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➢ 31 Mayıs – 1 Haziran 2022 / Gezi 

Direnişi’nin 9. Yıldönümü - İstanbul Şube 

Meslektaşımız Can Atalay’ın da yargılandığı 

Gezi Davasında 25 Nisan 2022 tarihinde 

verilen hukuka aykırı karara karşı yükselen 

tepkinin de yarattığı birikimle bu yıl Gezi 

Direnişinin 9. yıl dönümü eylemlerinin önceki 

yıllara nazaran daha kalabalık geçeceği 

öngörülmekteydi.  

31 Mayıs günü Taksim’de toplanarak Gezi 

Direnişini selamlamak ve direniş sırasında 

Türkiye’nin dört bir yanında polis şiddeti ile 

hayatını kaybeden insanları anmak isteyen 

eylemcilere karşı sert bir polis saldırısı 

gerçekleşti. Yürüyüş için TMMOB Makine 

Mühendisleri Odası’nda toplanan 

eylemcilerin bir kısmı polis saldırıları ile 

dağıtıldı. Taksim ara sokaklarında  

eylemcilere işkence ile yakalama işlemi 

uygulandı.  Aralarında üyelerimizin de yer 

aldığı çok sayıda eylemci ise Makine 

Mühendisleri Odası’na sıkıştırıldı ve 

saatlerce dışarıya çıkışları engellendi.  

Toplamda 169 kişi yakalanarak Vatan 

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye 

götürüldü. Şubemiz tarafından tüm emniyet 

işlemleri gece boyunca takip edildi. 165 kişi 

emniyet ifadelerinin ardından serbest 

bırakılırken, 4 kişi hakkında gözaltı talimatı 

verildi. Hakkında gözaltı talimatı verilen 4 

kişi güvenlik şube amir yardımcısının 

odasına kilitlenerek işkenceye maruz 

bırakıldı. Orada bulunan üyelerimiz 

tarafından işkence video ile kayıt altına alındı 

ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden 

teşhir edildi. Ayrıca basın açıklaması da 

gerçekleştirildi.  
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1 Haziran günü itibari ile 4 kişi İstanbul 

Adliyesi’ne çıkartıldı. Savcılık ve hakimlik 

ifadeleri ardından serbest bırakıldılar. 

Akabinde adliye önünde gerçekleştirilen 

basın açıklamasına da Şubemizce katılım 

sağlandı.  

Ayrıca takip eden günlerde, hakkında gözaltı 

kararı verilen ve emniyet binası içerisinde 

işkenceye uğrayan 4 müvekkilimiz adına 

Şubemizce suç duyurusunda bulunuldu.   

 

➢ 31 Mayıs – 1 Haziran 2022 / Gezi 

Direnişi’nin 9. Yıldönümü Basın 

Açıklaması  - İzmir Şube 

Gezi’ye yöneltilen saldırıların karşında 

durmak ve Gezi’yi yaşatmaya devam etmek 

için direnişin 9. yılında “Gezi Onurumuzdur!” 

şiarıyla bir araya gelindi. Kıbrıs Şehitleri 

Caddesi’nde toplanılıp, sonrasında 

Gündoğdu Meydanı’ndaki basın 

açıklamasına katılım sağlandı. 

 

➢ 1 Haziran 2022 – Ethem Sarısülük 

Anması Gözaltı Takibi – Ankara Şube 

Ethem Sarısülük’ü vurulduğu yerde ve Konur 

Sokak’da anmak isteyenlere karşı polis 

saldırısı gerçekleşti. 46 kişi işkenceyle 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 

meslektaşımız Abdullah İkbal Arslanbaş da 

bulunuyordu. Bu olayda şubemizce gözaltı 

takibi gerçekleştirildi. 

 

 
 

➢ 1 Haziran 2022 – ÇHD/HHB Davası – 

Tüm Şubeler ve Uluslararası Komisyon 

Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı ile 

üyelerimiz Barkın Timtik ve Oya Aslan’ın 

tutuklu yargılanmakta oldukları İstanbul 18. 

Ağır Ceza Mahkemesi 2014/117 E. Sayılı 

dosyasının Silivri Hapishane Kampüsü’nde 

görülen duruşmasına tüm şubelerimizce 

katılım sağlandı. Ayrıca çok sayıda dernek 

üyemizin yargılandığı bu davanın 1 Haziran 

2022’de görülen duruşmasına Uluslararası 

komisyonumuzun çağrısı ile çok sayıda 

uluslararası hukuk kurumundan 

meslektaşımız gözlemci olarak katıldı. 

Duruşmanın akabinde Avrupalı avukatlarca 

tutuklu meslektaşlarımız ziyaret edildi.   
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➢ 2 Haziran 2022 – Zafer Partisi Başkanı 

Ümit Özdağ’ın Göçmen Karşıtı Faşist 

Açıklamaları ile İstanbul Barosu’nu Hedef 

Göstermesi Karşısında Basın Duyurusu – 

İstanbul Şube 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 27 

Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Barosu’nun 

önüne giderek İstanbul Barosu Mülteci ve 

Göçmen Hakları Merkezi’nin göç ve mülteci 

sorunları ile ilgili yaptığı bir açıklama 

üzerinden İstanbul Barosu’nu hedef gösterdi. 

Bu açıklamanın hemen ardından Recep 

Tayyip Erdoğan da siyasi iktidarın hukuk 

kurumları ve avukatları sindirme projesi olan 

çoklu baro düzenlemesine atıfla İstanbul 

Barosu’nu hedefe koyan bir açıklama yaptı.  

Şubemizce bu gelişmeler de dikkate alınarak, 

son dönemde artan göçmen ve mülteci 

karşıtlığına karşı “Emperyalizm ve Faşist 

Saldırılara Karşı Dünya Halklarının 

Yanındayız” başlığı ile yazılı bir açıklama 

yayımlandı. 

Ayrıca İstanbul hukuk kurumları ile birlikte 

İstanbul Barosu ile dayanışmak amaçlı ortak 

bir basın metnine de imzacı olundu.  

 

➢ 3 Haziran 2022 – Genel Merkez 

Tekirdağ merkezli olup 10 ili kapsayan ve 

aralarında meslektaşlarımız Pınar Konak ve 

Abdurrahman Öztürk’ün de yer aldığı en az 

36 HDP üyesinin gözaltına alındığı siyasi 

soykırım operasyonuna karşı Genel Merkez 

tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada “İktidarın seçimlere Kürt halkı 

başta olmak üzere tüm muhaliflere yönelik 

baskı politikalarını ve zorbalığın dozunu 

artırarak hazırlık yapmayı tercih ettiği 

görülmektedir. İkidarını kaybetmemek için 

zulme tutunmaları esasen korkunun açık bir 

göstergesidir. Çağdaş Hukukçular Derneği 

olarak tüm bu hukuksuz ve antidemokratik 

uygulamalar karşısında Kürt halkının yanında 

mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer 

verildi.  

Ayrıca İstanbul Şubemiz tarafından 

meslektaşımız Pınar Konuk emniyette ve 

adliyeye çıkartıldığında ziyaret edilerek 

dayanışmada bulunuldu.  

 

➢ 3 Haziran 2022 – Direnişteki Enerji-Sen 

İşçilerinin Gözaltı Takibi – İstanbul Şube 

Enerji-Sen’e üye olan ve işten çıkartılan 

Enerjisa işçileri, işe iade talepli eylemlerinin 

68. gününde Sabancı Kuleleri önünde basın 

açıklaması yapmak isterken polis saldırısına 

uğradı ve gözaltına alındılar.  Vatan Emniyet 

Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından 

yürütülen emniyet işlemlerinin takibinde 

Şubemizce yer alındı.  
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➢ 4 Haziran 2022 – Genel Merkez 

ÇHD üyelerinin yargılandığı dava da dahil 

olmak üzere toplumsal önemi olan birçok 

siyasi yargılamada başrolde yer alan hakim 

Akın Gürlek’in bir kararname ile terfi 

ettirilmesine karşı Genel Merkez tarafından 

bir yazılı açıklama yapıldı. İlgili açıklamada: 

"Yargıçlığına şahidiz, her duruşmasında bir 

suç mahalli yaratan Gürlek'in yaptıklarını ne 

hukuken ne de siyaseten unutmamız 

mümkündür” denildi.  

 

➢ 4 Haziran 2022 -  ODTÜ Şenlikleri Gözaltı 

Takibi – Ankara Şube 

ODTÜ şenliklerinde yapılan yürüyüşe katılan 

22 öğrenci 28 Mayıs’ta sabah saatlerinde 

gözaltına alındılar.  Ankara TEM’de tutulan 

öğrenciler ile görüşmemiz keyfi olarak 

engellenmeye çalışıldı. Verilen mücadele 

sonucu öğrencilerle görüşüldü. 4 Haziran 

günü ise tüm öğrenciler yurtdışı çıkış yasağı 

ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli 

kontrol ile serbest bırakıldılar. 

 

➢ 5 Haziran 2022 –PrideMonth2022 

Eylemleri Kapsamında Gözaltı Takibi – 

İstanbul Şube 

PrideMonth2022 kapsamında Kadıköy 

Yeldeğirmeni’nde yapılmak istenen basın 

açıklamasına polis saldırısı gerçekleşti. Çok 

sayıda LGBTİ+ darp edilerek gözaltına alındı. 

Şubemizce de takip edilen emniyet işlemleri 

ardından tüm gözaltılar serbest bırakılırken 

müvekkiller üzerindeki işkence izlerinin 

tespiti yapıldı.  

 

➢ 6 Haziran 2022 – Kuruluş Toplantısı – 

Antalya Şube 

ÇHD Antalya Şubesi kuruluş çalışmaları 

kapsamında Furkan Açıkgöz, Irmak 

Yaman ve Münip Ermiş moderatörlüğü ile 

30 üyenin katılımı ile bir genel üye 

toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantıda 

şube kuruluş süreci ve önümüzdeki 

dönem faaliyetleri tartışılmıştır.  

 

 

 

➢ 6 Haziran 2022 – İstanbul Şube 

Hapishane Komisyonu Tarafından 

Düzenlenen Hasta Tutsaklara Özgürlük 

Paneli – İstanbul Şube 

Son zamanlarda hapishanelerde artan ölüm 

vakaları nedeniyle Şubemiz Hapishane 
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Komisyonu, Özgürlük İçin Hukukçular 

Derneği İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip 

Odası’nın da katılımı ile “Hasta Tutsakların 

Yaşam ve Tedavi Hakları ve İnfaz Erteleme 

Düzenlemesi” konulu bir panel düzenledi. 

Panel Komisyonun Twitter hesabından da 

canlı yayınlandı.  

İlgili paneli seyretmek için:  

https://twitter.com/chdhapishane/status/15

33838073699749894?s=24&t=70kWu0a_U0

StSJvpBOPJEw 

 

➢ 7 Haziran 2022 – İstanbul Şube 

Sekreterimiz Ezgi Önalan’ın Gazete 

Yolculuk’un Toplumsal Adalet Dosyası 

Başlıklı Programına Katılımı  – İstanbul 

Şube 

Şube Sekreterimiz Ezgi Önalan, Gazete 

Yolculuk tarafından yayımlanan Toplumsal 

Adalet Dosyası başlıklı programa Gezi 

Direnişi’nin 9. yıldönümünde gerçekleşen 

polis saldırısı ve Vatan Emniyet 

Müdürlüğü’nde yaşanan işkenceyi anlatmak 

üzere katıldı.  

İlgili yayını izlemek için:  

https://twitter.com/gazeteyolculuk/status/1

534201931714990087?s=24&t=70kWu0a_U

0StSJvpBOPJEw 

 

 

➢ 9 Haziran 2022 - İş Hukuku Eğitimi - 

İzmir Şube 

İş hukuku eğitimlerimizin ilki; işçilik alacağı 

hesaplamaları konu başlığı ile üyemiz Dilek 

Güzel tarafından gerçekleştirildi. İşçilik 

alacaklarının tespiti konusunda dikkate 

alınması gereken önemli noktalar ve Yargıtay 

kriterlerinin de aktarıldığı bu eğitime 18 kişi 

katılım gösterdi. 

 

 

➢ 10 Haziran 2022 – ODTÜ Onur Yürüyüşü 

Gözaltı Takibi -  Ankara Şube 

ODTÜ Onur Yürüyüşüne polis tarafından 

hedef gözetilerek saldırıldı. Öğrenciler yerde 

sürüklenerek gözaltına alındı. Toplam 38 

öğrencinin gözaltı takibi yürütüldü.  

 

 

 

https://twitter.com/chdhapishane/status/1533838073699749894?s=24&t=70kWu0a_U0StSJvpBOPJEw
https://twitter.com/chdhapishane/status/1533838073699749894?s=24&t=70kWu0a_U0StSJvpBOPJEw
https://twitter.com/chdhapishane/status/1533838073699749894?s=24&t=70kWu0a_U0StSJvpBOPJEw
https://twitter.com/gazeteyolculuk/status/1534201931714990087?s=24&t=70kWu0a_U0StSJvpBOPJEw
https://twitter.com/gazeteyolculuk/status/1534201931714990087?s=24&t=70kWu0a_U0StSJvpBOPJEw
https://twitter.com/gazeteyolculuk/status/1534201931714990087?s=24&t=70kWu0a_U0StSJvpBOPJEw
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➢ 11 Haziran 2022 – İstanbul Şube İşçi 

Komisyonu’nun İş Hukuku Yargılamaları 

ve İşçi Vekilliği Eğitim Serisinin İkincisi 

Düzenlendi – İstanbul Şube 

Şubemiz İşçi Komisyonu tarafından organize 

edilen İş Hukuku Yargılamaları ve İşçi 

Vekilliği eğitim serisinin ilki Fesih ve İşe İade 

başlığı ile 28 Mayıs 2022 tarihinde 

meslektaşlarımızın yoğun bir katılımıyla 

gerçekleştirilmişti. Eğitim serisinin ikincisi, 

İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları başlığı ile 

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 

Eğitim, Komisyonun Twitter hesabından da 

canlı olarak yayınlamdı. 

İlgili eğitimi izlemek için:  

https://twitter.com/IsciKomisyonu/status/1

535584001578106880 

 

➢ 12 Haziran 2022 – Okmeydanı Fetihtepe 

Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm 

Projesine Karşı Direnen Mahalle Sakinleri 

Ziyaret Edildi – İstanbul Şube 

 

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel 

dönüşüm projesine karşı direnen mahalleli 

ziyaret edilerek yaşanan sorunlar ve 

mahallelinin talepleri dinlendi. Direnişleri 

boyunca direnişçilerle dayanışma içerisinde 

olacağımız kendilerine iletildi. Söz konusu 

projenin rant amaçlı olduğu açıkça tespit 

edildi ve 16 Haziran 2022 tarihinde 

gerçekleşen ziyaretimize ve gözlemlerimize 

dair yazılı açıklama Şubemiz sosyal medya 

hesaplarından yayımlandı.  

 

 

➢ 12 - 13 Haziran 2022 – İmralı’da 

Uygulanan Tecridi Protesto Etmek 

Amacıyla Düzenlenen Yürüyüş Akabinde 

Gözaltı Takibi – İstanbul Şube, Genel 

Merkez 

13 Haziran 2022 tarihinde, İmralı Ada 

Hapishanesi’nde uygulanan tecridi protesto 

etmek için Kadıköy’den hareketle Gemlik’e 

yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırdı. 

70’in üzerinde kişiye yakalama işlemi 

uygulanması üzerine emniyet işlemlerinin 

https://twitter.com/IsciKomisyonu/status/1535584001578106880
https://twitter.com/IsciKomisyonu/status/1535584001578106880
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takibi için Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne 

gidildi.  

Son zamanlarda her türlü toplumsal olay 

gözaltısında maruz kalınan “avukatların 

emniyete alınmaması” sorunu bu kez de 

yaşandı. Emniyet avukatlara üçer üçer 

içeriye girmeyi dayattı ancak bu dayatma 

kabul edilmedi. Bunun üzerine gece geç 

saatlere kadar ÖHD’li meslektaşlarımız ile 

birlikte Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde 

bekledik.  

Emniyete alınmamamız üzerine İstanbul 

Barosu ile iletişime geçerek CMK sistemi 

üzerinden avukat ataması yapılmaması 

sağlandı. Polisin yer yer yerleşke dışında 

bekleyen bizlere de saldırı tehdidinde 

bulunduğu gece sonunda yakalama 

yapılanların 22’si hakkında gözaltı talimatı 

verildiği, geri kalanların ifade alınmaksızın 

serbest bırakıldığını öğrendik. 

Düzenlenmek istenen yürüyüşe yönelik polis 

saldırısı hakkında Genel Merkez tarafından 

da bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada şu 

ifadelere yer verildi: "Kürt halkını hedef alan 

devletin resmi politikasının dolaysız 

yansıması olan baskı ve zulüm içinde 

bulunduğumuz günlerde artarak sürmekte, 

hukuk yine bir şiddet aracı olarak 

dayatılmaktadır." 

 

 

➢ 13 Haziran 2022 – Emniyet Birimlerine 

Alınmamamız Hakkında İstanbul Barosu 

ile Görüşme – İstanbul Şube  

Son dönemde gözaltı takibi için gidildiğinde 

İstanbul Emniyeti tarafından avukatların 

emniyet birimlerine alınmamasına yönelik bir 

tutum söz konusu. Son birkaç aydır artış 

gösteren bu engelleme hem mesleğimize 

yönelik ciddi bir saldırı hem de bizlerin 

birimlere alınmadığı süre içerisinde 

gözaltındaki müvekkillerimiz işkenceye 

maruz bırakılmakta. İstanbul Barosu’ndan ve 

Baronun Avukat Hakları Merkezi ile İnsan 

Hakları Merkezi’nden bu konu ile ilgili bir 

randevu talebinde bulunmuştuk.  

İlgili görüşmeye ÖHD İstanbul Şubesi 

yöneticisi meslektaşlarımız ile birlikte katılım 

sağladık. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet 

Durakoğlu ve AHM ile İHM yetkililerinin 

katıldığı toplantıda sorunlarımızı ve 

taleplerimizi dile getirdik. Görüşme sonunda, 

bu zamana kadar yaşadığımız engellemeler 

hakkında tuttuğumuz tutanak ve yaptığımız 

başvuruların AHM’ye iletilmesi ve AHM 

tarafından bir rapor oluşturularak ilgili 

merciiler ile sorun hakkında görüşmek üzere 

girişimde bulunulması kararlaştırıldı. Talep 

edilen tutanak ve başvurular AHM’ye iletildi. 

Sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz.  
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➢ 14 Haziran 2022 – Uluslararası Adil 

Yargılanma Hakkı Günü ve Ebru Timtik 

Ödülü – İstanbul Şube  

 

Adil yargılanma hakkı talebi ile sürdürdüğü 

açlık grevini 5 Nisan 2020 tarihinde ölüm 

orucuna çeviren ve 27 Ağustos 2020 

tarihinde eyleminin 238. gününde hayatını 

kaybeden meslektaşımız Ebru Timtik için 

çok sayıda uluslararası hukuk kurumunun 

organizasyonu olarak düzenlenen 14 

Haziran Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı 

Günü kapsamında, İstanbul Adliyesi önünde 

ÖHD ile birlikte basın açıklaması 

gerçekleştirildi.   

 

➢ 14 Haziran 2022 – Uluslararası Adil 

Yargılanma Hakkı Günü – Ankara Şube 

Ebru Timtik’e atfedilen 14 Haziran 

Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü 

nedeniyle hukuk kurumları olarak basın 

toplantısı gerçekleştirildi. 

 

 

➢ 14 Haziran 2022 – Av. Berrak Çağlar’a 

Yönelik Ceza Yargılamasının İkinci 

Duruşması ve Adil Yargılanma Hakkı 

Günü – Uluslararası Komisyon, Kocaeli 

Şube 

Komisyonumuz tarafından Kocaeli Şubemiz 

üyesi Berrak Çağlar aleyhine süregelen 

yargılamanın ikinci duruşması için 

uluslararası hukuk kurumlarına yapılan 

duruşma gözlemcisi çağrısı sonucunda 

duruşmaya Avukatlar İçin Avukatlar 

(Lawyers for Lawyers), Avrupalı Demokratik 

Avukatlar (European Democratic Lawyers) 

ve İtalya Ceza Odaları Birliği (Union of Italian 

Criminal Chambers) üyesi meslektaşlarımız 

gözlemci olarak katıldı. Duruşma ile ilgili 

Avukatlar İçin Avukatlar tarafından 
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yayımlanan raporun İngilizcesine bu linkten 

erişebilirsiniz: 

https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers-

for-lawyers-monitored-second-hearing-in-

trial-of-berrak-caglar/ 

Duruşmanın Uluslararası Adil Yargılanma 

Hakkı Günü’ne denk gelmesi vesilesi ile 

duruşmadan sonra Türkiyeli ve Avrupalı 

hukukçular birarada bir açıklama 

gerçekleştirdi.  

 

➢ 14 Haziran 2022 – İntihar eden stajyer 

avukat Tugay Çeliktenyıldız hakkında 

açıklama – Stajyer ve Öğrenci Komisyonu 

13 Haziran günü akşam saatlerinde İstanbul 

Barosu’na kayıtlı 23 yaşındaki stajyer avukat 

arkadaşımız Tugay Çeliktenyıldız Galata 

Kulesi’nden atlayarak intihar etti. 2022 Ocak 

ayından beri haberi alınan bu 5. stajyer 

avukat intiharının akabinde ÇHD Stajyer ve 

Öğrenci Komisyonu bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizi 

göreceksiniz. Gece gündüz çalıştırıp, açlıkla 

sınadığınız, pandemide kaderine terk 

ettiğiniz, yaşadığımız mobbingi, tacizi sizin 

gibi prestijli patron “arkadaşlarınız” uğruna 

görmezden geldiğiniz stajyerleri, işçi 

avukatları göreceksiniz.” 

İlgili açıklamanın tamamı için:  

https://twitter.com/chdogrencikom/status/1536

666445878374400?s=20&t=HxyPD_0HvEQ6a75f

vggUHg 

➢ 15 Haziran 2022 – Tahir Elçi’nin 

katledilmesi ile ilgili süregelen 

yargılamaya katılım – Genel Merkez 

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, dostumuz 

Avukat Tahir Elçi'nin katledilmesiyle ilgili üçü 

polis dört kişinin yargılandığı davanın beşinci 

duruşmasının takibi amacıyla Diyarbakır 10. 

Ağır Ceza Mahkemesinde hazır bulunduk.  

Meslek örgütleri ve avukatların yoğun 

katılımı ile gerçekleşen duruşmada Ahmet 

Davutoğlu'nun dinlenilmesi talebi kabul 

edilirken olay yerindeki istihbarat 

elemanlarının tespiti ve tanık olarak 

dinlenmelerine dair talepler mahkeme 

tarafından reddedildi. Duruşma 23/11/2022 

tarihine ertelendi. 

 

 

➢ 16 Haziran 2022 – Ankara Gezi Davası 

Duruşmasına Katılım  – Ankara Şube 

Ankara Gezi davasının duruşmasına katıldık. 

Esas hakkındaki savunmalar tamamlandı. 

Dosyada toplanacak başkaca bir delil 

https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers-for-lawyers-monitored-second-hearing-in-trial-of-berrak-caglar/
https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers-for-lawyers-monitored-second-hearing-in-trial-of-berrak-caglar/
https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers-for-lawyers-monitored-second-hearing-in-trial-of-berrak-caglar/
https://twitter.com/chdogrencikom/status/1536666445878374400?s=20&t=HxyPD_0HvEQ6a75fvggUHg
https://twitter.com/chdogrencikom/status/1536666445878374400?s=20&t=HxyPD_0HvEQ6a75fvggUHg
https://twitter.com/chdogrencikom/status/1536666445878374400?s=20&t=HxyPD_0HvEQ6a75fvggUHg
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kalmadığı halde mahkeme, karara çıkmış 

olan başka bir dosyayı incelemek üzere 

yeniden dosyayı erteledi. 

 

➢ 17 Haziran 2022 - Deniz Poyraz 

Anmasına Katılım - İzmir Şube 

Geçtiğimiz sene katledilen Deniz Poyraz için 

HDP İzmir İl Binası önünde kitlesel anma 

yapıldı. Katliamı gerçekleştirenlerin ve bu 

katliama su taşıyan gerçek sorumluların 

yargılanıp cezalandırılması için mücadele 

etmeye devam edeceğiz.  

 

➢ 17 Haziran 2022 – “Lubunca 

Yargılanamaz” Davası Takibi – İstanbul 

Şube 

Şubemiz Kadın ve Toplumsal Cinsiyet 

Çalışmaları Komisyonu tarafından, 2019 

yılında yazdığı lubunca sözcükler içeren şiir 

nedeniyle İstiklal Marşı’nı alenen aşağılama 

suçlaması ile yargılanan Boğaziçili LGBTİ+ 

öğrencinin duruşması takip edildi.  

 

➢ 17 Haziran 2022 – Ortak Basın 

Açıklaması – Antalya Şube 

Karne günü, Eğitim-Sen , Özel Öğretmenler 

Sendikası ve Veli-Der ile birlikte ortak bir 

basın açıklaması düzenledik.  

Basın açıklamasında eğitimde özelleştirme 

politikaları eleştirildi ve özel sektörde çalışan 

öğretmenlerin çalışma şartlarına vurgu 

yapıldı. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

asgari ücretin altında ya da asgari ücret 

düzeyinde maaş aldıklarına dikkat çekilirken, 

yine birçok öğretmenin de sigorta primlerinin 

eksik yatırıldığı ifade edildi. Çalışma 

alanlarında yoğun bir mobinge maruz 

kalındığı da aktarıldı. MEB’in denetim 

yükümlülüğü de hatırlatılan açıklamada 5580 

sayılı Kanun gereği taban maaş talebi dile 

getirildi. 

 

➢ 18 Haziran 2022 - ÇHD İzmir Şube Genel 

Kurulu  

 

ÇHD İzmir Şube Kuruluş Genel Kurulu 

gerçekleşti. Genel kurul sonucunda Arman 

Atılgan, Ali Ekiz, Tuğçe Nazlı Akın, Özge 

Usanmaz, Dilancan Ateş, Hazal Aydın, Beste 

Salman Şube yönetimine seçildi. 

Dilancan Ateş Şube Başkanı, Hazal Aydın 

Şube Sekreteri, Beste Salman ise Şube 

saymanı görevini üstlendi. 1974'ten beri hep 

toplumsal mücadelenin parçası olmaya 

çalıştık. Örgütlenme ve mücadele etme 

gerekliliğin bilinciyle 1974’ten beri buradayız 

ve burada olmaya devam edeceğiz. 
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➢ 17-18 Haziran 2022, Palermo, 

Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü 

Konferansı ve Ebru Timtik Ödül Töreni:   

Bilindiği üzere 2020 yılında ÇHD’nin üyesi 

olduğu Demokrasi ve Dünyada İnsan Hakları 

İçin Avrupalı Avukatlar Derneği (ELDH), 

Avrupalı Demokrat Avukatlar (EDL-AED) ve 

Uluslararası Demokratik Avukatlar Derneği 

(IADL) ile birlikte Avrupa Barolar ve Hukuk 

Cemiyetleri Konseyi (CCBE), Avrupa Barolar 

Federasyonu (FBE), Fransa Barolar Birliği 

(CNB), Uluslararası Avukatlar Derneği (UIA), 

Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları 

Komitesi (IBAHRI), İtalya Barolar Birliği 

(CNF), İngiltere ve Wales(Galler) Hukuk 

Topluluğu ile Avukatlar için Avukatlar (L4L) 

Ebru Timtik’in yaşamını yitirmesinin ardından  

 

adil yargılanma hakkı ihlallerine dikkat 

çekmek üzere her yıl 14 Haziran’da 

gündemleştirilmek üzere Uluslararası Adil 

Yargılanma Hakkı Gününü ilan ettiler.  

Yine aynı gün kapsamında adil yargılanma 

hakkı için yürütülen mücadelelerin 

desteklenmesi ve görünür kılınması için bu 

hak için mücadele yürüten kişi yahut 

kurumlara her yıl Ebru Timtik Ödülünün 

verileceği de ilan edildi.  

Bu yıl ikincisi örgütlenen Uluslararası Adil 

Yargılanma Hakkı Günü’nün odağında Mısır 

vardı. Uluslararası hukuk kurumları ile birlikte 

ÇHD’nin de aktif olarak yer aldığı 

çalışmaların akabinde 17 ve 18 Haziran 

2022’de Palermo Barosu’nun ev sahipliğinde 

Mısır’da yaşanan adil yargılanma hakkı 

ihlallerinin tartışıldığı bir konferans ve 
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akabinde Ebru Timtik Ödül Töreni 

gerçekleştirildi.  

 

 

Etkinlikte ÇHD’li avukatlar da hazır bulundu. 

Ebru Timtik Ödülü üyemiz Ceren Yılmaz 

tarafından takdim edildi.  

 

 

 

Mısır’daki adil yargılanma hakkı sorunlarına 

dikkat çekilmek için yayımlanan ve ÇHD’nin 

de imzacısı olduğu açıklamaya buradan 

erişebilirsiniz: 

https://cagdashukukcular.org/genel/uluslar

arasi-adil-yargilanma-gunu-ortak-

aciklama/#:~:text=Uluslararas%C4%B1%20A

dil%20Yarg%C4%B1lanma%20G%C3%BCn%

C3%BC%20(UAYG,d%C3%BCnya%20%C3%A

7ap%C4%B1nda%20ikinci%20kez%20kutlan

%C4%B1yor 

Program ile ilgili detaylı bilgiye buradan 

erişebilirsiniz:https://www.ibanet.org/docu

ment?id=International-Fair-Trial-Day-2022-

Agenda-Egypt 

Bu önemli gün kapsamında ödül ise bugün 

hala tutsak olan meslektaşlarımız (ÇHD’nin 

de adaylığını desteklediği) Haitham 

Mohammadein ve Mohammed El Baqer’a 

verildi. Ebru Timtik Ödülü’nü almak üzere 

seçilen meslektaşlarımız ve sanatçı Fatma 

Bucak tarafından tasarlanan Black Ink isimli 

çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için: 

https://twitter.com/FairTrialDay/status/153

8129413912551424?s=20&t=s4eHkeeXGsF

EcpSNzy93cA 

 

https://cagdashukukcular.org/genel/uluslararasi-adil-yargilanma-gunu-ortak-aciklama/#:~:text=Uluslararas%C4%B1%20Adil%20Yarg%C4%B1lanma%20G%C3%BCn%C3%BC%20(UAYG,d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20ikinci%20kez%20kutlan%C4%B1yor
https://cagdashukukcular.org/genel/uluslararasi-adil-yargilanma-gunu-ortak-aciklama/#:~:text=Uluslararas%C4%B1%20Adil%20Yarg%C4%B1lanma%20G%C3%BCn%C3%BC%20(UAYG,d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20ikinci%20kez%20kutlan%C4%B1yor
https://cagdashukukcular.org/genel/uluslararasi-adil-yargilanma-gunu-ortak-aciklama/#:~:text=Uluslararas%C4%B1%20Adil%20Yarg%C4%B1lanma%20G%C3%BCn%C3%BC%20(UAYG,d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20ikinci%20kez%20kutlan%C4%B1yor
https://cagdashukukcular.org/genel/uluslararasi-adil-yargilanma-gunu-ortak-aciklama/#:~:text=Uluslararas%C4%B1%20Adil%20Yarg%C4%B1lanma%20G%C3%BCn%C3%BC%20(UAYG,d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20ikinci%20kez%20kutlan%C4%B1yor
https://cagdashukukcular.org/genel/uluslararasi-adil-yargilanma-gunu-ortak-aciklama/#:~:text=Uluslararas%C4%B1%20Adil%20Yarg%C4%B1lanma%20G%C3%BCn%C3%BC%20(UAYG,d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20ikinci%20kez%20kutlan%C4%B1yor
https://cagdashukukcular.org/genel/uluslararasi-adil-yargilanma-gunu-ortak-aciklama/#:~:text=Uluslararas%C4%B1%20Adil%20Yarg%C4%B1lanma%20G%C3%BCn%C3%BC%20(UAYG,d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20ikinci%20kez%20kutlan%C4%B1yor
https://cagdashukukcular.org/genel/uluslararasi-adil-yargilanma-gunu-ortak-aciklama/#:~:text=Uluslararas%C4%B1%20Adil%20Yarg%C4%B1lanma%20G%C3%BCn%C3%BC%20(UAYG,d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20ikinci%20kez%20kutlan%C4%B1yor
https://www.ibanet.org/document?id=International-Fair-Trial-Day-2022-Agenda-Egypt
https://www.ibanet.org/document?id=International-Fair-Trial-Day-2022-Agenda-Egypt
https://www.ibanet.org/document?id=International-Fair-Trial-Day-2022-Agenda-Egypt
https://twitter.com/FairTrialDay/status/1538129413912551424?s=20&t=s4eHkeeXGsFEcpSNzy93cA
https://twitter.com/FairTrialDay/status/1538129413912551424?s=20&t=s4eHkeeXGsFEcpSNzy93cA
https://twitter.com/FairTrialDay/status/1538129413912551424?s=20&t=s4eHkeeXGsFEcpSNzy93cA
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➢ 18 Haziran 2022 – Birlikte Yaşamak 

İstiyoruz İnisiyatifi Basın Açıklaması 

Katılımı – İstanbul Şube 

Giderek tırmanan göçmen karşıtlığına karşı 

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nin 

organize ettiği Kadıköy’deki basın 

açıklamasına katılım sağlandı. 

 

➢ 23 Haziran 2022 - Avukatlar İçin LGBTİ+ 

101 Eğitimi - İzmir Şube 

 

ÇHD Kadın ve Toplumsal Cinsiyet 

Çalışmaları Komisyonunun avukatlar için 

düzenlediği LGBTİ+ 101 eğitiminde şube 

üyemiz Tuğçe Nazlı AKIN Onur Yürüyüşü 

Gözaltı Takibi oturumunda sunum yaptı. 

Yapılan online eğitime şube üyelerimiz de 

katılım sağladı. 

 

➢ 23 Haziran 2022 – Üyelerimiz ve Hasta 

Tutsak Hasan Karapınar’ın Duruşmasının 

Takibi – İstanbul Şube 

Şube yöneticimiz Seda Şaraldı ile üyelerimiz 

Doğa İncesu ve Didem Baydar Ünsal’ın 

müvekkilleri Grup Yorum üyesi İbrahim 

Gökçek’in cenazesine katıldıkları için 

yargılandıkları; üyelerimizin yanı sıra hasta 

tutsak Hasan Karapınar’ın da tutuklu 

yargılandığı dosyanın duruşmasına katılım 

sağlandı. Duruşmada hasta tutsak Hasan 

Karapınar’ın tahliyesine karar verildi.  

 

➢ 24 Haziran 2022 – Şubemiz Kadın ve 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 

Komisyonu Tarafından Öğrenci iken 

Yanında Çalıştığı Avukat Tarafından 

Taciz Edilen Meslektaşımız Arzu 

Topuz’un Şikâyeti Üzerine Yürütülen 

Duruşmaya Katılım – İstanbul Şube 

Meslektaşımız Arzu Topuz, öğrenci iken 

yanında çalıştığı patron Avukat Sezgin Keleş 

tarafından uğradığı cinsel saldırı hakkında 

şikâyetçi olmuş ve patron avukat hakkında 

dava açılmıştı. 24 Haziran 2022 tarihinde 

gerçekleştirilen karar duruşmasına Şubemiz 

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 

Komisyonu tarafından çağrı yapılarak katılım 

sağlandı. Davada patron Avukat Sezgin 

Keleş hakkında sarkıntılık suçundan ceza 

kararı verildi. 
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➢ 24 Haziran 2022 - Avrupa’da Göçmenleri 

Savunmak Konulu Konferans – 

Uluslararası Komisyon 

24 Haziran’da ELDH ve AED tarafından ortak 

olarak Napoli’de düzenlenen ve Avrupa’da 

Göçmenleri Savunmak konulu konferansın 

çalışmalarında ÇHD’de de aktif olarak yer 

aldı.  

Konferans programı için: 

http://www.aeud.org/2022/06/defending-

refugees-in-europe%ef%bb%bf/ 

 

➢ 24 Haziran 2022 - İzmir Boğaziçi 

Eylemleri Dosyasına Katılım - İzmir Şube 

Aralarında üyemiz Erdoğan Akdoğdu'nun da 

bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencileriyle dayanışma gösterdikleri için 

yargılanan 6 insan hakları savunucusunun 

dosyasına katılım sağlandı. 

 

➢ 24 Haziran 2022 - İzmir Geri Gönderme 

Merkezinde Kalan Kişilerin Sınır Dışı 

Edilmesi Sürecinin Takibi - İzmir Şube 

İzmir’de Çevirme sayfasında İzmir Geri 

Gönderme Merkezi’nde bağırışlar ve yangın 

olduğuna dair paylaşım yapılması üzerine 

üyelerimiz gece saat 02:00 sularında kuruma 

gittiler ancak içeri alınmayarak bahçe 

girişinde bekletildiler. Bu sırada çok sayıda 

itfaiye ve sağlık aracının kurumda olduğunu 

gören meslektaşlarımız burada bekletilirken 

çığlıklar duymaya devam ettiler. 

Pencerelerden avukatlarla iletişime 

geçebilecek göçmenler uzaklaştırıldı. 

Onlarca avukat geceden diğer gün akşam 

saatlerine kadar müvekkilleri ile görüşmeye 

ve sağlık durumlarını öğrenmeye çalıştılar. 

Ancak “randevu vereceğiz” denilerek içeri 

alınmadılar, kurum kapıları açılmadı, nasıl bir 

işlem yürütüldüğüne ilişkin hiçbir bilgi 

verilmedi. 

İlerleyen saatlerde göçmenleri hukuka aykırı 

şekilde sınır dışı etmek için araçların 

kaldırılması üzerine avukatlar araçların 

önüne geçtiler ve bu hukuksuzluğa izin 

verilmeyeceği belirttiler. Ancak göçmenleri 

kaçıran bu araçlar avukatların üzerlerine 

sürüldü. 

GGM'den çıkarılan 226 Afgan mülteci sınır 

dışı edildi. 

Daha sonra yine İzmir Çevirme sayfası ve 

birçok sosyal medya sitelerinde ve 

paylaşımlarında üyelerimiz hedef gösterildi. 

Açıkça kimlikleri ifşa edildi. Bir üyemiz Zafer 

Partili olduğunu söyleyen bir şahıs 

tarafından telefonla aranarak tehdit edildi.  

Hukuka aykırı olarak kanunsuz emri 

uygulayan ve zorla sınır dışı etme zorbalığına 

katılan tüm personel, üyelerimizin üzerine 

otobüs sürerek onları ezme emri veren kolluk 

amiri, şoför ve güvenlik personeli de dahil 

http://www.aeud.org/2022/06/defending-refugees-in-europe%ef%bb%bf/
http://www.aeud.org/2022/06/defending-refugees-in-europe%ef%bb%bf/
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olmak üzere bu suça ortak olan herkes 

hakkında derhal soruşturma başlatılması için 

Derneğimizce şikayetler yapıldı ve tüm süreç 

takip edilecek. 

İzmir Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri 

ile de bu konu görüşülüp yaşananlara ilişkin 

eylemli tepki verilmesi kararlaştırıldı. 

 

➢ 25 Haziran 2022 -  İnfaz Hukuku Eğitimi -  

Ankara Şube 

Ankara Barosu’nda otuza yakın katılımcıyla 

İnfaz Hukuku Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

 

➢ 25 Haziran 2022 – Genel Merkez 

 

Türkiye genelinde Onur Yürüyüşlerinin açıkça 

hedef gösterilmesinin akabinde Genel 

Merkez tarafından bir açıklama yayımlandı. 

Açıklamada; “Onuru, varoluşu, özgürlüğü için 

direnenlerle bir aradayız, iktidarın hukuksuz 

yasaklarını tanımıyoruz. Onur Yürüyüşünde 

tüm saldırı ve hedef göstermelere karşı 

meydanlarda olacağız. 🌈 LGBTİ+lar yalnız 

değildir! Onur Yürüyüşü yasaklanamaz!” 

ifadelerine yer verildi.  

Açıklamanın tam metni için: 

https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/

1540771693974667265?s=20&t=ySt30y6p_

3s69Fw0v5B1YQ 

 

➢ 26 Haziran 2022 -  İzmir Onur Yürüyüşü 

Gözaltılarının Takibi - İzmir Şube 

Sosyal Medya üzerinden “10. İzmir Onur 

Yürüyüşünde tüm saldırılara ve hedef 

göstermelere karşı alanlarda olacağız. 

Yaşanabilecek hak ihlallerini görüntü ve 

videolarla kayıt altına alabilir, afişteki 

numaradan bize ulaşabilirsiniz. Kimseyi 

avukatsız bırakmayacağız. Nefrete inat 

yaşasın hayat! 🌈” çağrısı yapıldı.  

Onur Yürüyüşünde polis Kıbrıs Şehitleri 

Caddesi’ne çıkan sokakları ablukaya aldı ve 

zor kullanarak eylemcileri alandan çıkarmaya 

çalıştı. 

Tüm müdahalelere rağmen LGBTİ+’lar  

yürüyüşe devam etti. Kolluğun sert 

müdahalesi sonucunda alanda bulunan 

meslektaşlarımız da dahil birçok kişi darp 

edildi. Ayrıca üyemiz Rojhat Tunç da dahil 

toplamda 8 kişi darp edilerek gözaltına 

alındı.. 

Gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri ve 

diğer işlemleri takip edildi. İfade 

https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1540771693974667265?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1540771693974667265?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1540771693974667265?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
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işlemlerinden sonra gözaltına alınan kişiler 

serbest bırakıldı. 

 

➢ 26 Haziran 2022 – Onur Haftası 

Kapsamında Yaşanan Hak İhlalleri ve 

Gözaltıların Takibi – İstanbul Şube 

Şubemizce, 26 Haziran 2022 günü 

gerçekleştirilecek Onur Haftası yürüyüş ve 

eylemliliklerinde maruz kalınan hak ihlalleri 

ve gözaltıların takibinin yapılacağı 

duyurulmuştu. Öğle saatlerinden itibaren 

başlayan polis saldırısı sonucunda toplamda 

373 kişi hakkında yakalama yapıldı. 

Aralarında Şubemiz üyesi Hazal Turan’ın da 

bulunduğu gözaltıların takibi için Vatan 

Emniyet Müdürlüğü’ne gidildi. Yine emniyet 

birimine alınmama sorunu ile karşı karşıya 

kalınmasını yanı sıra, birime girilmesinin 

ardından sabaha kadar süren ifade işlemleri 

sırasında polislerin üye ve meslektaşlarımıza 

yönelik fiziksel ve cinsel saldırısı söz konusu 

oldu. 27 Haziran 2022 tarihinde, hakkında 

başka bir dosyadan yakalama kararı bulunan 

1 kişi dışında tüm gözaltılar serbest bırakıldı.  

Gözaltı takibi sırasında yaşanan fiziksel ve 

cinsel saldırılar hakkında Şubemiz Kadın ve 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 

tarafından 7 Temmuz 2022 tarihinde suç 

duyurusunda bulunuldu.  

 

➢ 27 Haziran 2022 - BM İşkence Görenlerle 

Dayanışma ve Mücadele Günü Basın 

Açıklamasına Katılım - İzmir Şube 

26 Haziran BM İşkence Görenlerle 

Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında 

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 

yapılan basın açıklamasının çağrıcısı olduk 

ve basın açıklamasına katıldık. 

 

➢ 28 Haziran 2022 -  Geri Gönderme 

Merkezinde Yaşanan ve Göçmenlere 

Yönelik Saldırılar ile İlgili Basın 

Açıklamasına Katılım - İzmir Şube 

Derneğimizin çağrısı ile göçmenlerin sığınma 

ve yaşama haklarının siyasi saikler uğruna 

hiçe sayılmasını kabul etmediğimizi beyan 

eden ve göçmenlere yapılanları ve Geri 

Gönderme Merkezinde yaşanan 

hukuksuzluğu protesto eden bir basın 

açıklaması düzenlendi.  

 

➢ 28 Haziran 2022 -  Cinsel Taciz 

Dosyasında Mahkumiyet Kararı - Antalya 

Şube 

Antalya Barosu’na kayıtlı meslektaşımızın 

avukatlık mesleğini ifa ederken uğramış 

olduğu cinsel taciz suçu sebebiyle açılan 

Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesi 

2021/701 E. ve 2022/293 E. sayılı dosya 

şubemiz tarafından takip edildi. 
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Sanık aleyhine TCK 105/1 maddesi uyarınca 

12 ay hapis cezasına hükmolundu. İlgili 

mahkumiyet kararı 28 Haziran 2022 

tarihinde Antalya Bölge Adliye 

Mahkemesi’nden onanarak kesinleşti.  

 

➢ 28 Haziran 2022 -  Üyemizin Yargılandığı 

Dosyanın Takibi - Antalya Şube 

ÇHD üyesi meslektaşımızın 2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 

muhalefetten yargılandığı ve Antalya 18. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2017/86 Esası 

ile görülen dosyasının 28/06/2022 tarihli 

duruşmasına şube olarak katıldık.  

 

➢ 30 Haziran 2022 – Adalet Nöbeti’ne 

konuşmacı olarak katılım – İstanbul Şube 

116. kez düzenlenen Adalet Nöbeti‘ne Şube 

Başkanımız Çiğdem Akbulut konuşmacı 

olarak katıldı. Nöbette meslektaşımız Can 

Atalay’ın da hukuksuzca tutsak edildiği Gezi 

Davası kararı, Diyarbakır’da tutuklanan 16 

Kürt gazeteci ve Onur Haftası kapsamındaki 

gözaltılarda yaşanan hukuksuzluklar dile 

getirildi.  

İlgili konuşmaya şu linkten erişilebilir:  

https://twitter.com/chdistanbul/status/1542

491955170578434?s=24&t=dgKc8cxMisNu

DwnT-n5b2Q 

 

 

 

➢ 2 Temmuz 2022 - ELDH Tarafından 

Melilla’da İspanya Sınırında Yaşanan 

Göçmen Katliamı Akabinde Açıklama – 

Uluslararası Komisyon  

Açıklamanın tam  metni için:  

https://eldh.eu/2022/07/eldh-statement-

restore-rights-and-values-at-europe-borders/ 

 

➢ 2 Temmuz 2022 -  Kürt Sinemacı Suphi 

Orhan'ın İşkenceye Maruz Kalması İle 

İlgili Basın Toplantısına Katılım - İzmir 

Şube 

Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 

kişilerce kaçırılıp işkenceye maruz bırakılan 

Kürt sinemacı Suphi Orhan’ın katılımıyla İHD, 

ÖHD, İHGD, Hak İnisiyatifi ve Şubemiz 

tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi.  

İktidarın Kürt halkına yönelik artan baskı ve 

zulüm politikasının şiddetine bir kez daha 

tanık olduğumuz, Suphi Orhan’a yönelik 

https://twitter.com/chdistanbul/status/1542491955170578434?s=24&t=dgKc8cxMisNuDwnT-n5b2Q
https://twitter.com/chdistanbul/status/1542491955170578434?s=24&t=dgKc8cxMisNuDwnT-n5b2Q
https://twitter.com/chdistanbul/status/1542491955170578434?s=24&t=dgKc8cxMisNuDwnT-n5b2Q
https://eldh.eu/2022/07/eldh-statement-restore-rights-and-values-at-europe-borders/
https://eldh.eu/2022/07/eldh-statement-restore-rights-and-values-at-europe-borders/
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işlenen suçların, maruz kaldığı işkencenin ve 

tüm sürecin takipçisi olacağımız bildirildi. 

 

➢ 2 Temmuz 2022 -  Sivas Madımak 

Katliamı Basın Açıklamasına Katılım - 

İzmir Şube 

Sivas Katliamının 29. Yılında düzenlenen 

basın açıklamasına katılım sağlandı. 

Katillerden ve katilleri kollayanlardan hesap 

sormadıkça içimizde bir ateş yanmaya 

devam edecek! 

 

➢ 2 Temmuz 2022 -  Sivas Madımak 

Katliamı Basın Açıklaması ve Anması - 

Antalya Şube  

Madımak katliamı anması ve basın 

açıklaması 2 temmuz 2022 tarihinde Attalos 

Meydanı’nda gerçekleşti.  Anmaya ve basın 

açıklamasına Şube olarak katılım sağlandı.  

 

➢ 2 Temmuz 2022 –Genel Merkez 

Hendek’te 7 işçinin ölümü ile sonuçlanan iş 

cinayetinin yıl dönümü öncesinde yazılı bir 

açıklama yapıldı.  

Açıklamada “Sorumluluların etkili şekilde ve 

caydırıcı bir ceza ile cezalandırılmasını 

istiyoruz” denildi.  

Açıklamanın tam  metni için: 

https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/

1543249552714637312?s=20&t=ySt30y6p_

3s69Fw0v5B1YQ 

3 Temmuz günü katliamın gerçekleştiği 

yerde düzenlenen açıklamaya da dernek 

üyelerimizce katılım sağlanmıştır.  

 

➢ 3 Temmuz 2022 – HDP Kongresine 

Katılım -  Ankara Şube 

Ankara Arena’da düzenlenen HDP 

Kongresi’ne şubeyi temsilen katılım sağlandı. 

 

 

➢ 4 Temmuz 2022 -  ODTÜ’de Hukuksuz 

Şekilde Görevden Uzaklaştırılan 

Akademisyenleri Ziyaret - Ankara Şube 

ODTÜ Rektörlüğünün imzasız bir kâğıt 

parçasıyla görevden uzaklaştırdığı 

Hocalarımız Sibel Bekiroğlu ve Mehmet 

Mutlu’nun Rektörlük binası önünde 

gerçekleştirdikleri oturma eylemi ziyaret 

edilerek destek ve dayanışma sunuldu. 

https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1543249552714637312?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1543249552714637312?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1543249552714637312?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
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➢ 4 Temmuz 2022 – Şubemiz Hapishane 

Komisyonu Tarafından Adana Kürkçüler E 

Tipi Hapishanesi’nde Yaşanan İşkence 

Vakasına Dair Açıklama – İstanbul Şube 

Adana Kürkçüler E Tipi Hapishanesi’nde 22 

Şubat 2022 tarihinde yaşanan işkenceye dair 

görüntülerin medyaya yansıması üzerine 

Şubemiz Hapishane Komisyonunca, 

hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri ve 

işkence vakalarına dair yazılı açıklama 

yayımlandı.  

 

➢ 5 Temmuz 2022 – Ankara LGBTİ 

Gözaltıları takibi – Ankara Şube 

Ankara’da anayasal haklarını kullanmak 

isteyen LGBTİ+ aktivistleri; Ankara Emniyeti 

ve dinci grupların birlikte hareketiyle Tunalı 

Hilmi Caddesi, Kennedy Caddesi ve Bestekar 

Sokakta işkenceyle gözaltına alındı. 

Mekanlarda oturan insanlar da sözlü ve fiziki 

saldırıya uğradı. Üye meslektaşlarımız Nihat 

Can Koçak ve Seher Duygu Çildoğan polis 

tarafından sert şekilde darp edildi. Kafa 

travması geçiren kişiler saatlerce gözaltı 

aracında bekletildiler. Toplam 46 kişi 

gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri 6 Temmuz 

saat 05:00 sularına kadar devam etti. Bu 

gözaltı takibinin sonuna kadar takibini 

gerçekleştirildi. 

 

➢ 6 Temmuz 2022 – Adil Yargılanma Hakkı 

Talebi ile Ölüm Orucunda Olan Siyasi 

Tutsak Gökhan Yıldırım’ın Ziyareti - 

İstanbul Şube 

Adil yargılanma hakkı talebi ile ölüm orucu 

eylemi yapan Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 

Hapishanesi’nde tutsak Gökhan Yıldırım 

eyleminin 200. Gününde, Şubemiz 

Hapishane Komisyonu’nun çağrısı ile 

üyelerimizce ziyaret edildi.  

 

➢ 7 Temmuz 2022 – Ofisinde Öldürülen 

Meslektaşımız Servet Bakırtaş İçin 

Bakırköy Adliyesi Önünde Düzenlenen 

Basın Açıklamasına Katılım – İstanbul 

Şube 

Takip ettiği davanın davalısı tarafından 

ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda 

hayatını kaybeden meslektaşımız Servet 

Bakırtaş için Bakırköy Adliyesi önünde 

düzenlenen basın açıklamasına katılım 

sağlandı. Ayrıca aynı gün Konya’da çalıştığı 
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hastanede hasta yakını tarafından öldürülen 

hekim Ekrem Karakaya ile birlikte 

meslektaşımızın öldürülmesinin, siyasi 

iktidar söylemleri ile avukatlara ve hekimlere 

yönelik itibarsızlaştırma politikasının parçası 

olduğu dile getirildi.  

 

➢ 7 Temmuz 2022 -  Görevi Sırasında 

Katledilen Av. Servet Bakırtaş İçin Ankara 

Adliyesi Önünde Yapılan Basın 

Açıklamasına Katılım – Ankara Şube 

Av. Servet Bakırtaş için düzenlenen basın 

açıklamasına Ankara Şube olarak katılım 

gerçekleştirildi. Katliam kınanırken, artan 

avukat ölümlerine dikkat çekildi.  

Düzenlenen eyleminin videosu için:  

https://twitter.com/chdankara/status/1544

972199508983808?s=20&t=iy_KXAfwiAT-

hXXkarrPOQ 

 

➢ 8 Temmuz 2022 – Çorlu Tren Katliamının 

4. Yılında Düzenlenen Anmaya Katılım – 

İstanbul Şube 

8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen ve 

davası da Şubemizce takip edilen Çorlu Tren 

Katliamının 4. yılında Çorlu’da düzenlenen 

anmaya katılım sağlandı.  

 

 

 

➢ 10 Temmuz 2022 -  Genel Merkez 

Gezi Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail 

Korkmaz bir mesaj yayımlanarak anıldı. 

Mesajda: “Gezi gelmekte olan güzel günlerin 

habercisiydi ve o güzel günler gelecek. Ali 

İsmail’e verdiğimiz sözü tutacağız; 

“Düşlerindeki Özgür - Güzel Dünya” 

kurulacak” ifadelerine yer verildi.  

 

➢ 11 Temmuz 2022, Uluslararası Komisyon  

ELDH tarafından Uluslararası Tehlike 

Altındaki Avukatları Gözlem Kuruluşu’na 

hitaben bir mektup gönderilerek İspanya’da 

Pegasus olarak bilinen yazılım ile iletişimleri 

izlenen ve akabinde ceza yargılaması tehdidi 

ile karşılaşan meslektaşlarımızın karşı 

karşıya oldukları sürecin takibi talep edildi. 

İlgili mektup için: 

https://eldh.eu/2022/07/to-the-oiad-

information-on-massive-espionage-

perpetrated-on-seven-spanish-lawyers-using-

the-pegasus-programme/ 

https://twitter.com/chdankara/status/1544972199508983808?s=20&t=iy_KXAfwiAT-hXXkarrPOQ
https://twitter.com/chdankara/status/1544972199508983808?s=20&t=iy_KXAfwiAT-hXXkarrPOQ
https://twitter.com/chdankara/status/1544972199508983808?s=20&t=iy_KXAfwiAT-hXXkarrPOQ
https://eldh.eu/2022/07/to-the-oiad-information-on-massive-espionage-perpetrated-on-seven-spanish-lawyers-using-the-pegasus-programme/
https://eldh.eu/2022/07/to-the-oiad-information-on-massive-espionage-perpetrated-on-seven-spanish-lawyers-using-the-pegasus-programme/
https://eldh.eu/2022/07/to-the-oiad-information-on-massive-espionage-perpetrated-on-seven-spanish-lawyers-using-the-pegasus-programme/
https://eldh.eu/2022/07/to-the-oiad-information-on-massive-espionage-perpetrated-on-seven-spanish-lawyers-using-the-pegasus-programme/
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➢ 11 Temmuz 2022 – Birleşik Krallık’da 

grevde olan avukatlarla dayanışma -  

Uluslararası Komisyon 

Birleşik Krallık’ta Hakları İçin Grev Örgütleyen 

Meslektaşlarımıza Dayanışma Mesajı 

Gönderildi.  

 

 

➢ 12 Temmuz 2022 – Genel Merkez:  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 

11.07.2022 tarihinde verilen ve Kavala 

hakkındaki 2019 tarihli AİHM kararının 

Türkiye tarafından uygulanmaması yoluyla 

ihlal gerçekleştirildiğini tespit eden karar 

akabinde Adalet Bakanlığı’nca AİHM 

kararlarının uygulandığını iddia eden bir 

açıklama yayımlandı. Genel Merkez olarak 

Adalet Bakanlığı açıklamasına yanıt verilmiş 

olup, bu yanıt da şu ifadelere yer verildi: 

“Adalet Bakanlığı açıklaması ile siyasi 

hafızamıza hakaret etmeye devam ediyor. 

AİHM'in kararlarının siyasi hesaplarla nasıl 

değiştiğine defalarca şahit olduk. Ne var ki 

bu karar ile yargının siyasi iktidarın hiyerarşik 

astından öte bir şey olmadığı bir kez daha 

ortaya konmuştur. AYM kararlarına 

uymaması ile meşhur hakimi bakan 

yardımcısı yapan Bekir Bozdağ mahkeme 

kararlarına saygı açıklaması ile kimseyi 

kandıramayacaktır.  Adil olanın gereği halkın 

mücadelesi ile yerine getirilecek ve tüm 

siyasi yargılamalar tarihin çöplüğünde yerini 

alacaktır”.   

 

➢ 13-14 Temmuz 2022 – Evvel Temmuz 

Festivali Gözaltı Takibi– Hatay Şube 

Kökeni çok eski dönemlere dayanan, başta 

Arap Aleviler olmak üzere toplumun her 

kesiminin kollektif emeği ile hazırlanan ve 12 

Eylül döneminde hedef gösterilerek 

yasaklanan Evvel Temmuz Şenlikleri’nin 

22.’si, Hatay’da Evvel Temmuz Kültür Sanat 

Festivali adı ile yapıldı.  

Tüm baskılara rağmen kadın emeği 

gözetilerek özgürlükçü ve komünal 

değerlerle düzenlenen festival sırasında 13 

Temmuz tarihinde Samandağ’da toplam 24 

kişi İbrahim Kaypakkaya resmi içeren 

posterler gerekçe gösterilerek kolluğun 

ablukasına ve saldırı boyutuna ulaşan 

müdahalesine maruz kaldı.  

Dernek üyesi meslektaşlarımız, kollukça darp 

edilerek terör örgütü propagandası yapmak 

ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlaması 
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ile gözaltına alınan 24 kişinin gözaltı takibini 

yaptı. Kolluk ifadesinin ardından savcılığa 

sevk edilen 24 kişinin tamamı savcılık 

ifadesinin ardından 14 Temmuz tarihinde 

serbest bırakıldı. 

 

➢ 16 Temmuz 2022 – Sansür Yasasına 

Karşı Genel Merkez Yöneticimiz 

tarafından verilen beyan 

Genel Merkez Yöneticimiz Ş. Ceren Uysal 

tarafından kamuoyunda sansür yasa tasarısı 

olarak bilinen "Dezenformasyon Yasa 

Tasarısını" Jinnews’e değerlendirdi. İlgili 

değerlendirmenin tamamı için:  

http://jinnews41.xyz/TUM-

HABERLER/content/view/191776 

 

➢ 18 Temmuz 2022 - Deniz Poyraz 

Dosyasına Katılım - İzmir Şube 

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördüncü 

celsesi görülecek olan Deniz Poyraz davası 

öncesi HDP ve demokratik kitle örgütleri 

tarafından basın açıklamasına katılım 

sağlandı. Gün boyu Deniz Poyraz Davası 

takip edildi. Sosyal Medyadan duruşmanın 

seyrine ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Dava görülürken dışarıdan içeriye girmek 

isteyen bir saldırgan tespit edildi. Adliye 

önündeki kaldırımdan, otomatik silahla yolun 

ortasına gelerek silaha mermi süren 

saldırganın, "Solcular nerede, solcuları 

gösterin. Ben polise sıkmam. Getirin onları 

öldüreceğim" şeklinde sözler sarf edildi. 

Saldırganla ilgili süreç de takip edilecektir. 

 

➢ 18 Temmuz 2022 – ODTÜ’den 

Akademisyen Sibel Bekiroğlu'nun 

Duruşmasına Katılım- Ankara Şube 

Akademisyen Sibel Bekiroğlu'nun ODTÜ'de 

açığa alınmasına gerekçe gösterilen için 

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki 

davanın duruşmasına katıldık. Ayrıca Sibel 

Bekiroğlu’nun avukatlığı da derneğimiz 

tarafından üstlenilmiştir.  

 

 

 

➢ 19 Temmuz 2022 – Genel Merkez 

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile çekilmesinin 

akabinde açılan iptal davalarına ilişkin 

Danıştay tarafından verilen karara karşı 

Genel Merkez tarafından yazılı açıklama 

yapıldı. Açıklamada; “Karar karşısında 

http://jinnews41.xyz/TUM-HABERLER/content/view/191776
http://jinnews41.xyz/TUM-HABERLER/content/view/191776
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öfkeliyiz ancak bir yandan da içimiz rahat, 

zira bugüne kadar söylediğimiz “İstanbul 

Sözleşmesi Yaşatır” sözümüze söz katıyoruz: 

Bizi Biz Yaşatacağız! Kendimizi hayatta 

tutma mücadelemizle birlikte İstanbul 

Sözleşmesi’ni de yaşatacağız” denildi.  

Açıklamanın tam metni için:  

https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1549434

864000172034?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1

YQ 

 

➢ 20 Temmuz 2022 - Kadın ve Toplumsal 

Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu Üyemiz 

Canan Dumrul’un İstanbul 

Sözleşmesinden Çekilme İşlemine Dair 

Basına Beyanı – Ankara Şube 

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 

Komisyon üyemiz Canan Dumrul Danıştay’ın 

İstanbul Sözleşmesinden çekilme işlemine 

karşı açılan davanın reddi kararını 

değerlendirdi:  

“Yargı; Cumhurbaşkanlığının otoritesini, bu 

konudaki kararını ve tavrını denetleme 

hakkını kendinde görmedi.” 

Değerlendirmenin tamamı için:  

https://www.gazetedurum.com.tr/kadin-

cocuk/yargi-denetleme-hakkini-kendinde-

gormedi--7450 

 

 

➢ 20 Temmuz 2022 – Genel Merkez 

Suruç katliamının 7. yılında Genel Merkez 

tarafından bir anma mesajı yayımlandı. 

 

➢ 20 Temmuz 2022 – Ankara Suruç 

Katliamı Eylemleri Gözaltı Takibi- Ankara 

Şube 

Suruç’ta yaşamını yitirenleri anmak 

isteyenlere karşı Kızılay Meydanının 3 farklı 

bölgesinde polis saldırısı gerçekleşti. 45 kişi 

gözaltına alındı. Bu gözaltıların takibini 

gerçekleştirildi. 

 

 

 

https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1549434864000172034?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1549434864000172034?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
https://twitter.com/chdgenelmerkez/status/1549434864000172034?s=20&t=ySt30y6p_3s69Fw0v5B1YQ
https://www.gazetedurum.com.tr/kadin-cocuk/yargi-denetleme-hakkini-kendinde-gormedi--7450
https://www.gazetedurum.com.tr/kadin-cocuk/yargi-denetleme-hakkini-kendinde-gormedi--7450
https://www.gazetedurum.com.tr/kadin-cocuk/yargi-denetleme-hakkini-kendinde-gormedi--7450
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➢ 20 Temmuz 2022 – Suruç Katliamı 

Anması ve Gözaltı Takibi – İstanbul Şube 

20 Temmuz 2015 yılında gerçekleşen Suruç 

Katliamında hayatını kaybeden 33 devrimci 

için her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy’de 

düzenlenen anma etkinliğinde çok ciddi bir 

polis saldırısı yaşandı. Kadıköy’ün birden çok 

noktasında gerçekleşen polis saldırılarında 

toplamda 106 kişi hakkında yakalama yapıldı. 

Tüm gece süren emniyet işlemleri ardından 

16 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 90 

kişi sabah saatlerinde serbest bırakıldı. 16 

kişi de 21 Temmuz tarihinde İstanbul 

Anadolu Adliyesi’ndeki savcılık ve hakimlik 

işlemleri ardından serbest bırakıldı.  

 

➢ 20 Temmuz 2022 - Suruç Anması 

Gözaltılarının Takibi - İzmir Şube 

Suruç’ta yitirdiklerimizi anmak için İzmir’de 

yapılmak istenen anmaya polis saldırısı 

gerçekleşti. Üyemiz Veysi Çetin ters kelepçe 

yapılarak gözaltına alındı. Suruç anmasına 

katılan kişilerin işkenceyle gözaltına 

alınmasına müdahale eden  üyemiz Emrah 

Kanbay da ters kelepçe yapılarak gözaltına 

alındı. Toplamda 20 kişi işkence ile gözaltına 

alındı. Hastane sürecinde gözaltında 

bulunanların kelepçeleri açtırılarak su vs. 

ihtiyaçları karşılandı.  

Üyelerimiz hastane kontrolünden sonra 

serbest bırakıldı. Geri kalanlar ise ifade 

işlemleri için İzmir Güvenlik Şube'ye getirildi. 

İfade işlemlerine katılım sağlandı. Gözaltına 

alınan herkes ifade işlemleri sonrası serbest 

bırakıldı. 

 

➢ 20 Temmuz 2022 - İzmir Aliağa'da 600 

ton Asbest Yüklü Uçak Gemisinin 

Gelmesi İle ilgili Basın Açıklamasına 

Katılım - İzmir Şube 

 

İçinde bulunan 600 ton tehlikeli kimyasal, 

ağır metaller ve asbestten ötürü hiçbir 

ülkenin sökümünü kabul etmediği ölüm 

gemisi Sao Paolo’nun, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın onayıyla İzmir Aliağa’daki gemi 

sökümü tesislerinden Sök Denizcilik’e 

gelerek sökülmesi planlanıyor. Şubemizin de 

katılım gösterdiği basın açıklamasında; İzmir 

halkı ve emekçileri yaşamına ve çevresine 

sahip çıkacağını belirtildi. 

 

➢ 22 Temmuz 2022 – Genel Merkez:  

Diyarbakır Barosu hakkında başlatılan 

incelemenin akabinde Genel Merkez 
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tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada “Bu topraklarda siyasi infazların, 

katliamların kimler tarafından nasıl 

işlendiğini, bu cinayetlerin cezasızlık 

politikası ile nasıl sonuçlandığını iyi bilen, 

failleri ortaya çıkarmak için mücadele eden 

Tahir ELÇİ’nin mirası Diyarbakır Barosu’nun 

yanındayız!" ifadelerine yer verilmiştir.  

 

➢ 25 Temmuz 2022 – AİHM Bünyesinde 

Göçmenlerin Yunanistan’dan Türkiye’ye 

Geri Gönderilmesine Dair Çok Sayıda 

Dosyaya Üçüncü Taraf Görüş Sunuldu -  

Uluslararası Komisyon 

ELDH, AED, ÖHD ve ÇHD'nin AİHM 

karşısında görülen Yunanistan’dan 

göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesine 

ilişkin yargılamada üçüncü taraf görüşü 

sunma talebi kabul edildi. İlgili taraf görüşü 

25.07.2022 tarihinde mahkemeye sunuldu. 

Üçüncü taraf görüşünün tam metni için:  

https://cagdashukukcular.org/genel/aed-

chd-eldh-ve-ohd-tarafindan-yunanistan-

hukumeti-tarafindan-gerceklestirilen-yasa-

disi-geri-gondermeler-hakkindaki-davalar-

icin-aihme-sunulan-turkiyedeki-goc-rejiminin-

keyfiligine-dair-ucuncu/ 

 

 

 

 

➢ 28 Temmuz 2022 – Mersin’de HDP’yi 

hedef alan operasyonun akabinde 

açıklama yapıldı –Mersin Şube 

HDP Mersin İl Eşkaşkanı Bedriye Bükte ile 

HDP’li belediye Meclis üyelerinin gözaltına 

alınması ve muhalefetin yokluğunda 

yapılmak istenen Akdeniz Belediyesi Meclis 

toplantısına dair ÖHDMersin Şubesi ile 

birlikte ortak açıklama yapıldı. Açıklamanın 

tam metni için:  

https://twitter.com/ohdmersin/status/1552

660421441617921?s=20&t=Qr0EpaMCXhTR

Q8IF_hqoxQ 

 

➢ 29 Temmuz 2022 – Direniş ziyareti – 

İzmir Şube  

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı evde 

sağlık ve bakım işçisi 30 kişinin işine 

21.07.2022 günü bir whatsapp mesajı ile son 

verildi. İşverenin “aranızda çürük elmalar var” 

sözüyle işten attığı işçileri direnişlerinin 5. 

günü ziyaret ettik. 

 

 

https://cagdashukukcular.org/genel/aed-chd-eldh-ve-ohd-tarafindan-yunanistan-hukumeti-tarafindan-gerceklestirilen-yasa-disi-geri-gondermeler-hakkindaki-davalar-icin-aihme-sunulan-turkiyedeki-goc-rejiminin-keyfiligine-dair-ucuncu/
https://cagdashukukcular.org/genel/aed-chd-eldh-ve-ohd-tarafindan-yunanistan-hukumeti-tarafindan-gerceklestirilen-yasa-disi-geri-gondermeler-hakkindaki-davalar-icin-aihme-sunulan-turkiyedeki-goc-rejiminin-keyfiligine-dair-ucuncu/
https://cagdashukukcular.org/genel/aed-chd-eldh-ve-ohd-tarafindan-yunanistan-hukumeti-tarafindan-gerceklestirilen-yasa-disi-geri-gondermeler-hakkindaki-davalar-icin-aihme-sunulan-turkiyedeki-goc-rejiminin-keyfiligine-dair-ucuncu/
https://cagdashukukcular.org/genel/aed-chd-eldh-ve-ohd-tarafindan-yunanistan-hukumeti-tarafindan-gerceklestirilen-yasa-disi-geri-gondermeler-hakkindaki-davalar-icin-aihme-sunulan-turkiyedeki-goc-rejiminin-keyfiligine-dair-ucuncu/
https://cagdashukukcular.org/genel/aed-chd-eldh-ve-ohd-tarafindan-yunanistan-hukumeti-tarafindan-gerceklestirilen-yasa-disi-geri-gondermeler-hakkindaki-davalar-icin-aihme-sunulan-turkiyedeki-goc-rejiminin-keyfiligine-dair-ucuncu/
https://cagdashukukcular.org/genel/aed-chd-eldh-ve-ohd-tarafindan-yunanistan-hukumeti-tarafindan-gerceklestirilen-yasa-disi-geri-gondermeler-hakkindaki-davalar-icin-aihme-sunulan-turkiyedeki-goc-rejiminin-keyfiligine-dair-ucuncu/
https://twitter.com/ohdmersin/status/1552660421441617921?s=20&t=Qr0EpaMCXhTRQ8IF_hqoxQ
https://twitter.com/ohdmersin/status/1552660421441617921?s=20&t=Qr0EpaMCXhTRQ8IF_hqoxQ
https://twitter.com/ohdmersin/status/1552660421441617921?s=20&t=Qr0EpaMCXhTRQ8IF_hqoxQ
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➢ 30 Temmuz 2022 – Genel Merkez:  

Dedeoğulları ailesinin katledilişinin 1. yıl 

dönümünde, ırkçı saikle işlenen suçların da 

insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde 

yer aldığını hatırlatan ve yargı organlarını 

cezasızlık pratiğine son vermeye çağıran bir 

ortak açıklama yayımlandı.  

 

 

 

➢ 30 Temmuz 2022 –- Kadın ve Toplumsal 

Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu 

Komisyonumuz ve birçok kadın örgütü 

tarafından Aysel Tuğluk için bir kez daha 

özgürlük çağrısı yapıldı. 

Demans hastalığıyla cezaevinde kalması 

dahi mümkün olmayan Aysel Tuğluk’un, 

kendisine konulan teşhise rağmen ATK 

raporuyla hayatını sürdüremeyeceği 

koşullarda tutulması konusunda aylardır 

birçok kadın örgütü, hak örgütleri tepki 

göstermekte. 30 Temmuz günü, Tuğluk’a 

sağlık koşullarına rağmen zorla savunma 

yaptırılmak istenmesi karşısında bir sosyal 

medya kampanyası örgütlenmesi çağrısı 

yapıldı.  

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 

Komisyonu’nun aktif katıldığı kampanyada 

Tuğluk’un özgürlüğü talep edildi.  

Komisyonumuz açıklamasında şu ifadelere 

yer verdi:  

“Demans hastalığına rağmen 506 gündür 

tahliye edilmeyen, tedavi alamayan Aysel 

Tuğluk'u mahkemede ifade veremeye 

zorlamak işkencedir! Aysel Tuğluk’a 

hastalıkta sağlıkta yaşatılan hak ihlalleri ve 

işkenceye son!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


