
Düşün, düşün…  
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 3/21, 22 Ocak 2021) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Ülkü Ocakları'nın Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, Selçuk Özdağ'a saldırı          
soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etti. Şanlı'nın Savcı Alparslan Tufan'ın         
fotoğrafını da eklediği tweetinde; “Savcı Tufan’a bizim öncelikli tavsiyemiz hukuka          
riayet etmesi, devamında da elaleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı suda          
kulaç atmamasıdır” dedi. Bu mesaja bir çok kentteki Ülkü Ocakları yöneticisinden           
destek mesajı geldi. Aynı gün içerisinde Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu, Afşin           
Hatipoğlu’nu hedef alan saldırıların faillerinin MHP’ye bağlı gençlik yapılanması         
Ülkü Ocakları ile ilişkileri olduğu ortaya çıktı. Özdağ saldırısında yer alan           
şüphelilerden yalnızca ikisi tutuklandı. 

● Özdağ ve gazetecilere yönelik saldırılar karşısında Erdoğan sessizliğini korurken,         
İçişleri Bakanı Soylu saldırıları “tepki” diyerek mazur gördü! MHP lideri Bahçeli,           
Karar gazetesi yazarları Taha Akyol, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır’ı yeni hedef olarak             
gösterdi. Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, gazeteci Ayşenur Aslan’a         
yönelik “teröristlerin anası” ve “bunak” hakaretleriyle hedef listesini güncelledi! 

● Gazeteci Hrant Dink’in katledilişinin üzerinden 14 yıl geçti. “Dink Cinayeti Davası”           
devletin bütün birimlerinin cinayeti bildiğini gösterdi ancak 14 yıllık adalet          
mücadelesinde hâlâ sonuç yok! Dink’in 14 yıl önce vurulduğu, o dönem Agos            
gazetesinin bulunduğu Sebat Apartmanı önündeki anmada konuşan Rakel Dink,         
“Hrant’ı FETÖ öldürdü demek, ben yapmadım elim yaptı demektir. Hrant’ı          
Ergenekon öldürmüş demek, ben yapmadım ayağım yaptı demektir” dedi.  

● Türkiye Sağlık Bakanlığı “aşılama kılavuzu” yayınladı. İlk grupta yer alan sağlık           
çalışanlarının aşılanmalarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Öncelikli risk        
grubuna dahil olmayan çok sayıda ünlü ve “devlet adamı” siyasetçinin aşılandıkları ve            
fotoğraflarla ilan ettikleri paylaşımları “aşı kayırmacılığı” tepkilerini arttırıyor.        
Türkiye halen 3 milyon doz Sinovac aşısı dışında yeni parti aşı temin edebilmiş             
değil… 

● Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör        
atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Öğrencilerin eylemlerinin yanı        
sıra akademisyenler de her gün Rektörlük binasına sırtlarını dönüyor. Öte yandan           
50’yi aşkın ülkeden binlerce akademisyenden de destek açıklaması geldi. 

● Aralarında Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu HDP'li siyasetçiler hakkında        
hazırlanan ‘Kobani iddianamesi’nde çözüm süreci dönemindeki faaliyetlerin 'suç'        
olarak kabul edildiği ortaya çıktı. O dönem çözüm süreci faaliyetlerini güvence altına            
alan 6551 sayılı yasanın hiçe sayıldığını söyleyen avukatlar, "Cumhurbaşkanı Recep          
Tayyip Erdoğan 'gizli sanık’” dedi.  

● 2016’daki darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’yle        
görevinden uzaklaştırılan Başbakanlık Raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’ten 29        
Aralık günü Ankara Maltepe’deki ofisinden çıktığından beri haber alınamıyor. 90’lı          



yıllarda gündemden hiç düşmeyen ‘zorla kaybetme vakalarında” 15 Temmuz Darbe          
Girişimi’nden sonra yeniden artış yaşanmakta. 2016-2020 yılları arasında kendisinden         
haber alınmayan kişilerden 24’ü daha sonra ‘bulundu.’ Bu kişilerin ‘kayıp oldukları           
dönemde’ yoğun işkence gördükleri belirlendi.  

● Muhalefet partilerince geçen yıl TBMM'ye verilen 662 kanun teklifinden hiçbiri          
gündeme alınmadı. AKP'nin verdiği 62 yasa teklifinden ise 22'si kanunlaştı, 40'ı da            
Genel Kurul ve Komisyon gündeminde bulunuyor.  

● Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2020'ye kadar 300            
bin kişi Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM bu başvurulardan sadece 14 bin           
765'ini esastan inceledi, yüzde 95’inde hak ihlali buldu. Yüksek mahkeme bu           
dönemde 14 bin 273 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verdi. İhlal              
kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında ilk sırayı yüzde 63,3 ile adil            
yargılanma hakkı aldı. İfade özgürlüğü ihlali kararları yüzde 4,2 ile üçüncü sırada. 

● Geçen yıl 6 yeni cezaevinin inşasına başlayan hükümet, bu yıl da 2 yeni cezaevi daha               
yapmak için harekete geçti. Ülke genelindeki 42 farklı ilde yapımı devam eden            
cezaevlerine 2020 yılı sonu itibarıyla 4 milyar 449 milyon lira para aktarıldı. Bu yıl              
yapımı devam eden cezaevlerine 2.2 milyar lira ödenek verildi. 

 
 

  
 
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, 23 Ocak 1995 tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik 

Mahkemesi avlusunda yola çıkmıştı. Her seferinde “gelecek yıl yazacak hiçbir şey 
bulamayız, böyle bir işe de, girişime de gerek kalmaz” temennisiyle bitirdiğimiz 26 yılı 

ardımızda bırakırken her yıl olduğu gibi yine derlediğimiz verilerle ülkenin ifade 
özgürlüğü resmini sunmaya ve tarihe not düşmeye çalıştık.  

 

Düşünceye Özgürlük 2020 raporumuzu internet sitemizde,  
2020 video almanağımızı ise Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız 
“COGİTO ERGO SUM” her cuma YouTube kanalımızda, her Cumartesi 22:00’de 

CanTV’de yayında... 
 

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız… 

https://www.dusun-think.net/yillik-yayinlar/dusunceye-ozgurluk-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=wc4YaPb9Dbs
https://www.youtube.com/watch?v=I_QXRXsniK0&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=HhORXW5vQXg&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

sürdürüyoruz. “Neler Oluyor? Aralık 2020” raporumuz için tıklayınız...  
 

 
 
Sosyal medya ağlarına reklam yasağı  
 
1 Ekim’de yürürlüğe giren sosyal medyaya      
sansür düzenlemesi kapsamında temsilci    
atamayan ve daha önce 40’ar milyon TL para        
cezasına çarptırılan sosyal medya ağlarına,     
şimdi de reklam cezası geldi. Twitter,      
Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya      
ağlarının Türkiye'den reklam alması    
durduruldu. Bir sonraki adım, bant daraltma      
olacak. Facebook ve Instagram, reklam     

yasağının devreye girmesine bir gün kala Türkiye'de temsilci bulundurma kararı aldı. Erişim            
engellerine her gün yenilerinin eklendiği Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul eden şirketler           
aracılığıyla sansür daha da artacak. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan Uluslararası Af             
Örgütü ve Article 19 “muhalefeti susturacak olan bu aşırı sert yeni yasaya boyun eğen              
şirketler, ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermek için hangi somut adımları atacaklarını           
açıklamak zorundalar” dedi.  

 
Free Web Turkey Raporu: “Haberin sonu:      
Türkiye’de internet sansürü” 
 
Free Web Turkey Platformu, “Haberin sonu:      
Türkiye’de internet sansürü” başlıklı raporunu     
yayımladı. Kasım 2019 - Ekim 2020 arasında       
derlenen verilere göre; en az 1.910 URL, alan        
adı ve sosyal medya paylaşımına ve bazıları       
birden fazla olmak üzere toplam 26 haber       

sitesine erişim engeli getirildi. Erişime engelleme kararlarının %65’i haberlere yönelikti.          
Sansürlenen haberlerin yüzde 42’sinin doğrudan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı          
Erdoğan, ailesi, partinin belediye başkanları veya yöneticileriyle ilgili olduğu tespit edildi.           
Bu dönemde pandemi ile ilgili haberler içeren 56 URL’ye erişim engeli getirildiği belirtilen             
rapor, ayrıca karar mercilerinin iktidara yakın haberlerin yanı sıra kadın ve çocuklara yönelik             
suçların faillerini korumaya yönelik olarak haberlere erişim engeli getirme eğilimini de           
ortaya koyuyor. Raporun tamamı için tıklayınız.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Avvax8b8jCw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Avvax8b8jCw&feature=emb_title
https://www.freewebturkey.com/wp-content/uploads/2021/01/haberin-sonu.pdf
https://www.freewebturkey.com/wp-content/uploads/2021/01/haberin-sonu.pdf


 
 

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil 
hakkında açılan dava 
 
Sözcü gazetesinde 4 Temmuz 2020 tarihinde      
yayımlanan yazısında iktidarın “çoklu baro”     
düzenlemesine itiraz eden baro başkanlarının     
Meclis'e alınmamasını eleştirerek, TBMM’de    
kayıtlara geçen hırsızlık ve yolsuzluklarla ilgili      
haberleri köşesine taşıyan Yılmaz Özdil     
hakkında TCK 301. madde kapsamında     

iddianame hazırlandı; “TBMM’yi aşağıladığı” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi ile          
“seçme-seçilme hakkından mahrum bırakılması” istendi.   

 
Gazeteci Fatih Gönül’ün 20 yıla kadar hapsi 
istendi 
 
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan     
Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) eski çalışanı      
tutuklu gazeteci Fatih Gönül hakkında “örgüt      
üyeliği” ve “örgüt propagandası”    
suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Ankara    
25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.      
İddianamede; gazetecinin katıldığı halı saha     
maçı, Kürtçe kitap ve gazeteler suç delilleri       

arasında sayıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen gazetecinin ilk duruşması 16 Şubat’ta… 
 
Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı 
 
2017 yılındaki bir sosyal medya paylaşımı      
nedeniyle “suçu ve suçluyu övmek”     
suçlamasıyla yargılanan gazeteci Cengiz    
Çandar hakkında İstanbul 30. Asliye Ceza      
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada    
yakalama kararı çıkarıldı.  
 
AİHM’den Atilla Taş kararı 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sosyal     
medya paylaşımları ve köşe yazıları nedeniyle      
14 ay tutuklu kalan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis            
cezasına çarptırılan Atilla Taş'ın başvurusunda     
Türkiye’yi özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade       
özgürlüğü ihlalinden mahkum etti.  
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy4jMn2S4LI


 
 
İstinaf, Gezi davasındaki beraat kararlarını 
bozdu 
 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza      
Dairesi, 16 kişinin “Türkiye Cumhuriyeti     
hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”    
suçlamasıyla yargılandığı ‘Gezi Davası’nda    
verilen beraat kararlarını bozdu.İstanbul 30.     
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Şubat 2020'de      
görülen karar duruşmasında aralarında Osman     

Kavala’nın da olduğu 9 hak savunucusu hakkında beraat kararı verilmiş, yurtdışında bulunan            
aralarında gazeteci Can Dündar’in da olduğu 7 kişinin dosyalarının ayrılmasına          
hükmedilmişti.  

 
Ankara'da sağlıkçılara polis müdahalesi 
 
Ankara Şehir Hastanesi'nde yedi meslek     
örgütüne bağlı sağlık çalışanlarının özlük     
haklarını talep etmek için düzenledikleri alkışlı      
protestoya polis müdahale etti. Ankara Tabip      
Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Yönetim       
Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, Sağlık ve       
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)     
Ankara Şube Eş Başkanları ve Dev      
Sağlık-İş'lilerin de olduğu çok sayıda kişi      

gözaltına alındı. 
 
Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto    
eden kadınlara açılan dava 
 
Katledilen Pınar Gültekin için İzmir’de     
düzenlenen eylemde gözaltına alınan 12 kadın      
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri      
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”   
suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması     
İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.      
Kadınlar duruşmada polis tarafından darp     

edildiklerini ve cinsiyetçi küfürlere maruz kaldıklarını belirterek, "Kadına şiddete karşı          
yapmış olduğumuz eylem, kadına şiddetle son buldu" dedi. Davanın ikinci duruşması 28            
Nisan’da görülecek. 

 
ESP'ye yönelik operasyonda gözaltına    
alınan 47 kişiden 5'i tutuklandı 
 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üye ve      
yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına    
alınıp tutuklama istemi ile mahkemeye     



çıkarılan 20 kişiden ESP İstanbul İl Eş Başkanı Ezgi Bahçeci, HDP PM üyesi Sıtkı Güngör,               
ESP yöneticisi Kerim Altınmakas, Limter-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Deniz Bakır ve           
Gülşah Polat tutuklandı. ETHA Haber Ajansı muhabiri Pınar Gayıp, ESP Eş Genel Başkanı             
Avukat Özlem Gümüştaş, SKM MYK üyesi Satiye Ok, Alev Özkiraz ve Ceren Çoban             
hakkında ev hapsi kararı verildi. 

 
Hülya Oruç’a sosyal medya paylaşımları     
nedeniyle açılan dava 
 
Aralık 2019’da tutuklanıp, geçtiğimiz Kasım     
ayında tahliye edilen gazeteci Aziz Oruç’un eşi       
Hülya Oruç hakkında, pandemi sürecinde     
cezaevlerindeki ihmallere dair sosyal medya     
paylaşımları sebebiyle “halkı kin ve     
düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla     
açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 5.       

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İkinci duruşma 3 Şubat’ta... 
 
ODTÜ 8 öğrenci asistanının işine son verdi 
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi asistan     
kadrosunda görev yapan 8 lisansüstü     
öğrencisinin işine “bütçe kesintisi”    
gerekçesiyle son verdi. CHP Milletvekili     
Levent Gök, “öğrencilerin işlerine son     
verilmeden önce, Boğaziçi Üniversitesi ile     
dayanışma eylemine katılmaları sebebiyle sert     
şekilde uyarıldıklarını” açıkladı. 
 
Gazeteci Bulut’a ilk duruşmada hapis cezası 
 
2011 yılında yaşamını yitiren Mazlum     
Erenci’nin anmasına katılan gazeteci Zeynel     
Abidin Bulut hakkında açılan davanın ilk      
duruşması, Diyarbakır 4. Ağır Ceza     
Mahkemesi’nde görüldü. Yöneticisi olduğu    
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin 29 Haziran      
2020’de Erenci’nin Diyarbakır Yeniköy    
Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlediği    
anmada, katılımcıları saygı duruşuna davet     

etmesi nedeniyle “örgüt propagandası yapmak”la suçlanan Bulut, 10 ay hapse mahkum           
edildi.  

 
HDP’nin 15 ilçe binasına eş zamanlı baskın 
 
HDP’nin cezaevlerindeki açlık grevlerine    
dikkat çekmek amacıyla pankartlar astığı     
İstanbul’daki 15 ilçe örgütüne polis eş zamanlı       
baskın düzenledi. Savcılık talimatı ile yapılan      
baskınlarda bazı ilçe eş başkanları gözaltına      



alınırken; il parti binalarına asılan “Açlık grevlerine ses ver” ve “Tecridin kaldırılması, hak             
ihlallerinin son bulması, hasta tutsakların serbest bırakılması, çıplak aramanın son bulması           
için açlık grevinde olan tutsakların talepleri kabul edilsin” yazılı pankartlara el konuldu. 

 
Van ve Hakkari’de yasaklar yine uzatıldı 
 
Van’da bin 519 gündür kesintisiz süren eylem       
yasağı, Valilik tarafından “toplum sağlığı ve      
kamu düzeni” gerekçe gösterilerek yine     
uzatıldı.. Öte yandan Hakkari’deki kesintisiz     
sürdürülen eylem yasağı da Valilik tarafından      
15 gün daha uzatıldı. 
 
‘Berkin Elvan Davası’na Berkin’le ilgili     
“terörist” tweeti’ni beğenen hakim atandı 
 
Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz      
fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan’ın faili polis      
Fatih Dalgalı’nın yargılandığı davada, Berkin’e     
“terörist” denen bir tweet’i beğenmiş Galip      
Mehmet Perk hakim olarak atandı.  
 
AYM'den Enis Berberoğlu hakkında ikinci 
ihlal kararı 
 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu;    
milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu    
hakkında yüksek mahkemenin daha önce     
verdiği ihlal kararının yerel mahkemelerce     
yerine getirilmemesi üzerine yapılan ikinci     
başvuruda, bir kez daha ihlal kararı verdi. Oy        
birliği ile alınan kararda, "seçilme ve siyasi       
faaliyette bulunma hakkı" ile “kişi hürriyeti ve       

güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmedildi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için          
karar örneği, daha önceki AYM kararına uymayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne            
gönderildi.  

 
AYM’den ihlal kararı 
 
Anayasa Mahkemesi, Kemer eski Belediye     
Başkanı Mustafa Gül hakkındaki “rüşvet ve      
irtikap” davalarına gönderme yaptığı    
paylaşımları ardından yerel mahkemenin suçlu     
bulduğu Kemer Gözcü gazetesi köşe yazarı      
Osman Palçık’ın düşünce ve ifade     
özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.    
Mahkeme kararında “paylaşım; kamuoyu    

tarafından tanınan bir siyasetçiye yönelik olduğu için, kabul edilebilir eleştiri sınırları           
sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında daha geniştir” dedi. 



 
Yayınlama Özgürlüğü Raporu Ekim    
2019-Kasım 2020 
 
Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995     
yılından bu yana her yıl verilen Düşünce ve        
İfade Özgürlüğü Ödülleri bu yıl düzenlenen      
online törenle sahiplerini buldu. Bu yıl      
Yayınevi kategorisinde Mikado Yayınları,    
yazar kategorisinde Buket Uzuner ödüle layık      
görülürken, Kitabevi Emek Ödülü ise 23 yıldır       

Tarsus’ta hizmet veren Antik Sahaf’a verildi. Tören de Ekim 2019- Kasım 2020 döneminde             
yayıncılara yönelik soruşturma ve davalar, kitap yasaklama kararları ve sansür dahil olmak            
üzere engellere dair verilerin derlendiği Yayınlama Özgürlüğü Raporu da sunuldu. Rapora           
göre 1 yıllık dönemde 56 kitaba sulh ceza hakimlikleri tarafından “dağıtım ve satış” yasağı              
getirildi. 1 kitap henüz yayımlanmadan mahkeme kararıyla sansürlendi. 1 kitap kamuoyu           
hassasiyeti ve sosyal medyadan gösterilen tepkiler sonucu yayınevi tarafından yayından          
kaldırdı. 1 matbaa yetkilisine “kitap basmaktan” 10 ay hapis cezası verildi. 1 yayınevi             
sahibine örgüt propagandası içeren kitap basmak ve yayımlanmaktan 2 yıl, 1 ay hapis cezası              
verildi. 1 yayınevi sahibine “dini değerleri alenen aşağılayan” bir kitabı yayımlamak           
suçlamasıyla dava açıldı. 2 yayınevi sahibine “müstehcen” yayınları yayımlamaktan dava          
açıldı. 2 çevirmen hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açıldı. 6 yazara kitapları           
nedeniyle dava açıldı ve yargılanmaları sürüyor. 1 yazara “müstehcenlik” nedeniyle 5 ay            
hapis cezası verildi. 4’ü yetişkinlere yönelik olmak üzere 13 kitap “muzır neşriyat” ilan             
edildi.  Raporun tam metni için tıklayınız. 
 

 
 

İdris Yılmaz Davası 
Gazeteci İdris Yılmaz hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde başlattığı           
Zeytin Dalı operasyonuna 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: Gazeteci beraat etti. 

Hakan Aygün Davası 
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “halkın             
bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” ile suçlanan gazeteci Hakan Aygün’ün            
yargılandığı dava… 
 
 

Mahkeme: Bodrum (Muğla) 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 9 Mart’ta... 

Mehmet Şahin Davası 
Kürtçe yayın yapan Xwebûn gazetesi yazarı ve Kürt dilbilimci Mehmet Şahin hakkında            
Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yürüttüğü iddia edilen faaliyetleri gerekçe gösterilerek,          
“örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan dava... 

http://turkyaybir.org.tr/wp-content/files_mf/1611163134yayinlama_ozgurlugu_raporu_2020_web.pdf


 
Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme; iddianamede suç delili olarak öne sürülen konuşmaların Şahin’e ait            
olup olmadığının tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine ve Şahin’den ses kaydı             
örneği alınmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 27 Mayıs tarihinde görülecek. 

Erk Acarer Davası 
Birgün gazetesinde Ekim 2016’da yayımlanan “Herkese var, Berkin’e yok” yazısı nedeniyle           
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan gazeteci Erk Acarer’in yargılandığı dava... 
 
 

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Tarafların mazeret bildirmesi üzerine, bir sonraki duruşma ileri bir tarihe            
ertelendi. 

Cem Şimşek Davası 
Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek hakkında “Alman karikatüristler            
Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan          
dava... 
 
 

Mahkeme: Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia          
makamına gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 15 Nisan’da görülecek. 

Hatice Şahin Davası 
Diyarbakır’da 9 Ekim 2018’de yapılan operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeni Yaşam            
gazetesi muhabiri Hatice Şahin hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan dava... 
 
 

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır  Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme; dosyadaki gizli tanığın dinlenmesine karar vererek, 24 Mart’a gün            
verdi. 

Hazal Ocak & Alev Şahin Davası 
Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alev Şahin ve muhabir Hazal Ocak’a karşı, 6              
Ekim 2019 tarihinde yayımlanan “Boğaz manzaralı lüks müştemilat” başlıklı haber gerekçe           
gösterilerek, “itibarının zedelenmesi” suçlamasıyla Mehmet Cengiz tarafından açılan dava... 
 
 

Mahkeme: Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Karar duruşması 26 Ocak’ta görülecek. 

Gazete Dağıtımcıları Davası 
Azadiya Welat ve Özgürlükçü Demokrasi gazetelerinin dağıtımcıları Mikail Tunç Demir ve Ferhat            
Duman’ın bu gazetelerde 2018’de yayımlanan haberler nedeniyle “örgüte yardım” ve “örgüt           
propagandası” iddiasıyla yargılandıkları dava… 
 
Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Sonraki duruşma 29 Nisan’da görülecek. 

Sedef Özdemir Davası 
Tutuklu yakınlarının, açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla, 23 Nisan 2019 tarihinde Batman M             
Tipi Kapalı Cezaevi önünde yapmak istediği basın açıklamasına müdahele eden polislerce gözaltına            
alınan ve aralarında eylemi takip eden Jiyanhaber muhabiri Sedef Özdemir ve 24 kişi hakkında              
“kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma” suçlamasıyla açılan dava… 
 
Mahkeme: Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 4 Mayıs’ta görülecek.  



 
 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 
 

JİTEM Ana Davası 
JİTEM ana davası ile birleştirilen Musa Anter davasının 27. duruşması... 
 
Mahkeme: Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Dosyanın zaman aşımına uğramasına 18 aylık gibi bir süreç kaldığına dikkati             
çeken Anter Ailesi'nin avukatı Selim Okçuoğlu, “Adalet Bakanlığı mahkeme ile işbirliği           
yapmamaktadır” dedi. Dava 7 Nisan’a ertelendi. 

Sonya Bayık Davası 
12 Haziran 2019 tarihinde Hasankeyf’in sular altında bırakılmasına karşı yapılmak istenilen basın            
açıklamasında gözaltına alınan aralarında eylemi takip eden JiyanHaber Yazı İşleri Müdürü Sonya            
Bayık’ın da olduğu 35 kişinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet”           
suçlamasıyla  yargılandığı dava… 
 
Mahkeme: Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi  
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 27 Mayıs‘ta görülecek. 

İdris Yayla Davası  
2016 yılında kayyım operasyonlarına karşı Batman’da yapılan basın açıklaması nedeniyle          
aralarında eylemi takip eden JiyanHaber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla’nın da bulunduğu 28 kişinin             
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava…  
 
Mahkeme: Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi  
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 2 Nisan‘da görülecek. 

Durket Süren Davası 
Gazeteci Durket Süren’in “örgüte bilerek isteyerek yardım” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla           
yargılandığı dava 
 
25 Ocak Pazartesi; Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi  

Hazal Ocak & Alev Şahin Davası 
Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Alev Şahin ve muhabir Hazal Ocak’a karşı, 6              
Ekim 2019 tarihinde yayımlanan “Boğaz manzaralı lüks müştemilat” başlıklı haber gerekçe           
gösterilerek, “itibarının zedelenmesi” suçlamasıyla Mehmet Cengiz tarafından açılan dava... 
 
 

26 Ocak Salı; Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi 

Kemal Demir & Kemal Karagöz Davası 
OHAL KHK’sıyla kapatılan TV10 çalışanları Kemal Demir ile Kemal Karagöz’ün “örgüte yardım”            
iddiasıyla yargılandığı dava… 
 
26 Ocak Salı; İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi 

İdris Sayılğan & Naci Kaya Davası 
Türkiye’nin sınır kapılarını açtığını ilan etmesinin ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin           
akın ettiği Edirne’de gözaltına alınan ve “yasaklı bölgede çekim yapmak” ile suçlanan gazeteciler             
İdris Sayılğan ve Naci Kaya’nın yargılandığı dava… 
 
27 Ocak Çarşamba; Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi 



 
 

Vedat Dağ Davası 
HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın haber takibini yaptığı HDP            
etkinliklerine katılması, etkinlikleri sosyal medya hesabından paylaşması ve gizli tanık ifadeleri           
gerekçe gösterilerek, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı dava… 
 
27 Ocak Çarşamba; Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi 

Van TV’ye Açılan Dava 
OHAL KHK’sıyla kapatılan Van TV’nin haber bülteni ve programlarının gerekçe gösterilerek 6’sı            
gazeteci, 8 Van TV çalışanının “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 
29 Ocak Cuma; Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi 


