
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 21/21, 28 Mayıs 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Çete lideri Sedat Peker’in 7. videosu da ülke gündemine oturdu. Peker hakkında
yakalama kararı çıkarıldı. Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu
cinayetlerinin faili olarak Mehmet Ağar ve Korkut Eken’i işaret etti. Venezuela -
Türkiye arasında kurulan uyuşturucu trafiğini organize ettiği iddiasıyla da eski
başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın ismini verdi. Türkiye’nin bu
tarihlerde Venezuela’dan peynir ithal edeceği haberleri ve peynir kutularında ele
geçirilen kokain haberleri tesadüfün böylesi dedirtti. Kuzey Kıbrıs parlamentosunda
iddiaların araştırılması için komisyon kurulurken, TBMM’ye verilen araştırma
komisyonu kurulması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

● İzmir, Bursa ve Diyarbakır Baroları organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in
YouTube'da yayınladığı videolardaki uyuşturucu ticareti, cinayet, tecavüz, yağma ve
diğer benzeri iddiaların soruşturulması için; Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet
Ağar, Tolga Ağar ve Erkan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. 1990’lı
yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin, aralarında Mehmet Ağar’ın da
bulunduğu 19 sanığın yargılandığı Ankara JİTEM davasında verilen beraat kararı,
istinaf mahkemesinde bozuldu… İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Mehmet
Ağar’ın “kaçabileceği” gerekçesiyle acilen tutuklanması çağrısı yaptı.

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV’de 5 gazetecinin karşısına açıktı,
neredeyse hiçbir soruyu cevaplamadı. 3 saat süren yayında Soylu, uluslararası bir
operasyonun hedefi olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarını ve gençlik yıllarını
anlatmayı tercih etti! Soylu’nun Türkiye’de kendi dönemlerinde “faili meçhul cinayet
işlenmediği ve işkence vakası kalmadığı” yalanı, sivil toplum tarafından şiddetle
reddedildi. BBC Türkçe servisini “dezenformasyon kurumu” diyerek hedef gösterdi.
Saray sessizliğini korurken, MHP lideri Bahçeli “Soylu’ya destek” açıklaması yapan
ilk siyasetçi oldu. Erdoğan ise ancak partisinin grup toplantısında Soylu’ya desteğini
açıkladı!

● Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında muhalefet partilerini tehdit etti. Meral
Akşener’in İkizdere ziyaretinde yaşanan provokasyonu, “Rizeliler gelin hanıma
-Akşener’e- bir ders verdiler, daha da ileri gidebilirlerdi. Daha durun, bunlar iyi
günleriniz, daha neler göreceksiniz” dedi.

● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Türkiye’de erkek şiddetine ilişkin
resmi rakamları değerlendirirken, “artışın tolere edilebilir…” olduğu sözleri kadın
örgütlerinin tepkisiyle karşılandı…

● TBMM’ye 10 HDP’li ve bir bağımsız milletvekilinin fezlekesi daha sunuldu. Mecliste
HDP milletvekilleri hakkında 915, CHP'li milletvekilleri hakkında 248, AKP
milletvekilleri hakkında 14, İYİ Parti milletvekilleri hakkında 12, MHP milletvekilleri
hakkında 2 olmak üzere, diğer partiler ve bağımsız milletvekilleri ile birlikte 1300'den
fazla fezleke bulunuyor.

https://www.dusun-think.net/cezasizlik/jitem-yine-bulunamadi/
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/244545-kadin-dernekleri-federasyonu-tolore-edemeyiz


● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisine
ilişkin soruşturma kapsamında 84 kişiyi ifadeye çağırdı. Bildiriyle ilgili "devletin
güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla
yürütülen soruşturma kapsamında daha önce bazı imzacılar hakkında işlem yapılmış,
bu kişiler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

● Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 26'ncı yılında, 700. haftalarından bu yana
kendilerine yasaklanan Galatasaray Meydanı'na giderek karanfiller bıraktı;
"Kayıplarımıza sözümüz var. Son kaybımız bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.

● Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden 8 yıl geçti… Geçen yıllarda hafızalara kazınanların
kısa bir özeti…

● Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu; Aralık 2017'den bu yana
OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile ilgili 126 bin 674 hak ihlali
başvurusundan 115 bin 130'u üzerinde karar verildiğini; 101 bin 58 ihlal
başvurusunun reddedildiğini açıkladı. “Etkin iç hukuk yolu”(!) olarak kabul gören
komisyon, başvurulardan sadece 14 bin 72’sini kabul etti.

● 20 Temmuz 2015’te 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan IŞİD’in Suruç saldırısının tek
tutuklu sanığı hakkında 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Saldırı
öncesinde emniyet istihbaratının canlı bomba Abdurrahman Alagöz’ü olası eylem
nedeniyle takip ettiği, ancak hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı. Ailelerin
sorumlu kamu idarecilerinin de soruşturmaya dahil edilmesi talebi devam ediyor.

● Dolar/Türk Lirası kuru, 8.5981'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının
gram fiyatı da 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında...

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

“Bahçeli’ye hakaret” davası

İsmi öğrenilemeyen bir Facebook kullanıcısı
hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili
paylaşımı nedeniyle “kamu görevlisine
görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla dava
açıldı; kullanıcı hakkında yakalama kararı
çıkarıldı. Kullanıcı, davaya konu edilen
paylaşımında Bahçeli’nin demecini konu
edinen Sözcü gazetesi haberinin altında “Şunu

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244764-cumartesi-anneleri-insanlari-26-yilinda-affetmeyecegiz
https://www.diken.com.tr/geziyi-hatirla-polisin-basladigi-destani-yargi-tamamladi/
https://www.youtube.com/watch?v=ffaWxUVjQKw
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=qrPaUjP1NIM&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp&index=2


artık huzurevine yatırın ya, iyice bunadı bu, döne döne kafayı sıyırdı iyice” demişti.

Gazeteci Roza Metina hakkında açılan dava

“DTK soruşturması” kapsamında Kasım
2020’de gözaltına alınan Jinnews haber ajansı
Kürtçe editörü Roza Metina hakkında “örgüt
üyeliği” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Dosya kapsamında Demokratik
Toplum Kongresi delegesi ve KHK ile

kapatılan Kürt Yazarlar Derneği üyesi olması nedeniyle suçlanan gazetecinin yargılanmasına
14 Eylül’de devam edilecek.

Gazeteci Mehmet Aslan tahliye edildi

Gazeteci Mehmet Aslan, yaptığı haberler ve
haber kaynakları ile yaptığı görüşmeler
nedeniyle "örgüt üyeliği" ve "kitleleri galeyana
getirici/kışkırtıcı haber yapma" suçlamalarıyla
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davanın görülen ilk duruşmasında
tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 14 Ekim’de
görülecek. Mezopotamya Haber Ajansı

muhabiri 9 Ocak’tan bu yana tutukluydu.

Habere getirilen erişim engelini duyuran
Yaman Akdeniz’e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, eski bakan
Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak,
İfade Özgürlüğü Derneği'nden hukukçu Yaman
Akdeniz’e 100 bin liralık tazminat davası açtı.
Dava gerekçesi, Akdeniz’in Albayrak
kardeşlerin Paradise Papers haberleri için
gazeteci Pelin Ünker’e açtığı davanın

mahkemece reddedilmesi ile ilgili habere getirilen erişim engelini duyurması.

DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında
açılan davalar

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş
Başkanı Leyla Güven hakkında, Yargıtay'ın
2012'de ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirdiği "Sayın Öcalan" ifadesi
nedeniyle iki ayrı dava açıldı. Güven; Şırnak
Asliye Ceza Mahkemesi ve Hakkari 2. Asliye
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen

iddianamelerde HDP il örgütlerinde yaptığı açıklamalar nedeniyle "suçu ve suçluyu övmek",
"halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile suçlanıyor.



Yerine kayyum atanan HDP’li Eş Başkana 7
yıl 6 ay hapis

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İçişleri
Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan
Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş’u,
‘gizli tanık beyanları’ ve yürüttüğü siyasi
faaliyetleri gerekçe göstererek “örgüt üyeliği”
iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Akkuş,
dosya kapsamında Mayıs 2020’den bu yana

tutuklu bulunuyor.

Kürtçe şarkı söyleyen sanatçılar hakkında
açılan dava

Van’da 21 Mart’ta gerçekleşen Newroz
kutlamasında sahne alan ve Aryen Kültür Sanat
ve Araştırma Derneği’nde faaliyet yürüten
Koma Awaza Azad grubu sanatçıları hakkında
dava açıldı. “Örgüt propagandası” iddiasıyla
açılan davanın ilk duruşması, 30 Eylül 2021’de
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Sendikacı Başaran Aksu 5 ay hapse
mahkum edildi
Manisa Soma’da ödenmeyen tazminat ve
alacakları için mücadele eden maden işçilerinin
eylemlerinde yaptığı bir konuşma nedeniyle
Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılanan Bağımsız Maden İş Sendikası
Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "suç
işlemeye alenen tahrik" iddiasıyla 5 ay hapse
mahkum edildi.

Sönmez’in basın kartı iade edilecek

Ekonomi yazarı ve programcısı Mustafa
Sönmez’in basın kartının yenilenmemesine
ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi
Başkanlığı’na karşı açtığı dava sonuçlandı.
Ankara 12. İdare Mahkemesi, Sönmez’in 32
yıldır sahip olduğu ancak kaybetmesinin
ardından tekrar çıkarılmayan sürekli basın
kartının çıkarılmasına ve teslimine hükmetti.



JinNews'e  27. kez erişim engeli

JinNews haber ajansının yayınını sürdürdüğü
iki ayrı internet adresi, aynı gün içerisinde (21
Mayıs) Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin
verdiği kararlarla erişime engellendi. 2017
yılında yayına başlayan ajans; son bir ayda 8
kez, toplamda da 27 kez sansürlenmiş
durumda.

SES üye ve yöneticileri gözaltına alındı

Sağlık Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı
Selma Atabey ve sendikanın eski
yöneticilerinden çok sayıda isim Ankara
merkezli yürütülen soruşturma kapsamında
farklı illerde gözaltına alındılar.

AKP Ankara İl Örgütü önünde 5 gözaltı

Siyaset-mafya ilişkisini AKP Ankara İl
Teşkilatı binası önünde protesto etmek isteyen
Halkevi üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Polis
müdahalesinde ilk hedef kamera kaydı alan
eylemciydi.

Kırklareli’nde eylem yasağı

Kırklareli Valiliği; son dönemde Pınarhisar
ilçesine bağlı Evciler köyünde yapılmak
istenen taş ocağına karşı yöre halkının
protestoları ile gündeme gelen kentte, salgını
bahane ederek, 15 gün süreyle tüm eylem ve
etkinlikleri yasakladı.

Adana Valiliği’nden basın açıklamasına
yasak

Adana’daki çeşitli siyasi parti, sendika ve
demokratik kitle örgütünün oluşturduğu
“Adana Demokrasi Güçleri”nin "Sömürü,
yolsuzluk, mafya, çete düzenine son" başlığıyla
düzenleyeceği basın açıklaması valilik
tarafından yasaklandı.



Çaykur Hopa Fabrikası’na yürümek
isteyenlere polis müdahalesi

Artvin Hopa Çaykur Fabrikası’na yürümek
isteyen eylemcilere polis müdahale ettti; 32 kişi
kişi gözaltına alındı. Eylemciler, hükümetin
açıkladığı çay alım fiyatlarını ve kotalarını
protesto ediyorlardı.

İzmir’de eylemler yasaklandı

İzmir Valiliği, kent genelinde her türlü eylem,
etkinlik, gösteri ve yürüyüşleri 7 gün süreyle
yasakladı. Yasaklama kararına gerekçe olarak,
Covid-19 salgını gösterildi.

Mermer ocağına karşı eylemde silah sesleri

Van’a bağlı Gürpınar ilçesinde yapılması
planlanan mermer ocağı çalışmalarını protesto
edenlere asker ve korucular müdahale etti.
Silahların da ateşlendiği müdahalede 4 kişi
gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı avukat Cenk Yiğiter’in
ruhsatının iptali davası açtı

Barış için Akademisyenler bildirisi imzacısı,
Ankara Hukuk Fakültesi’nden ihraç
akademisyen Cenk Yiğiter’in uzun bir
mücadelenin ardından kavuştuğu avukatlık
ruhsatının iptali için Adalet Bakanlığı Türkiye
Barolar Birliği’ne karşı Ankara 2. İdare
Mahkemesi’nde dava açtı.

Expression İnterrupted “İfade ve Basın
Özgürlüğü Gündemi” raporu yayınladı

P24 bünyesinde çalışmalarına devam eden
Expression Interrupted, 2021 yılının ilk dört
ayına ilişkin “İfade ve Basın Özgürlüğü
Gündemi“ raporunu yayınladı. İfade ve basın
özgürlüğüne ilişkin siyasal ve hukuki
gelişmelerin özeti ile başlayan rapor; AİHM ve
yüksek yargı kararları, yargılama ihlalleri,
gazetecilere yönelik saldırılar ve BİK- RTÜK



cezaları alt başlıklarından oluşuyor. Rapora göre dört ayda 213 gazeteci yargılandı, 20
gazeteciye 57 yıl 10 ay hapis cezası verildi. En az 14 gazeteci hakkında yeni soruşturma
açıldı. Cezaevindeki gazeteci sayısı şu an itibarıyla 68. 2021 başında bu sayı 87 olsa da,
raporda gazetecilere açılan davalarda dikkate değer bir düşüş yaşanmadığı da not ediliyor.
Detaylar…

Parti kuruluşuna İçişleri Bakanlığı engeli

Ankara 13. İdare Mahkemesi; İnsan ve
Özgürlük Partisi (PİA)’nin kuruluş dilekçesinin
ve evrakının İçişleri Bakanlığı tarafından
sürüncemede bırakılarak işleme alınmamasının
“telafisi güç zarar doğuracağına” hükmederek,
yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bakanlık,
salgın ve parti tüzüğünde yer alan “Kürtlerin
anadilde eğitim ve kültürel hakları ile kendi
kaderini tayin hakkına” ilişkin maddeler

nedeniyle Mayıs 2018’den bu yana verilen dilekçelerin işleme alınmaması savunmasını yapsa
da mahkeme, bir ay içerisinde kuruluş dilekçesi ve evrakının kabulü ve parti yetkilileriyle
görüşme yapılmasının sağlanması gerektiğine hükmetti.

Toplanma ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik
İhlaller (2015-2019)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Akademi,
2015-2019 yılları arasında yaşanan toplantı ve
gösteri özgürlüğü ihlallerini incelediği “Sokağı
Kapatmak” başlıklı bir bilgi notu yayınladı.
Buna göre, söz konusu dönemde toplantı ve
gösteri özgürlüğüne yönelik 4 bin 771 ihlal
yaşandı, 20 bin 71 kişi gözaltına alındı, 662 kişi

tutuklandı. Aynı dönemde, toplantı ve gösteri özgürlüğünün kullanımından kaynaklanan
nedenlerle 4 bin 907 kişi hakkında dava açıldı. 999 kişiye toplam 13 bin 370 ay hapis cezası
verildi. 63 kişiye de toplam 268 bin 235 ₺ para cezası kesildi. 4 bin 450 kişi kolluk güçlerinin
fiziksel şiddetine maruz kalırken, 90 kişi ise kolluk güçlerinden açılan ateş sonucu yaralandı.
Toplantı ve gösterilere yönelik saldırılarda 19’u kolluk güçlerinin zor kullanımı sonucu
toplam 160 kişi yaşamını yitirdi. Detaylar...

Diyarbakır Barosu eski başkanı Cihan
Aydın hakkında soruşturma açıldı

Diyarbakır Barosu’nun eski Başkanı avukat
Cihan Aydın hakkında 11 Ekim 2019 tarihinde
yapılan “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi”
başlıklı basın açıklaması gerekçesiyle “terör
örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla
soruşturma açıldı.

https://expressioninterrupted.com/tr/ifade-ve-basin-ozgurlugu-gundemi-raporumuz-yayinda/
https://tihv.org.tr/ozel-raporlar-ve-degerlendirmeler/bilgi-notu-toplanma-ve-gosteri-ozgurlugune-yonelik-ihlaller-2015-2019/


İsminaz Temel ve Havva Cuştan Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel ve Havva Cuştan, Ezilenlerin Hukuk
Bürosu (EHB) avukatları Sezin Uçar ile Özlem Gümüştaş ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “örgüt
propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma, 12 Ekim 2021 tarihine ertelendi.

“İzinsiz” Davası
İzinsiz mahlaslı sokak sanatçısı hakkında Devrim Erbil tablolarının olduğu paneller üzerine yaptığı
çizimler & Twitter paylaşımları gerekçesiyle “Türk bayrağını alenen aşağılama” ve
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 14 Ekim'de görülecek.

Ramazan Akoğul Davası
Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ramazan
Akoğul hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan dava…

Mahkeme: Diyarbakır 4 . Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava 26 Ekim’e ertelendi.

Selahattin Demirtaş Davası
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin
Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, TBMM'den gönderilen grup konuşmaları ve basın toplantılarına
ilişkin CD'lerin çözümlerinin yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 13
Ekim’e erteledi.

Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç’un 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “kamu görevlisine
hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Sonraki duruşma 21 Ekim’de görülecek.

Dindar Karataş Davası
Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle “örgüt üyesi olmak”la suçlanan gazeteci Dindar Karataş'ın
yargılandığı dava...

Mahkeme: Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi



Duruşma Sonucu: Dava 7 Eylül’de görülmeye devam edecek.

Mehmet Şahin Davası
Kürtçe yayın yapan Xwebun gazetesi yazarı Mehmet Şahin hakkında, DTK’de yürüttüğü faaliyetler
gerekçe gösterilerek “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan dava...

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 14 Ekim’de görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Yılmaz Çelik Davası
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Aralık 2019’da “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği”
iddiasıyla tutuklanan ve yaklaşık 3,5 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edilen sanatçı Yılmaz
Çelik’in yargılandığı dava…

1 Haziran Salı, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Osman Akın ve Veysi Sarısözen Davası
Yeni Yaşam gazetesinin 8 Ekim 2018 tarihli sayısında yer alan 3 haber ve 1 köşe yazısı nedeniyle
“örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Akın ve
yazarı Veysi Sarısözen’in yargılandıkları dava…

2 Haziran Çarşamba, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Taraf Davası
Kapatılan Taraf gazetesinde yayımlanan “Egemen Harekat Planı” haberleri nedeniyle gazetenin
muhabiri Mehmet Baransu ve yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un
yargılandığı dava…

2 Haziran Çarşamba, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Abdurrahman Gök Davası
Haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “propaganda” ile suçlanan gazeteci Abdurrahman Gök’ün
yargılandığı dava…

3 Haziran Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava
Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklu arkadaşları için eylem yapan ve "gökkuşağı bayrağı taşıdıkları
için" gözaltına alınan 4 öğrenci ve durumu protesto ederken gözaltına alınan 8 öğrenciye açılan
dava…

3 Haziran Perşembe, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi

Nû Jîn Belgeseline Açılan Dava
Nû Jîn (2014) filminin gösterimi dolayısıyla “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla mahkum
edilen yönetmen Veysi Altay ve Dicle Anter’in istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden
yargılandıkları dava…

3 Haziran Perşembe, Batman 2 . Ağır Ceza Mahkemesi

Reyhan Çapan Davası



Özgür Gündem eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan hakkında 18 ayrı iddianame
birleştirilerek, "basın yoluyla örgüt propagandası" ve "terör örgütlerinin açıklamalarını basmak
veya yayınlamak" suçlamalarıyla açılan dava…

3 Haziran Perşembe, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Ekonomi Haberine Açılan Dava
Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle “ekonomiye zarar vermek”
iddiasıyla suçlanan Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile söz konusu
haberi Twitter’da paylaşan ve aralarında gazeteciler ve ekonomistlerin de bulunlduğu 38 kişinin
yargılandıkları dava…

4 Haziran Cuma, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi


