Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 12/19, 22 Mart 2019)
Geçen hafta neler oldu?
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen saldırıyı seçim malzemesi
olarak kullandı. Mitinglerde saldırının görüntülerini gösteren Erdoğan’ın Çanakkale
Savaşı’nın yıldönümünde şiddet içeren sözler sarf etmesi iki ülke arasındaki gerilimi
yükseltti.
*** 
“Ezanı ıslıkladılar” çarpıtmasının ardından Erdoğan bu hafta da Yeni Zelanda'daki
saldırıyı hatırlatıp, HDP'lileri “dinsiz” ve “ateist” olarak nitelendirdi, “cami kurşunlamak”la
suçladı.
*** Erdoğan’ın, Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyacakları yönündeki
açıklamasına tepki göstermesi sonrası TL ve Borsa değer kaybetti.
*** AB-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı 4 yıl aradan sonra yapıldı. Açıklamada Avrupa
Birliği Konseyi’nin insan hakları ihlallerinden büyük kaygı duyduğu ancak Ankara ile
diyaloğu sürdürmekten yana olduğu vurgulandı.
*** İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran ile PKK'ye karşı ortak operasyon yapıldığını
açıkladı. Ancak Tahran’dan yalanlama geldi.
*** Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi
nedeniyle ceza alan akademisyenlerin sayısı 156’ya çıktı.
*** Selahattin Demirtaş’a Seher kitabına verilen “Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü”nü
teslim etmek üzere Türkiye’ye gelen Michel Laurent ve Sylvie Jan, ülkeye alınmadı.
*** 
“ÇHD Davası”nda yargılanan 18 avukata toplamda 159 yıl hapis cezası verildi.
*** Devlet televizyonu TRT Mart ayının ilk 15 gününde AKP ve MHP lehine 55 saatten fazla
yayın yaptı. CHP ile İYİ Parti’ye ise 8 saat 24 dakika lehte, 7 saat 23 dakika aleyhte yer verdi.
HDP’nin lehine hiç yayın yapılmazken, aleyhine ayrılan süre 1 saat 38 dakikayı buldu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yargılanan “Barış
akademisyenleri”
“Örgüt
propagandası”
suçlamasıyla
mahkum edilen “Bu Suça Ortak
Olmayacağız” bildirisi imzacısı bilim
insanlarının sayısı 156’ya çıktı. Bu hafta
görülen duruşmalarda 2 yıl 6 ay hapse
mahkum edilen Sabancı Üniversitesi'nden
Doç. Dr. Nevin Zeynep Yelçe’nin cezası
ertelenmedi. Konuyla ilgili Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin paylaştığı verilere
https://goo.gl/KGktHaadresinden erişebilirsiniz.

ÇHD’li 18 avukata toplam
159 yıl 1 ay 30 gün hapis
OHAL KHK’sıyla kapatılan Çağdaş
Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 6’sı
tutuklu 20 avukatın “örgüt yöneticiliği” ve
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı
dava sonuçlandı. Sanıkların
esas
hakkındaki
savunmalarını
almadan
hükmünü açıklayan İstanbul 37. Ağır
Ceza Mahkemesi 18 avukata 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları
verdi. Detaylar için tıklayınız.

Ahmet Altan'a
“Cumhurbaşkan’ına
hakaret”ten para cezası
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi 8
Mayıs 2016'da yayımlanan "Yeni
Ergenekon" başlıklı yazısı nedeniyle
yargılanan gazeteci-yazar Ahmet Altan’ı
“Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapse mahkum etti, cezayı 7 bin TL adli para
cezasına çevirdi.

Yazar Perihan Mağden’e
“Cumhurbaşkanı’na
hakaret”ten ceza
Yazar Perihan Mağden, 2016 yılının
Nisan
ayında
Nokta
dergisinde
yayımlanan
bir
yazısı
nedeniyle
“Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla 7 bin
TL adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mağden’le birlikte yargılanan T24 yazı
işleri eski müdürü İnan Ketenciler hakkında ise beraat kararı verildi.

“Paradise Papers” haberleri
nedeniyle yargılanan gazeteci
Çağrı Sarı beraat etti
“Paradise Papers” haberleri nedeniyle
hakkında dava açılan Evrensel gazetesinin
eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı
Sarı beraat etti. Gazeteci, Malta’daki
off-shore şirketleriyle ilgili belgeleri

haberleştirdiği için “hakaret ve iftira” suçlamasıyla Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılanıyordu.

Sivil toplum çalışanı Demirci
hakkında “Erdoğan’a
hakaret”ten dava açıldı
Alman Friedrich Naumann Vakfı proje
yöneticisi Aret Demirci hakkında
“Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla dava
açıldı. İlk duruşması İstanbul 59. Asliye
Ceza Mahkemesinde görülen dava
kapsamında Demirci seçim döneminde
muhalefet partilerini görmezden gelip, AKP mitingine odaklanan medyayı eleştirdiği sosyal
medya paylaşımı nedeniyle suçlanıyor. Bir sonraki duruşma 8 Ekim 2019 tarihinde görülecek.

“Devlete karşı gazetecilikle”
suçlanan Esra Solin Dal
beraat etti
“Örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan
Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solin
Dal ilk duruşmada beraat etti. Diyarbakır
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davanın idianamesinde gazetecinin haber
kaynaklarıyla görüşmesi ve yaptığı
röportajlar “örgüt faaliyeti” ve “devlet karşıtı gazetecilik” olarak tanımlanarak 15 yıla kadar
hapsi isteniyordu.

“Sözcü savcısı” haberi
nedeniyle Cumhuriyet
muhabirine soruşturma
Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar
hakkında, “Sözcü savcısı sabıkalı çıktı”
başlıklı
haberi
nedeniyle
“kamu
görevlisini terör örgütlerine hedef
gösterdiği”
iddiasıyla
soruşturma
başlatıldı.

HDP Milletvekili Ayşe
Sürücü’ye 1 yıl 8 ay 15 gün
hapis cezası
Halfeti
Belediyesi
Sara
Kadın
Merkezi’nin etkinliğine katıldığı için
yargılanan HDP Urfa Milletvekili Ayşe
Sürücü “2911 sayılı Kanununa muhalefet
etmek”ten 1 yıl 8 ay 15 gün hapse
mahkum edildi.

HDP Eş Genel Başkanı
hakkında açılan soruşturma
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
hakkında, Tunceli’de partisinin aday
tanıtım toplantısında yaptığı konuşma
nedeniyle
“örgüt
propagandası”
suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

ÖDP İl Başkanı hakkında
açılan dava
ÖDP Artvin İl Başkanı Sercan Dede
hakkında, hayatını 12 Eylül darbesinden
sonra Almanya’da sürgünde geçiren ve 30
Ağustos 2017’de yaşamını yitiren İsrail
Meydan’ın cenaze töreninde yaptığı
konuşma nedeniyle dava açıldı. İlk
duruşması 4 Nisan’da Artvin Ağır Ceza
Mahkemesi’nde
görülecek
davanın
iddianamesine konuşmada anılan isimlerin 1980 döneminde “terör örgütü mensubu olduğu”
savunuldu ve Dede, “terör örgütü propagandası yapmak ve suçluyu övmek” ile suçlandı.

HDP’nin “Kayyum Raporu”
hakkında toplatma kararı
Siirt Sulh Ceza Hakimliği, HDP’nin
kayyum atanan belediyelerin faaliyetlerini
içeren raporu hakkında toplatma kararı
verdi. 84 sayfadan oluşan raporla ilgili
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla

soruşturma başlatıldı. Kayyum atanan belediyelerin hukuksuz uygulamalarının derlendiği
rapora erişim için tıklayınız.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademisyen-yazar Fikret Başkaya “Asıl Terör Devlet Terörüdür” başlıklı yazısı nedeniyle
geçtiğimiz Perşembe günü mahkemeye çıktı. Yazarın "örgüt propagandası" ile suçlandığı
iddianamede savcılık düşüncelerin olmasa bile bu düşüncelerin yayılmasının
engellenebileceğini savunmakta. Yani savcılığa göre biyolojik bir eylem olarak insan
düşünceleri konusunda "özgür", yeter ki bunları "ifade etmesin ve yaymasın"(!)...
Her gün yeni örnekleriyle karşı karşıya kaldığımız benzeri yargı icraatlarını "hukuk" önünde
yargılamaya devam ediyoruz. Başkaya hakkında yürütülen yargı sürecindeki hukuksuzluk ve
kanunsuzluklara ait hükme ve gerekçeli karara http://www.dusun-think.net adresinden
erişebilirsiniz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● Afrin operasyonları sonrası üniversitede lokum dağıtılmasına karşı "İşgalin, katliamın
lokumu olmaz" pankartı açtıkları için "terör örgütü propagandası" suçlaması ile
yargılanan 22 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin üçüncü duruşması 32. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 16 Temmuz 2019 saat 10:00’a
ertelendi.
● Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın
açıklamasında AKP eski Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği gerekçesi ile
hakkında açılan davanın bu hafta görülen duruşmasına katılmayan Müjdat Gezen için
zorla getirilme kararı çıkarıldı.
● Gazeteci Ahmet Altan’ın 8 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan bir yazısı nedeniyle
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Altan’a “Cumhurbaşkanı’na
hakaret”ten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza, 7.000 TL adli para cezasına
çevrildi.
● Afrin paylaşımları nedeniyle “zincirleme örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanan
gazeteci Ahmet Kanbal’ın üçüncü duruşması İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Mahkeme heyeti, Kanbal’ın TCK 301’den yargılanmasına devam
edilebilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin istemek üzere bir ara karar verdi.
● Paradise Papers Belgeleri'ni haberleştirdiği için hakkında "hakaret ve iftira"
suçlamasıyla dava açılan Evrensel gazetesinin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı
Sarı'nın altıncı duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çağrı
Sarı hakkında "üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından" beraat kararı verildi.
● Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli
bildirisini imzaladığı için hakkında dava açılan Baskın Oran'ın ilk duruşmasında
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mahkeme yetkisizlik kararı verdi ve Oran’ın dosyasının Ankara’daki ilgili mahkemeye
iade edilmesine hükmetti.
Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın'ın “örgüt üyesi olmadan örgüte yardım ve
yataklık suçundan” 4 yıl 2 ay, “örgüt propagandası” suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak
üzere toplam 7.5 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği kararın istinaf davası Erzurum
Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti Taşkın’ın avukatlarının ek
savunma süresi talebini kabul ederek, davayı 15 Mayıs 2019 tarihine erteledi.
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında Erdoğan’ın bizzat şikayetçi olduğu sosyal medya
paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkan’ına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın
üçüncü duruşması Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tunç’un
aynı suçlamayla yargılandığı bir diğer dosya ile birleşme kararına yönelik dosyanın
mahkemeden istenmesine karar verilirken, bir sonraki duruşma 31 Mayıs 2019 tarihine
ertelendi.
Türkiye’nin, Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği “Zeytin Dalı” harekatı sırasında, Türk
Tabipleri Birliği’nin (TTB) yaptığı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı
açıklaması nedeniyle Merkez Konsey üyelerinin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve
“örgüt propagandası” iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 3 Mayıs 2019
tarihine ertelendi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün, “2911 sayılı
gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek” iddiasıyla yargılandığı davanın
duruşması, Urfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sürücü'ye 1 yıl 8 ay 15 gün
hapis cezası veren mahkeme heyeti cezayı ertelemezken, istinaf yolunu açık bıraktı.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği ve
Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların “terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği”
suçlamalarıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 37. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada; Avukat Selçuk Kozağaçlı 11 yıl 3 ay, Aytaç Ünsal,
Engin Gökoğlu ve Süleyman Gökten 10 yıl, Barkın Timtik 18 yıl 9 ay, Emru Timtik
ve Özgür Yılmaz 13 yıl 6 ay, Behiç Aşçı ve Şükrüye Erden 12 yıl, Naciye Demir ve
Aycan Çiçek 9 yıl, Ezgi Çakır 8 yıl, Zehra Özdemir ve Ahmet Mandacı 3 yıl 1 ay
hapse mahkum edildi. Avukatların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
3. Havalimanı inşaatındaki ağır çalışma koşullarını ve iş cinayetlerini protesto ettikleri
için 2.5 ay tutuklu kalan işçiler ve sendikacılar, Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmış ve 31'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk
duruşmasında işçilerden 30'u hakkında adli kontrol şartı ile tahliye kararı verilmişti.
Geçtiğimiz hafta görülen ikinci duruşmada mahkeme, sanıklar hakkındaki imza
karşılığı adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar verdi. Bir
sonraki duruşma 26 Haziran 2019 tarihine ertelendi.
1992 yılında öldürülen gazeteci Musa Anter davasının 20. duruşması Ankara 6. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bazı bilgilerin dosyaya kazandırılması için
müzekkereler yazılmasını hüküm altına alan mahkeme, duruşmada Hüseyin Oğuz'un
beyanında bahsettiği Berdan Akdağ'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek, davayı
ileri bir tarihe erteledi.
Sivil toplum çalışanı Aret Demirci’nin sosyal medya paylaşımlarından dolayı
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul
59. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Bir sonraki duruşma 8 Ekim 2019 tarihine
ertelendi.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş-Direktörü avukat Veysel Ok’un
devletin yargı organlarını aşağıladığı iddiasıyla 301’den yargılandığı ve yaklaşık iki
yıldır süren davanın görevsizlik sebebiyle yeniden tevzi edilmesinin ardından ilk
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duruşma İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Bir sonraki duruşma 20
Haziran 2019 tarihine ertelendi.
Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı Başkanı ve kurucusu, yazar Fikret Başkaya
hakkında “Asıl Terör Devlet Terörüdür” başlıklı yazısı nedeniyle dava açıldı. Özgür
Üniversite’nin internet sitesinde 7 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan yazı nedeniyle
“örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara 21. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Bir sonraki duruşma 10 Eylül 2019 saat 09:30’da görülecek.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın da aralarında
bulunduğu 11 hak savunucusunun “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütüne üye
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın
yedinci duruşması İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki
duruşma 16 Temmuz 2019 tarihinde görülecek.
Gazeteci Salih Turan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı
davanın ilk duruşması İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme
heyeti, gazeteci Turan’a 15 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanması geriye
bırakıldı. Turan tahliye edildi.
Yazar Temel Demirer'in 20 Temmuz 2015'te Işid saldırısı sonrası Suruç'ta hayatını
kaybedenleri anmak üzere 20 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen programda yaptığı
konuşması nedeniyle "suç ve suçluyu övme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk
duruşması İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme
Demirer’in üzerindeki yurtdışı yasağını kaldırılarak, bir sonraki duruşmayı 9 Temmuz
2019 tarihine erteledi.
Perihan Mağden ve İnan Ketenciler’in, Mağden’in “Survivor adasının Tayyip modeli
Semih Öztürk” başlıklı yazısından ötürü “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılandıkları dava İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Verilen kararda
Ketenciler beraat ederken Mağden’e 7 bin TL para cezası verildi.
Kapatılan Taraf gazetesinin yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun, “Balyoz
Planı” davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin
yargılanmalarına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın
görülmesine önümüzdeki Pazartesi günü devam edilecek.
Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan akademisyenlerin
duruşmaları bu hafta da devam etti. İstanbul 14., 27., 30. ve 36. Ağır Ceza
Mahkemelerinde görülen davalarda 7 akademisyene daha 1 yıl 3 ay hapis cezası
verilirken hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmalarda ise bir akademisyene 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu hafta
toplam 8 akademisyen daha hapis cezasına çarptırılmış oldu.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Evrensel muhabiri Cansu Pişkin hakkında “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef
göstermek” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması 25 Mart Pazartesi günü saat
16:30’da İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
● 2017 yılının Eylül ayında, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait sosyal tesislerin fotoğrafını
çektiği iddiasıyla gözaltına alınan foto muhabiri Çağdaş Erdoğan’ın “örgüt üyeliği” ve
“örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması 26
Mart Salı günü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabirleri ve yöneticileri Ömer Çelik, Çağdaş Kaplan,
Hamza Gündüz, Selman Çiçek, Vahap Taş, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı’nın
"terörle mücadelede çalışanları hedef göstermek" ve "terör propagandası yapmak"
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suçlarıyla yargılandığı dava 26 Mart Salı günü saat 10:50’de Diyarbakır 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
Selahattin Demirtaş'ın HDP Eş Genel Başkanlığı döneminde gittiği Rusya ziyaretinin
ardından yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret
etmekle suçlandığı davanın duruşması 27 Mart Çarşamba günü Bakırköy
Adliyesi'ndeki 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Afrin’e gerçekleştirilen operasyonlar sırasında lokum dağıtan bir grubu protesto etmek
isteyen öğrencilerin tutuklanmasının ardından arkadaşlarının tutuklanmasını protesto
etmek isteyen yedi öğrenci hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'na göre “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara
Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, Kamu Görevlisine Hakaret, Basit Tehdit”
gerekçeleriyle açılan davanın ikinci duruşması 27 Mart Çarşamba günü İstanbul 48.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayip ile birlikte
dört kişinin “terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla
tutuklu yargılandığı davanın dördüncü duruşması 27 Mart Çarşamba günü İstanbul 23.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Evrensel Gazetesi Dersim muhabiri Kemal Özer’in “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı davanın yedinci duruşması 27 Mart Çarşamba günü Tunceli 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.
Gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir'in Afrin operasyonuyla ilgili haber ve sosyal
medya paylaşımları nedeniyle yargılandıkları davanın dördüncü duruşması 27 Mart
Çarşamba günü Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın
yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Kaya ve gazetenin yazı işleri müdürü İnan
Kızılkaya ile Hatip Dicle’nin “hükümeti, yargı organlarını veya emniyet teşkilatını
alenen aşağılama” ve “Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet
Meclisini alenen aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması 28 Mart
Perşembe günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına
katıldıkları için "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanan Faruk Eren, Ertuğrul
Mavioğlu, İhsan Çaralan, Fehim Işık, Öncü Akgül, Celalettin Can, Hüseyin Akyol,
Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dilşah Karakaya ve Yüksel Oğuz’un duruşması 28 Mart
Perşembe günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Cumhuriyet gazetesi eski ekonomi editörü Pelin Ünker’e, 2017 yılının Kasım ayında
gazete yayınlanmış olan “Paradise Papers” haberi dolayısıyla Enerji Bakanı Berat
Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve işadamı Ahmet Çalık’ın şikayeti üzerine açılan
davanın duruşması 28 Mart Perşembe günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.
Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan Barış
Akademisyenleri’nin davalarına önümüzdeki hafta da Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi’nde ve İstanbul dışında yaşayan akademisyenlerin dosyalarının bulundukları
iller ile birlikte Türkiye’de farklı mahkemelerde devam edilecek.

