Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 7/19, 15 Şubat 2019)
Geçen hafta neler oldu?
*** Yüksek gıda fiyatları karşısında iktidar çözümü tanzim satışlarda buldu. Belediyeler
sebze-meyve satışına başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre Türkiye üzerinde oynanan
yeni oyun “gıda terörü”; “Oyunu hep beraber bozacağız, bu terörü estirenlere müsaade
etmeyeceğiz” dedi.
*** Seçim çalışmaların Sivas’ta başlatan Erdoğan, gıdadaki fiyat artışları üzerinden yapılan
eleştirilerle hedef saptırıldığını öne sürdü. Afrin Harekatını kastederek "Domates, patlıcan,
sivri biber diyorlar. Düşünün, bir merminin fiyatı nedir?" dedi.
*** Yerel seçimler için 30 büyükşehirde işbirliği yapan Cumhur İttifakı işbirliğini genişletme
kararı aldı.
*** Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Soçi'de düzenlenen Suriye'nin geleceği konulu zirvede
bir araya geldi. Ortak açıklamada Putin ve Ruhani “Fırat’ın doğusu Suriye hükümetine
bırakılmalı" dedi. Türkiye’nin Şam ile koordinasyon olmadan herhangi bir askeri hamlede
bulunması ihtimali zayıfladı. Üç lider de Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
*** 
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi eylemi 100. günü geride bırakırken
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güven’e destek için düzenlenecek yürüyüşleri ve HDP’li
vekilleri hedef aldı; “Sizi yürüten adam değildir” dedi. Ardından da eylemler yasaklandı.
*** Avrupa Konseyi’nin medya özgürlüğü raporunda Avrupa genelinde cezaevindeki 130
gazeteciden 110'unun Türkiye'de olduğu belirtildi, "Türkiye'nin gazeteciler için dünya
çapındaki en büyük hapishane olduğu"değerlendirmesi yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.
*** 
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’deki basın özgürlüğüne ilişkin hazırladığı
raporunda “OHAL sonrası basın özgürlüğünde hiçbir ilerleme yok” dedi. Ayrıntılar için
tıklayınız
.
*** 
Dilek Türker Dündar, -eşi Can Dündar hakkında açılan davalar nedeniyle- kendisine
yurtdışına çıkış izni verilmemesine, çektiği video ile tepki gösterdi, seyahat özgürlüğünün
kısıtlanmasına gerekçe olarak “ülke güvenliği açısından sakıncalı olması” gösterildiğini ifade
etti. Videoyu izlemek için tıklayınız.
*** Susma Platformu, Aralık 2017- Aralık 2018 dönemini kapsayan Türkiye’de Sansür ve
Otosansür Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora erişim için tıklayınız.
*** 
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ankara Valiliği tarafından OHAL koşullarında,
süresiz olarak ilan edilen ve halen yürürlükte olan LGBTİ+ etkinlik yasağının derhal
kaldırılmasını istedi. Konuyla ilgili hazırlanan videoyu izlemek için tıklayınız.
*** Bianet’in hazırladığı rapora göre erkekler, 2018'de en az 255 kadın ile aralarında üç
bebeğin de olduğu en az 20 çocuğu öldürdü, 61 kadına tecavüz etti, 347 kız çocuğuna cinsel
istismarda bulundu. Rapora erişim için tıklayınız.

*** Devlet kurumlarında yaşanan çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiği 2017 denetim
raporlarının açıklanmasının ardından Sayıştay yönetimindeki değişiklikler sürüyor. Yapılan
seçimle daire başkanlıklarına Sayıştay 3. Daire Üyesi Mustafa Atalar ile 4. Daire Üyesi Hasan
Basri Yılmaz getirildi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İçişleri Bakanı 
“Sizi yürüten
adam değildir” 
dedi, polis
HDP’li vekillerin yürüyüşünü
engelledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin
“İmralı’da tecrit son bulsun” talebiyle
Leyla
Güven
ve
cezaevlerindeki
tutukluların sürdürdüğü açlık grevlerine
dikkat
çekmek
amacıyla
önce
İstanbul’dan, ardından da 15 kentten daha Diyarbakır’a yapmayı planladığı yürüyüşlere dair
yaptığı açıklamada “Sizi yürüten adam değildir” dedi.
HDP’li vekillerin İstiklal Caddesi’nde yapacağı yürüyüş öncesinde Taksim Meydanı abluka
altına alındı. Milletvekillerinin Galatasaray Meydanı’na yürümesine polislerce izin
verilmezken, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli “Tecridin fotoğrafı budur” dedi. Basın
açıklamasının ardından milletvekilleri bir süre oturma eylemi yaptı. Bir çok ilde her türlü
eylem ve etkinlik valilikler tarafından “milli güvenlik, kamu düzeni ve genel asayişin
korunması” gerekçesiyle yasaklandı. Güven’in Diyarbakır’daki evinin önünde yapılacak
açıklama ile sonlandırılması planlanan yürüyüş öncesi de kent polis ablukasına alındı. HDP’li
vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi.

Yargılanan “Barış
Akademisyenleri”
Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça
Ortak
Olmayacağız”
bildirisini
imzaladıkları için “örgüt propagandası”
suçlamasıyla
yargılanan
akademisyenlerden 7’si daha İstanbul 32.,
36. ve 37. Ağır Ceza Mahkemelerinde
görülen duruşmalarda ceza aldı. Prof. Dr.
Tahsin Yeşildere, Prof. Dr. Bülent Tanju,
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şiray, Galatasaray Üniversitesi'nden Gülsün Güvenli ile Boğaziçi
Üniversitesi'nden akademisyenler S.Y. ve M.G. 1’er yıl 3’er ay; İstanbul Üniversitesi’nden
Hatice Kurtuluş Aydal ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Cezalarda hükmün açıklanması
geri bırakıldı. Ayrıca yargılamalarda daha önce örneğine rastlanmayan bir karar da verildi.
Güvenli; mahkeme tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını
kaybeden komiser Ahmet Çamur'un ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulunmakla
yükümlü tutuldu.

Böylelikle şu ana kadar mahkemeye çıkan 479 imzacı akademisyenden 103’ü hakkında
hüküm kuruldu. Toplam 139 yıl 10 ay hapse mahkum olan akademisyenlerden 14’ünün
(toplamda 22 yıl 2 ay hapis) cezaları ertelenmedi.

Yargılanan gazeteciler
Son olarak Sputnik’in Kürtçe servisinde
çalışan gazeteci Salih Turan, “örgüt
propagandası” suçlamasıyla tutuklandı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı
haberler nedeniyle tutuklanan gazetecinin
avukatı Newroz Akalan, Turan’ın, bir gece
Metris Cezaevi’nde tutulduktan sonra
Silivri’ye nakledildiğini bildirdi.
“FETÖ”nün medya yapılanmasında yer
aldığı iddiasıyla yargılanıp 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Atilla Taş
denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.Taş, darbe girişiminin ardından
açılan soruşturma kapsamında Eylül 2016’da tutuklanmış, Ekim 2017’de Silivri Cezaevi’nden
tahliye edilmişti. Taş’ın da aralarında yer aldığı 28 medya çalışanının “örgüt üyeliği” ve
“darbe teşebbüsü” suçlamasıyla yargılandığı davada Mart ayında karar çıkmıştı. ‘Örgüte üye
olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan mahkum edilen Taş, istinaf mahkemesi kararının
ardından cezanın kesinleşmesiyle Kasım 2018’de ikinci kez cezaevine girmişti.
Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatları ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarının da
aralarında bulunduğu üçü tutuklu 23 kişinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında gazeteci İsminaz Temel hakkında
tahliye kararı verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci hakkında adli kontrol şartı
ve yurt dışına çıkış yasağı koydu. Duruşma 24 Nisan, saat 10:30’a ertelendi.
Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir
adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi. İstanbul'da 25 Kasım 2017'de Tv10'un
çalışanı Kemal Karagöz’le birlikte gözaltına alınan Demir, 1 Aralık 2017'de tutuklanmıştı. 6
ay sonra Demir hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
kabul edilirken 3 Temmuz 2018 tarihinde görülen ilk duruşmada mahkeme yetkisizlik kararı
vererek dosyayı Mersin Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Mersin’de de yetkisizlik kararı
verilirken dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay kararının ardından Demir’in yargılanmasına 2
Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da devam edilecek.
10 aydır tutuklu bulunan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci, “örgüt üyeliği”
ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye
edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya vatandaşı olan Demirci’ye ’il sınırları
dışına çıkış yasağı’ verilmesine de hükmetti. Bir sonraki duruşma 30 Nisan 2019’da
görülecek.
Gazeteci Çağdaş Kaplan hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt
propagandası” yaptığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede Evrensel gazetesi “terör
örgütü güdümünde yayın yapan” bir medya kuruluşu ilan edilirken, kapatılan Özgür Gündem
gazetesinin yasaklanmasına tepki gösterilmesi “suç” sayıldı.

Nû Jîn belgeseline “örgüt
propagandası”ndan ceza
Kobani’de
IŞİD’e
karşı
verilen
mücadelede yer alan üç kadının yaşamını
anlatan Nû Jîn belgeselinin yönetmeni
Veysi Altay ve filmin Batman’da Yılmaz
Güney Sinema Salonu’nda gösterilmesini
sağlayan sinemanın eski müdürü Dicle
Anter “terör örgütü propagandası”
suçlamasıyla mahkum edildi. Altay’ı 2 yıl
6 ay, Anter’i 2 yıl 1 ay hapis cezasına
çarptıran Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iki isim hakkında yurtdışına çıkış yasağı
uygulanmasına da karar verdi. Davanın iddianamesinde, belgeselin afişinde YPJ savaşçısının
ve YPG bayrağının bulunması “suç unsuru” olarak tanımlanmıştı.

Sanatçı Ferhat Tunç
hakkında 20 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,
sanatçı Ferhat Tunç hakkında “örgüt
üyeliği” ve
“örgüt propagandası”
suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası
talebiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır
5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen
iddianamede Tunç’un Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katılması ve
Afrin’e yönelik askeri operasyona tepki amaçlı sosyal medya hesaplarından yaptığı
paylaşımlar suçlama konusu yapıldı.

HDP’li vekiller İmam Taşçıer
ve Alican Önlü’ye hapis
cezası
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam
Taşçıer ve Tunceli Milletvekili Alican
Önlü, haklarında ayrı ayrı açılan
davalarda, toplamda 5 yıl 4 ay hapse
mahkum edildi. Sur ilçesinde sokağı
çıkma yasağını ilan edilmesiyle kurulan
polis barikatı önünde biriken kalabalık arasında bulunması nedeniyle Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan Taşçıer “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”
ve “2911 sayılı kanuna muhalefet etmek”ten 3 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Çatışmada
yaralanan bir PKK üyesinin “ambulansa taşınarak hastaneye götürülmesinde etkin rol
oynadığı” ve öldürülen bir PKK’linin cenazesine katıldığı iddiasıyla Tunceli 1. Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılanan Önlü ise “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay
hapse çarptırıldı.

Sosyal medya paylaşımlarına
“örgüt propagandası”ndan
ceza
Barış bildirisi imzacısı akademisyen ve
avukat Hanifi Barış sosyal medya
paylaşımları nedeniyle 1 yıl 8 ay hapse
mahkum edildi. “Örgüt propagandası”
suçlamasıyla verilen cezada hükmün
açıklanmasını geri bırakıldı. Dosya
kapsamında yaklaşık iki ay tutuklu kalan
akademisyen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Temyiz dilekçesi yazan
avukata “Erdoğan'a
hakaret”ten dava
Yolsuzluk
operasyonları döneminde
başbakanlık
görevindeki
Erdoğan’ı
“Hırsız var” yazılı pankartla protesto
eden iki kişinin avukatına dava açıldı.
Avukat Özgür Urfa, protestoculara “kamu
görevlisine hakaret” suçundan verilen
para cezasını temyiz etmişti. Özgür Urfa hakkında “Erdoğan’a hakaret”ten dava açıldı.
Temyiz dilekçesinde “Erdoğan’ın yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkan ses kayıtlarında
milyonlarca TL’yi nasıl sıfırladığı, kirli para ilişkileri ve yolsuzluk ilişkileri içerisinde olduğu
ortaya çıkmıştır. Eylemlerde kullanılan dövizlerin, içerisinde hırsızlık temasının olması
hayatın olağan akışına uygun ve anlık tepkisel reflekstir” diyen Urfa, Adalet Bakanlığı Hukuk
İşleri Genel Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanacak.

Adana Valiliği’nden Kürt
Tiyatro Günleri’ne yasak
HDP Adana İl Örgütü tarafından organize
edilen Kürt Tiyatro Günleri, Valilik
tarafından kamu güvenliğini tehdit ettiği
gerekçesiyle yasaklandı. 10-13 Şubat
tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan
etkinlikte Amed Şehir Tiyatrosu’nun
“Tartuffe”, Teatra Jiyana Nu’nun “Tene
Ez” ve Tiyatro Mencel’in “Kozik” adlı
oyunları oynanacaktı.

Konuya ilişkin Adana, İstanbul, Diyarbakır ve Van’da eş zamanlı basın açıklamaları
düzenlenirken Amed Şehir Tiyatrosu’ndaki yapılan açıklamada “Moliere’in, Brecht’in
oyunları Kürtçe oynanınca daha mı tehlikeli oluyor? Yoksa etkinliği HDP düzenlediği için mi
yasaklanıyor?” dendi.

Rektörlükten sanata sansür
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yaptığı
reprodüksiyon eserlerin Akit Gazetesinde
yayımlanan "Sanat adı altında rezalet"
başlıklı haberle hedef alınmasının
ardından çizimler rektörlük tarafından
"teşhircilik, çocuk ve kadın bedeninin
sergilenmesi"gerekçesiyle kaldırıldı.

TİHEK cinsel kimliğin
ayrımcılık gerekçesi
olmadığını savundu
Ankara Cinnah Otel’e alınmayan iki trans
kadınla ilgili Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) yapılan
başvuru “Cinsel kimlik ayrımcılık temeli
sayılmıyor” gerekçesi ile reddedildi.
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma
Derneği’nin yaşananların “eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı” kapsamında bir suç
oluşturduğunu belirterek yaptığı başvuruda TİHEK ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi
ve siyasi görüş ve cinsiyet gibi temellerin ayrımcılık oluşturduğunu, cinsiyet kimliğine dayalı
ayrımcılığın bu kapsam içerisine girmediğini öne sürdü.

Adında Kürdistan geçen
partilere kapatma davası
Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcılığı
Kürdistan Komünist Partisi (KKP) ve
Kürdistan Özgürlük Partisi (Partîya
Azadîya Kurdistanê / PAK) hakkında
kapatma davası açtı.
Yerel seçimlerde HDP ile ittifak
yapacağını duyuran Kürdistan Komünist
Partisi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) olan adını 11 Kasım 2018’de yapılan üçüncü
Genel Kongre’de değiştirmişti. Başsavcılık partinin tüzük ve programının, Anayasa’nın 3,
68/4 ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 78, 79/a, 80, 81, 82, 83 ve 96. maddelerine aykırı

bölümler içerdiğini öne sürdü. 11 Aralık 2014'te kurulan Kürdistan Özgürlük Partisi’ne ise
Başsavcılık tarafından ismindeki Kürdistan ibaresini kaldırması için Mart 2015'te uyarı yazısı
gönderilmişti.
Kürdistan adını alan ilk parti olan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisine (TKDP) 28 Nisan
2014'te izin verilmiş ancak daha sonra ismindeki “Kürdistan" ibaresinin kaldırması için uyarı
yazısı gönderilmişti. TKDP'nin kapatılması davası Ekim 2017 yılında başlamıştı.

● Bitlis Belediyesi Basın Birimi’nde çalıştığı dönemde, haber takibini yaptığı basın
açıklamaları ve yürüyüşlere katılmak, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda
bulunmak ve aleyhindeki tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek 17 Temmuz 2017
tarihinde tutuklanarak hakkında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla 25 yıla kadar hapsi istenen tutuklu gazeteci Uğur Yılmaz’ın yargılandığı
davanın üçüncü duruşması Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yılmaz bu
duruşmada da tahliye edilmezken bir sonraki duruşma 7 Mayıs’a ertelendi.
● Kayyum atanan Gün Matbaacılık sahibi Kasım Zengin’in de aralarında bulunduğu
dokuzu tutuklu 21 matbaa çalışanın yargılandığı davanın 4. duruşması İstanbul 26.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Uğur
Selman Kelekçiler, Musa Kaya, Mehmet Emin Sümeli ve Cemal Tunç’un tahliyesine
karar verdi. Böylece tutuklu sanık sayısı 5'e düşmüş oldu. Bir sonraki duruşma 11
Mart’ta görülecek.
● Kobani’de IŞİD’e karşı verilen mücadelede yer alan üç kadının yaşamını anlatan Nû
Jîn belgeselinin yönetmeni Veysi Altay ve filmin Batman’da Yılmaz Güney Sinema
Salonu’nda gösterilmesini sağlayan Dicle Anter hakkında, “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamasıyla Batman Savcılığı tarafından açılan davanın 6. duruşması
görüldü. Mahkeme heyeti, Veysi Altay'a “örgüt propagandası” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay,
Dicle Anter’e ise aynı suçlamayla 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken Altay ve Anter
hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.
● Afrin’e düzenlenen “Zeytin Dalı Harekatı” sırasında yaptığı savaş karşıtı paylaşımlar
nedeniyle yazar ve insan hakları savunucusu Nurcan Baysal hakkında “halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçunu işlediği iddiasıyla açılan davanın üçüncü
duruşması Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava mahkeme
hakiminin mazeretli olması nedeniyle 18 Nisan’a ertelendi.
● Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci’nin
“terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı
davanın duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti
Demirci’nin İstanbul il sınırları dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi.
Tutuklu yargılanan diğer 4 kişinin ise tutukluluğuna devam kararı verildi. Bir sonraki
duruşma 30 Nisan 2019 saat 13:30'da görülecek.
● Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Temel ve muhabiri Havva Cuştan’ın da
aralarında bulunduğu üçü tutuklu 23 kişinin, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Mahkeme, Temel’in adli kontrol hükümleri ve yurt dışına çıkış yasağıyla
tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu yargılanan diğer iki sanığın ise tutukluluklarına
devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma 24 Nisan saat 13:30’a ertelendi.

● Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerin duruşmaları bu hafta da devam etti.
İstanbul 32., 36. ve 37. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda altı
akademisyen daha 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilirken bir akademisyene de 1
yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Ayrıca Galatasaray Üniversitesi'nden Gülsün Güvenli verilen hapis cezasının yanı sıra
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahlı saldırı sonucu öldürülen komiser Ahmet
Çamur'un ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutuldu.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Ali Sönmez Kayar ile birlikte 9 kişinin “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davanın üçüncü duruşması 19 Şubat Salı
günü İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların ‘terör örgütü
üyeliği ve yöneticiliği’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması 19-20 Şubat
tarihlerinde saat 10:00’da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Silivri Ceza İnfaz
Kampüsü) görülecek.
● Evrensel gazetesi eski sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı'nın gazetenin Paradise
Papers haberleri nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla yargılandığı dava 19
Şubat Salı günü 10:50’de Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Cumhuriyet gazetesi eski finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker’e, 2017 yılının
Kasım ayında gazete yayınlanmış olan “Paradise Papers” haberi dolayısıyla Enerji
Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve iş insanı Ahmet Çalık’ın şikayeti
üzerine açılan davaya 21 Şubat Perşembe günü İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edilecek.
● Perihan Mağden ve İnan Ketenciler’in, “Survivor adasının Tayyip modeli Semih
Öztürk” yazısından ötürü “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla İstanbul 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın duruşması 21 Şubat Perşembe günü
görülecek.
● KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları İshak Yasul, Hicran
Urun, Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu ve İhsan Yaşar’ın tutuklu; Davut Uçar,
Ersı̇n Çaksu, Fırat Benlı̇, Günay Aksoy, Mizgin Fendik, Önder Elaldı, Pınar Tarlak,
Ramazan Sola ve Yılmaz Yıldız’ın ise tutuksuz olarak yargılandığı davanın duruşması
21 Şubat Perşembe günü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Grup Yorum sanatçılarından Seher Adıgüzel'in yargılandığı davanın duruşması 21
Şubat Perşembe günü saat 09:00’da İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
● Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerin duruşmaları bu hafta da farklı
mahkemelerde görülmeye devam edilecek.

