
Düşün, düşün…     
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 49/20, 11 Aralık 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi gerçekleşen basın toplantısında,        
Türkiye’nin AB ve ABD ilişkilerini de değerlendirdi. Soru üzerine; “Demirtaş gibi           
teröristlerin varsa sözde hakkını koruyacak değiliz, yargı da buna imkan          
sağlamayacaktır…” dedi. Açıklamanın ayrıntıları için… 

● Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajında,“Ülkemizi hak ve          
özgürlükler alanında 18 yıl öncesine göre çok daha ileri bir noktaya taşıdık” dedi.             
Hak örgütlerine göre ise, Türkiye 2020 yılında insan hakları alanında önceki kötü            
karnelerinden çok daha kötü bir karneye sahip…  Detaylar bültende... 

● Ticaret Bakanlığı, “gelen tüketici şikayetleri üzerine”, tüm LGBTİ+ ürünlerinin hem          
gerçek, hem sanal mağazalarda +18 ibaresi ve uyarısı ile satılmasını zorunluluk haline            
getirdi. Bakanlık aldığı kararla “çocukları koruduğunu” iddia ediyor! 

● AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye ek yaptırım uygulanması konusunda fikir birliği          
sağlandı. Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine katılanların yaptırım listesine        
eklenmesine karar verildi. Yaptırımların kapsamının genişletilmesi ise Mart’ta        
gündeme gelecek. 

● Türkiye ekonomisi yavaşlayıp, istihdam azalırken, işsizlik de azalıyor! TÜİK         
verilerine göre işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak 12,7’ye geriledi!  

● HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partilerinin İstanbul İl Örgütü binasında,          
yasadışı dinleme yapmak için kullanılan dört adet böcek bulunduğunu ve etkisiz hale            
getirildiğini açıkladı. 

● Google 2020 yılında Türkiye’nin arama motoruna en çok yazdığı kelimeleri          
yayınladı. Listenin başında uzaktan eğitime imkan veren “EBA” ve “Dolar kaç lira            
oldu?” yer alırken, ilk onda “Coronavirus, Sağlık Bakanlığı ve ABD Başkanlık           
seçimleri” de yer aldı... 

● Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “çoklu baro düzenlemesi” olarak bilinen 5 bin          
avukattan fazla üyeye sahip şehirlerde en az 2 bin avukat başvurusu ile yeni baro              
kurulmasına imkan sağlayan düzenlemenin iptali başvurusunun reddine ilişkin        
gerekçeli kararını açıkladı. AYM’nin bu kararında, başkan Zühtü Arslan ve 4 üyenin            
karşı oy kullandığı anlaşıldı... 

● “805 Yurttaş”, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası’nda kaleme aldıkları bildiri ile           
huzurlu ve güvenli yaşam hakkı için muhalefetten “sorumluluk üstlenmesini” istedi...  

● Çok sayıda kadın, edebiyatçı erkeklerin tacizlerini ifşa etmeye başladı. Çağdaş Türk           
Edebiyatı’nın önemli isimleri arasında sayılan Hasan Ali Toptaş’ın taciz ettiği          
kadınların açıklamalarıyla başlayan zincir; Hüseyin Kıran, Bora Abdo, Ali Lidar’a          
uzandı... Önde gelen yayınevlerinden İletişim Yayınları Bora Abdo ile, Everest          
Yayınları ise H. Ali Toptaş ile yollarını ayırdıklarını açıkladılar. 

https://t24.com.tr/haber/erdogan-kilicdaroglu-eger-aday-olacaksa-partisi-icin-de-ulkemiz-icin-de-isabetli-olur,919635
https://www.birgun.net/haber/google-acikladi-turkiye-2020-de-en-cok-neleri-aradi-326057
https://www.birgun.net/haber/aym-coklu-baro-kararinin-gerekcesini-acikladi-aym-baskani-ndan-karsi-oy-326064
http://mezopotamyaajansi27.com/tum-haberler/content/view/118311


● Covid-19 pandemi tablosu ağırlaşmaya devam ediyor; aşılama takvimi belirsizliğini         
koruyor. Pandemi ölümleri hafta boyunca Bakanlığın şüpheli tablosusunda 200         
üzerinde seyretti. 

 
 

 
 

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… 
 

 
 

1997'den bu yana her iki yılda bir düzenlenen Düşünce Özgürlüğü için İstanbul 
Buluşmaları'nın 12.si, pandemi nedeniyle internet üzerinden yapılıyor. Ülkeden ve 

dünyadan 43 katılımcı kurum/kişinin katıldığı buluşma 10–13 Aralık 2020 tarihlerinde 4 
bölüm halinde düzenlendi ve her gece saat 21:00'de Youtube kanalımız üzerinden 

yayında… 
 

 
 

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfıyla birlikte ülkede yaşanan ifade 
özgürlüğü ihlallerini aylık olarak düzenlediğimiz video konferanslarla kayıt altına almayı 

sürdürüyoruz. Neler Oluyor? Kasım 2020 raporumuz için tıklayınız...  
 

 
 
 
 

https://youtu.be/vp9pI5FU8sc
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
https://www.youtube.com/watch?v=d7Dh2nXy9WA
https://www.youtube.com/watch?v=-ZKjqEcY9ck&t=783s


 
11 ayda 573 işkence başvurusu... 
 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan       
Hakları Derneği (İHD), 10 Aralık İnsan Hakları       
Günü dolayısıyla ortak bir açıklama yaparak      
Verilerle 2020 Yılında Türkiye’de İnsan     
Hakları İhlalleri Raporunu kamuoyuyla    
paylaştı. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin      
kabul edilişinin 72. yılında, pandeminin de      
arttırdığı siyasal, sosyal, ekonomik, etik vb.      
boyutları olan küresel kriz koşullarında     

olduğumuzu vurgulayan hak örgütlerinin tespitlerinden öne çıkanlar şöyle;  
 

● Anayasa’nın ve evrensel hukukun mutlak olarak yasaklamasına ve insanlığa karşı bir           
suç olma vasfına rağmen, işkence olgusu 2020 yılında da Türkiye’nin en başat insan             
hakları sorunu oldu. İşkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının yeni bir boyut            
ve yoğunluk kazandığı Türkiye’de, 2020 yılının ilk 11 ayında TİHV’ye işkence ve            
diğer kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla toplam 573 kişi başvurdu. 

● OHAL ilanıyla birlikte siyasal iktidarın düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik          
kısıtlamaları, özellikle de basın üzerindeki kaygı verici boyutta artan baskı ve           
kontrolü 2020 yılında da sürdü. TİHV’nin verilerine göre 11 ayda 62 basın çalışanı             
ve 2 yazar gözaltına alındı. 25 basın çalışanı tutuklandı. 253 gazeteci ve basın çalışanı              
haklarında açılan 132 davada yargılanırken, sonuçlanan davalarda 32 gazeteci toplam          
131 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası ve 14 bin 660 TL para cezası ile cezalandırıldı.                 
Ayrıca 41 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu         
düzenleyen TCK’nın 299. maddesine muhalefet gerekçesiyle en az 28 kişi gözaltına           
alındı, 3 kişi tutuklandı. 165 habere, 862 internet sitesine, 10 sosyal medya hesabına             
ve 71 internet içeriğine erişim mahkeme kararlarıyla engellendi. İçişleri Bakanlığı          
verilerine göre 1 Ocak 2020 ile 1 Kasım 2020 tarihleri arasında toplam 29 bin 19               
sosyal medya hesabı hakkında inceleme yapıldı, 12 bin 163 sosyal medya kullanıcısı            
hakkında ise adli işlem başlatıldı. 

● 2020’de de bir önceki yıl gibi toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü açısından kısıtlama             
ve ihlallerin kural, özgürlüklerin kullanımının ise istisna olduğu bir yıl oldu. Valilik            
ve kaymakamlıklar tarafından 35 ilde; en kısası 1 gün, en uzunu ise 30 gün süreyle               
olmak üzere 115 kez tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı. Van’da valilikçe art arda             
alınan eylem ve etkinlik yasaklarının süresi kesintisiz olarak 4. yıla ulaştı. TİHV’nin            
verilerine göre 11 ayda; en az 731 barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale edildi,             
1.929 kişi gözaltına alındı. İHD’nin verilerine göre bu müdahaleler sırasında en az 2             
bin 190 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldı.  

 

Gazeteci Ayşegül Doğan'a 6 yıl 3 ay hapis 
cezası 
 
KHK ile kapatılan İMC TV’nin Program      
Koordinatörü Ayşegül Doğan, gazetecilik    
faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum    
Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı    
görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler     
nedeniyle yargılandığı davada “örgüt üyeliği”     

https://www.ihd.org.tr/kuresel-salgin-ve-olaganustu-hal-kosullarinda-insan-haklarini-savunuyoruz/
https://www.ihd.org.tr/kuresel-salgin-ve-olaganustu-hal-kosullarinda-insan-haklarini-savunuyoruz/


suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca              
gazeteci  hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına da karar verdi. 

 
Yüksel eylemlerine açılan davanın 
duruşması görüldü  
 
OHAL KHK’sıyla ihraç edildikten sonra     
Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri     
istiyoruz” eylemi düzenleyen ve eylemler     
nedeniyle Ağustos ayından beri tutuklu bulunan      
Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt,      
Mehmet Dersulu, Armağan Özbaş ve Mahmut      
Konuk’un ilk duruşması Ankara 28. Ağır Ceza       

Mahkemesi’nde görüldü. Özbaş ve Konuk’un tahliyesine, diğer eylemcilerin tutukluluk         
hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 27 Ocak’a erteledi. 

 
Turist doktor hakkında “Erdoğan’a 
hakaret” davası 
 
4 Kasım’da golf kursuna katılmak için      
Antalya’ya gelen ve havalimanında “sosyal     
mesafeye uyulması için” çevresindekilerle    
tartıştıktan sonra gözaltına alınıp, “halkı kin ve       
düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla    
tutuklanan Almanya vatandaşı Kristian W. B.      
Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde     

görülen duruşmasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 16 ay 20 gün hapis cezasına           
çarptırıldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

 
Gazeteci Ferhat Parlak’ın yargılandığı dava 
 
Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi; sokağa      
çıkma yasakları sırasında yaptığı haberleri,     
röportajları, sosyal medya paylaşımları ve     
yazdığı bir kitap gerekçe gösterilerek “örgüt      
üyeliği” ile suçlanan Silvan Mücadele gazetesi      
Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Parlak     
hakkında açılan davanın reddine karar verdi.      
Dosya kapsamında 15 ay tutuklu kalan ve ilk        

duruşmada tahliye edilen gazeteci, aynı deliller ve aynı suçlamayla daha önce de yargılanıp             
beraat etmişti.  

 
Gazeteci Nurcan Yalçın davası 
 
Rosa Kadın Derneği yönetici ve üyelerine      
yönelik yürütülen soruşturma kapsamında    
gözaltına alınan gazeteci Nurcan Yalçın’ın     
yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza     
Mahkemesi’nde başlandı. “Örgüt üyeliği” ve     
“örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanan    



gazetecinin davası, “gizli tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi”         
gerekçeleriyle, 3 Mart’a ertelendi. 

 
Gazeteci Ruşen Takva ifadeye çağrıldı 
 
Gazeteci Ruşen Takva 21 Haziran 2010 tarihli       
Evrensel gazetesinde yayınlanan “İpekyolu    
Belediyesi’nde mobbing” başlıklı haberi    
nedeniyle ifadeye çağrıldı. Takva, “hakaret ve      
iftira” ile suçlanıyor. Takva ilgili haberinde      
Van’ın İpekyolu Belediyesi’ne ikinci kez     
kayyım atanması sonrası işçilerin ve daire      
yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları “zorunlu     
emeklilik ve mobbing uygulamalarını”    

gündeme taşımıştı. 
 
80 yaşındaki yurttaş Altun’un şikayetiyle     
gözaltına alındı 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin    
Altun’u “4 maaşın toplamı 100 bin liraya       
yakın, yeter sömürdüğünüz” ifadeleriyle    
eleştiren 80 yaşındaki yurttaş, Altun’un şikayeti      
üzerine gözaltına alındı. 
 
Eğitim Sen üyesi 4 öğretmen katıldıkları      
eylemler için ifadeye çağrıldı 
 
Balıkesir Edremit'te Eğitim Sen Üyesi üçü      
kadın dört öğretmen hakkında soruşturma     
açıldı. “Birçok kez KESK - Eğitim Sen       
eylemlerine katılarak terör örgütüne destek     
vermek” suçlaması yöneltilen eğitimciler,    
savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.  
 
Jandarma madencilere basın açıklaması    
yaptırmadı 
 
Aylardır maaş ve tazminatların ödenmesi için      
mücadele eden ve İnsan Hakları Günü'nde      
basın açıklaması yapmak isteyen Ermenekli     
Madenciler, bir kez daha jandarma tarafından      
engellendi. Jandarma, madencileri darp ederek     
alandan uzaklaştırdı. 
 
Haber sitelerine erişim engeli 
 
JinNews haber ajansı ile Gazete Yolculuk      
haber portalı sitelerine Diyarbakır 3. ve      
Antalya 5. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından      



‘millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Böylece           
son 1,5 ayda JinNews 4 kez sansürlenmiş oldu. 

 
Yargıya taşınan yolsuzluklarla ilgili 
haberlere erişim engeli 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem     
İmamoğlu’nun belediye yönetiminde AKP    
döneminde yapılan yolsuzlukları yargıya    
taşımasıyla ilgili 297 habere erişim engeli      
getirildi. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin      
yasak kararı, kamunun 15.4 milyon lira zarara       

uğratıldığı iddiasıyla hakkında suç duyurusu yapılan 23 isimden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı            
Adil Karaismailoğlu'nun talebiyle alındı. 

 
Atlas Global işçilerine ve sağlık çalışanlarına      
polis müdahalesi 
 
İflas eden havayolu taşımacılık şirketi Atlas      
Global’den alacakları için Kadıköy’de direniş     
çadırı kuran işçilere “valilik yasağı” gerekçe      
gösterilerek müdahale edildi. Çok sayıda     
işçinin yanısıra Medyascope TV muhabiri Ufuk      
Kerim ve işçilerle dayanışma için çadırda      
bulunan müzisyen Loodin Girra Özdemir de      
gözaltına alındılar. Ankara'da örgütlü sağlık     

meslek örgütlerinin Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapması da kolluk tarafından          
engellendi. Sağlık çalışanları, salgınla mücadelede yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak         
istediler... 
 
 

 
 

Rıfat Doğan Davası 
Artı Gerçek muhabiri Rıfat Doğan’ın Çorlu’daki tren faciasıyla ilgili açılan davanın 3 Temmuz             
2019 tarihli celsesinde duruşma salonunda fotoğraf çektiği iddiasıyla yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: Tekirdağ Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Gazeteci beraat etti. 

Yetkin Yıldız Davası 
Kapatılan aktifhaber.com Genel Yayın Yönetmeni Yetkin Yıldız’ın Fuat Avni ile ilgili haberler            
nedeniyle İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’ya “hakaret” ve “iftira” iddiasıyla yargılandığı dava            
yeniden görülüyor… 
 

Mahkeme:  İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uydu. Bir sonraki duruşma 31 Mart            
2021 tarihine ertelendi. 



Mazlum Dolan Davası 
Haber takibi için gittiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 79              
gün mahsur kalan ve sonrasında tutuklanan KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA)             
muhabiri  Mazlum Dolan hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan dava… 
 

Mahkeme:  Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Gazeteci hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, Sur’da ilan              
edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaptığı haberler ile ‘devlet aleyhine yayınlar yapılmasını            
sağladığını’ iddia etti. Dolan’ın avukatına mütalaaya karşı beyan için süre veren mahkeme, bir             
sonraki duruşmayı 22 Aralık tarihine bıraktı. 

Taraf Gazetesi Davası 
Ocak 2010 yılında yayımlanan "Egemen Harekat Planı” haberleri nedeniyle Taraf gazetesi eski            
muhabiri Mehmet Baransu ve yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un            
“devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması             
gereken bilgileri açıklamak” suçlamasıyla yargılandıkları dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Hakim izinli olduğu ve avukatlar mazeret sunduğu için dava 4 Mart 2021’e              
ertelendi. 

Gazeteci İdris Yılmaz  Davası 
Gazeteci İdris Yılmaz hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde başlattığı           
Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin 20 Ocak 2018 tarihinde yaptığı bir sosyal medya paylaşımı             
gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla açılan dava... 
 

Mahkeme: Van Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesi  
Duruşma Sonucu:Yılmaz’ın Covid 19 testi pozitif çıktığı için, dava 18 Ocak 2021’e ertelendi. 

‘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… 
 

Mahkeme: İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Özdemir beraat etti.  

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi Davası 
KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde 21 Ekim – 1 Kasım 2016 tarihleri arasında              
yayımlanan haber ve köşe yazıları gerekçe gösterilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde            
yer alan “devleti aşağılamak” suçu kapsamında yargılanan gazeteciler Aziz Oruç ile Ersin Çaksu             
hakkında açılan dava... 
 

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme, Ersin Çaksu hakkındaki yakalamanın infazının beklenmesine ve          
Özgürlükçü Demokrasi’nin dava konusu nüshalarının sonlanan dava dosyasından temin edilmesine          
karar verdi. Sonraki duruşma 16 Mart 2021’de... 

Arif Aslan Davası 
2017 yılında Van’da haber takibi sırasında gözaltına alınan gazeteci Arif Aslan hakkında “örgüt             
üyeliği” iddiasıyla açılan dava…  
 

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: COVID-19 pandemisine yönelik tedbirler kapsamında izleyiciler ve basın          
mensupları salona alınmadı. Savcının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması sebebiyle duruşma          
11 Şubat 2021’e ertelendi.  

ODTÜ Onur Yürüyüşü Davası Davası 

https://twitter.com/hashtag/Ersin%C3%87aksu?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCk%C3%A7%C3%BCDemokrasi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCk%C3%A7%C3%BCDemokrasi?src=hashtag_click


 
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 10 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen 9. ODTÜ            
LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılan 18 öğrenci ve 1 akademisyenin “Toplantı ve Gösteri            
Yürüyüşleri Kanunu’na (2911) muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Duruşma 30 Nisan 2021’e ertelendi.  

Mehmet Çakmakçı Davası  
2017 yılında “Demokratik Toplum Kongresi (DTK)” soruşturması kapsamında gözaltına alınıp          
tutuklanan gazeteci Mehmet Çakmakçı’nın haber kaynakları ile görüşmeleri ve haber takibi           
sırasında çektiği fotoğrafların suç delili olarak gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı           
dava… 
 

Mahkeme: Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Esas hakkında mütalaaya karşı savunma için süre veren mahkeme heyeti, bir             
sonraki duruşmanın 30 Aralık 2020 tarihinde görülmesine karar verdi.  

Sevda Çelik Özbingöl Davası 
Mart 2020’de Urfa’da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan avukat Sevda Çelik Özbingöl’ün           
müvekkilleri ile cezaevlerindeki görüşmelerinin suç delili gösterilerek “örgüt üyeliği” ve          
“propaganda” suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: Urfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: 2014 yılında yargılandığı başka bir dava dosyası ile davası birleştirilen            
Özbingöl’ün adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti,            
duruşmayı 3 Şubat 2021’e erteledi. 

Saliha Aydeniz Davası 
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz hakkında, Demokratik           
Toplum Kongresi’nde (DTK) yürüttüğü faaliyetler gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla          
açılan dava... 
 

Mahkeme: Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan savcı, Aydeniz’in DTK’nin          
yaptığı toplantı ve yürüyüşlere katılmasını ve OHAL KHK’sıyla ihraç edilmesini suçlamasına delil            
olarak sundu; 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, Aydeniz’in milletvekili             
seçilmeden önce üzerine atılı suçu işlediğini gerekçe göstererek, yargılamanın durdurulması          
talebini reddetti. Duruşmayı 26 Mart 2021’e erteledi. 

Rojhat Doğru Davası 
Gelî Kurdistan TV eski kameramanı Rojhat Doğru hakkında sosyal medya paylaşımları, haber            
takibini yaptığı 6 – 8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen Kobanê protestolarına katılması, çeşitli             
tarihlerde yaptığı röportajlar gerekçe gösterilerek “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”,           
“örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla açılan dava… 
 

14 Aralık Pazartesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 

Özgür Gündem Davası 
Gazeteciler Hüseyin Aykol, İnan Kızılkaya, Zana Bilir Kaya ile siyasetçi Hatip Dicle'nin kapatılan             
Özgür Gündem gazetesinde yayımlanan bir dizi haber nedeniyle TCK 301. madde uyarınca            
yargılandıkları dava... 
 

15 Aralık Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

RedHack Davası 



 
 
 

 

RedHack’in yayınladığı Erdoğan’ın Bakan damadı Berat Albayrak’a ait mailleri haber yaptıkları           
için “terör örgütü propagandası yapmak”, “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme            
veya değiştirme”, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma” ve “örgüt            
üyeliği” ile suçlanan gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik, Eray             
Sargın ve Metin Yoksu’nun yargılandığı dava… 
 

15 Aralık Salı, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 

Özgür Gündem NYY Davası 
Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci Can Dündar ile            
gazetenin eski Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın "kamu görevlisine hakaret"ten yargılandıkları           
dava... 
 

15 Aralık Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

İzinsiz mahlaslı Sokak Sanatçısına Açılan Dava 
İzinsiz mahlaslı sokak sanatçısı hakkında, yaptığı çizimler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle            
“Türk bayrağını alenen aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla açılan dava…  
 

17 Aralık Perşembe, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi 

Osman Kavala Davası 
37 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala hakkında “darbeye               
teşebbüs” ve “casusluk” iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması… 
 

18 Aralık Cuma, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi 


