
Düşün, düşün…         
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni 
(Sayı 46/20, 20 Kasım 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● İçişleri Bakanlığı pandemi ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin devreye         
gireceğini açıkladı. Tedbirler arasında ilk ve orta dereceli eğitim kuruluşlarının          
tamamının dönem sonuna kadar uzaktan eğitim modeline dönmesi de yer aldı.           
Pandemi tablosu giderek ağırlaşırken, uzmanların beklentisi başta İstanbul olmak         
üzere sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesiydi. Açıklanan tedbirlerin virüsün         
yayılma hızını yavaşlatmaya etkisinin sınırlı olduğu düşünülüyor. Sağlık Bakanlığının         
açıkladığı rakamlar ile yerel yönetimler ve meslek örgütlerinin sahip olduğu veriler           
arasındaki fark büyümeye devam ediyor. 

● Maliye ve Hazine Bakanı, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak istifasını sosyal medya           
hesabından açıklasa da, Türkiye medyası istifa saray tarafından kabul edilene kadar           
açıklamayı görmezden geldi. Erdoğan, ekonomi yönetiminde yeni bir dönemin         
başlayacağını ve “acı reçete” yazılacağını müjdeledi! 

● Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit           
etti. Türkiye derin devleti ile birlikte yanyana anılan isim, MHP lideri Bahçeli’nin            
öncesinde başlayan çabaları ile pandemi döneminde cezaevinden tahliye edilmişti. 

● 4 yıldır Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan Abdülhamit Gül, hakimlere seslendi:          
“talimatlara göre değil, dosyaya ve vicdanınıza göre karar verin” dedi ve ekledi;            
“tutuklu yargılama kural değil istisnadır”. 

● Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedefe aldığı “şehirlerarası         
karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı” düzenlemesinin iptaline ilişkin         
kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, “özgürlüklere muğlak sınırlar konulamaz”        
dedi.  

● Ankara Yüksel Caddesi’nde başlayan “İşimizi geri istiyoruz” eylemleri dördüncü         
yılını geride bıraktı. Eylemcilerden 6’sı; 22 Ağustos’tan bu yana “eylemlerine,          
haklarında daha önce verilen adli kontrol kararlarına rağmen yoğun bir şekilde devam            
etmeleri” gerekçesiyle cezaevinde… Davanın ilk duruşması 9 Aralık 2020’de Ankara          
28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa        
Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye hakkında ihlal kararı verilen 15 dosyanın akıbeti           
ile ilgili rapor talep etti. Komitenin, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi           
Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdiği yazıyla bilgi istediği         
dosyalar AİHM’in ihlal kararına rağmen yeniden yargılama yapılmayan ya da zaman           
aşımına uğrayan davalardan oluşuyor... 

 
 

https://www.evrensel.net/haber/419069/ttb-kisitlamalar-yeterli-degil-isciler-kisitlamada-bile-calismaya-devam-ediyor?utm_source=paylas&utm_campaign=twitter_ust&utm_medium=haber
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/sehirlerarasi-karayollarinda-gosteri-yuruyusleri-duzenlenemeyecegini-ongoren-kuralin-iptali/


 
 

Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video 
programımız “COGİTO ERGO SUM” her cuma YouTube kanalımızda, her 

cumartesi saat 22:00’de CanTV’de yayında… 
 

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız… 
 

 
Dr. Serdar Küni’ye yine 4 yıl 2 ay hapis         
cezası 
 
“Doktorluk yaptığı” gerekçesiyle ceza alan     
insan hakları savunucusu Dr. Serdar Küni      
istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası     
yeniden görülen davada yine mahkum edildi.      
TİHV Cizre Referans Merkezi başvuru hekimi      
Dr. Küni, Ekim 2016’da “örgüt üyesi olduğu       
iddia edilen kişileri tedavi ettiği ve örgüt üyesi        
olduğu” iddiasıyla tutuklanmıştı. 6 ay sonra      

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi Küni’nin “örgüte yardım etmek” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay              
hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyesine hükmetmişti. Hükmün Gaziantep Bölge         
Adliye Mahkemesi tarafından bozulması sonrası yeniden görülen davada mahkeme, Dr.          
Küni'yi bu sefer “örgüt üyeliği” suçlamasıyla aynı cezaya çarptırdı.  

 
Kayyım protestolarını takip eden 5 gazeteci      
hakkında açılan dava 
 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım    
atanmasını protesto eylemlerini takip eden 5      
gazeteci hakkında hazırlanan iddianame    
Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından      
kabul edildi. 5’i gazeteci 8 kişi “Kanuna Aykırı        
Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak,     
İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”    

suçlamasıyla yargılanacaklar. 20 Ağustos 2019’daki eylem nedeniyle Mezopotamya Ajansı         
(MA) muhabirleri Ahmet Kanbal ve Mehmet Şah Oruç, Jinnews muhabiri Rojda Aydın,            
gazeteciler Halime Parlak ve Nurcan Yalçın ile birlikte Mehmet Ete, Hamza Ete ve Mehmet              
Selim Şimdi hakkında açılan “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” davası takipsizlikle           
sonuçlanmıştı. 
 
 
 

https://youtu.be/esoY7K_k2W4
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=c2Ldhx8BK-k&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.youtube.com/watch?v=c2Ldhx8BK-k&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


 
Eski Belediye Başkanı’na “Erdoğan’a 
hakaret”ten ceza 
 
2017 yılında CHP’nin ilçe kongresinde yaptığı      
konuşma nedeniyle yargılanıp beraat eden     
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi eski    
Başkanı Ekrem Eşkinat, istinaf mahkemesi     
tarafından verilen bozma kararı sonrası yeniden      
görülen davada “Cumhurbaşkanına hakaret”ten    

11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Eşkinat hakkında Tekirdağ 2. Asliye Ceza             
Mahkemesi’nin verdiği beraat kararı, Erdoğan’ın avukatının itirazı üzerine istinaf mahkemesi          
tarafından bozulmuştu.  

 
Bursa’da 4’ü avukat 11 HDP’linin 
yargılandığı dava 
 
Aralarında avukatlar Ayşe Batumlu, M. Deniz      
Büyük, Levent Pişkin ve Cahit Kırkazak’ın da       
bulunduğu 11 HDP’linin “örgüt üyeliği” ve      
“örgüt propagandası” iddialarıyla yargılandığı    
davanın karar duruşması Bursa 8. Ağır Ceza       
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 4’ü avukat     
11 kişinin tüm suçlamalardan beraatine karar      

verdi. Dosya kapsamında yargılanan bir kişiye "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 550           
TL para cezası verildi. Partililerin WhatsApp görüşmeleri, parti etkinliği için yaptığı bilet            
satışı yazışmaları iddianamede yer alan "deliller" arasındaydı. 

 
İmamoğlu hakkında “Kanal İstanbul” 
soruşturması 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem     
İmamoğlu hakkında İBB’nin Kanal İstanbul’un     
yapımına karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla     
yürüttüğü kampanyanın afişleri gerekçe    
gösterilerek idari soruşturma başlatıldı. İçişleri     
Bakanlığı soruşturma evrakında, “Ya kanal ya      
İstanbul” ve “Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı      

var” sloganlarının yer aldığı afişlerin; Anayasa’nın 104., 123. ve 127. maddelerinde           
düzenlenen “devletin birliği ve bütünlüğü…” ilkelerini ihlal ettiği ileri sürülüyor. 

 
Psikolog Recep Oruç tahliye edildi 
 
Demokratik Toplum Kongresi faaliyetleri    
gerekçe gösterilerek “terör örgütü üyesi olmak”      
suçlamasıyla Temmuz ayında tutuklanan Sağlık     
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)      
Diyarbakır Şubesi (eski) Eş Başkanı Recep Oruç       
tahliye edildi. Psikolog Recep Oruç, 375 sayılı       
KHK ile verilen yetki kapsamında Sağlık      



Bakanı Fahrettin Koca’nın onayı ile kamu görevinden de ihraç edilmişti. 
 
Gazeteci Özgür Boğatekin hakkında açılan     
dava 
 
Gerger Fırat gazetesi Haber Müdürü Özgür      
Boğatekin hakkında 2017 yılında yaptığı     
Facebook paylaşımı gerekçe gösterilerek    
“terörle mücadelede görev almış kişileri hedef      
göstermek” ve “örgüt propagandası”    
suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması     
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde     
görüldü. Tunceli Pülümür Karayolu üzerindeki     

bir kontrol noktasında görevli Jandarma Başçavuş S.Ç’nin, HDP Tunceli Milletvekili Alican           
Önlü ile yaşadığı tartışmanın videosunu paylaştığı için yargılanan gazeteci hakkında          
Tunceli'de açılan başka bir dosyanın bu yargılama ile birleştirilmesine karar verildi. Bir            
sonraki duruşma 22 Aralık'da... 

 
Kemal Kurkut davasında katil zanlısı polise      
beraat 
 
2017 yılında Diyarbakır'da, Newroz    
kutlamasına giderken polis kurşunuyla    
öldürülen üniversite öğrencisi Kemal    
Kurkut’un katil zanlısı polis Y.Ş. hakkında      
“olası kastla öldürme” suçundan açılan dava,      
beraatle sonuçlandı. Tüm ülkenin gözü önünde      
yaşanan ve saniye saniye kayıt altına alınan       

olayla ilgili Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “sanığın suçu işlediğini gösterir ve            
cezalandırılmasına yeter nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde            
edilemediğini” savundu. Dosya cezasızlıkla sonuçlanırken, bu süre zarfında olay anında          
çektiği 8 fotoğraf karesiyle “canlı bomba” olduğu iddiasıyla örtbas edilmeye çalışılan Kurkut            
cinayetine dair gerçeği ortaya çıkaran gazeteci Abdurrahman Gök’ün evine 2 defa baskın            
yapıldı, hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış durumda...  

 
HDP’li iki vekil için fezleke 
 
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Iğdır       
Milletvekili Habip Eksik hakkında “2911 Sayılı      
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna     
muhalefet etmek” suçlamasıyla hazırlanan    
fezlekeler, TBMM başkanlığına gönderildi.    
Milletvekillerinin, HDP’nin “Demokrasi   
Yürüyüşü” etkinliklerinin 17 Haziran tarihli     
Bismil ayağına katılımları soruşturmaya konu     
edildi. 

 
 
 
 



 
Tacizi protesto eden kadınlara soruşturma 
 
Dersim Kadın Platformu üyesi 15 kadın      
hakkında “polise mukavemet” ve “valiliğin     
eylem yasağını ihlal” suçlamasıyla soruşturma     
başlatıldı. 6 Kasım’da bir işyerinde ustabaşının      
kadın çalışanları taciz etmesini protesto etmek      
amacıyla bir araya gelen kadınlar, polis      
tarafından engellenmişti. 
 
Yazar Nezir Çakan tutuklandı 
 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından    
yürütülen Kobani soruşturması kapsamında 12     
Kasım’da Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki    
evinden gözaltına alınarak, Ankara’ya    
götürülen Kürt PEN üyesi ve Kürt      
Edebiyatçılar Derneği yöneticisi yazar Nezir     
Çakan tutuklandı. 
 
vicdaniret.org’a soruşturma  
 
Vicdani Ret Derneği’nin resmi internet sitesi      
vicdaniret.org ve sosyal medya hesaplarında     
yapılan paylaşımlar sebebiyle, dernek üyesi     
vicdani retçi Abdülmelik Yalçın hakkında     
“devletin askeri teşkilatını aşağılama”    
suçlamasıyla soruşturma açıldı.  
 
Hakkari’de eylem yasağı 
 
Hakkari Valiliği, koronavirüs salgını ve     
“muhtemel toplumsal olaylar” gerekçesiyle    
kent genelinde 1 Aralık'a kadar eylem ve       
etkinlik yasağı ilan etti. 5 Haziran 2020'den       
beri arka arkaya ilan edilen bu 12. yasak ile         
toplam 180 gün boyunca kentte toplanma      
özgürlüğü askıya alınmış durumda. 
 
Çevrecilere pandemi cezası 
 
Kazdağları’nda siyanürlü altın arama projesine     
karşı “Su ve Vicdan Nöbeti” tutan çevrecilere,       
pandemi gerekçesiyle toplam 525 bin lira para       
cezası kesildi. Hacizle karşı karşıya kalan      
çevreciler yardım çağrısında bulurken,    
“Kazdağları’ndaki yüzbinlerce ağacı ve    
barındırdığı yaşamı yok edenler yerine bize      
cezalar kestiler” dediler.  



 
 
DTK faaliyetlerine yönelik operasyonda 101     
kişi hakkında gözaltı kararı 
 
Demokratik Toplum Kongresi faaliyetlerine    
yönelik yürütülen soruşturmada; aralarında    
Özgürlükçü Hukukçular Derneği Eş Genel     
Başkanı Av. Bünyamin Şeker, TUHADFED     
yöneticisi Diyar Dilek Özer, TTB eski Merkez       
Konseyi Üyesi Şehmus Gökalp, sendikacılar ve      
HDP’lilerin olduğu çok sayıda kişi farklı      

illerde gözaltına alındı; 101 isim hakkında gözaltı kararı olduğu biliniyor. 
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde   
Yargı Raporu 
Denge ve Denetleme Ağı (DDA), Demokrasi      
Barometresi Raporları dizisinin 12. bülteninde     
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde   
Yargı” başlığını inceledi. Raporda sonuç     
olarak “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine    
geçişle beraber, yargı alanında Türkiye’de     
geçmişte de kırılgan ve sorunlu olan denge ve        
denetleme sistemini daha da geriye götüren      
birçok değişiklik yaşanmıştır” denildi. Rapor,     

2015-2020 dönemine ait “yargı bağımsızlığı, liyakat, yürütme ile ilişkiler” gibi başlıklarda           
ölçümlere dayanıyor. Tamamı için… 
 

 
 
Uğur Güç Davası 
“Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk’e hapis cezası” başlıklı haber           
gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal’a hakaret ile suçlanan Sol           
Haber portalı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İstanbul            
Temsilcisi Uğur Güç’un yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme gazetecinin beraatine hükmetti.  

Oktay Candemir Davası 
Van’da 5 Mayıs 2019’da HDP’nin düzenlediği basın açıklamasına müdahale eden polis tarafından            
gözaltına alınan ve aralarında eylemi takip eden gazeteci Oktay Candemir’in de bulunduğu 5             
kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna muhalefet” suçlamasıyla          
yargılandıkları dava… 
 

Mahkeme: Van 5. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 31 Aralık 2020’de görülecek.  

https://mcusercontent.com/5355e71920e024c640c10b89b/files/05cc8020-b9f6-4ab5-8eb1-2cab04227dc8/Demokrasi_Barometresi_Analiz_Raporu_No_12.pdf?utm_source=Sivil+Toplum+%2B+DDA+%2B+Mecliste+Dan%C4%B1%C5%9Fma+Grubu+%2B+Akademi+%2B+%C4%B0%C5%9F+%C3%87evresi&utm_campaign=848965191a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_22_10_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8ed567aa07-848965191a-176688401


Leyla Güven Davası 
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında “örgüt kurmak ve            
yönetmek”, “örgüt üyesi olmak”, “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak”,            
“kanuna aykırı yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla          
birleştirilen iddianamelerden oluşan dava… 
 

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mütalaasını sunan savcılık Güven hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi,             
Güven'i tanımayan tanık beyanı ile konuşmalarını suç unsuru olarak kabul etti. Davanın bir sonraki              
duruşması 21 Aralık 2020’de görülecek.  

Sevda Çelik Özbingöl Davası 
Mart 2020’de Urfa’da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan avukat Sevda Çelik Özbingöl’ün,           
müvekkilleri ile cezaevlerindeki görüşmelerini suç delili olarak gösterip “örgüt üyeliği ve           
propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava 
 

Mahkeme: Urfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Özbingöl’ün tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 11 Aralık           
2020 tarihine erteledi.  

Diyarbakır Barosu Yöneticilerine Açılan Dava 
Diyarbakır Barosunun 2017 ve 2018 yıllarında yayınladığı 24 Nisan anma açıklamaları           
gerekçesiyle dönemin baro yöneticisi 11 avukat hakkında TCK 301 ve “halkı kin ve düşmanlığa              
tahrik” iddiasıyla açılan dava.... 
 

Mahkeme: Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 17 Şubat 2021’de görülecek.  

Uğur Güç ve Mustafa Kömüş Davası 
Birgün gazetesinde 22 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan “Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge           
Ulusoy başlığı kaldırıldı” başlıklı haber gerekçe gösterilerek "kamu görevlisine görevinden dolayı           
alenen hakaret" ile suçlanan gazeteciler Uğur Koç ve Mustafa Kömüş’ün yargılandıkları dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme gazetecilerin beraatine karar verdi.  

Ali Ergin Demirhan Davası 
Gazeteci Ali Ergin Demirhan hakkında 2018 yılında sendika.org haber sitesinde yayımlanan 8            
haber gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası" suçlamasıyla açılan dava... 
 

Mahkeme: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Gazeteci, duruşma öncesi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Dava           
örgüt propagandası diye açıldı ama Cumhurbaşkanına hakaret olarak devam ediyor” dedi.           
Mahkeme personelinde COVID19 tespit edildiği için duruşma görülmeden ileri bir tarihe ertelendi.  

Faik Bulut Davası 
Gazeteci-yazar Faik Bulut hakkında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesinde yürüttüğü          
faaliyetler gerekçe gösterilerek "örgüt kurmak ve yönetmek" iddiasıyla açılan dava... 
 

Mahkeme: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Bulut duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, mütalaasını açıklayan savcı,          
"örgüt üyeliği" suçu uyarınca ceza talep etti. Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunma yapılması             
için duruşmayı 28 Ocak 2021 tarihine erteledi. 

Eşref Mamedoğlu Davası 
HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Eşref Mamedoğlu hakkında Çınar Belediyesi Meclis üyesi olduğu             
2012-2014 yılları arasında partisinin düzenlediği çalışmalar, yaptığı telefon görüşmeleri ve sosyal           



 
 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 
 

medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak”           
iddialarıyla açılan dava...  
 

Mahkeme: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mamedoğlu toplam 10 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum edildi.  

Hüseyin Sarı Davası 
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan Balıkesir Erdek          
Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sarı’nın yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: Erdek Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Duruşma 23 Şubat 2021 tarihine ertelendi. 

Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban Davası 
Taraf gazetesinde 2013 yılında yayımlanan “MGK haberleri” nedeniyle gazeteciler Mehmet          
Baransu ve Murat Şevki Çoban’ın “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları             
bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçlamasıyla         
yargılandıkları dava… 
 
23 Kasım Pazartesi, İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi 

Temel Demirer Davası 
20 Temmuz 2017’de Kadıköy’de yapılan Suruç Katliamı anmasındaki konuşması nedeniyle “suçu           
ve suçluyu övmek” ile suçlanan yazar Temel Demirer’in yargılandığı dava...  
 
24 Kasım Salı, İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi 

Selman Keleş ve Arif Aslan Davası  
Çektikleri fotoğraflar ve Fırat Haber Ajansı’nda yayımlanan haberleri gerekçe gösterilerek “silahlı           
terör örgütü üyesi olmak” ile suçlanan gazeteciler Selman Keleş ve Arif Aslan’ın yargılandıkları             
dava…  
 
24 Kasım Salı, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi 

Kenan Kırkaya Davası 
Aralarında hakkındaki suçlamaya cezaevindeyken yazmaya başladığı kitap için tuttuğu Kürtçe          
notlar, Nûçe TV’de yayınlanan “Ankara’nın Gündemi” isimli program, ve Dicle Haber Ajansı            
(DİHA) çalışanı olması gerekçe gösterilen Yeni Yaşam gazetesi yazarı gazeteci Kenan Kırkaya’nın            
da olduğu 9 kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı dava…  
 
24 Kasım Salı, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi 

Sibel Hürtaş ve Hayri Demir Davası 
Afrin operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle aralarında gazeteciler Hayri Demir           
ve Sibel Hürtaş’ın da olduğu 12 kişinin “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “terör örgütü                
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları dava… 
 
25 Kasım Çarşamba, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi 

Kibriye Evren Davası 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekim 2018’de KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan JinNews haber ajansı muhabiri           
Kibriye Evren hakkında haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “silahlı terör            
örgütü üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan dava… 
 
26 Kasım Perşembe, Diyarbakır  5. Ağır Ceza Mahkemesi 

‘Çav Bella’ Davası 
İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle           
hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla dava açılan CHP üyesi ve İzmir               
eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in yargılandığı dava… 
 
26 Kasım Perşembe, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi 

Göç İzleme Derneği’ne Açılan Dava 
Göç İzleme Derneği’nin “Türkiye’de Yerinden Edilenlere Yönelik Hak Arama Kılavuzu” ve           
“Sokağa Çıkma Yasakları ve Zorunlu Göç Sürecinde Kadınların Yaşadıkları Hak İhlalleri ve            
Deneyimleri Raporu” başlıklı iki çalışması hakkında açılan dava... 
 
27 Kasım Cuma, Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi 


