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GÖZALTILAR, SORUŞTURMALAR, DAVALAR
Bilal Erdoğan konferansına götürülen liselilere soruştuma
Manisa’da üniversite tanıtım etkinliği denerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu
Bilal Erdoğan’ın konuşma yaptığı konferansa götürülen liseliler, okul yönetimini İzmir
Marşı’yla protesto etti ve salonu terketti. Okul yönetimi öğrenciler hakkında soruşturma
başlattı.
CHP’nin muhtarlar toplantısına soruşturma
CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde
düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılan 50 muhtara soruşturma açıldı.
Diyarbakır’da sekiz yaşındaki çocuğu öldüren gaz fişeğinin ‘kaybolmasına’
takipsizlik
Diyarbakır’da 2006 yılında sekiz yaşındaki Enes Ata adlı çocuğun ölümüne yol açan ve
davanın en önemli delili sayılan gaz fişeğinin adli emanette kaybolmasına ilişkin
soruşturmada, ‘zaman aşımı’ gerekçe gösterilerek sorumlu memur hakkında takipsizlik
kararı verildi.
Beşiktaş’taki ‘Barış-Aşiti Sokağı’yla ilgili inceleme başlatıldı
Beşiktaş’ın Dikilitaş semtindeki ‘Barış Sokağı’nın adının Kürtçe ‘barış’ anlamına gelen
‘Aşiti’ eklenmesiyle, ‘Barış-Aşiti Sokağı’ olarak değiştirilmesiyle ilgili soruşturma
başlatıldı.
‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ İddiasıyla Yargılanan Kişi
Adana Halkevi üyesi Dilara Akgöz hakkında katıldığı bir etkinlikte “Saray Savaş halklar
barış istiyor” ve “Katil Erdoğan hesap verecek” sloganlarını attığı gerekçesiyle
‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla Adana 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
davada verilen 1 yıl 2 ay hapis cezasının Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından
onaylandığı öğrenildi.
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Nesin hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ ‘suç ve suçluyu övmek’ iddialarıyla
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 3. duruşmasına 21 Mart 2017
günü devam edildi. Mahkeme duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için 8 Haziran
2017 saat 11.45’e erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca Ahmet Nesin hakkında savunmasının
alınması için yakalama kararı çıkarttı.
Müzisyen gözaltına alındı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yapılan Nevruz kutlamalarında sahneye çıkan Koma Denge
Amara’nın solisti Abdullah Ayav’ın söylediği şarkılar gerekçe gösterilerek gözaltına
alındı.
Eren Erdem’in yargılandığı dava
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında genel yayın yönetmenliğini yaptığı haber
sitesindeki bir haberde bir emniyet müdürüne hakaret edildiği iddiasıyla Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlandığı ve iddianamenin
Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Emine Ayna Gözaltına Alındı
DBP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna 23 Mart 2017 günü Diyarbakır’da evine yapılan
baskında gözaltına alındı. Ayna Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Gözaltına Alınan Yönetmen
23 Mart 2017 günü yönetmen Veysi Altay’ın Almanya’ya gitmek için geldiği Sabiha
Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve adliyedeki işlemelerinden sonra serbest
bırakıldığı öğrenildi.
Ankara’da Eyleme Polis Müdahalesi
24 Mart 2017 günü Ankara’da Yüksel Caddesi’nde TAYAD üyeleri tarafından hasta
mahpuslarla ilgili yapılmak istenen açıklamaya polisin müdahale ettiği ve müdahale
sonucunda Nuriye Gülmen, Semih Özakça, Acun Karadağ ve Veli Saçılık’ın da aralarında
olduğu 12 kişinin darp edilerek gözaltına alındı.
YAŞAM HAKKI İHLALİ, ŞEHİTLER
Reyhanlı sınır karakolunda bir asker Suriye’den açılan ateşle hayatını kaybetti
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde İkinci Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Bükülmez Hudut
Karakolu’nda bir askeri Suriye tarafından açılan ateş sonucunda bir asker hayatını
kaybetti.
Hakkari’de helikoptere PKK ateşi: Bir asker şehit oldu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında PKK’lıların
helikoptere ateş açması sonucu astsubay başçavuş Gökhan Altınalana şehit oldu.
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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, SANSÜR
Referandum raporu: Televizyonda ‘Evet’in süresi ‘Hayır’ın 10 katı
Demokrasi İçin Birlik İnisiyatifi’nin raporuna göre TRT ve diğer özel televizyon
kanallarında referandum yayınları yapılırken ‘Hayır’ cephesi ve HDP ‘görmezden
gelindi.’ İnisiyatifin internet sitesinden yayınladığı araştırma kapsamında, mart ayında
TRT, Kanal D, CNN Türk, Fox ve Habertürk dahil 17 televizyon kanalı incelendi.
Araştırmada haber, canlı yayın, söyleşi ve konuklu programlarda AKP, MHP, CHP, HDP,
cumhurbaşkanı ve danışmanlarına ayrılan sürelere bakıldı. Buna göre, 1-10 Mart
tarihlerinde haber bültenlerinde cumhurbaşkanlığına 53,5 saat, AKP’ye 83 saat, MHP’ye
14,5 saat, CHP’ye 17 saat ayrılırken, HDP’ye 33 dakika yer verildi. 1-20 Mart
tarihlerindeki canlı yayınlarda cumhurbaşkanlığına 169 saat, AKP’ye 301,5 saat, MHP’ye
15,5 saat, CHP’ye 45,5 saat ayrıldı, HDP’ye hiç yer verilmedi. Diğer deyişle ‘Evet’ 485 saat
canlı yayında anlatılabildi, ‘Hayır’ ise 45,5 saat. Cumhurbaşkanlığı 20, AKP’liler 115,
MHP’liler yedi, CHP’liler 20 kere tartışma programlarına katıldı. HDP’liler hiç
çağırılmadı.
Kanal D’den ‘Hayır’ dediği için işten çıkardığı Değirmenci’ye 30 bin liralık
tazminat davası
Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından Kanal D tarafından işten
çıkarılan haber spikeri İrfan Değirmenci, kanalın ‘saygınlık zedelenmesinden’ ötürü
kendisine 30 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu.
Kemal Kurkut’un öldürülmesine ilişkin yayın yasağı getirildi
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında Kemal Kurkut’un vurulmasına ilişkin yayın
yasağı getirildi. Bağlar ilçesinde 21 Mart’ta on binlerce kişinin katıldığı Nevruz kutlaması
için alana gelen yurttaşlar beş farklı noktada kurulan arama noktalarından geçerek
içeriye alınmıştı. Ajansların geçtiğine göre arama noktasına gelen ve elindeki bıçakla
alana doğru koşan 23 yaşındaki Kemal Kurkut polislerce vurulmuştu, hastanede hayatını
kaybetmişti. Diyarbakır valiliği, ilk açıklamasında Kurkut’un “Çantamda bomba var,
hepinizi öldüreceğim” dediğini, polislere bıçakla saldırıp alana doğru koşmaya başlaması
üzerine ‘canlı bomba ihtimali‘ göz önünde bulundurularak vurulduğunu öne sürmüştü.
Bu gelişmelerin ardından soruşturmayı yürüten Diyarbakır başsavcılığının başvurusu
üzerine sulh ceza hakimliği olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ŞİDDET, TEHDİT
Sinan Oğan’a saldırı
Partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan eski MHP milletvekili Sinan
Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine bir grup ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganıyla
saldırdı.
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Cezaevlerinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan kadın mahkûmların 15 Mart 2017 günü 3
kişilik gruplar olarak 5 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığı öğrenildi. İlk grupta
yer alan mahpuslar Bahar Bilge, Hafize Aymelek ve Rezan Gözen’in açlık grevine
başladıkları gerekçesiyle 15 Mart 2017 günü başka bir cezaevine istekleri ve iradeleri
dışında sevk edildikleri bildirildi.
Ankara’da Kaçırılan Lise Öğrencisi
Dev-Lis üyesi T.Y (17, kadın) isimli öğrencinin Ankara’da kendilerini polis olarak tanıtan
kişiler tarafından kaçırıldığı, Beyaz Doblo tipi bir araca konulan T.Y’nin araçta taciz ve
tehdit edildiği öğrenildi.
Deniz Yücel’e görüş yasağı
Alman die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yüzcel’in Alman yetkililerle görüşmesine
izin verilmediği öğrenildi. Yücel 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmış ve 27 Şubat günü
tutuklanmıştı.
MÜLTECİLER
Kuşadası açıklarında mülteci botu battı: 12 kişi hayatını kaybetti
Kuşadası’nda mültecileri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını
kaybetti. Davutlar mevkiinde gerçekleşen facianın ardından bölgeye çok sayıda
ambulans sevk edildiği belirtilirken, üç kişinin arandığı bildirildi. Botta 22 yolcu ve iki
organizatör yer alıyordu.
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