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, Mayıs 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
Mayıs ayında 13 MLSA gözlemcisi, 41 davanın 11 farklı şehirde görülen 43 duruşmasını
takip etti.
Takip edilen 41 davadan 10 davanın ilk duruşması Mayıs ayında görüldü.
Şehir

Duruşma sayısı

Edirne

1

Hakkari

1

İzmir

1

Mardin

1

Şanlıurfa

1

Batman

2

Van

2

Ankara

3

Antalya

3

Diyarbakır

8

İstanbul

20

Toplam

43
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1.2. Duruşmaları takip eden kişi ve kurumlar
Mayıs ayında takip edilen 43 duruşmanın 30’unu yalnızca MLSA gözlemcileri takip etti.
İstanbul’da takip edilen 10 duruşmada, Diyarbakır’da takip edilen 7 duruşmada, Ankara’da
takip edilen 3 duruşmada, Antalya’da takip edilen 3 duruşmada, Batman, Edirne, Hakkari,
İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van’da takip edilen duruşmalarda yalnızca MLSA gözlemcileri
belirli bir metodoloji ile adil yargılanma hakkı bağlamında duruşmayı takip etmek için
duruşma salonunda bulunuyordu.
Yalnızca MLSA gözlemcilerinin metodolojik bir şekilde takip ettiği 30 duruşmanın 6’sında
gazetecilerin de duruşmayı takip ettiği kaydedildi.
Mayıs ayında en fazla gözlemcinin takip ettiği duruşma ise Ankara’da görüldü.
❖ İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan’ın “kamu
görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın 11 Mayıs’ta görülen
ikinci duruşmasını milletvekilleri ve çok sayıda gazetecinin yanı sıra
aralarında yabancı ülke temsilciliklerinin de bulunduğu en az 8 kurumun
temsilcileri takip etti.
1.3. Sanık sayısına göre davalar
Mart ayında takip edilen 41 davada 174 kişi yargılandı. Bu dönemde takip edilen 41 davanın
22’sinde tek sanık yargılanırken 20 ve üzeri sanığın yargılandığı 2 davanın duruşmaları da
bu dönemde görüldü.
Mayıs ayında en çok kişinin yargılandığı davalar İstanbul ve Batman’da görüldü:
❖ İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla 2 Şubat’ta Kadıköy’de
düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi direnişine destek eylemine katılan 23 kişinin
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve
“görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın
altıncı duruşması 12 Mayıs’ta İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza
Mahkemesinde görüldü.
❖ Aralarında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri Engin
Eren’in de bulunduğu 35 kişinin “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına
suç işlemek”, “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte
bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “örgüt üyeliği”, “2565 sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “2911 sayılı
Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet etmek”, ve “suçluyu kayırmak”
suçlamalarıyla yargılandığı davanın 29. duruşması 20 Mayıs’ta Batman 2.
Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
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Sanık sayısı

Dava
sayısı

Tek sanıklı
davalar

22

2 ve üzeri sanıklı
davalar

13

5 ve üzeri sanıklı
davalar

1

15 ve üzeri
sanıklı davalar

3

20 ve üzeri
sanıklı davalar

2

Toplam

41

1.4. Davaların görüldüğü mahkemeler
Mayıs ayında takip edilen ifade özgürlüğü davalarının büyük çoğunluğu, 5235 sayılı Kanun
ile “ağırlaştırılmış müebbet hapis,müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını
gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla” görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde
görüldü. Takip edilen 41 davanın 21’i ağır ceza mahkemelerinde görüldü. Mayıs ayında ağır
ceza mahkemelerinde görülen 21 davanın 16’sında yalnızca gazeteciler yargılanıyordu. Geri
kalan davalarda ise gazetecilerle birlikte sanatçı, siyasetçi ve aktivistler hakim karşısına çıktı.
Mayıs ayında takip edilen 19 dava ise asliye ceza mahkemelerinde görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü
Selçuk Bayraktar’ın gazeteci Sedat Yılmaz ve Yeni Yaşam gazetesine açtığı tazminat
davasının görülmesine ise Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlandı.

3

1.5. Sanıkların meslekleri
Mayıs ayında yargılananların büyük çoğunluğunu aktivistler, gazeteciler ve öğrenciler
oluşturdu. Bu dönemde duruşması görülen davalarda 79 aktivist, 37 gazeteci ve 20
öğrenci hakim karşısına çıktı.
79 aktivist, 7 farklı davanın bu dönemde görülen duruşmalarında hakim karşısına çıktı:
❖ 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 35 kişi arasında bulunan 32 aktivist,
❖ Cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine dikkat çekmek için 13 Mayıs 2019
tarihinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına
katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla dava açılan 17 Barış
Annesi,
❖ Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından 3 Şubat 2022 tarihinde Yenibosna
Adli Tıp Kurumu önünde gerçekleştirilmek istenen “Hasta Tutsaklara
Özgürlük” nöbetine yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan 16 aktivist,
Mayıs ayında hakim karşısına çıkan aktivistler arasında bulunuyordu.
37 gazeteci, 29 farklı davanın bu dönemde görülen duruşmalarında hakim karşısına çıktı:
❖ Cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari
milletvekili Leyla Güven’in 13 Şubat 2020 tarihinde bir panelde yaptığı
konuşmayı Yüksekova Haber Portalı’nın YouTube kanalı üzerinden
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yayınladıkları için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla
haklarında dava açılan gazeteciler Erkan Çapraz ve Ömer Oğuz,
❖ Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) sızdırılan ve devlet içerisindeki
kadrolaşma faaliyetlerini gösteren belgeleri paylaştığı için “kişisel verileri
hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla hakkında dava
açılan gazeteci Metin Cihan,
❖ Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a kesilen para cezasını haberleştirdiği için
Kınık’ın şikayeti ile hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek
ve yaymak” suçlamasıyla dava açılan BirGün muhabiri İsmail Arı, Mayıs
ayında hakim karşısına çıkan gazeteciler arasında bulunuyordu.
20 öğrenci, 2 farklı davanın bu dönemde görülen duruşmalarında hakim karşısına çıktı:
❖ İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla 2 Şubat 2021 tarihinde
Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi direnişine destek eylemine
yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan ve haklarında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “görevi
yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla dava açılan 23 kişi arasında
bulunan 16 öğrenci,
❖ 2021 Onur Yürüyüşü başlamadan gerçekleşen polis saldırısında Mis Sokak’ta
gözaltına alınan ve haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet etmek” ve “görevi yaptırmamak için direnmek”
suçlamalarıyla dava açılan 19 kişi arasında bulunan 4 öğrenci, Mayıs ayında
hakim karşısına çıkan öğrencilerdi.
10 siyasetçi, 4 farklı davanın bu dönemde görülen duruşmalarında hakim karşısına çıktı:
❖ 12 Eylül’de idam edilen devrimciler Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye’de
idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan’ın fotoğrafını Twitter hesabından
paylaştığı için hakkında “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla SOL Parti
Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel,
❖ Gazeteci Ali Sönmez Kayar ile birlikte “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan
dokuz kişi arasında bulunan 7 siyasetçi, Mayıs ayında hakim karşısına çıkan
siyasetçiler arasında bulunuyordu.
Mayıs ayında 4 farklı davada 5 sanatçı; 3 farklı davada ise 3 avukat hakim karşısına çıktı.
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1.6. Sanıklara yöneltilen suçlamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü
Selçuk Bayraktar’ın gazeteci Sedat Yılmaz ve Yeni Yaşam gazetesine açtığı tazminat davası
hariç, Mayıs ayında takip edilen 40 davada yargılanan 173 kişiye 12 farklı kategoride,
toplamda 58 suçlama yöneltildi.
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Nisan ayında suçlamalar içerisindeki oranı %32 olan terörizm suçlamalarının oranı, Mayıs
ayında %45 olarak kaydedildi. Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında terörizm
suçlamalarının da olduğu 21 davanın 16’sında yalnızca gazeteciler yargılanıyordu.

Mayıs ayında 21 farklı davada yöneltilen suçlamalar içerisinde bulunan terörizm suçlamaları
içerisinde en yüksek orana sahip suçlama, “örgüt propagandası” suçlaması oldu. “Örgüt
propagandası” suçlamasının oranı Nisan ayında %50 iken bu suçlamanın oranı, Mayıs
ayında %54 olarak kaydedildi. Mayıs ayında,
❖ 12 Eylül’de idam edilen devrimciler Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye’de
idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan’ın fotoğrafını Twitter hesabından
paylaştığı için SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel,
❖ Cezaevinde bulunan eski HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven’in 13 Şubat
2020 tarihinde bir panelde yaptığı konuşmayı Yüksekova Haber Portalı’nın
YouTube kanalı üzerinden yayınladıkları için gazeteciler Erkan Çapraz ve
Ömer Oğuz,
❖ İddianamede yer verilen sosyal medya paylaşımlarını “devlete küskün kitleler
oluşturmak” amacıyla yaptığı iddia edilen sanatçı Ferhat Tunç,
❖ Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi olduğu Demokrat Haber’de
yayınlanan haberler gerekçe gösterilen gazeteci Mehmet Göcekli bu suçlama
ile hakim karşısına çıkanlar arasındaydı.
Nisan ayında %50 olarak kaydedilen “örgüt üyeliği” suçlamasının Mayıs ayındaki oranı %39
idi. Bu suçlamanın sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında olduğu 10 davanın 6’sında
yalnızca gazeteciler yargılanıyordu.
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Mayıs ayında terör suçlamalarından sonra en yüksek orana sahip suçlama kategorisi, “kamu
barışına karşı suçlar” oldu. Kamu barışına karşı suçlar kategorisinde yer alan suçlamalar, 5
farklı davada yargılanan kişilere yöneltildi.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Bakır ve diğerleri v. Türkiye ve İmret v. Türkiye
kararında “öngörülebilir” olmadığına hükmettiği Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/7 maddesi
ile düzenlenen “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek” suçlaması, Mayıs ayında bu kategori içerisinde en yüksek orana
sahipti. Bu suçlama, gazetecilerin aktivist ve siyasetçiler ile birlikte yargılandıkları 3 davada
yöneltildi.
Nisan ayındaki oranı %12 olarak kaydedilen “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasının Mayıs ayındaki oranı %10 idi. Bu suçlama, büyük
çoğunlukla öğrenci ve aktivistlerin yargılandığı 6 farklı davada yöneltildi.
Nisan ayındaki oranı %9 olarak kaydedilen “şerefe karşı suçlar” kategorisinin oranı, Mayıs
ayında %5 olarak kaydedildi. Bu dönemde bu kategori içerisinde gruplanan suçlamaların
tamamını “kamu görevlisine hakaret” suçlaması oluşturdu. Mayıs ayında,
❖ Şikayetçi olmamasına rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun müşteki
olarak dahil olduğu davada yargılanan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk
Türkdoğan,
❖ Türkiye Wushu Federasyonundaki usulsüzlükleri haberleştiren gazeteci Eren
Tutel,
❖ Van’ın Muradiye Belediyesine atanan kayyumun sebep olduğu israfı
haberleştiren gazeteci Zelal Tunç, bu suçlama ile hakim karşısına çıktı.
Nisan ayında olduğu gibi Mayıs ayında da “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının oranı
%9 olarak kaydedildi. Sanıklara bu suçlamanın yöneltildiği 5 davanın 4’ünde sanıklar
yalnızca bu suçlama ile hakim karşısına çıktı.
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1.7. Suçlamalara gösterilen deliller
Mayıs ayında takip edilen 41 davada yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalara toplamda 115
delil gösterildi.

Mayıs ayında takip edilen 26 davada sanıkların yazdığı haberler/yazılar, çektiği fotoğraflar
ve/veya yayınları, yöneltilen suçlamalara gösterilen deliller arasında yer alıyordu. Bu
kategorinin oranı, Nisan ayında %16 iken Mayıs ayında %23 olarak kaydedildi. Suçlamalara
gösterilen deliller arasında bu kategorideki delillerin de yer aldığı 26 davanın 20’sinde
yalnızca gazeteciler yargılanıyordu.
❖ Gerilla sanatçı İzinsiz’e yöneltilen “Türk bayrağını alenen aşağılamak” ve
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarına delil olarak gösterilen sanat
eserleri,
❖ Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel’e yeniden
yargılandıkları davada yöneltilen “örgüt propagandası” suçlamasına delil
olarak gösterilen yapımcısı oldukları Bakur belgeseli,
❖ İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a yöneltilen “kamu görevlisine
hakaret” suçlamasına delil olarak gösterilen dernek tarafından yapılan
açıklamalar da bu kategori içerisinde gruplandırıldı.
Mayıs ayında takip edilen 41 davanın 17’sinde suçlamalara gösterilen deliller arasında
sanıkların yaptığı ya da yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları bulunuyordu. Bu
kategorinin oranı Nisan ayında %12 iken bu dönemde %15 olarak kaydedildi.
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❖ SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel’e yöneltilen “örgüt
propagandası” suçlamasına delil olarak gösterilen 12 Eylül’de idam edilen
devrimciler Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye’de idam edilen son kişi olan
Hıdır Aslan’ın fotoğrafını paylaştığı sosyal medya paylaşımları,
❖ Gazeteci Metin Cihan’a yöneltilen “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele
geçirmek veya yaymak” suçlamasına delil olarak gösterilen ve TÜGVA’nın
devlet içerisindeki kadrolaşma faaliyetlerini gösteren belgeleri içeren sosyal
medya paylaşımları,
❖ Yazar Yılmaz Odabaşı’na yöneltilen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “halkı
alenen aşağılamak” suçlamalarına delil olarak gösterilen ve Odabaşı’nın
pandemi sırasında sağlıkçılar yerine Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına
yapılan harcamaları eleştirdiği sosyal medya paylaşımı da bu kategori
içerisinde gruplandırıldı.

Mayıs ayında 21 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 Nisan ayında
oranı %14 iken Mayıs ayında %26 olarak kaydedildi. Sosyal medya paylaşımlarının terör
suçlamalarına gösterilen deliller içerisindeki oranı Nisan ayında %10 iken bu dönemde %11
olarak kaydedildi.
Mayıs ayında 5 farklı davada yargılanan sanıklara yöneltilen kamu barışına karşı suçlar
kategorisinde yer alan suçlamalara en çok sanıkların yazdığı haberler/yazılar, çektiği
fotoğraflar ve/veya yayınlar ve sosyal medya paylaşımları delil olarak gösterildi.
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Mayıs ayında takip edilen 5 farklı davada yargılanan sanıklara yöneltilen “cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasına en çok gösterilen delil sanıkların yaptığı ya da yaptığı iddia edilen
sosyal medya paylaşımları oldu.

12

İzmir’de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile dayanışmak için yapılmak istenen basın
açıklamasına gerçekleştirilen polis saldırısında gözaltına alınan üç hak savunucusuna
yöneltilen “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasına iki polis memurunun hak savunucularının
gözaltı aracında cumhurbaşkanına hakaret ettiklerini iddia ettikleri ifadeleri delil olarak
gösteriliyor. Aynı polis memurları, hak savunucularının “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamaları
yargılandıkları bir başka davada müştekiler arasında yer alıyor.
2. Karara Bağlanan Davalar
2.1. Hapis cezaları
Dosya
numarası

Sanık

Hüküm

Ceza verilen suç

Meslek

2022/12

Reyhan
Çapan

1 yıl 6 ay*

Terör örgütlerinin
yayınlarını basmak
veya yayınlamak

Gazeteci

2021/779

Zelal Tunç

11 ay 20 gün*

Kamu görevlisine
hakaret

Gazeteci

❖ Gazeteci Reyhan Çapan’ı oybirliği ile 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cezada artırım ya da indirim
yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Heyet ayrıca gazeteci Çapan’ın
“suç işlemeye meyilli kişiliği” olduğunu öne sürerek hükmün açıklanmasını da
geri bırakmadı.
❖ Gazeteci Zelal Tunç’a “basit yargılama usulü” ile verilen 8 ay 22 günlük hapis
cezasına yapılan itiraz sonrası davayı görmeye başlayan Van Muradiye Asliye
Ceza Mahkemesi, gazeteci Tunç’a ilk duruşmada ve Tunç ile avukatının
yokluğunda verdiği cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verdi.
2.2. Adli para cezaları
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür
Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Reyhan Çapan’ın gazetede yayımlanan Berkin Elvan haberleri gerekçe gösterilerek “5187
sayılı Basın Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yeniden yargılandıkları davanın
beşinci duruşmasında Keskin ve Çapan’ı “18 yaşından küçük olan suç faili veya
mağdurlarının kimliklerini açıklayacak şekilde yayın yapmak” suçundan ayrı ayrı 12.500 TL
adli para cezasına çarptırdı.
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2.3. Beraat Kararları
Dosya
numarası

Sanık

Beraat edilen suçlama

Meslek

2021/589

Olaf Boelo
Koens

2565 Sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu’na
muhalefet etmek

Gazeteci

2021/589

Pepijn
Nagtzaam

2565 Sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu’na
muhalefet etmek

Gazeteci

2019/300

17 Barış
Annesi ve 1
diğer sanık

2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet
etmek

Aktivist

2021/340

Yılmaz
Odabaşı

Halkı kin ve düşmanlığa
alenen tahrik etmek

Yazar

2021/340

Yılmaz
Odabaşı

Halkın bir kesimini alenen
aşağılamak

Yazar

2022/48

Murat Güzel

Terör örgütü propagandası
yapmak

Siyasetçi

2019/442

Derya Okatan

Hakaret

Gazeteci

3. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Gözlemci Notları
3.1. Duruşmaların Başlama Zamanları
Mayıs ayında takip edilen 43 duruşmanın 33’ü geç başladı. 1 duruşma planlanandan erken
başlarken 9 duruşma ise zamanında başladı.
Mayıs ayında takip edilen duruşmalar ortalama 95 dakika gecikme ile başladı. Bu dönemde
İstanbul’da görülen iki davanın duruşmaları ortalamanın üstünde gecikme ile başladı.
❖ Gazeteci Metin Cihan’ın haber kaynağı olduğu iddia edilen bir kişi ile
yargılandığı “TÜGVA davasının” 11 Mayıs’ta görülen üçüncü duruşması,
mahkemenin iş yükü dolayısıyla 4 saat,
❖ Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın sekiz kişi ile birlikte
yargılandığı davanın 17 Mayıs’ta görülen 14. duruşması, mahkemenin iş yükü
dolayısıyla 4 saat 5 dakikalık gecikme ile başladı.
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Mayıs ayında geç başladığı kaydedilen 33 duruşmanın 22’si mahkemelerin iş yükünün çok
olmasından dolayı geç başladı. Geç başladığı kaydedilen 6 duruşma ise mahkeme başkanı
ya da heyet üyeleri geciktiği için geç başladı. SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel’in
yargılandığı davanın 10 Mayıs’ta görülen karar duruşması ise bir önceki dosyanın 10 tanığı
olması ve tanıkların dinlenmesi sebebiyle geç başladı.
Bu dönem geç başladığı kaydedilen duruşmalar, İstanbul (17), Diyarbakır (4), Ankara (2),
Antalya (2), Batman (2), Van (2), Edirne (1), Hakkari (1), İzmir (1) ve Mardin’de (1) görülen
davaların duruşmaları idi.
3.2. Gözlemcilerin Duruşmalara Erişimi
Gözlemciler, sanıkların açık yargılanma hakkına aykırı bir şekilde bu dönemde takip edilen 8
duruşmada duruşma salonuna alınmadıklarını kaydettiler.
❖ Gözlemciler, sanatçı Ferhat Tunç’un terör suçlamaları ile yargılandığı davanın
10 Mayıs’ta görülen sekizinci; yazar Gökhan Yavuzel’in “cumhurbaşkanına
hakaret” suçlaması ile yargılandığı davanın 10 Mayıs’ta görülen ilk
duruşmasına ve gazeteci Burhan Ekinci’nin “örgüt propagandası” suçlaması
ile yargılandığı davanın 26 Mayıs’ta görülen beşinci duruşmasına
duruşmaların mahkeme kalemlerinde görülmesi gerekçe gösterilerek
alınmadılar.
❖ Gözlemciler İstanbul’da görülen iki davanın duruşmasına “pandemi tedbirleri”
gerekçesiyle alınmadı.
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❖ Gözlemcilerin duruşma salonuna alınmadığı üç duruşmada ise mahkemenin
bu kararına herhangi bir gerekçe gösterilmedi.
Gözlemciler, duruşma salonuna girebildikleri 35 duruşmanın 30’unda ise basın olduklarını
belirtmek zorunda kalarak duruşmayı takip edebildiklerini kaydettiler.
MLSA gözlemcileri, takip ettikleri 9 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.
3.3. Mahkeme Başkanı Değişiklikleri
Gözlemciler, Mayıs ayında ilk duruşmaları görülen 10 dava hariç, bu dönem duruşmaları
takip edilen 31 davanın 19’unda davanın başlangıcından itibaren mahkeme başkanlarının
değiştiğini kaydetti.
Bu dönemde kaydedilen 19 mahkeme başkanı değişikliğinin 13’ü ağır ceza mahkemelerinde
görülen davalarda, 6’sı da asliye ceza mahkemelerinde görülen davalarda gerçekleşti.
3.4. Mahkeme Heyeti Değişiklikleri
Bu dönem takip edilen 41 davanın 21’i heyet olan mahkemelerde görüldü. Gözlemciler, 21
davanın 16’sında dava başlangıcından itibaren heyet değişikliği olduğunu kaydetti.
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3.5. Tutuklu Yargılama
Dosya
numarası

Sanık

2022/128

Ramazan
Aydoğdu

Tutukluluk
Tarihi

Tutulduğu
Cezaevi

Meslek

24.11.2021

İstanbul
Paşakapısı
Cezaevi

Diğer

❖ Ramazan Aydoğdu, yargılandığı davanın 11 Mayıs’ta görülen üçüncü
duruşmasına da getirilmedi.
❖ Mahkeme, Ramazan Aydoğdu’nun 11 Mayıs’ta görülen üçüncü duruşmasında
adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına karar verdi.
3.6. Adli Kontrol ve Koruma Tedbirleri
Mayıs ayında takip edilen 41 davanın 13’ünde yargılanan bazı sanıklar hakkında adli kontrol
ve koruma tedbirleri uygulanıyordu. 5 davada uygulanan adli kontrol tedbirlerinin tamamı yurt
dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanıyordu.

Mayıs ayında takip edilen 8 farklı davada yargılanan 9 kişi hakkında yakalama kararı
bulunuyordu. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi gazeteci, 1 kişi ise sanatçı idi.
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3.7. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Gözlemcilerin Duruşma Notları
Gözlemciler, bu dönemde duruşmalarını takip ettikleri 9 davada adil yargılanma hakkının
ihlaline yönelik bazı ek tespitlerde bulundular.
❖ Gazeteci Hatice Şahin’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın 11
Mayıs’ta görülen 9. duruşmasında herhangi bir güvenlik sorunu ya da tehdidi
olmamasına rağmen duruşma salonunda çok sayıda polis bulunuyordu.
❖ Gazeteci Çetin Kurşun’un terör suçlamalarıyla yeniden yargılandığı davanın
12 Mayıs’ta görülen üçüncü duruşmasında da mahkeme heyetinin değiştiği
kaydedildi. Yeniden yargılamanın şu ana kadar üç duruşmasının hepsinde
heyetin değişmesi ile makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilmektedir.
❖ Gazeteci Nurcan Yalçın’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Bakır
ve diğerleri v. Türkiye ve İmret v. Türkiye kararında “öngörülebilir” olmadığına
hükmettiği Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/7 maddesi ile düzenlenen “örgüt
içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek
yardım etmek” suçlaması ile yargılandığı 17 Mayıs’ta görülen ilk
duruşmasında iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. AİHM
kararlarını dikkate almadan Yalçın’ın cezalandırılmasını talep eden iddia
makamı, Yalçın’ın savunmasını da dikkate almadı.
❖ ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın sekiz kişi ile birlikte “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla yargılandığı davanın 17 Mayıs’ta görülen 14. duruşmasında
mahkeme başkanı, aynı zamanda avukat olan bir başka sanığı savunması
sırasında azarladı. Mahkeme başkanının tutumu sonrasında sanık
savunmasına devam edemedi.
❖ ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın sekiz kişi ile birlikte “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla yargılandığı davanın 17 Mayıs’ta görülen 14. duruşmasında
mahkeme başkanı, savunması sırasında azarladığı sanığa yönelik tutumunu
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❖

❖

❖

❖

❖

duruşma sonrasında da devam ettirdi. Mahkeme başkanı, ihsas-ı rey kabul
edilebilecek bir şekilde duruşma bittikten sonra duruşma sırasında azarladığı
sanığa hitaben “Bunlara bulaşmasaydın burada olmazdın. Benim niye adım
yok, çocuğumun niye adı yok?” dedi.
Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından 3 Şubat 2022 tarihinde Yenibosna
Adli Tıp Kurumu önünde gerçekleştirilmek istenen “Hasta Tutsaklara
Özgürlük” nöbetine yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan ve “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”
suçlamasıyla 16 kişinin yargılandığı davanın 18 Mayıs’ta görülen ilk
duruşması öncesinde çok sayıda polis duruşma salonu önünde bekliyordu.
Tüm duruşma boyunca iki polis memurunun da salonda bulunduğu
kaydedildi.
Aralarında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri Engin
Eren’in de bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davanın 29. duruşması 20
Mayıs’ta görüldü. Yedi yıldan uzun süredir devam eden davanın son dört
duruşmasında dava dosyası dört kez iddia makamına gönderilmesine rağmen
iddia makamı henüz esas hakkındaki mütalaasını sunmadı.
Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel’in Bakur belgeseli
gerekçe gösterilerek yeniden yargılandığı davanın ilk duruşması 26 Mayıs’ta
görüldü. Yüzde 99 işitme ve görme engelli olan sanık Çayan Demirel, engelli
olduğunu göstermesi için Batman'da görülen davaya katılmak için
İstanbul’dan gelmek zorunda bırakıldı.
Gazeteci Velat Öztekin’in “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı davanın 31 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmasında mahkeme, bir
önceki duruşmanın ara kararında sanığın ifadesinin alınması için hakkında
zorla getirme kararı verirken, bu duruşmada ise sanığın ifadesinin alınması
için talimat mahkemesi olan İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesine
yazılan talimatın beklenmesine beklenmesine karar verdi. Talimat mahkemesi
ise sanığa ulaşılamadığını belirterek hakkında zorla getirme kararı verdi.
Gazeteci Zelal Tunç’a “basit yargılama usulü” ile verilen 8 ay 22 günlük hapis
cezasına yapılan itiraz sonrası davayı görmeye başlayan Van Muradiye Asliye
Ceza Mahkemesi, 31 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada Tunç ve avukatının
yokluğunda gazeteciyi hapis cezasına çarptırdı.
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4. Mayıs 2022 Döneminde Takip Edilen Duruşmalar

Duruşma
tarihi

Dosya no.

Şehir

Mahkeme

10.05.2022

2022/99

Hakkari

Ağır Ceza Mahkemesi

10.05.2022

2018/949

Diyarbakır

Ağır Ceza Mahkemesi

10.05.2022

2022/48

Ankara

Ağır Ceza Mahkemesi

10.05.2022

2016/106

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi

10.05.2022

2019/58

Diyarbakır

Ağır Ceza Mahkemesi

10.05.2022

2022/294

Şanlıurfa

Asliye Ceza Mahkemesi

11.05.2022

2020/294

Diyarbakır

Ağır Ceza Mahkemesi

11.05.2022

2019/271

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi

11.05.2022

2022/128

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

11.05.2022

2022/23

Ankara

Asliye Ceza Mahkemesi

12.05.2022

2021/413

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

12.05.2022

2021/340

Antalya

Asliye Ceza Mahkemesi

12.05.2022

2021/247

Mardin

Ağır Ceza Mahkemesi

12.05.2022

2021/479

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

12.05.2022

2020/33

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi

12.05.2022

2021/589

Edirne

Asliye Ceza Mahkemesi

13.05.2022

2021/431

İzmir

Asliye Ceza Mahkemesi

13.05.2022

2019/237

Antalya

Asliye Ceza Mahkemesi

13.05.2022

2022/27

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

16.05.2022

2022/3

İstanbul

Asliye Hukuk Mahkemesi

17.05.2022

2022/80

Diyarbakır

Ağır Ceza Mahkemesi

17.05.2022

2018/57

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi

18.05.2022

2019/300

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

18.05.2022

2022/137

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

18.05.2022

2022/12

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi

20.05.2022

2015/294

Batman

Ağır Ceza Mahkemesi

24.05.2022

2021/340

Antalya

Asliye Ceza Mahkemesi

24.05.2022

2021/273

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

24.05.2022

2021/242

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

24.05.2022

2021/298

Diyarbakır

Ağır Ceza Mahkemesi

24.05.2022

2022/85

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi

20

26.05.2022

2016/34

Diyarbakır

Ağır Ceza Mahkemesi

26.05.2022

2020/205

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

26.05.2022

2022/62

Batman

Ağır Ceza Mahkemesi

26.05.2022

2018/185

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi

26.05.2022

2020/174

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi

26.05.2022

2022/145

Van

Asliye Ceza Mahkemesi

27.05.2022

2022/48

Ankara

Ağır Ceza Mahkemesi

30.05.2022

2018/136

Diyarbakır

Ağır Ceza Mahkemesi

31.05.2022

2019/442

İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi

31.05.2022

2021/540

Diyarbakır

Asliye Ceza Mahkemesi

31.05.2022

2021/779

Van
(Muradiye)

Asliye Ceza Mahkemesi

31.05.2022

2016/85

İstanbul

Ağır Ceza Mahkemesi
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