


Giriş

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 2018 yılından beri birçok uluslararası
sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içerisinde dava takip programı yürütmektedir. Bu
programdaki amaç, takip edilen ve basın, toplanma ve ifade özgürlüklerini
ilgilendiren davalarda 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 1950 Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi (AİHS) başta olmak üzere, Türkiye’nin de taraf olduğu birçok
uluslararası sözleşme ve anlaşma tarafından vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu
kabul edilen adil yargılama hakkı bağlamında ulusal ve uluslararası standartlara
uyumun ve olası ihlallerin kayıt altına alınmasıdır.

Raporda kullanılan veriler, dava takip eğitim ve tecrübesi olan, çoğunluğu gazeteci
olan gözlemciler tarafından doldurulan “Duruşma Takip Formu” aracılığıyla
toplanmıştır. Gözlemcilerin her duruşma sonrasında doldurduğu form, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Af Örgütü, International Committee
for Jurists ve Solicitors International Human Rights Group (SIHRG) gibi kurumların
rehber ve tavsiyelerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

MLSA, Mart 2022’de dava takip programı kapsamındaki çalışmalarına Norveç
Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı desteği ile devam etmiştir.

1. Davalara Genel Bakış

1.1. Duruşmaların görüldüğü şehirler

Mart ayında 11 MLSA gözlemcisi, 48 davanın 14 farklı şehirde görülen 49
duruşmasını takip etti.

Takip edilen 48 davadan 9 davanın ilk duruşması Mart ayında görüldü.

Mart ayında takip edilmesi planlanan üç duruşma ise duruşmaların görülmemesi
sebebiyle takip edilemedi.

❖ Gazeteciler Pınar Gayıp ve Semiha Şahin’in terörizm suçlamaları ile
yargılandığı davanın 10 Mart’ta görülmesi planlanan duruşması hava
muhalefeti yüzünden hakim ve savcıların izinli sayılması sebebiyle
görülmedi.

❖ Gazeteciler İzel Sezer ve Doğan Ergün’ün “iftira”, “hakaret” ve “kişiler
arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde
edilen verilerin basın ve yayın yoluyla hukuka aykırı olarak ifşa
edilmesi” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 10 Mart’ta görülmesi
planlanan duruşması hava muhalefeti yüzünden hakim ve savcıların
izinli sayılması sebebiyle görülmedi.

1



❖ Sanatçı Genco Erkal’ın “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı davanın 11 Mart’ta görülmesi planlanan duruşması hava
muhalefeti yüzünden hakim ve savcıların izinli sayılması sebebiyle
görülmedi.

Şehir Duruşma
Sayısı

Ağrı 1

Antalya 1

Aydın 1

Balıkesir 1

Batman 1

Edirne 1

Eskişehir 1

Manisa 1

Elazığ 2

Mardin 2

Van 2

Ankara 3

Diyarbakır 6

İstanbul 26

Toplam 49

1.2. Duruşmaları takip eden kişi ve kurumlar

Mart ayında takip edilen 49 duruşmanın 33’ünde yalnızca MLSA gözlemcileri
bulunuyordu. İstanbul’da takip edilen 17 duruşmada; Diyarbakır’da takip edilen 3
duruşmada; Elazığ’da takip edilen 2 duruşmada; Mardin’de takip edilen 2
duruşmada; Van’da takip edilen 2 duruşmada; Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir,
Batman, Edirne ve Manisa’da takip edilen duruşmalarda yalnızca MLSA gözlemcileri
bulunuyordu.

Mart ayında en fazla gözlemcinin takip ettiği duruşmalar Eskişehir, Ankara, İstanbul
ve Diyarbakır’da görülen davaların duruşmaları oldu.

❖ 2021 yılında Eskişehir’de ilk defa düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde
gözaltına alınan ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
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Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılanan 16 kişinin 7
Mart’ta görülen ilk duruşmasını en az üç sivil toplum kurumunun
temsilcileri de takip etti.

❖ Eski Ankara Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın şikayeti üzerine “'kamu görevlisine dini inanç,
düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı
hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 9 Mart’ta görülen ikinci
duruşmasını en az 10 ulusal ve uluslararası kurumu temsil eden
hukukçular da takip etti.

❖ İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala’nın tutuklu olarak
yargılandığı 17 sanıklı Gezi davasının 21 Mart’ta görülen altıncı
duruşmasını aralarında yabancı ülke temsilciliklerinin de bulunduğu en
az 16 kurum takip etti.

❖ Gazeteci Beritan Canözer’in “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılandığı davanın 31 Mart’ta görülen duruşmasını en
az üç meslek örgütü temsilcisi takip etti.

1.3. Sanık sayısına göre davalar

Mart ayında takip edilen 48 davada 277 kişi yargılandı. Bu dönemde takip edilen 48
davanın 25’inde tek sanık yargılanırken 30 ve üzerinde sanığın yargılandığı üç
davanın duruşmaları da bu dönemde görüldü.

Mart ayında en çok kişinin yargılandığı davalar ise İstanbul ve Ankara’da görüldü.

❖ 12 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da yapılan “İstanbul
Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” eyleminde darp edilerek gözaltına
alınan ikisi avukat 33 kadının “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılandığı
davanın üçüncü duruşması, 23 Mart’ta Ankara 28. Asliye Ceza
Mahkemesinde görüldü.

❖ Gazeteciler Taylan Özgür Öztaş, Tunahan Turhan ve Vedat Örüç’ün de
aralarında bulunduğu 38 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılandığı
davanın beşinci duruşması, 8 Mart’ta Anadolu 13. Asliye Ceza
Mahkemesinde görüldü.

❖ Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği
700. hafta buluşmasına yönelik polis müdahalesi sırasında gözaltına
alınan ve aralarında Cumartesi Anneleri/İnsanları, insan hakları
savunucuları ve haber takibi için meydanda bulunan gazetecilerin de
olduğu 46 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın altıncı
duruşması, 23 Mart’ta İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde
görüldü.
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Sanık sayısı Dava sayısı

Tek sanıklı davalar 25

2 ve üzeri sanıklı davalar 9

5 ve üzeri sanıklı davalar 7

10 ve üzeri sanıklı davalar 4

30 ve üzeri sanıklı davalar 3

Toplam 48

1.4. Sanıkların meslekleri

Mart ayında takip edilen davalarda yargılananların büyük çoğunluğunu aktivist,
gazeteci ve öğrenciler oluşturdu. Bu dönem duruşması görülen davalarda 117
aktivist, 48 gazeteci ve 38 öğrenci hakim karşısına çıktı.

117 aktivist,  9 farklı davanın Mart ayında görülen duruşmalarında hakim karşısına
çıktı.

❖ 2021 İstanbul Onur Yürüyüşü sırasında Cihangir’de gözaltına alınan 3
aktivist,

❖ 7 Temmuz 2020’de İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için “Artık Yeter, Kadınlar Yaşam
Güvencesi İstiyor” yazılı pankartı astıkları için polis tarafından darp
edilerek gözaltına 6 aktivist,

❖ 12 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da yapılan “İstanbul
Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” eyleminde darp edilerek gözaltına
alınan 33 kadın arasında bulunan 12 aktivist,

❖ Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği
700. hafta buluşmasına yönelik polis müdahalesi sırasında gözaltına
alınan 46 kişi arasında bulunan 45 aktivist, Mart ayında hakim
karşısına çıkan aktivistler arasındaydı

48 gazeteci, 31 farklı davanın Mart ayında görülen duruşmalarında hakim karşısına
çıktı.

❖ 2016 yılından beri devam eden Taraf gazetesi davasında 2 gazeteci,
❖ Fahrettin Altun’un şikayeti üzerine terörizm suçlaması ile yargılanan 5

gazeteci,
❖ 21 Şubat’taki duruşmada Çarşı davasından ayrılan Gezi davasında

yargılanan 17 kişi arasında bulunan 3 gazeteci,
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❖ Yunanistan sınırındaki göçmen hareketliliğini takip etmek için gittikleri
Edirne’de gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 gazeteci Mart ayında
hakim karşısına çıkan gazeteciler arasındaydı.

38 öğrenci, 5 farklı davanın Mart ayında görülen duruşmalarında hakim karşısına
çıktı.

❖ Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını
protesto etmek amacıyla kampüs içerisinde düzenlenen bir sergideki
görsel gerekçe gösterilerek haklarında dava açılan 7 öğrenci,

❖ Melih Bulu’dan sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne Naci İnci’nin rektör
olarak atanmasını protesto ederken gözaltına alınan ve haklarında
dava açılan 14 öğrenci,

❖ 30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir Onur
Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 16 kişi arasında bulunan 9 öğrenci,
Mart ayında hakim karşısına çıkan öğrenciler arasındaydı.

11 siyasetçi, 4 farklı davanın Mart ayında görülen duruşmalarında hakim karşısına
çıktı.

❖ Van’da hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto
ederek basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan yedi kadın
arasında bulunan 3 siyasetçi Mart ayında hakim karşısına çıkan
siyasetçiler arasındaydı.

Mart ayında 5 farklı davada 14 avukat da hakim karşısına çıktı.
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1.5. Davaların görüldüğü mahkemeler

Şubat ayının aksine Mart ayında takip edilen davaların yarısı asliye ceza
mahkemelerinde görüldü. Takip edilen 48 davanın 24’ü asliye ceza mahkemelerinde,
23’ü ise ağır ceza mahkemelerinde görüldü.

Gazeteci Çiğdem Toker aleyhinde Sözcü gazetesinde yayımlanan “İBB’den Vakıflara
Hizmet Raporu” başlıklı yazısı gerekçesiyle Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın
açtığı 80 bin TL’lik manevi tazminat davasının sekizinci duruşması ise asliye hukuk
mahkemesinde görüldü.

1.6. Sanıklara yöneltilen suçlamalar

Gazeteci Çiğdem Toker’e karşı yaptığı bir haber dolayısıyla Türkiye Teknoloji Takımı
(T3) Vakfı tarafından açılan tazminat davası hariç, Mart ayında takip edilen 47
davada yargılanan 276 kişiye 16 farklı kategoride, toplamda 72 suçlama yöneltildi.
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Şubat ayında %42 olan terör suçlamalarının oranı Mart ayında %35 olarak
kaydedildi. Bu dönemde takip edilen ve sanıklara terör suçlamalarının yöneltildiği
davalarda yalnızca gazeteciler, basın çalışanları ve yazarlar yargılanıyordu.
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Şubat ayında terör suçlamaları içerisindeki oranı %52 olarak kaydedilen “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasının oranı, Mart ayında %62 olarak kaydedildi. Bu
dönemde yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalar arasında “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasının da olduğu 16 davanın 11’inde yalnızca
gazeteciler yargılanıyordu. Bu dönemde,

❖ Sosyal medya hesabında “Kürdistan” kelimesini kullandığı için linç
edilmek istenen ve tutuklanan akademisyen Hifzullah Kutum,

❖ Sosyal medya hesabından Newroz kutlaması ve Kobanî’ye destek
mesajları paylaşan yazar Yavuz Ekinci,

❖ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü Basın
Danışmanı Vedat Dağ,

❖ Gazete dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve Ferhat Duman da “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Şubat ayında terör suçlamaları içerisindeki oranı %32 olarak kaydedilen “terör örgütü
üyeliği” suçlamasının oranı, Mart ayında %24 olarak kaydedildi. Bu dönemde
yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalar arasında “terör örgütü üyeliği” suçlamasının
da olduğu 6 davanın 2’sinde yalnızca gazeteciler yargılanıyordu. Bu dönemde,

❖ J&J Yayınevi sahibi, yazar, gazeteci ve çevirmen Azad Zal,
❖ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü Basın

Danışmanı Vedat Dağ,
❖ Gazete dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve Ferhat Duman da “terör örgütü

üyeliği” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Mart ayında terör suçlamalarından sonra en yüksek orana sahip suçlama kategorisi,
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” kategorisi oldu.
Mart ayında yargılanan kişilere bu suçlamanın yöneltildiği 10 davanın 6’sında
sanıklar yalnızca bu suçlama ile yargılandı. Bu kategorinin oranı, Şubat ayında %11
iken Mart ayında ise bu kategorinin oranı %13 olarak kaydedildi. Bu dönemde,

❖ 30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir Onur
Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 16 kişi,

❖ Van’da hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının
ardından yapılacak protesto yürüyüşüne katılım çağrısı yaptıkları
gerekçesiyle yargılanan 7 kadın,

❖ 7 Temmuz 2020’de İstanbul Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için “Artık Yeter,
Kadınlar Yaşam Güvencesi İstiyor” yazılı pankartı astıkları için polis
tarafından darp edilerek gözaltına alınan, kurum içerisindeki vazoyu
kırdıkları iddiasıyla “kamu malına zarar vermek” suçlamasıyla da
yargılanan ve aralarında gazeteci Şehriban Alkış’ın da bulunduğu 7
kadın ve LGBTİ+,
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❖ 26 Haziran 2021’deki İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde polis
saldırısı sonrası Cihangir’de gözaltına alınan 3 kişi de bu suçlama ile
hakim karşısına çıktı.

Şubat ayında kaydedilen %8 oranının aksine Mart ayında “şerefe karşı suçlar”
kategorisinin oranı %10 olarak kaydedildi. Mart ayında bu kategori altında
gruplandırılan suçlamaların tamamı 7 farklı davada yargılanan kişilere yöneltilen
suçlamalar içerisinde yer alan “kamu görevlisine hakaret” suçlaması oldu. Bu
dönemde,

❖ Gazeteci Ahmet Kanbal, Musa Çitil ve Süleyman Soylu’nun şikayeti ile
açılan iki farklı davada,

❖ Gazeteci Sedef Kabaş, aynı zamanda kendisine “cumhurbaşkanına
hakaret” suçlaması yöneltilen ve tutuklu yargılandığı davada,

❖ Eski Ankara Barosu Başkanı ve şimdiki Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Erinç Sağkan ve Baro eski yönetim kurulundaki sekiz avukat, Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın şikayeti ile açılan davada bu suçlama ile
hakim karşısına çıktı.

Şubat ayının aksine Mart ayında “kamu barışına karşı suçlar” kategorisinin
suçlamalar içerisindeki oranı düşük idi. Bu kategorinin Şubat ayında suçlamalar
içerisindeki oranı %16 iken Mart ayında %8 olarak kaydedildi. Bu dönemde,

❖ Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Melih Bulu’yu protesto
etmek için organize edilen sergideki bir resim gerekçe gösterilerek
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yargılanan 7 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek” suçlamasıyla,

❖ Taraf gazetesi davasında yargılanan gazetecilerden Mehmet Baransu
ve Tuncay Opçin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamasıyla,

❖ Aziz Oruç, Muhammet İkram Müftüoğlu, Abdullah Ekelek, Dicle
Müftüoğlu, Turgay İlboğa ve Yücel İlhan ise “örgüte bilerek ve isteyerek
yardım etmek” suçlamasıyla Mart ayında hakim karşısına çıktı.

Suçlamalar içerisindeki oranı Şubat ayında %7 olarak kaydedilen “cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasının oranı, Mart ayında %4 olarak kaydedildi. Bu dönemde,

❖ Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında söylediği atasözü ve
sosyal medya paylaşımı delil olarak gösterilerek,

❖ Gazeteci Mehmet Emin Kurnaz, BirGün Pazar ekinin manşet haberi
delil olarak gösterilerek,

❖ Gazeteci Rüstem Batum ise sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek bu suçlama ile hakim karşısına çıktı.

1.7. Suçlamalara Gösterilen Deliller

Mart ayında takip edilen 48 davada yargılanan sanıklara yöneltilen suçlamalara
toplamda 110 delil gösterildi. Şubat ayında olduğu gibi Mart ayında da sanıklara
yöneltilen suçlamalara gösterilen deliller arasında sanıkların yazdığı haberler/yazılar,
çektiği fotoğraflar ve/veya yayınlar ile sosyal medya paylaşımlarının oranı yüksekti.
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Mart ayında takip edilen 48 davanın 21’inde sanıkların yazdığı haberler/yazılar,
çektiği fotoğraflar ve/veya yayınları, yöneltilen suçlamalara gösterilen deliller
arasında yer alıyordu. Bu kategorinin oranı, Şubat ayında %21 iken Mart ayında %19
olarak kaydedildi. Suçlamalara gösterilen deliller arasında bu kategorideki delillerin
de yer aldığı 21 davanın 15’inde yalnızca gazeteciler yargılanıyordu.

❖ Gazeteci Cihan Ölmez’e yöneltilen “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasına gösterilen deliller arasında yer alan ve Cizre’de 2015
yılında uygulanan sokağa çıkma yasaklarını aktardığı röportajları,

❖ Gazeteci Rüstem Batum’a yöneltilen “Türk milletini, Türkiye
Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” suçlamasına
delil olarak gösterilen, 10 Eylül 2015 tarihinde İMC TV’de yayınlanan
“Ayşegül Doğan ile Gündem Müzakere” adlı programdaki yorumları,

❖ Gazeteci Sedef Kabaş’a yöneltilen “kamu görevlisine hakaret” ve
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarına gösterilen deliller arasında
yer alan 14 Ocak 2022 tarihinde Tele 1'de yayınlanan “Demokrasi
Arenası” programında sarf ettiği atasözü ve beyanları,

❖ Sanatçı İlyas Salman’a yöneltilen “Türk milletini alenen aşağılamak”
suçlamasına delil olarak gösterilen, 23 Ocak 2021 tarihinde Yol TV'ye
verdiği röportaj,

❖ İki farklı davada “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla
yargılanan gazete dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve Ferhat Duman ile
Ercan Yeltaş ve Veysi Aydın’a yöneltilen suçlamaya gösterilen deliller
arasında bulunan dağıttıkları gazetelerdeki yazı ve fotoğraflar da bu
kategori içerisinde gruplandırıldı.

Mart ayında takip edilen 48 davanın 21’inde suçlamalara gösterilen deliller arasında
sanıkların yaptığı ya da yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları bulunuyordu.
Bu kategorinin oranı Şubat ayında %17 iken Mart ayında bu oran %19 olarak
kaydedildi.

❖ Gezi davasında yargılanan 17 sanıktan bir kısmına yöneltilen
suçlamalara gösterilen deliller arasında yer alan ve içerisinde
sürgündeki sanatçı Mehmet Ali Alabora’nın “etki ajanlığı yaptığı”
iddiasına kanıt olarak gösterilen bir paylaşımın da bulunduğu sosyal
medya paylaşımları,

❖ Akademisyen Hifzullah Kutum’un “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılandığı davada suçlamaya gösterilen deliller
arasında yer alan ve içerisinde “Kürdistan” ifadesi geçen sosyal medya
paylaşımları,

❖ Gazeteci Ahmet Kanbal’ın Süleyman Soylu’nun şikayeti ile “kamu
görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada Soylu’nun istifa
ettiğini duyurmasının ardından, Soylu’nun ismini vermeden yaptığı bir
atasözü paylaşımı,
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❖ Gazeteci Sedef Kabaş’ın 14 Ocak 2022 tarihinde Tele 1'de yayınlanan
“Demokrasi Arenası” programında sarf ettiği atasözünü tekrar ettiği
sosyal medya paylaşımı da bu kategori içerisinde gruplandırıldı.

Mart ayında takip edilen 48 davanın 12’sinde yargılanan kişilere yöneltilen “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasına
sanıkların katıldıkları barışçıl toplantı, gösteri yürüyüşü ya da basın açıklamaları ile
birlikte bu etkinlikler ile ilgili MOBESE ve/veya kamera görüntüleri delil olarak
gösterildi.  Birlikte ele alındığında bu iki delil kategorisinin tüm deliller içerisindeki
oranı %22 olarak kaydedildi.

Mart ayında takip edilen 48 davanın 25’inde yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalar
içerisinde bulunan terör suçlamalarına gösterilen delillerin neredeyse yarısına
yakınını sanıkların yazdığı haberler/yazılar, çektiği fotoğraflar ve/veya yayınları ile
sanıkların yaptığı ya da yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları
oluşturuyordu.

Şubat ayında terör suçlamalarına gösterilen deliller arasında sanıkların yazdığı
haberler/yazılar, çektiği fotoğraflar ve/veya yayınların oranı %20, sanıkların yaptığı
ya da yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımlarının oranı %15 olarak
kaydedilirken Mart ayında bu kategorilerin oranı sırasıyla %22 ve %26 olarak
kaydedildi.
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Bu dönem yalnızca gazetecilerin yargılandığı 3 davada yöneltilen terör
suçlamalarına haber kaynakları ile yapılan telefon görüşmeleri delil olarak gösterildi.
Şubat ayında gazetecilerin haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmelerinin terör
suçlamalarına gösterilen deliller içerisindeki oranı %11 iken bu oran, Mart ayında %8
olarak kaydedildi.

Mart ayında yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalar içerisinde yüksek orana sahip,
“şerefe karşı suçlar” kategorisinde gruplandırılan “kamu görevlisine hakaret”
suçlamasına gösterilen delillerin yarısından fazlası sanıkların yazdığı
haberler/yazılar, çektiği fotoğraflar ve/veya yayınlar ve sanıkların yaptığı ya da
yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları oldu.

❖ Eski Ankara Barosu Başkanı ve şimdiki Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Erinç Sağkan ve Baro eski yönetim kurulundaki sekiz avukatın, Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın şikayeti ile bu suçlama ile yargılandığı
davada hukukçulara yöneltilen suçlamaya Diyanet ile ilişkili kurum ve
kişilerden yapılan ihbarlar da delil olarak gösteriliyor.
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Mart ayında takip edilen ve yargılanan kişilere “cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasının yöneltildiği 4 davada yargılanan kişilere yöneltilen suçlamaya
yazdıkları haberler/yazılar, çektikleri fotoğraflar ve/veya yayınları ile yaptıkları ya da
yaptıkları iddia edilen sosyal medya paylaşımları delil olarak gösterildi.

2. Karara Bağlanan Davalar

2.1. Hapis Cezaları

Dosya
numarası Sanık Hüküm Ceza verilen suç Meslek

2021/148 Ahmet
Kanbal

1 yıl 3 ay Terörle mücadelede
görev almış kişilerin

kimliğini
açıklamak/yaymak,
hedef göstermek

Gazeteci

2020/208 Azad Zal 6 yıl 3 ay Silahlı terör örgütü
üyeliği

Yazar

2022/100 Sedef 2 yıl 4 ay Cumhurbaşkanına Gazeteci
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Kabaş hakaret

2021/261 Zekine
Türkeri

1 yıl 6 ay 22
gün

Terör örgütü
propagandası

Gazeteci

2021/276 Çetin
Yılmaz

1 yıl 6 ay 22
gün*

Terör örgütü
propagandası

Gazeteci

2021/106 Yavuz
Ekinci

1 yıl 6 ay 22
gün*

Terör örgütü
propagandası

Yazar

2021/158 Ercan
Yeltaş

7 ay 15 gün* Terör örgütü
propagandası

Basın çalışanı

2021/158 Veysi Altın 7 ay 15 gün* Terör örgütü
propagandası

Basın Çalışanı

2016/218 Mehmet
Baransu

6 yıl Devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri temin

etmek

Gazeteci

2016/218 Mehmet
Baransu

7 yıl Devletin güvenliğine
ve siyasal yararlarına

ilişkin bilgileri
açıklamak

Gazeteci

2016/218 Ahmet
Altan

3 yıl 4 ay Devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri temin

etmek

Yazar

2016/218 Yasemin
Çongar

3 yıl 4 ay Devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri temin

etmek

Gazeteci

2016/218 Yıldıray
Oğur

3 yıl 4 ay Devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri temin

etmek

Yazar

❖ Mahkeme, gazeteci Çetin Yılmaz’a verdiği ceza ile ilgili hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

❖ Mahkeme, yazar Yavuz Ekinci’ye verdiği cezayı erteledi.
❖ Mahkeme, gazete dağıtıcıları Ercan Yeltaş ve Veysi Altın’a verdiği ceza

ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
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2.2. Tazminat Kararları

Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, T3 Vakfı’nın gazeteci Çiğdem Toker
aleyhine açtığı 80.000 TL’lik tazminat davasının 31 Mart’ta görülen sekizinci
duruşmasında davanın kabulüne ve gazeteci Toker’in vakfa 30.000 TL tazminat
ödemesine karar verdi.

2.3. Beraat Kararları

Dosya
numarası Sanık Beraat edilen suçlama Meslek

2021/148 Ahmet Kanbal
Kamu görevlisine

hakaret Gazeteci

2021/272 Namık Koçak
Terör örgütü

propagandası Gazeteci

2022/100 Sedef Kabaş Kamu görevlisine
hakaret (iki kez) Gazeteci

2021/1556 Ahmet Kanbal
Kamu görevlisine

hakaret Gazeteci

2021/400
Hifzullah
Kutum

Terör örgütü
propagandası

Akademisye
n

2021/536

II. Cihangir
davasında

yargılanan 3
kişi

2911 sayılı Gösteri ve
Yürüyüş Kanunu’na

muhalefet etmek Aktivist

2016/218
Mehmet
Baransu

Devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri tahrip
etme amacı dışında

kullanmak, hile ile almak,
çalmak Gazeteci

2016/218

Ahmet Altan Devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri tahrip
etme amacı dışında

kullanmak, hile ile almak,
çalmak Yazar

2016/218

Yasemin
Çongar

Devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri tahrip
etme amacı dışında

kullanmak, hile ile almak,
çalmak Gazeteci
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2016/218

Yıldıray
Oğur

Devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri tahrip
etme amacı dışında

kullanmak, hile ile almak,
çalmak Yazar

2016/218

Ahmet Altan Devletin güvenliğine ve
siyasal yararlarına ilişkin

bilgileri açıklamak Yazar

2016/218

Yasemin
Çongar

Devletin güvenliğine ve
siyasal yararlarına ilişkin

bilgileri açıklamak Gazeteci

2016/218

Yıldıray
Oğur

Devletin güvenliğine ve
siyasal yararlarına ilişkin

bilgileri açıklamak Yazar

2021/215

Van’da
İstanbul

Sözleşmesi
protestosuna

katılım
çağrısı

yapan 7
kadın

2911 sayılı Gösteri ve
Yürüyüş Kanunu’na

muhalefet etmek
Aktivist,
siyasetçi

2.4. Davanın Reddi Kararları

Mahkeme, Taraf gazetesi davasının 4 Mart’ta görülen karar duruşmasında
gazeteci Mehmet Baransu hakkında açılan “silahlı terör örgütü üyeliği” davasının
reddine karar verdi. Mahkeme, kararını aynı suçlama ile Mersin’de görülen bir
davada Baransu’nun mahkum edilmesi ile gerekçelendirdi.

2.5. Birleştirme ve Tefrik Kararları

Mart ayında karar duruşması görülen iki farklı davada mahkemeler, dava
dosyalarının birleştirilmesi ve ayrılması kararı aldı.

❖ Mahkeme, gazeteci Çetin Kurşun’un “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın 17 Mart’ta görülen ilk
duruşmasında dava dosyasının Kurşun’un aynı mahkemede, istinaf
mahkemesinin bozma kararı sonrasında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi.
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❖ Mahkeme, Taraf gazetesi davasının 4 Mart’ta görülen karar
duruşmasında Tuncay Opçin hakkında çıkarılan yakalama emrinin
infaz edilememesi gerekçesiyle Opçin’in dosyasının tefrikine karar
verdi.

3. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Gözlemci Notları

3.1. Duruşmaların Başlama Zamanları

Mart ayında takip edilen 49 duruşmanın 33’ü geç başlarken, 14 duruşma zamanında
2 duruşma ise planlanandan erken başladı.

Mart ayında takip edilen duruşmalar ortalama 34 dakika gecikme ile başladı. Bu
dönemde Elazığ ve Aydın’da görülen davaların duruşmaları ortalamanın çok üstünde
gecikme ile başladı.

❖ Akademisyen Hifzullah Kutum’un “örgüt propagandası” suçlamasıyla
yargılandığı davanın 17 Mart’ta görülen karar duruşması, üç saat 15
dakikalık gecikme ile,

❖ Gazeteci Ahmet Kanbal’ın Musa Çitil’in şikayeti üzerine “terörle
mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” ve “kamu görevlisine
hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 2 Mart’ta görülen karar
duruşması iki saat 55 dakikalık gecikme ile başladı.
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Mart ayında geç başladığı kaydedilen 33 duruşmanın 22’si davalara bakan
mahkemelerin iş yükünün çok olmasından dolayı geç başladı. Mart ayında geç
başladığı kaydedilen 8 duruşma ise mahkeme başkanı ve/veya heyetin gecikmesi
dolayısıyla geç başladı.

Bu dönem geç başlayan 33 duruşmanın 17’si İstanbul’da, 3’ü Ankara’da ve 3’ü
Diyarbakır’da görülen davaların duruşmaları idi. Mardin’de takip edilen iki duruşma,
Elazığ’da takip edilen iki duruşma ile birlikte Aydın, Balıkesir, Batman, Edirne,
Manisa ve Van’da görülen davaların duruşmaları da geç başladı.

3.2. Gözlemcilerin Duruşmalara Erişimi

Gözlemciler, sanıkların açık yargılanma hakkına aykırı bir şekilde bu dönemde takip
edilen 9 duruşmada duruşma salonuna alınmadıklarını kaydettiler.

❖ Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklu olarak yargılandığı davanın 11 Mart’ta
İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasında
hakim, salona yalnızca bir gazetecinin ve avukatların alınacağını
söyleyerek izleyicileri duruşma salonuna almadı. Duruşma salonunun
önü güvenlik görevlileri ve barikatlar ile kapatıldı.

❖ Akademisyen Hifzullah Kutum’un yargılandığı davanın 3 Mart’ta
görülen ikinci duruşmasına sanık ve avukatları gelmediği için izleyici
alınmadı.

❖ Ankara’da “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” protestosu
sırasında darp edilerek gözaltına alınan 33 kadının yargılandığı
davanın 23 Mart’ta Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen
üçüncü duruşmasında hakim, gazetecilerin “ses ve görüntü kaydı
alabilecekleri” gerekçesiyle duruşma salonuna girmelerine müsaade
etmedi. Sanık avukatlarının itirazı üzerine hakim, gazetecilerin polis
gözetiminde duruşmayı takip etmelerine müsaade etti.

Gözlemciler, bu dönem 4 duruşmaya pandemi tedbirleri gerekçe gösterilerek, 3
duruşmaya ise sanık ve avukatlar gelmediği için alınmadı. Gözlemcilerin alınmadığı
2 duruşmada ise duruşmanın kapalı görülmesine herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

MLSA gözlemcileri, duruşma salonuna girebildikleri 40 duruşmanın 27’sine ise basın
olduklarını belirterek girebildiklerini kaydettiler.

Gözlemciler, takip ettikleri 11 duruşmada davanın görüldüğü duruşma salonunun
gözlemci ve izleyiciler için zorlayıcı olduğunu kaydettiler. Gözlemciler, duruşmayı
takip etmenin zor olduğunu kayıt altına aldıkları duruşmaların 5’inde mahkeme
heyetinin konuşmalarını duymakta zorlandıklarını, 6’sında salonun çok küçük
olduğunu belirttiler.
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3.3. Mahkeme Başkanı Değişiklikleri

Gözlemciler, Mart ayında ilk duruşmaları görülen dokuz dava hariç, bu dönem
duruşmaları takip edilen 39 davanın 25’inde davanın başlangıcından itibaren
mahkeme başkanlarının değiştiğini kaydetti.

Bu dönemde kaydedilen 24 mahkeme başkanı değişikliğinin 14’ü ağır ceza
mahkemelerinde, 10’u asliye ceza mahkemelerinde ve birisi ise asliye hukuk
mahkemelerinde görülen davalarda gerçekleşti.

3.4. Mahkeme Heyeti Değişiklikleri

Bu dönem takip edilen 48 davanın 23’ü heyet olan mahkemelerde görüldü.
Gözlemciler, 23 davanın 16'sında dava başlangıcından itibaren heyet değişikliği
olduğunu kaydetti.

3.5. Tutuklu Yargılama

❖ Raporun yazıldığı tarih itibariyle Osman Kavala, 4 yıl 5 ay 13 gündür
tutuklu bulunuyordu.

❖ Raporun yazıldığı tarih itibariyle Mehmet Baransu, 7 yıl 1 ay 11
gündür tutuklu bulunuyordu.
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Dosya
numarası

Sanık Tutukluluk
Tarihi

Tutulduğu
Cezaevi

Meslek

2021/178 Osman Kavala 01.11.2017 Silivri Cezaevi İnsan hakları
savunucusu, iş

insanı

2019/616 Sedef Kabaş 22.01.2022 Bakırköy
Kadın Cezaevi

Gazeteci

2016/218 Mehmet
Baransu

03.03.2015 Silivri Cezaevi Gazeteci

2020/559 V.U. - Edirne F Tipi
Yüksek

Güvenlikli
Kapalı

Cezaevi

Aktivist

2019/1202 R. D. T - Silivri Cezaevi Siyasetçi

2019/1202 C.Y. - Silivri Cezaevi Aktivist

❖ İnsan hakları savunucusu ve iş insanı Osman Kavala, Gezi davasının
21 Mart’ta görülen duruşmasına getirilmedi ve SEGBİS aracılığıyla
duruşmaya katıldı. Mahkeme, Kavala’nın tutukluluğunun devamına
karar verdi.

❖ Gazeteci Sedef Kabaş, 11 Mart’ta görülen ilk duruşmaya getirildi.
Kabaş, bu duruşmada tahliye edildi.

❖ Gazeteci Mehmet Baransu, Taraf gazetesi davasının 4 Mart’ta görülen
karar duruşmasında duruşma salonuna getirildi. Mahkeme,
Baransu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

❖ Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 700. Hafta Buluşmasına
gerçekleştirilen polis saldırısından sonra açılan davanın 23 Mart’ta
görülen altıncı duruşmasında V.U. duruşma salonuna getirildi.

3.6. Adli Kontrol ve Koruma Tedbirleri

Mart ayında takip edilen 48 davanın 16'sında sanıklar hakkında adli kontrol ve
koruma tedbirleri uygulanıyordu. 9 davada uygulanan adli kontrol tedbirlerinin tümü
yurt dışına çıkış yasağı olarak uygulanıyordu. Yurt dışına çıkış yasağı uygulamasına
ek olarak gazetecilerin yargılandığı 2 davada gazetecilere imza atma yükümlülüğü
de getirilmişti.
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Mart ayında takip edilen 10 farklı davada yargılanan 17 kişi hakkında ise yakalama
kararı bulunuyordu. Hakkında yakalama kararı bulunan 17 kişiden sekizi
gazeteci,üçü sanatçı, ikisi aktivist, biri siyasetçi, biri yazar ve biri akademisyen idi.

3.7. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Gözlemcilerin Duruşma Notları

❖ 12 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da yapılan “İstanbul
Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” eyleminde darp edilerek gözaltına
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alınan ikisi avukat 33 kadının “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılandığı
davanın 7 Haziran 2021 tarihinde görülen ilk duruşması öncesi
sanıklar, avukatları ve kadın örgütleriyle birlikte adliye önünde basın
açıklaması yapmak istedi. Ancak açıklamaya müdahale eden polis,
sanıklardan 20 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Böylece kadınların
yargılandıkları davada savunma yapmaları da engellendi. Duruşma ise
avukatların günler öncesinden ilettiği büyük salon talebine rağmen
küçük salonda iddianamenin kabulünün okunmasıyla başladı. Sanıklar
gözaltına alınmaları nedeniyle duruşmaya katılamadığı için duruşma,
SEGBİS ile kayıt altına alındı.

❖ 12 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da yapılan “İstanbul
Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” eyleminde darp edilerek gözaltına
alınan ikisi avukat 33 kadının “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılandığı
davanın 7 Haziran 2021 tarihinde görülen ilk duruşmasından dört gün
önce mahkeme başkanı, adliye karakol amirliğine yazı göndererek,
duruşma salonunda ve önünde geniş güvenlik önlemi alınmasını talep
etti. Dilekçede sanıklar için “hepsi bayan” notu düşüldü.

❖ 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanununa muhalefet”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”,
“görevi yaptırmamak için direnme” ve “kara ulaşım araçlarını kaçırma
veya alıkoyma” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 21 Mart’ta görülen
ikinci duruşmasında bir sanık avukatı zarar gören taraf olduğunu iddia
eden Mehmet Naci İnci’nin neden duruşmalara katılmadığını sordu ve
tarafların duruşmada bir araya getirilmesini talep etti. Mahkeme
başkanının sanık avukatının talebine karşılık vermeden diğer sanıkların
savunmasını almaya devam etmek istemesi üzerine sanık avukatı itiraz
etti. Mahkeme başkanı, sanık avukatını uyardıktan sonra avukatın
salondan çıkarılması için özel güvenlik görevlilerini ve polisleri çağırdı.
Güvenlik görevlileri ve polisin sanık avukatına müdahale etmeye
çalışması sonrası tartışma ve arbede yaşandı. Mahkeme başkanı ise
bu sırada salonu terk etti. Avukatlar dışarı çıkarıldıktan sonra mahkeme
başkanı duruşmaya salona yalnızca sanıkları alarak devam edeceğini
söyledi. Avukatların, müvekkillerinin savunmalarının avukatları
olmadan alınamayacağını belirterek itiraz etmesi üzerine duruşma
ertelendi.

❖ HDP Diyarbakır İl Örgütü Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın “tehdit”, “örgüt
üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın 16
Mart’ta görülen 11. duruşmasına davada katılan sıfatı ile yer alan C.B.,
Dağ’ın “suçlu” ya da “tehlikeli” olduğuna dair mahkeme heyeti üzerinde
izlenim yaratabilecek bir şekilde polis korumasında getirildi. Polisler,
duruşma boyunca da salonu terk etmedi.
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❖ Şair, yazar ve gazeteci Azad Zal’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı davanın 10 Mart’ta görülen karar duruşmasında mahkeme,
esas hakkındaki mütalaada savcının suçlama talebine gösterilen
gerekçeler arasında yer alan telefon görüşmesine ilişkin Zal’ın
avukatının tanık dinlenmesi talebini reddetti. Mahkeme, karar
duruşmasında heyet değişikliği olmasına rağmen Zal’ı hapis cezasına
çarptırdı. Mahkeme, hükmünde suçlama konusu yapılan ve Zal’ın
katıldığı etkinliklerin Zal’ın mesleki faaliyetleri kapsamında katıldığı
yasa dışı olmayan etkinlikler olduğu gerçeğini dikkate almadı.

❖ Eski Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç’un “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla yargılandığı davanın 20. duruşması, 24 Mart’ta görüldü.
Mahkeme, 19. duruşmada gazeteci olan sanık hakkında Batman
Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
soruşturmanın dosyasının yetkisizlik kararı verilerek Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğinin mahkemeye bildirilmesi
üzerine dosyanın istenmesine karar vermişti. Mahkemenin yazısına
başsavcılık tarafından halen cevap verilmemesi ve mahkemenin son üç
duruşmadır farklı soruşturma dosyalarını isteyerek beklemesi ve
Oruç’un tutuklanmasına sebep olan tanığın bulunamamasına rağmen
dinlenmesini beklemesi Oruç’un makul sürede yargılanma hakkının
ihlal edilmesini devam ettirmektedir.

❖ Gazeteci Abdurrahman Gök’ün “silahlı örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın beşinci
duruşması 31 Mart’ta görüldü. Bu duruşmada Gök, hakkında
hazırlanan ve mevcut dava ile birleştirilen dava dosyasının
iddianamesine karşı savunmasını yaptı. Savcı, Gök’ün yeni
iddianameye karşı savunmasını dikkate almadan, duruşma öncesi
hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunarak duruşma
tutanağına kopyalattı. Gök için hapis cezası talep eden savcı,
mütalaasında Gök lehine olan delilleri ve Gök’ün paylaşımlarını bir
gazeteci olarak yaptığını dikkate almadı.

❖ Gazeteci Abdurrahman Gök’ün “silahlı örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın beşinci
duruşmasında mahkeme heyeti değişikliği olduğu ve heyetin geçici
olduğu Gök ve avukatına bildirildi. Mahkeme başkanı buna rağmen
Gök’ün esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmasını söyledi
ve karara gitmek istediğini belirtti.

❖ Gazeteci Çetin Yılmaz’ın “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması, 30 Mart’ta görüldü.
Mahkeme heyeti öncelikle avukatın savunma yapması gerektiğini,
sonrasında sanığın dinleneceğini söyledi. Yılmaz’ın avukatı, bunun
usule aykırı olduğunu belirtti ancak duruşma bu şekilde görüldü.

❖ Gazeteci Ahmet Kanbal’ın Musa Çitil’in şikayeti üzerine “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “kamu görevlisine
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hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması, 2
Mart’ta görüldü. Davanın her aşamasında Kanbal ve avukatının
kovuşturmanın genişletilmesi talebini somut gerekçe göstermeden
reddeden mahkeme, Kanbal’a verdiği hapis cezasında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve diğer yerel mahkemelerin
benzer davalarda verdiği kararları dikkate almadı.

❖ Gazeteci Rüstem Batum’un “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı davanın ikinci duruşması 24 Mart’ta görüldü. Mahkeme,
Batum’un avukatlarının celse öncesinde dosyaya sunduğu AİHM’in
Vedat Şorli hükmünü dikkate almadı.

❖ Gazete dağıtıcıları Veysi Altın ve Ercan Yeltaş’ın “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla yeniden yargılandıkları davanın
karar duruşması 22 Mart’ta görüldü. Mahkeme, Yeltaş ve Altın’a hapis
cezası verdiği kararında el konulan gazeteler hakkında el konulduğu
tarihte bir yasaklama kararı olmamasını dikkate almadı.

❖ Taraf gazetesi davasının 39. ve karar duruşması, 4 Mart’ta görüldü.
Karara giden mahkeme heyeti, daha önce toplanmasına karar verdiği
deliller toplanmadan bu kararından rücu etti.

❖ Taraf gazetesi davasının 4 Mart’ta görülen karar duruşmasında
mahkeme, gazeteci Mehmet Baransu ve avukatı son savunmasını
yapmadan hükmünü açıkladı.

❖ 30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir Onur
Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 16 LGBTİ+ hak savunucusunun “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”
suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, 7 Mart’ta görüldü.
Sanıklardan birisi suçlama konusu yapılan yürüyüşe anayasal hakları
çerçevesinde katıldığı savunmasını yaparken hakim, “Boşver şimdi
anayasal hakları” diyerek sanığın sözünü kesti.
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4. Mart 2022 Döneminde Takip Edilen Duruşmalar

Duruşma tarihi Dosya no. Şehir Mahkeme

01.03.2022 2021/120 Diyarbakır
Ağır Ceza

Mahkemesi

01.03.2022 2021/76 Balıkesir
Ağır Ceza

Mahkemesi

02.03.2022 2021/148 Aydın
Ağır Ceza

Mahkemesi

03.03.2022 2021/400 Elazığ
Ağır Ceza

Mahkemesi

03.03.2022 2021/272 İstanbul
Ağır Ceza

Mahkemesi

03.03.2022 2018/122 Van
Ağır Ceza

Mahkemesi

03.03.2022 2016/162 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

04.03.2022 2016/325 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

04.03.2022 2016/218 İstanbul
Ağır Ceza

Mahkemesi

07.03.2022 2021/1917 Eskişehir
Asliye Ceza
Mahkemesi

08.03.2022 2021/261 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

08.03.2022 2019/1202 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

09.03.2022 2021/948 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

09.03.2022 2021/201 Ankara
Ağır Ceza

Mahkemesi

09.03.2022 2020/192 Ağrı
Ağır Ceza

Mahkemesi

10.03.2022 2021/1556 Mardin
Asliye Ceza
Mahkemesi

10.03.2022 2020/208 Diyarbakır
Ağır Ceza

Mahkemesi

11.03.2022 2022/100 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

15.03.2022 2021/261 İstanbul
Ağır Ceza

Mahkemesi
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16.03.2022 2019/313 Diyarbakır
Ağır Ceza

Mahkemesi

16.03.2022 2014/277 İstanbul
Ağır Ceza

Mahkemesi

17.03.2022 2021/336 Mardin
Ağır Ceza

Mahkemesi

17.03.2022 2021/589 Edirne
Asliye Ceza
Mahkemesi

17.03.2022 2021/702 Ankara
Asliye Ceza
Mahkemesi

17.03.2022 2021/215 Van
Asliye Ceza
Mahkemesi

17.03.2022 2021/400 Elazığ
Ağır Ceza

Mahkemesi

17.03.2022 2021/443 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

17.03.2022 2019/174 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

21.03.2022 2021/695 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

21.03.2022 2021/178 İstanbul
Ağır Ceza

Mahkemesi

22.03.2022 2021/837 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

22.03.2022 2021/158 Diyarbakır
Ağır Ceza

Mahkemesi

23.03.2022 2021/129 Ankara
Asliye Ceza
Mahkemesi

23.03.2022 2020/559 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

24.03.2022 2021/451 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

24.03.2022 2019/647 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

24.03.2022 2018/185 İstanbul
Ağır Ceza

Mahkemesi

24.03.2022 2016/166 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

24.03.2022 2017/230 Batman
Ağır Ceza

Mahkemesi

29.03.2022 2019/401 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi
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29.03.2022 2016/589 Antalya
Asliye Ceza
Mahkemesi

30.03.2022 2021/276 Manisa
Ağır Ceza

Mahkemesi

30.03.2022 2021/178 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

31.03.2022 2022/51 Diyarbakır
Ağır Ceza

Mahkemesi

31.03.2022 2021/536 İstanbul
Asliye Ceza
Mahkemesi

31.03.2022 2021/106 İstanbul
Ağır Ceza

Mahkemesi

31.03.2022 2020/335 Diyarbakır
Ağır Ceza

Mahkemesi

31.03.2022 2020/240 İstanbul
Ağır Ceza

Mahkemesi

31.03.2022 2021/183 İstanbul
Asliye Hukuk
Mahkemesi
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