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, Nisan 2022’de dava takip programı kapsamındaki çalışmalarına Norveç
Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı ve Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye
Ofisi desteği ile devam etmiştir.
1. Davalara Genel Bakış
1.1. Duruşmaların görüldüğü şehirler
Nisan ayında 9 MLSA gözlemcisi, 36 davanın 8 farklı şehirde görülen 38
duruşmasını takip etti.
Takip edilen 36 davadan 4 davanın ilk duruşması Nisan ayında görüldü.
Şehir

Duruşma sayısı

Batman

1

Eskişehir

1

Kocaeli

1

İzmir

2

Van

2

Ankara

4

Diyarbakır

4

İstanbul

23

Toplam

38
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1.2. Duruşmaları takip eden kişi ve kurumlar
Nisan ayında takip edilen 38 duruşmanın 27’sini yalnızca MLSA gözlemcileri takip
etti. İstanbul’da takip edilen 16 duruşmada, Diyarbakır’da takip edilen 4 duruşmada,
İzmir’de takip edilen 2 duruşmada, Van’da takip edilen 2 duruşmada ve Ankara,
Batman ve Kocaeli’nde takip edilen duruşmalarda yalnızca MLSA gözlemcileri belirli
bir metodoloji ile adil yargılanma hakkı bağlamında duruşmayı takip etmek için
duruşma salonunda bulunuyordu.
Nisan ayında en fazla gözlemcinin takip ettiği duruşmalar Ankara, Eskişehir ve
İstanbul’da görülen davaların duruşmaları oldu.
❖ 2021 yılında Eskişehir’de ilk defa düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde
gözaltına alınan 16 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın 26
Nisan’da görülen üçüncü duruşmasını en az 11 sivil toplum kurumunun
temsilcileri takip etti.
❖ İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan’ın
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın 19 Nisan’da görülen
ikinci duruşmasını en az yedi sivil toplum kurumunun temsilcileri,
milletvekilleri ve çok sayıda avukat takip etti.
❖ İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala’nın tutuklu olarak
yargılandığı 17 sanıklı Gezi davasının 22 Nisan’da görülen sekizinci
duruşmasını ve 25 Nisan’da görülen karar duruşmasını aralarında
yabancı ülke temsilcilikleri ve siyasi partilerin de bulunduğu en az 25
kurumun temsilcileri takip etti.
1.3. Sanık sayısına göre davalar
Nisan ayında takip edilen 36 davada 364 kişi yargılandı. Bu dönemde takip edilen 36
davanın 19’unda tek sanık yargılanırken 30 ve üzeri sanığın yargılandığı 5 davanın
duruşmaları da bu dönemde görüldü.
Nisan ayında en çok kişinin yargılandığı davalar İstanbul ve Batman’da görüldü:
❖ Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 22 Ekim 2021 tarihinde kampüste
açılan “direniş çadırına” polisin müdahalesi etmesi sonucu gözaltına
alınan 45 öğrencinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk
duruşması, 22 Nisan’da İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde
görüldü.
❖ Aralarında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri
Engin Eren’in de bulunduğu 76 kişinin “örgüt üyeliği”, “2565 sayılı
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na muhalefet
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etmek” ve “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet”
suçlamalarıyla yargılandığı davanın 28. duruşması, 1 Nisan’da Batman
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Sanık sayısı

Dava sayısı

Tek sanıklı davalar

19

2 ve üzeri sanıklı
davalar

4

5 ve üzeri sanıklı
davalar

4

10 ve üzeri sanıklı
davalar

4

30 ve üzeri sanıklı
davalar

4

50 ve üzeri sanıklı
davalar

1

Toplam

36

1.4. Sanıkların meslekleri
Mart ayında olduğu gibi Nisan ayında da yargılananların büyük çoğunluğunu
öğrenciler, aktivistler ve gazeteciler oluşturdu. Nisan ayında duruşması görülen
davalarda 92 öğrenci, 89 aktivist ve 52 gazeteci hakim karşısına çıktı.
92 öğrenci, 5 farklı davanın bu dönemde görülen duruşmalarında hakim karşısına
çıktı:
❖ 22 Ekim 2021 tarihinde kampüste açılan “direniş çadırına” polisin
müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 45 Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi,
❖ 2021 Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 16 kişi arasında
bulunan 9 öğrenci,
❖ Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya karşı
yapılan eylemlere destek vermek amacıyla 11 Şubat 2021 tarihinde
Kocaeli’de basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınıp
haklarında dava açılan 17 kişi arasında bulunan 15 öğrenci,
❖ 2020 yılındaki Feminist Gece Yürüyüşü’ne polisin müdahale etmesi
sonucu gözaltına alınan 35 kişi arasında bulunan 14 öğrenci, Nisan
ayında hakim karşısına çıkan öğrenciler arasında bulunuyordu.
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89 aktivist, 8 farklı davanın bu dönemde görülen duruşmalarında hakim karşısına
çıktı:
❖ 2020 yılındaki Feminist Gece Yürüyüşü’ne polisin müdahale etmesi
sonucu gözaltına alınan 35 kişi arasında bulunan 6 aktivist,
❖ Gezi davasında birden çok suçlama ile yargılanan 17 kişi arasında
bulunan 6 aktivist,
❖ Batman’ın Sason ilçesine bağlı Kelhasan Kırsalı bölgesinde 2015
yılının Eylül ayında Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında çıkan
çatışmaya engel olmak amacıyla bölgeye “canlı kalkan” olarak gitmek
isteyen ve haklarında birden çok suçlama ile dava açılan 76 kişi
arasında bulunan 58 aktivist, Nisan ayında hakim karşısına çıkan
aktivistler arasında bulunuyordu.
52 gazeteci, 23 farklı davanın bu dönemde görülen duruşmalarında hakim karşısına
çıktı:
❖ Özgürlükçü Demokrasi davası kapsamında yeniden yargılanan 7
gazeteci,
❖ HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Van milletvekili ve gazeteci Tayip
Temel ve HDP Mardin milletvekili Pero Dündar ile birlikte yargılanan 36
kişi arasında bulunan 14 gazeteci,
❖ Gezi davasında birden çok suçlama ile yargılanan 17 kişi arasında
bulunan 3 gazeteci,
❖ Döviz kuru hakkındaki yorumları gerekçe gösterilerek “ekonomik darbe
girişimi” iddiasıyla yargılanan 38 kişi arasında bulunan 8 gazeteci,
Nisan ayında hakim karşısına çıkan gazeteciler arasında bulunuyordu.
36 siyasetçi, 4 farklı davanın bu dönemde görülen duruşmalarında hakim karşısına
çıktı:
❖ HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Van milletvekili ve gazeteci Tayip
Temel ve HDP Mardin milletvekili Pero Dündar ile birlikte yargılanan 36
kişi arasında bulunan 16 siyasetçi,
❖ Gazeteci Adil Demirci ile birlikte yaklaşık beş yıldır devam eden davada
terörizm suçlamaları ile yargılanan 20 kişi arasında bulunan 6
siyasetçi,
❖ Batman’ın Sason ilçesine bağlı Kelhasan Kırsalı bölgesinde 2015
yılının Eylül ayında Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında çıkan
çatışmaya engel olmak amacıyla bölgeye “canlı kalkan” olarak gitmek
isteyen ve haklarında birden çok suçlama ile dava açılan 76 kişi
arasında bulunan 11 siyasetçi, Nisan ayında hakim karşısına çıkan
siyasetçiler arasında bulunuyordu.
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Nisan ayında 5 farklı davada 6 avukat, 3 farklı davada ise 5 sivil toplum çalışanı
hakim karşısına çıktı.

1.5. Davaların görüldüğü mahkemeler
Nisan ayında takip edilen davaların büyük çoğunluğu asliye ceza mahkemelerinde
görüldü. Takip edilen 36 davanın 20’si asliye ceza mahkemelerinde görülürken 15
dava ise ağır ceza mahkemelerinde görüldü.
Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ağabeyi ve Turkuvaz Medya
Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak’ın akademisyen ve Evrensel gazetesi
yazarı Ceren Sözeri’ye karşı açtığı tazminat davasının altıncı duruşması ise asliye
ticaret mahkemesinde görüldü.
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1.6. Sanıklara yöneltilen suçlamalar
Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ağabeyi ve Turkuvaz Medya
Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak’ın akademisyen ve Evrensel gazetesi
yazarı Ceren Sözeri’ye karşı açtığı tazminat davası hariç, Nisan ayında takip edilen
35 davada yargılanan 363 kişiye 17 farklı kategoride, toplamda 57 suçlama
yöneltildi.
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Mart ayında suçlamalar içerisindeki oranı %35 olan terörizm suçlamalarının oranı,
Nisan ayında 32% olarak kaydedildi. İHD Eş Genel Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan
ve sanatçı Ferhat Tunç’a da yöneltilen terörizm suçlamaları dışında bu kategorideki
suçlamalar yalnızca gazetecilerin, yazarların ve basın çalışanlarının yargılandığı
davalarda yöneltildi.
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Nisan ayında 12 farklı davada yargılanan sanıklara yöneltilen terör suçlamaları
kategorisinde yalnızca “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütü üyeliği”
suçlamaları bulunuyordu.
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Terör suçlamaları, büyük çoğunlukla gazetecilerin yargılandığı davalarda yöneltildi:
❖ Sorumlu yazı işleri müdürü olduğu dönemde Etkin Haber Ajansı’nın
(ETHA) sosyal medya hesaplarından yapılan haber paylaşımları
gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla
yargılanan gazeteci Derya Okatan,
❖ “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla ağır hastalıkları olmasına rağmen
tutuklu olarak yargılanan gazeteci Devrim Ayık, bu dönemde terör
suçlamaları hakim karşısına çıkan gazeteciler arasındaydı.
Nisan ayında terör suçlamalarından sonra en yüksek orana sahip suçlama
kategorisi, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
kategorisi oldu. Bu kategorinin oranı, Mart ayında %13 iken Nisan ayında %12 olarak
kaydedildi. Nisan ayında yargılanan kişilere bu suçlamanın yöneltildiği 8 davanın
2’sinde sanıklar yalnızca bu suçlama ile yargılandı. Bu suçlamanın yöneltildiği 4
davada sanıklara aynı zamanda “kamu idaresine karşı suçlar” kategorisinde yer alan
“görevi yaptırmamak için direnmek” suçlaması da yöneltildi:
❖ İzmir Alsancak’ta Boğaziçi Üniversitesi ile öğrencileri ile dayanışmak
için yapılmak istenen basın açıklamasında darp edilerek gözaltına
alınan altı hak savunucusu,
❖ Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 22 Ekim 2021 tarihinde kampüste
açılan “direniş çadırına” polisin müdahale etmesi sonucu gözaltına
alınan 45 öğrenci,
❖ 30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir Onur
Yürüyüşü’ne yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan 16 kişi, bu
suçlama ile Nisan ayında hakim karşısına çıkanlar arasında
bulunuyordu.
Mart ayında %10 olarak kaydedilen “şerefe karşı suçlar” kategorisinin oranı, Nisan
ayında %9 olarak kaydedildi. Nisan ayında bu kategori altında gruplandırılan
suçlamaların tamamı, 5 farklı davada yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalar
içerisinde yer alan “kamu görevlisine hakaret” suçlaması oldu:
❖ İzmir Alsancak’ta Boğaziçi Üniversitesi ile öğrencileri ile dayanışmak
için yapılmak istenen basın açıklamasında darp edilerek gözaltına
alınan altı hak savunucusu,
❖ Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak’ın sızdırılan e-maillerinde yer alan alışveriş listelerinde
bulunan bir seks oyuncağına atıfta bulunan bir sosyal medya paylaşımı
yapan gazeteci Metin Cihan,
❖ İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır kitabı gerekçe gösterilerek hakkında üç
farklı dava açılan gazeteci Ahmet Sever, Nisan ayında bu suçlama ile
hakim karşısına çıkanlar arasında bulunuyordu.
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Mart ayında kaydedilen %4 oranının aksine Nisan ayında “cumhurbaşkanına
hakaret” kategorisinin oranı %9 olarak kaydedildi. Nisan ayında duruşmaları görülen
5 farklı davada yargılanan kişilere bu suçlama yöneltildi. Yargılanan kişilere bu
suçlamanın yöneltildiği 5 davanın 4’ünde sanıklar yalnızca bu suçlama ile
yargılanıyordu:
❖ Temmuz 2016 ve Temmuz 2020 yılında yaptığı iki sosyal medya
paylaşımı gerekçe gösterilen gazeteci Hasan Cemal,
❖ Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması ve başkanlık sistemiyle ilgili
2016’da ve 2020’de yaptığı üç sosyal medya paylaşımı gerekçe
gösterilen tiyatro sanatçısı Genco Erkal,
❖ İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır kitabı gerekçe gösterilerek hakkında üç
farklı dava açılan gazeteci Ahmet Sever, Nisan ayında bu suçlama ile
hakim karşısına çıkanlar arasında bulunuyordu.
Mart ayında %6 olarak kaydedilen “mal varlığına karşı suçlar” kategorisinin oranı,
Nisan ayında %7 olarak kaydedildi. Bu kategorideki suçlamaların %75’i Gezi
davasında yöneltildi. Gezi davasının iddianamesinde tutuklu iş insanı ve hak
savunucusu Osman Kavala’ya yöneltilen suçlamalar arasında “nitelikli yağma”, “mala
zarar vermek” ve “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek” suçlamaları da
bulunuyordu.
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1.7. Suçlamalara Gösterilen Deliller
Nisan ayında takip edilen 36 davada yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalara
toplamda 110 delil gösterildi. Yargılanan kişilerin yazdığı haberler/yazılar, çektiği
fotoğraflar ve/veya yayınlar ile sosyal medya paylaşımlarının suçlamalara delil olarak
gösterilme oranı bu dönemde de yüksekti.

Nisan ayında takip edilen 36 davanın 17’sinde sanıkların yazdığı haberler/yazılar,
çektiği fotoğraflar ve/veya yayınları, yöneltilen suçlamalara gösterilen deliller
arasında yer alıyordu. Bu kategorinin oranı, Mart ayında %19 iken Nisan ayında %16
olarak kaydedildi. Suçlamalara gösterilen deliller arasında bu kategorideki delillerin
de yer aldığı 17 davanın 8’inde yalnızca gazeteciler ve yazarlar yargılanıyordu:
❖ Van’da 2018 yılında Özgürlükçü Demokrasi ve Azadiya Welat
gazetelerini dağıtırken gözaltına alınan Mikail Tunçdemir ve Ferhat
Duman’a yöneltilen “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör
örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamalarına delil olarak
gösterilen dağıttıkları gazetelerdeki haberler,
❖ İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a yöneltilen “terör örgütü
üyeliği” suçlamasına delil olarak gösterilen dernek tarafından yapılan
açıklamalar,
❖ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl
Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Doğan Hatun’a yöneltilen “Türk
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milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen
aşağılamak” suçlamasına delil olarak gösterilen basın açıklaması da bu
kategori içerisinde gruplandırıldı.
Nisan ayında takip edilen 36 davanın 14’ünde sanık, tanık ve/veya müşteki beyanları
suçlamalara gösterilen deliller arasında bulunuyordu. Bu kategorinin oranı Mart
ayında %14 iken Nisan ayında %13 olarak kaydedildi:
❖ Gazeteci Sibel Hürtaş’ın “görevi yaptırmamak için direnmek”
suçlamasıyla yargılandığı davanın iddianamesinde müşteki polislerin
Hürtaş’ın kendilerini tehdit ettiğini iddia ettikleri beyanları,
❖ İzmir Alsancak’ta Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile dayanışmak için
yapılmak istenen basın açıklamasında darp edilerek gözaltına alınan
altı hak savunucusu hakkında açılan davanın iddianamesinde yer alan
ve müşteki polislerin hak savunucularının kendilerini darp ettiğini iddia
ettikleri beyanları da bu kategoride gruplandırıldı. Bu davada
yargılanan üç hak savunucusu, aynı müşteki polislerin iddialarıyla bir
başka davada “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanıyor.
Nisan ayında takip edilen 36 davanın 13’ünde suçlamalara gösterilen deliller
arasında sanıkların yaptığı ya da yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları
bulunuyordu. Bu kategorinin oranı Mart ayında %19 iken Nisan ayında bu oran %12
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,
❖ Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’a yöneltilen “cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasına delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımları,
❖ Gazeteci Derya Okatan’a “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasına delil olarak gösterilen Okatan’ın sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu dönemde Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) sosyal medya
hesaplarından yapılan haber paylaşımları,
❖ Gazeteci Metin Cihan’a yöneltilen “kamu görevlisine görevinden dolayı
hakaret” suçlamasına delil olarak gösterilen ve Cihan’ın Recep Tayyip
Erdoğan’ın damadı, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’ın sızdırılan e-maillerinde yer alan alışveriş listelerinde
bulunan bir seks oyuncağına atıfta bulunarak yaptığı bir sosyal medya
paylaşımı da bu kategori içerisinde gruplandırıldı.
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Nisan ayında 12 farklı davada yargılanan sanıklara yöneltilen terör suçlamalarına
gösterilen deliller arasında en yüksek orana sahip kategori, sanıkların yazdığı
haberler/yazılar, çektiği fotoğraflar ve/veya yayınlar ve sosyal medya paylaşımları
oldu. Bu kategorinin Mart ayındaki oranı %22 iken bu oran, Nisan ayında %14 olarak
kaydedildi. Terör suçlamalarına gösterilen deliller içindeki oranı Mart ayında %26
olarak kaydedilen sosyal medya paylaşımlarının oranı ise Nisan ayında %10 olarak
kaydedildi.

Nisan ayında takip edilen 36 davanın 7’sinde yargılanan kişilere yöneltilen “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasına
sanıkların katıldıkları barışçıl toplantı, gösteri yürüyüşü ya da basın açıklamalarının
kendisi ile birlikte bu etkinliklerin MOBESE ve/veya kamera görüntüleri delil olarak
gösterildi. Birlikte ele alındığında bu iki delil kategorisinin bu suçlamaya gösterilen
tüm deliller içerisindeki oranı %42 olarak kaydedildi.
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“Kamu görevlisine hakaret” suçlamasına gösterilen delillerin büyük çoğunluğu bu
suçlama ile yargılanan kişilerin yazdığı haberler/yazılar, çektiği fotoğraflar ve/veya
yayınlar oldu.
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Nisan ayında takip edilen 5 farklı davada yargılanan kişilere yöneltilen
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasına 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

2021/178

Sanık

Osman
Kavala

Hüküm

Ceza verilen suç

Meslek

Ağırlaştırılmış
müebbet*

Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetini ortadan
kaldırmaya veya
görevlerini
yapmasını kısmen
veya tamamen
engellemeye
teşebbüs etmek

İnsan hakları
savunucusu, iş
insanı
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2021/178

2021/178

2021/178

2021/178

Mücella
Yapıcı

Çiğdem
Mater Utku

Ali Hakan
Altınay

Mine
Özerden

18 yıl*

Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetini ortadan
kaldırmaya veya
görevlerini
yapmasını kısmen
veya tamamen
engellemeye
teşebbüs etmeye
yardım

Mimar

18 yıl*

Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetini ortadan
kaldırmaya veya
görevlerini
yapmasını kısmen
veya tamamen
engellemeye
teşebbüs etmeye
yardım

Film
yapımcısı,
gazeteci

18 yıl*

Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetini ortadan
kaldırmaya veya
görevlerini
yapmasını kısmen
veya tamamen
engellemeye
teşebbüs etmeye
yardım

İnsan hakları
savunucusu

18 yıl*

Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetini ortadan
kaldırmaya veya
görevlerini
yapmasını kısmen
veya tamamen

Sinemacı,
insan hakları
savunucusu
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engellemeye
teşebbüs etmeye
yardım

2021/178

2021/178

Şerafettin
Can Atalay

Tayfun
Kahraman

18 yıl*

Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetini ortadan
kaldırmaya veya
görevlerini
yapmasını kısmen
veya tamamen
engellemeye
teşebbüs etmeye
yardım

Avukat

18 yıl*

Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetini ortadan
kaldırmaya veya
görevlerini
yapmasını kısmen
veya tamamen
engellemeye
teşebbüs etmeye
yardım

Akademisyen

İnsan hakları
savunucusu

Basın çalışanı

2021/178

Yiğit Ali
Ekmekçi

18 yıl*

Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetini ortadan
kaldırmaya veya
görevlerini
yapmasını kısmen
veya tamamen
engellemeye
teşebbüs etmeye
yardım

2019/313

Vedat Dağ

6 yıl 3 ay

Terör örgütü üyeliği
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2019/313

2019/313

Vedat Dağ

Vedat Dağ

1 yıl 6 ay 22
gün*

Terör örgütü
propagandası
yapmak

Basın çalışanı

2 yıl 6 ay*

Var olan veya
varsayılan suç
örgütlerinin
oluşturdukları
korkutucu güçten
yararlanılarak tehdit

Basın çalışanı

❖ Osman Kavala’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran
mahkeme heyeti, Kavala’ya yöneltilen “mala zarar vermek”, “nitelikli
mala zarar vermek”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması
veya el değiştirmesi”, “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek”,
“6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanun’a muhalefet etmek”, “nitelikli yağma”, “nitelikli yaralama” ve
“2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet
etmek” suçlamalarından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar
verdi.
❖ Mahkeme heyeti, Osman Kavala’ya verdiği ağırlaştırılmış müebbet
cezasını “sonucu değiştirmeyeceği” için Terörle Mücadele Kanunu’nun
5/1 maddesi uyarınca artırmadı.
❖ Mahkeme heyeti, Osman Kavala’ya verdiği ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasında Kavala’nın “yargılama sürecindeki tutum ve
davranışları ve sabit olan eylemi işleme biçimlerini” gerekçe göstererek
indirime gitmedi.
❖ Mahkeme heyeti, Osman Kavala’nın hükümle birlikte tutuklanmasına
karar verdi.
❖ Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden,
Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’yi TCK
312/1 uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran
mahkeme heyeti, eylemlerinin TCK 39. maddesi uyarınca “yardım
mahiyetinde” kaldığının anlaşıldığını belirterek cezada indirime gitti.
❖ Mahkeme, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine
Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali
Ekmekçi’nin hükümle birlikte duruşma salonunda tutuklanmasına karar
verdi.
❖ Mahkeme heyeti, Vedat Dağ’a “propaganda” ve “tehdit” suçlarında
verilen cezalarda Dağ’ın “dosyaya yansıyan kişiliği, duruşmadaki hal ve
hareketleri ile yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat elde
edilemediğini” gerekçe göstererek hükmün açıklanmasının geriye
bırakılmasına ve cezaların ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.
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2.2. Beraat Kararları
Dosya
numarası

Sanık

Beraat edilen suçlama

Meslek

2021/564

Hasan Cemal

Cumhurbaşkanına
hakaret

Gazeteci

2021/922

Genco Erkal

Cumhurbaşkanına
hakaret

Sanatçı

2016/327

Rüstem
Batum

Cumhurbaşkanına
hakaret

Gazeteci

2021/1917

16 LGBTİ+
hak
savunucusu
(Eskişehir)

2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet
etmek

Aktivist

2021/280

Öztürk
Türkdoğan

Terör örgütü üyeliği

Avukat,
insan hakları
savunucusu

2019/ 616

Kerim
Karakaya

6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na
muhalefet etmek

Gazeteci

2019/ 616

Fercan
Yalınkılıç

6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na
muhalefet etmek

Gazeteci

2019/ 616

Mustafa
Sönmez

6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na
muhalefet etmek

Gazeteci

2019/ 616

Sedef Kabaş

6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na
muhalefet etmek

Gazeteci

2019/ 616

Merdan
Yanardağ

6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na
muhalefet etmek

Gazeteci

2019/ 616 Orhan Kalkan

6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na
muhalefet etmek

Gazeteci

“Ekonomik
darbe girişimi”
2019/ 616
davasında
yargılanan

6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’na
muhalefet etmek

Diğer
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diğer 32 kişi
2021/178

Osman
Kavala

Siyasi veya askeri
casusluk*

İş insanı,
insan hakları
savunucusu

❖ Gezi davasının 25 Nisan 2022 tarihinde görülen karar duruşmasında
Osman Kavala, 9 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar tutuklanmasına
dayanak gösterilen “siyasi veya askeri casusluk” (TCK 328)
suçlamasından beraat etti. Osman Kavala, “kesin ve yeterli delil
olmadığına” kanaat getirilen bu suçlama ile 2 yıl 1 ay 16 gün tutuklu
kaldı.
2.3. Adli para cezası kararları
Gazeteci Derya Okatan’ın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu dönemde Etkin
Haber Ajansı’nın (ETHA) sosyal medya hesaplarından yapılan haber paylaşımları
gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı
davanın 21 Nisan’da görülen üçüncü duruşmasında mahkeme, Okatan’a davanın
düşmesi için 25.000 TL ön ödeme yapmasını teklif etti. Okatan’ın teklif edilen ön
ödemeyi 10 gün içerisinde yapmaması halinde davanın görülmesine 22 Eylül 2022
tarihinde devam edilecek.
2.4. Tefrik Kararları
İstanbul ve Batman’da görülen iki davada mahkemeler, bazı sanıkların dosyalarının
dava dosyasından ayrılmasına karar verdiler.
❖ Aralarında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri
Engin Eren’in de bulunduğu 76 kişinin yargılandığı davanın 1 Nisan’da
görülen 28. duruşmasında davayı gören Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi, dokuz sanığın dosyasının 2015/294 esas numaralı dava
dosyasından ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, tefrik kararına iki
sanık hakkında ayrı iddianameler düzenlenmiş olmasını ve diğer yedi
sanık hakkında ise devam eden soruşturmalar olmasını gerekçe
gösterdi.
❖ 17 sanıklı Gezi davasının 25 Nisan’daki karar duruşmasında davayı
gören İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dokuz sanığın dosyasının
2021/178 esas numaralı dava dosyasından ayrılmasına karar verdi.
Mahkeme, tefrik kararına sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin
infaz edilememesini gerekçe gösterdi.
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3. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Gözlemci Notları
3.1. Duruşmaların Başlama Zamanları
Nisan ayında takip edilen 38 duruşmanın 27’si geç başladı. Erken başlayan
duruşmanın kaydedilmediği bu dönemde 11 duruşma ise zamanında başladı.
Nisan ayında takip edilen duruşmalar ortalama 45 dakika gecikme ile başladı. Bu
dönemde Ankara ve İstanbul’da görülen iki davanın duruşmaları ortalamanın
üzerinde gecikme ile başladı.
❖ Gazeteci Derya Okatan’ın “örgüt propagandası” suçlamasıyla
yargılandığı davanın 21 Nisan’da görülen üçüncü duruşması,
mahkemenin iş yükü dolayısıyla iki buçuk saat,
❖ Gazeteci Metin Cihan’ın haber kaynağı olduğu iddia edilen kişi ile
birlikte “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”
suçlamasıyla yargılandığı davanın 15 Nisan’da görülen ikinci
duruşması, sanık R.A’nın avukatı ve şikayetçi TÜGVA’nın avukatlarının
duruşmanın öğle namazı kılındıktan sonra başlaması talebinin
mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine üç saat elli dakika geç
başladı.

Nisan ayında geç başladığı kaydedilen 27 duruşmanın 17’si davalara bakan
mahkemelerin iş yükünün çok olmasından dolayı geç başladı. Geç başladığı
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kaydedilen 4 duruşma ise mahkeme başkanı ve/veya heyetin gecikmesi sebebiyle
geç başladı.
Bu dönem geç başlayan 27 duruşmanın 15’i İstanbul’da, 4’ü Diyarbakır’da, 3’ü
Ankara’da, 2’si Van’da, 2’si İzmir’de ve biri Kocaeli’de görülen davaların duruşmaları
idi.
3.2. Gözlemcilerin Duruşmalara Erişimi
Gözlemciler, sanıkların açık yargılanma hakkına aykırı bir şekilde bu dönemde takip
edilen 1 duruşmada duruşma salonuna alınmadıklarını kaydettiler.
❖ Gazeteci Deniz Yücel’in yargılandığı davanın 12 Nisan’da görülen
üçüncü duruşmasında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, 9
Nisan’da kaldırılmasına rağmen pandemi tedbirlerini gerekçe
göstererek duruşma salonuna gözlemcileri ve gazetecileri almadı.
MLSA gözlemcileri, kendilerinin girebildiği 3 duruşmaya ise davayı takip etmek
isteyen diğer gözlemcilerin alınmadıklarını kaydettiler.
❖ Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın yargılandığı davanın 14 Nisan’da
görülen ikinci duruşmasına,
❖ 16 LGBTİ+ hak savunucusunun yargılandığı davanın 26 Nisan’da
görülen karar duruşmasına,
❖ 45 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yargılandığı davanın 22 Nisan’da
görülen ilk duruşmasına bazı gözlemciler salonun küçük olması
gerekçe gösterilerek alınmadılar.
MLSA gözlemcileri, duruşma salonuna girebildikleri 27 duruşmanın 23’üne ise basın
mensubu olduklarını belirterek girebildiklerini kaydettiler.
MLSA gözlemcileri, takip ettikleri 7 duruşmada davanın görüldüğü duruşma
salonunun gözlemci ve izleyiciler için zorlayıcı olduğunu kaydettiler. Gözlemciler,
duruşmayı takip etmenin zor olduğunu kaydettikleri tüm duruşmalarda duruşma
salonunun küçüklüğünden ve mahkeme heyetini duymanın zorluğundan şikayetçi
oldular.
Gezi davasının 22 Nisan ve 25 Nisan’da görülen duruşmaları gözlemciler olduğu
kadar sanıklar ve müdafileri için de zorlayıcı idi. Çok sanıklı ve çok sayıda
gözlemcinin takip ettiği davanın görüldüğü duruşma salonu her iki duruşma
süresince son derece havasız ve sıcaktı. Ayrıca duruşma salonundaki teknik
yetersizlikler sebebiyle duruşmalara birkaç kez ara verilmek zorunda kalındı. Tutuklu
yargılanan ve 25 Nisan’daki karar duruşmasına da getirilmeyen Osman Kavala’nın
SEGBİS bağlantısında sorunlar yaşandı. Kavala, duruşma salonunu göremediği ve
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görülemediği bir şekilde yaklaşık bir buçuk saat boyunca duruşmayı yalnızca
dinlemek zorunda kaldı.
3.3. Mahkeme Başkanı Değişiklikleri
Gözlemciler, Nisan ayında ilk duruşmaları görülen dört dava hariç, bu dönem
duruşmaları takip edilen 32 davanın 23’ünde davanın başlangıcından itibaren
mahkeme başkanlarının değiştiğini kaydetti.
Bu dönemde kaydedilen 23 mahkeme başkanı değişikliğinin 13’ü ağır ceza
mahkemelerinde, 9’u asliye ceza mahkemelerinde ve birisi ise asliye ticaret
mahkemelerinde görülen davalarda gerçekleşti.
3.4. Mahkeme Heyeti Değişiklikleri
Bu dönem takip edilen 36 davanın 15’i heyet olan mahkemelerde görüldü.
Gözlemciler, 15 davanın 14'ünde dava başlangıcından itibaren heyet değişikliği
olduğunu kaydetti.

3.5. Tutuklu Yargılama
❖ Raporun yazıldığı tarih itibariyle Osman Kavala, 4 yıl 6 ay 5 gündür
tutuklu bulunuyordu.
❖ Raporun yazıldığı tarih itibariyle Devrim Ayık, 1 yıl 3 ay 24 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

2016/33

Devrim Ayık

12.01.2021

Eskişehir H
Tipi Cezaevi

Gazeteci

❖ Osman Kavala, 25 Nisan’da görülen karar duruşması da dahil olmak
üzere Gezi davasının hiçbir duruşmasına getirilmedi.
❖ Ağır hasta olmasına rağmen tutuklu olarak yargılanan Devrim Ayık,
davanın 8 Nisan’da görülen ve yarım saatten az süren İzmir’deki
duruşmasına Eskişehir’den getirildi.
3.6. Adli Kontrol ve Koruma Tedbirleri
Nisan ayında takip edilen 36 davanın 11’inde yargılanan bazı sanıklar hakkında adli
kontrol ve koruma tedbirleri uygulanıyordu. 6 davada uygulanan adli kontrol
tedbirleri, 5 davada yurt dışına çıkış yasağı ve 1 davada ise imza verme
yükümlülüğü şeklinde uygulanıyordu.
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Nisan ayında takip edilen 5 farklı davada yargılanan 13 kişi hakkında yakalama
kararı bulunuyordu. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 kişiden dördü gazeteci,
dördü sivil toplum kuruluşu çalışanı, üçü sanatçı, biri yazar ve biri akademisyen idi.
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3.7. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Gözlemcilerin Duruşma Notları
Gözlemciler, bu dönemde duruşmalarını takip ettikleri 11 davada adil yargılanma
hakkının ihlaline yönelik bazı tespitlerde bulundular.
❖ Aralarında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri
Engin Eren’in de bulunduğu 76 kişinin yargılandığı davanın 28.
duruşması 1 Nisan’da görüldü. Yedi yıldan uzun süredir devam eden
davanın son üç duruşmasında dava dosyası üç kez iddia makamına
gönderilmesine rağmen iddia makamı henüz esas hakkındaki
mütalaasını sunmadı.
❖ HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Van milletvekili ve gazeteci Tayip
Temel ve HDP Mardin milletvekili Pero Dündar’ın da aralarında
bulunduğu 38 kişinin “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla
yeniden yargılandığı davanın 5 Nisan’da görülen yedinci duruşmasında
da mahkemenin talebi üzerine sivil polisler ve çevik kuvvet polisleri
duruşma salonunda bulunuyordu.
❖ Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci ile Ezilenlerin
Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu
(SGDF) üyelerinin aralarında bulunduğu 20 kişinin “terör örgütü üyeliği”
ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 8
Nisan’da görülen 12. duruşmasında davada yargılanan iki sanığa karşı
tanık olarak dinlenen K. A. K., ifadesi alındığında 18 yaşında
olduğunu, tutuklama tehdidi ve baskı altında ifadesini verdiğini belirtti.
❖ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü Basın
Danışmanı Vedat Dağ’ın “tehdit”, “örgüt üyeliği” ve “terör örgütü
propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 13 Nisan’da
görülen 12. duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, Dağ lehine
olan tanıkları, Dağ’ın ve avukatının savunmalarını, Yargıtay tarafından
benzer davalar için belirlenen içtihadı dikkate almadan Dağ’ı hapis
cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, Dağ’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiği
“tehdit” suçu yönündeki hükmünde ise yalnızca müşteki beyanını
dikkate aldı.
❖ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü Basın
Danışmanı Vedat Dağ’ın “tehdit”, “örgüt üyeliği” ve “terör örgütü
propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 13 Nisan’da
görülen 12. duruşmasında sivil polisler, önceki duruşmalarda olduğu
gibi herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen duruşma
salonunda bulunuyordu. Dağ’ın avukatı, polislerin varlığının mahkeme
üzerinde baskı oluşturacağını belirterek polis memurlarının duruşma
salonundan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, “güvenlik”
gerekçesiyle bu talebi reddetti.
❖ Gazeteci Metin Cihan’ın haber kaynağı olduğu iddia edilen kişi ile
birlikte TÜGVA’nın şikayeti üzerine yargılandığı davanın 15 Nisan’da
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❖

❖

❖

❖

❖

görülen ikinci duruşmasında savcı ve hakim duruşma boyunca birbirleri
ile konuştu. Savcı ve hakim arasındaki bu etkileşim, birlikte hareket
ederek karar verdikleri izlenimi uyandırdı.
45 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yargılandığı “Çadır davasının” 22
Nisan’da görülen ilk duruşmasında mahkemenin herhangi bir kararı
olmamasına rağmen duruşma salonu önünde çok sayıda sivil polis
memuru bulunuyordu.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl
Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Doğan Hatun’un TCK 301
suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan’da görülen ikinci
duruşmasında salon içerisinde polis memurları bulunuyordu.
30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir Onur
Yürüyüşü’nde darp edilerek gözaltına alınan 16 kişinin yargılandığı
davanın 26 Nisan’da görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti,
sanıkların savunmalarının hemen ardından “Biz beraat verdik” diyerek
kararını açıkladı ve duruşmayı sonlandırdı. Sanıklar, hangi gerekçeyle
beraat kararı verildiğini öğrenemeden heyet salonu terk etti.
2020 yılındaki Feminist Gece Yürüyüşü’ne yapılan polis
müdahalesinde gözaltına alınan 35 kişinin yargılandığı davanın 28
Nisan’da görülen beşinci duruşmasında sanıklara yöneltilen suçlamaya
delil olarak gösterilen olay yeri tutanaklarından en az birisinin olay
yerinde olmayan bir polis tarafından yazıldığı ortaya çıktı.
Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması sonrası
başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan ve aralarında
öğrencilerin de bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davanın 7
Nisan’da görülen yedinci duruşmasında sanıklar aleyhine delil olarak
sunulan bilirkişi raporunun polis tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.
Duruşma savcısı, bunu dikkate almayarak aynı duruşmada esas
hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu ve sanıkların kendilerine
isnat edilen suçlardan cezalandırılmalarını talep etti. Hakim de sanık
avukatlarının bilirkişi raporuna itirazlarını reddetti.

Tutuklu yargılanan Osman Kavala ile birlikte 16 kişinin yargılandığı Gezi davası, adil
yargılanma hakkı da dahil olmak üzere birçok evrensel hukuk ilkesinin çiğnendiği bir
süreç olmuştur. Kamuoyunda “üçüncü Gezi davası” olarak da bilinen bu davada, en
temel haklardan birisi olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 7 no.’lu
Protokolü’nün 4. maddesi ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşme’nin 14. maddesinin 7. bendinde düzenlenen “Aynı suçtan iki kez
yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı” dahi ihlal edilmiştir. Dolayısıyla, böylesine
ciddi ve geniş çaplı hak ihlallerinin olduğu bu dava ile ilgili bu raporda verilecek
notlar, yalnızca 22 Nisan ve 25 Nisan’da görülen duruşmalarda MLSA
gözlemcilerinin tespit ettiği ve adil yargılanma hakkının ihlalini ilgilendiren notlardır.
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❖ Dava boyunca delillerin tartışılmasına müsaade etmeyen ve bu yöndeki
talepleri reddeden mahkeme başkanı, sanıkların ve müdafilerinin
savunmalarına karşı da sabırsızdı. Daha önceki duruşmalarda
sanıkların ve müdafilerinin sözünü kesen mahkeme başkanı, 22
Nisan’da görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı
savunma yapan Hakan Altınay’ın avukatı Tora Pekin’in sözünü “48
dakika oldu avukat bey” diyerek kesti. Av. Pekin’in ve diğer avukatların
itirazı üzerine mahkeme başkanı, AİHS’in 6. maddesine atıfta
bulunarak Av. Pekin’e “10 dakika daha” verileceğini duruşma
tutanağına geçirdi.
❖ Gezi davasının 22 Nisan’da görülen duruşmasında sanık Av. Can
Atalay savunma yaparken mahkeme başkanı, Atalay’ın sözünü
"Toparlayacak mısınız avukat bey?" diyerek kesti. Atalay'ın
"Ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyorum, dinlemek zorundasınız
hakim bey" cevabı üzerine mahkeme başkanı, “Herkes öyle
yargılanıyor avukat bey" diye cevap verdi.
❖ Gezi davasının 22 Nisan’da görülen duruşmasında esas hakkındaki
mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar ve avukatları, birkaç kez
mahkeme heyetini kendilerini dinlemeleri konusunda uyarmak zorunda
kaldı.
❖ Gezi davasının 25 Nisan’da görülen karar duruşmasında mahkeme
heyeti üyeleri, duruşma boyunca önlerindeki bilgisayarlar ve telefonları
ile ilgilendi. Sanıkların ve avukatlarının kendilerine yönelik uyarılarına
ek olarak gözlemci sıralarından bir kişi de mahkeme heyetini savunma
yapan sanıkları ve avukatlarını dinlemesi konusunda uyarmak zorunda
kaldı.
❖ Gezi davasının 25 Nisan’da görülen karar duruşmasında Can Atalay ve
Tayfun Kahraman’ın avukatı Evren İşler, mahkeme heyetinde yer alan
hakim Murat Bircan’ın 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden
(AKP) Samsun milletvekili aday adayı olduğunu ve Recep Tayyip
Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözlerini ortaya çıkardı. Bunun üzerine
Osman Kavala’nın avukatları da dahil olmak üzere bazı sanık
avukatları, tarafsız olamayacağı ortaya çıkan hakimin davadan
çekilmesini talep ettiler. Mahkeme başkanı, talepte bulunanlar arasında
tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın avukatları olmasına rağmen bu
talebi “yargılamayı uzatmaya yönelik” olduğu gerekçesiyle reddetti.
Tarafsızlığı şüphe altında olan hakim Murat Bircan, 25 Nisan günü
sekiz sanığa verilen ağır hapis cezalarına imza attı.
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4. Nisan 2022 döneminde takip edilen duruşmalar
Duruşma tarihi

Dosya no.

Şehir

Mahkeme

01.04.2022

2015/294

Batman

Ağır Ceza
Mahkemesi

05.04.2022

2020/67

Diyarbakır

Ağır Ceza
Mahkemesi

07.04.2022

2021/12

İstanbul

Ağır Ceza
Mahkemesi

07.04.2022

2021/186

İstanbul

Ağır Ceza
Mahkemesi

07.04.2022

2021/275

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

08.04.2022

2016/33

İzmir

Ağır Ceza
Mahkemesi

08.04.2022

2018/269x

İstanbul

Ağır Ceza
Mahkemesi

12.04.2022

2021/218

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

12.04.2022

2021/540

Ankara

Asliye Ceza
Mahkemesi

12.04.2022

2021/564

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

13.04.2022

2019/313

Diyarbakır

Ağır Ceza
Mahkemesi

13.04.2022

2019/445

İstanbul

Asliye Ticaret
Mahkemesi

14.04.2022

2018/270

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

14.04.2022

2021/ 922

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

15.04.2022

2022/128

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

15.04.2022

2022/129

İzmir

Asliye Ceza
Mahkemesi

18.04.2022

2020/294

Diyarbakır

Ağır Ceza
Mahkemesi

19.04.2022

2018/269

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

19.04.2022

2019/292

Ankara

Ağır Ceza
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Mahkemesi
19.04.2022

2020/111

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

19.04.2022

2020/236

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

19.04.2022

2021/280

Ankara

Ağır Ceza
Mahkemesi

20.04.2022

2016/327

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

21.04.2022

2019/40

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

21.04.2022

2020/41

Van

Ağır Ceza
Mahkemesi

21.04.2022

2021/137

Ankara

Ağır Ceza
Mahkemesi

21.04.2022

2021/212

Kocaeli

Asliye Ceza
Mahkemesi

22.04.2022

2021/178

İstanbul

Ağır Ceza
Mahkemesi

22.04.2022

2022/71

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

25.04.2022

2021/178

İstanbul

Ağır Ceza
Mahkemesi

25.04.2022

2021/635

Diyarbakır

Asliye Ceza
Mahkemesi

26.04.2022

2021/1917

Eskişehir

Asliye Ceza
Mahkemesi

27.04.2022

2019/616

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

28.04.2022

2018/122

Van

Ağır Ceza
Mahkemesi

28.04.2022

2020/500

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

28.04.2022

2022/5186

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

29.04.2022

2019/281

İstanbul

Ağır Ceza
Mahkemesi

29.04.2022

2019/616

İstanbul

Asliye Ceza
Mahkemesi

30

