır tutuklu kalmıştı.



İstinaf, kadın aktivistlerin beraat kararını
bozdu

İstinaf mahkemesi, İzmir 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde “örgüt üyeliği” ve
“propaganda” iddiasıyla yargılanıp beraat eden
HDP üye ve yöneticisi 4 kadın hakları aktivisti
hakkındaki kararı bozdu.

Gözaltı operasyonları

İstanbul’da, aralarında Etkin Haber Ajansı
muhabiri Elif Bayburt ile Sosyalist Gençlik
Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist
Kadın Meclisleri (SKM) Ezilenlerin Sosyalist
Partisi (ESP) yöneticilerinin olduğu 11 kişi ev
baskınıyla gözaltına alındı. Gazeteci
Bayburt’un serbest kaldığı dosya kapsamında 9
kişi tutuklandı. İzmir’de de yapılan ev

baskınlarında aralarında HDP yöneticileri ve Barış Anneleri’nin olduğu en az 13 kişi
katıldıkları Newroz etkinliğinde atılan sloganlar nedeniyle gözaltına alındı. Van’da evlerine
düzenlenen polis operasyonunda aralarında Yeşil Sol Parti, MEBYA-DER, GÖÇDER,
TUHAY-DER eşsözcü ve eş başkanlarının olduğu 9 kadın “örgüt propagandası” iddiasıyla
gözaltına alındı.

Derste “depremi konuşan” öğretim
görevlisine soruşturma

Yalova Üniversitesi’nde çevrimiçi ders
sırasında hükümetin deprem politikasını
eleştiren öğretim görevlisi Ç.K. hakkında idari
soruşturma başlatıldı. Rektörlük, 10 Mart’taki
dersinde, “İnsanlar korkunç durumdaydı,
barınmaya, suya ihtiyaçları vardı ama hükümet
bunları sağlamadı. Ancak Haluk Levent, bu
insanlara yardım etmek için elinden gelenin en

iyisini yapıyor” diyen öğretim görevlisini “dezenformasyon” yapmak ile suçladı.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun köşe yazısına
sansür

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış
Terkoğlu’nun, kendisini hakim, savcı, MİT
mensubu olarak tanıtıp, milyonlarca liralık
dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen
ve AKP’den milletvekili aday adayı olan eski
hükümlü Doğan Çelik hakkında kaleme aldığı
“Ne deprem ne sel, felaket sizsiniz!” başlıklı

köşe yazısı, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Aynı hakimlik, bir



başka kararla da tutuklanan Doğan Çelik‘i jet hızıyla tahliye ettiği iddia edilen Sulh Ceza
Hâkimi Eren Şen‘in adının geçtiği haberleri de erişime engelledi.

Medya patronuyla ilgili haber ve
paylaşımlara erişim engeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
TV100 kanalında katıldığı programda
paramiliter bir kuruluş olduğu iddialarıyla
gündeme gelen SADAT (Uluslararası Savunma
Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
şirketinin reklamının yayınlanması ve suç
örgütü liderleriyle ilişkileri olan kanalın

patronu Necat Gülseven hakkında önemli bir kısmı gazetecilere ait 1.073 tweet ve 67 haber,
İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Deprem bölgesindeki inşaat projeleriyle ilgili
habere erişim engeli

“Afet Bölgesi Tasarım Alanları Rehberi”ne
göre; deprem bölgesinde 5 kentte 85 bin yeni
daire yapılması için inşaat projeleri hazırlandığı
ve bunun hükümete yakın şirketlere verildiğini
ortaya çıkaran ANKA Haber Ajansı'nın
haberine İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişime engellendi.

İş kazasını saklayan patronla ilgili habere
yayın yasağı

Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği, sahibi olduğu
maden ocağında yaşanan patlamada vücudunun
tamamı yanan ve sigortasız çalışan maden
işçisini ceza yememek için bir odaya kapatarak
hastaneye göndermeyen Nazif Çoraman’la
ilgili Halkın Sesi haber portalında yayınlanan

habere yayın yasağı getirdi.

“Depremde zarar gören otoyol” haberine
erişim engeli

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği,
aldığı kamu ihaleleriyle gündeme gelen, geçen
yıl Ankara'daki fırtınada zarar gören AFAD
binasını ve 6 Şubat'taki depremlerde yarıklar
oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nu
yapan Silahtaroğlu İnşaat ile ilgili haberlere
erişim engeli getirdi. Şirketin talebi üzerine 23

içerik sansürlendi.



Kayyım atanan şirketle ilgili haberlere
erişim engeli

Paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla
kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı
iddiasıyla kayyım atanan ve ardından aldığı
kamu ihalesiyle gündeme gelen Teknomel Yapı
Şirketi’yle ilgili haberlere İstanbul Anadolu 4.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli
getirildi.

Zimmet iddialarıyla ilgili habere sansür

İstanbul Fatih Camii’nde 3 kişinin zimmetine
para geçirdiği iddialarıyla ilgili Artı Gerçek,
Gazete Duvar ve Yeniçağ gazetesinin internet
sitesinde yayınlanan haberlere İstanbul
Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından erişim engeli getirildi.

AFAD yöneticisi hakkındaki habere erişim
engeli

AFAD eski Bilişim Daire Başkanı İrfan
Keskin‘in afetzedelerle ilgili bilgi toplanmasını
ve sahaya daha hızlı müdahale edilmesini
sağlayan bir projeyi reddetmesi hakkındaki
haber, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği
kararıyla erişime engellendi.

Erzincan’da 8 Mart’ta kadınlara saldırı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
Erzincan Kadın Platformu’nun düzenlemek
istediği eylemi bir grup erkek, tekbirlerle ve
fiziksel saldırı girişimiyle provoke etti.
Saldırgan grup, polis gözetimindeki
provokasyonu, kadınları derneğe kadar takip ve
taciz ederek sürdürdü.

Selin Ciğerci linç girişimine maruz kaldı

Sosyal medya fenomeni trans kadın Selin
Ciğerci, Konya'da kendi adını taşıyan güzellik
merkezinin açılışında saldırı girişimine maruz
kaldı. Ciğerci'yi hedef alan kalabalık grup
tekbirlerle "Konya'dan defol" sloganları attı.



Adliye önünde açıklama yapmak isteyen
gençler gözaltına alındı

Gözaltındaki arkadaşları için İstanbul Çağlayan
Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen
gençlik örgütlerinin eylemine polis saldırdı, 45
kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Ahmet Ümit’in kitabı “muzır” ilan edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yazar
Ahmet Ümit‘in “Başkomser Nevzat Tapınak
Fahişeleri” isimli kitabının muzır ve müstehcen
olduğuna karar verdi.

Twitter’dan basın kuruluşlarına ülke bazlı
içerik engellemesi

Twitter, Türkiye’de basın kuruluşlarının
hesaplarından paylaşılan Tweetler için ‘ülke
bazlı içerik engelleme’ uygulamaya başladı.
Daha önce yalnızca “milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle verilen
erişim engeli kararlarında ülke bazlı içerik

engelleme yapan Twitter’in yeni politikası sonrası sansürün ilk mağdurları, BirGün gazetesi
ile Diken haber portalı oldu. Diken’in ‘Hatay’da sekiz ceset saatlerdir yerde’ başlıklı
haberinin yer aldığı 7 Şubat 2023 tarihli Tweet ile BirGün’ün ‘Askeriyede darp ve baskı
iddiası’ başlıklı haberin yer aldığı 25 Ekim 2021 tarihli Tweeti sansürlendi.

Maden faciasını protesto edenlere ceza

2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesindeki bir
maden ocağında yaşanan ve 301 madencinin
ölümüne yol açan iş cinayetini protesto eden
Ege Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı
dava sonuçlandı. İzmir 2. Ağır Ceza
Mahkemesi; 30 kişinin “eğitim ve öğretim
hakkını engellemek” suçundan ayrı ayrı 3 yıl 4
ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 8 kişi
hakkında ise davanın düşürülmesine karar
verdi. Mahkeme; “kamu malına zarar vermek”,

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “kamu görevlisine
görevini yaptırmamak için direnmek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlarından sanıkların
beraatine hükmetti.



Gazeteci Reyhan Çapan’a 41 bin 666 lira
adli para cezası

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile
kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 17
Haziran 2014 tarihinde yayımlanan “Çocuk
Katilleri” başlıklı haber hakkında Adana 3.
Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karar üzerine
“düzeltme ve özür” başlığıyla yayımlanan

tekzibin usulüne uygun yayımlanmaması gerekçe gösterilerek yargılanan gazetenin Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan 41 bin 666 TL adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi, ayrıca düzeltme yazısının masrafları yayın sahibi tarafından
karşılanacak şekilde tirajı 100 binin üzerinde olan iki gazetede ilan olarak yayımlanmasına ve
başka dosyalarda Çapan hakkındaki hükümlerin açıklanmasının geriye bırakılmasına karar
veren mahkemelere ihbarda bulunulmasına karar verdi.

AYM, Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasını
hak ihlali saymadı

Ankara’da 2016 yılında düzenlenen Onur
Yürüyüşü’nün valilik tarafından
yasaklanmasıyla ilgili Kaos GL’nin yaptığı
başvuruda Anayasa Mahkemesi’nden (AYM)
ihlal yok kararı çıktı. AYM, 6 yıl 5 ay sonra
7’ye karşı 6 oyla verdiği karara gerekçe olarak
“terör tehdidini ve yürüyüşe yönelik saldırı
ihtimalini” gösterdi. AYM Başkanı Zühtü

Arslan başta olmak üzere 6 üye “ihlal yok” hükmüne karşı karara şerh koydu.

AYM, 1 Mayıs yasağında ihlal olmadığını
savundu

Anayasa Mahkemesi (AYM); 2016 1
Mayısında Taksim'e çıkmaları engellenen ve
üyeleri darbedilerek gözaltına alınan Halkın
Kurtuluş Partisi’nin (HKP) başvurusunda,
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkının ihlal edilmediğini ve polisin
müdahalesinin de "orantılı" olduğunu savundu.

AYM Başkanı Zühtü Arslan ve 4 üye karara karşı oy kullandı.

Evrensel gazetesine açılan tazminat davası
reddedildi

Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın,
eşine ait şirketin Sağlık Bakanlığı’ndan ihale
aldığına ilişkin haber nedeniyle Evrensel
gazetesine açtığı 100 bin TL’lik tazminat



davası İstanbul Bakırköy 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Galatasaray taraftarları da ifadeye çağrıldı

Kasımpaşa spor müsabakasında “hükümet
istifa” sloganı atan Galatasaray taraftarlarından
kimliği tesbit edilebilenler “Cumhurbaşkanına
hakaret” iddiasıyla başlatılan soruşturma
kapsamında emniyete ifadeye çağrıldılar.
Taraftarlardan bazıları hakkında da yine aynı
suçlamayla tutanak tutuldu.

İcra dosyalarıyla ilgili haberlere erişim
engeli

Devletin hissesi olan şirketlerin ve
özelleştirilen kurumların icra dosyaların, eski
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu
avukat Ahmet Nuri Elvan‘a ait hukuk bürosuna
verilmesiyle ilgili haberlere Ankara Gölbaşı
Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli
getirildi.

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: Erden’in tahliyesine

Atabey’in ise tutukluluk halinin devamına karar
verildi. Duruşma 5 Haziran’a ertelendi.

Rüşvet İddialarıyla İlgili Habere Açılan Dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal tarafından rüşvet pazarlığı
yapıldığı iddialarını haberleştirdikleri için
“hakaret” ve “iftira” ile suçlanan gazeteciler
Doğan Ergün ve İzel Sezer’in yargılandıkları

dava…

Mahkeme: İstanbul 33. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 20
Haziran’da görülecek.

Selçuk Mızraklı Davası

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak
yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir

Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın
“örgüt üyeliği’ iddiasıyla mahkum edildiği
dosya kapsamında Yargıtay’ın bozma kararı

sonrası yeniden yargılandığı dava…

Demokratik Modernite Dergisine Açılan
Dava

Demokratik Modernite dergisinin 37. sayısında
yer alan yazılar nedeniyle “Türk Milletini,

Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum
ve organlarını aşağılamak” (TCK 301. madde)

ile suçlanan derginin Sorumlu Yazı İşleri



Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu:Mızraklı’nın tutukluluk
halinin devamına karar verilerek duruşma 12

Haziran’a ertelendi.

Müdürü Ramazan Yurttapan ve editör Haydar
Ergül ile yazarlar Cihan Doğan, Musa Şanak ve
Zülal Nazan Üstündağ’ın yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 21

Eylül’de görülecek.

Elvan Ailesine Açılan Dava

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz
fişeğiyle hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkin
Elvan’ın annesi ve babası hakkında çocuklarının
ölümüyle ilgili açılan davanın ardından Adliye

önünde yaptıkları açıklamalar nedeniyle
"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan

dava…

Mahkeme: İstanbul 43. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 12
Eylül’de görülecek.

Basın Açıklamasına Açılan Dava

HDP’nin 21 Kasım 2021’de düzenlediği basın
açıklamasında gözaltına alınan ve aralarında
gazeteci Zekine Türkeri’nin de olduğu 19
kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Dosya kapsamında
mükerrer yargılama yapıldığı ve daha önce
“kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verildiği, kararın kesinleştiği ve yargılama
yapılamayacağı” gerekçesiyle davanın

düşmesine karar verildi.

Öztürk Türkdoğan Davası

24 Nisan 2017 tarihinde İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) yaptığı “Adalet ve Hakikat İçin Ermeni
Soykırımı’nın İnkarına Son” başlıklı açıklama nedeniyle “devleti aşağılamak” (TCK 301. madde)

ile suçlanan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a açılan dava...

Mahkeme: Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma, hakimin izinli olması nedeniyle görülmeden ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Avukatlara Açılan Dava

Gezi eylemleri döneminde İstanbul Adliyesi'nde
düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan
44 avukatın "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" iddiasıyla

yargılandığı dava…

21 Mart Salı, İstanbul 52. Asliye Ceza
Mahkemesi

Hatice Onaran Davası

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu üyesi Hatice Onaran hakkında

“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla açılan

dava...

21 Mart Salı, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

Hasankeyf Eylemine Açılan Dava

Hasankeyf’i su altında bırakan Ilısu Barajı’nın
su tutma işlemlerinin durdurulması talebiyle

Yeni Yaşam Gazetesine Açılan Dava

Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet Ferhat Çelik ile Sorumlu Yazı İşleri



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…

21 Mart Salı, Batman 1. Asliye Ceza
Mahkemesi

Müdürü Osman Akın'ın mafya lideri Sedat
Peker’in ifşaları ile gündeme gelen rüşvet ve
yolsuzluk iddialarıyla ilgili yayımlanan “Sedat
Peker’den ifşalar”, “Peker rüşvet belgelerini
yayınladı” ve “Albayraklar da dahil” başlıklı

haberler nedeniyle "hakaret" ve "iftira"
suçlamasıyla yargılandıkları dava...

21 Mart Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında katıldığı panel ve
etkinlikler nedeniyle “örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası” suçlamalarıyla açılan dava..

21 Mart Salı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Eylemlerine Açılan Dava

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

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

dava…

22 Mart Çarşamba, İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

Nazan Özcan Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal ile ilgili bianet’te

yayınlanan “Erdoğan’ın avukatının rüşvet
iddialarını haberleştiren gazetecilere dava”

başlıklı haber nedeniyle “hakaret” ve “iftira” ile
suçlanan haber sitesinin eski Yayın Yönetmeni

Nazan Özcan’ın yargılandığı dava...

22 Mart Çarşamba, İstanbul 34. Asliye Ceza
Mahkemesi

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…

22 Mart Çarşamba, İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi

“Barınamıyoruz” Eylemine Açılan Dava

Barınma sorununa dikkat çekmek için geldikleri
Ankara’da yapmak istedikleri eylemin Valilik
tarafından yasaklanmasıyla darp edilerek
gözaltına alınan 46 üniversite öğrencisi ile

gazeteciler Yağmur Kaya, Nebiye Arı ve Hilal
Işık’ın “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla yargılandıkları dava...

22 Mart Çarşamba, Ankara 15. Asliye Ceza
Mahkemesi

Evrensel Gazetesine Açılan Dava

Mafya lideri Sedat Peker’in ifşaları ile gündeme
gelen rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili

Evrensel gazetesinde yayımlanan “Borsadaki
rüşvet ağı Saray’a kadar uzandı” haber ve

“Saray’a dayanan Peker ifşaları cesur savcı ile
temizlenemez” başlıklı yazı nedeniyle gazetenin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı ve
İmtiyaz Sahibi Kürşat Yılmaz’ın "hakaret" ve
"iftira" suçlamasıyla yargılandıkları dava...

23 Mart Perşembe, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Evrensel Gazetesine Açılan Tazminat Davası HDP İlçe Eş Başkanlarına Açılan Dava



2021 Sayıştay raporlarında yer alan bilgilere
dayanarak yapılan “AKP’li belediyelerden

usulsüzlük aktı” başlıklı haber nedeniyle AKP
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in Evrensel

gazetesine açtığı tazminat davası...

23 Mart Perşembe, Bursa 8. Asliye Hukuk
Mahkemesi

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'ın yargılandıkları dava...

23 Mart Perşembe, İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi

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…

23 Mart Perşembe, Ankara 30. Asliye Ceza
Mahkemesi

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…

23 Mart Perşembe, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi


