
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 22/21, 4 Haziran 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici
Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
16,59 artış gerçekleşti. Nisan'da yüzde 17,14'e yükselen yıllık enflasyon, Mayıs'ta
yüzde 16,59'a geriledi.

● AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT’de katıldığı programda “Merkez Bankası
Başkanımızla bugün de görüştüm…” ve “faizin düşmesi lazım” sözleri üzerine dolar
tarihi zirvesini gördü. TL değer kaybetmeye devam edip, ekonomik çöküntü
büyürken; Erdoğan, Türkiye’nin salgın döneminde büyümeye devam ettiği iddiasında
ısrarlı. TÜİK, haftabaşında Türkiye’nin %7 büyüdüğünü açıklasa da; ekonomistler ve
vatandaşlar TÜİK’in enflasyon hesabına güvensizliğinin bu veriyi de güvenilmez
kıldığında hemfikir.

● Mayıs ayının son gününde toplanan kabine, 1 Haziran itibariyle kademeli
normalleşme takviminin başladığını açıkladı. Tüm kademe okullar eğitime başlasa da,
dönem sonuna iki hafta kala bu kararın neden verildiği anlaşılabilmiş değil.
Öğretmenlerin henüz bütünüyle aşılanmaması ve iki yıllık kaybın telafisinin nasıl
sağlanacağına ilişkin bir bakanlık programı açıklanmaması, eğitim hayatında
derinleşen eşitsizliğe dair endişeleri artırıyor. Ülke genelinde vaka sayısına
bakılmaksızın tüm iller için sokağa çıkma yasağı saat 22:00’ye çekildi, gün boyu
yasak pazar günleri ile sınırlandırıldı. Tüm sektörler açılırken, sahneler ve sinemalar
açılamadı; sanatçılar sosyal medyada tepkilerini yoğun bir şekilde dile getirmeye
başladılar. Bu arada, millet tek doz aşı bulamazken Erdoğan üçüncü doz aşısını
olduğunu açıkladı.

● Türkiye ve NATO arasında gerilim sebebi olan S400’lerin Rus teknik personelinin,
haftaya gerçekleşecek ve Erdoğan-Biden görüşmesinin de gerçekleşeceği NATO
toplantısı öncesinde, ülkelerine gönderildiği açıklandı. Rusya, Türkiye’ye uçuş
yasağını Haziran sonuna uzattığını duyurdu.

● İktidarın Türkiye doğasını talan ve imha gayretleri hız kesmeden sürüyor. Jeolojik
oluşumu itibariyle oldukça hassas olan Marmara Denizi’nde salya/musilaj görüntüleri
ve yaygınlığı endişe verici düzeye ulaştı. Uzmanlar, Marmarı’nın artık etrafında
bulunan sanayi kentlerinin yükünü kaldırmadığını ve öldüğünü, bir litre atıkla
mücadele edecek gücü kalmadığını ifade ediyorlar. İstanbul atık suyunun tümüyle
arıtılması ve Karadeniz derinlerine deşarj edilmesi yatırımlarının aciliyetle yapılması
gerektiğini söylerken, Erdoğan, tek başına bile Marmara ve Karadeniz için büyük
tehlike arz eden Kanal İstanbul için Haziran’da kazmanın vurulacağını söyledi.

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı televizyon programında söylediği
“mafyadan 10 bin dolar aylık alan siyasetçi” göndermesinin sahibi ortada yok!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sonunda baskılara dayanamayarak yurttaş
korosuna katıldı; 10 bin dolar alan siyasetçinin açıklanmasını istedi. Bunu kimden

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/marmara-denizi-olurse-karadeniz-de-olur-1841533


istediği halen belirsizliğini korurken, çete lideri Sedat Peker’in iddialarının
araştırılması için TBMM’ye verilen araştırma komisyonu önergesi AKP ve MHP
grupları oylarıyla reddedildi.

● İktidar partisi, Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2019'da açıklanan "Yargı Reformu
Strateji Belgesi" çerçevesinde hazırlanan dördüncü yargı paketi ile ilgili çalışmayı
tamamladı. Yargıya erişme, vergi suçları, adli kontrol sistemine ilişkin yeni
düzenlemeler içeren paketin en dikkat çekici bölümlerinden birisi, “avukat-müvekkil
görüşmesi”ne getirilen yeni kısıtlama. Teklif bu şekilde yasalaşırsa, “soruşturmanın
amacını tehlikeye düşürecek somut varlıkların bulunması halinde” avukatın
müvekkiliyle görüşmesine izin verilmeyecek.

● Boğaziçi Üniversitesi rektör vekili Naci İnci, kendisini Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürü olarak atadı. Akademik geçmişinde Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir ilişkisi
bulunmayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç da
Boğaziçi’ne genel sekreter olarak atandı. Kayyım rektör Melih Bulu’ya yönelik
eylemler 150 günden beri devam ederken Rektörlük, öğrencilere ve eylemlere verdiği
destekle bilinen Feyzi Erçin’in ders vermesini engelledi. Boğaziçi Üniversitesi
öğrencileri, atanmış rektör Melih Bulu gidene kadar faaliyetlerini boykot edeceklerini
duyurdu.

● KCK ana davası kapsamında yargılanan Kürt siyasetçilerden Demokratik Bölgeler
Partisi eski Genel Başkanı Kamuran Yüksek ve HDP 26. dönem milletvekili Nadir
Yıldırım, İçişleri Bakanlığı’nın “terör suçlarından arananlar” listesine dahil edildi;
siyasetçi başına 10 bin TL ödül kondu!

● Basın İlan Kurumu (BİK) raporlarına göre hükümet yanlısı yayın yapan gazetelere,
BİK’ten 141 milyon 932 bin TL'nin üzerinde kamu kaynağı verildi. Sözcü ve
Cumhuriyet’in arasında bulunduğu 9 gazete ise resmi ilanların yüzde 22'sini alabildi.
Gazetelere verilen ilan kesme cezaları 2020’de yüzde 150 artış gösterdi. Ulusal
gazetelere verilen cezaların yüzde 97'si BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz ve
Sözcü'ye kesildi.

● bianet'in derlediği verilere göre; erkekler Mayıs’ta en az 18 kadını öldürdü, 9 kadına
tecavüz etti. Ayrıca en az 25 kadının ölümü, basına şüpheli olarak yansıdı. Detaylar...

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/245057-erkekler-mayis-ta-18-kadini-oldurdu
https://www.youtube.com/watch?v=y3fBB7_sSjc
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=qrPaUjP1NIM&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp&index=2


Oyuncu Ezgi Mola hakkında Musa Orhan’a
hakaret davası

Oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz yıl Batman’da
İpek Er’e tecavüz edip intihara sürüklemek ile
suçlanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında
attığı tweet nedeniyle Ankara 31. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Oyuncu, “hakaret” suçlamasıyla 2 yıl 4 aya
kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Av. Kemal Aytaç için yargılama izni talep
edildi

Çoklu baro düzenlemesine karşı Çağlayan
Adliyesi’nde yapılan basın açıklamasındaki
konuşması nedeniyle Av. Kemal Aytaç hakim
karşısına çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada sanık
avukat vekillerinin talebi üzerine mahkeme,

yargılama izni için Adalet Bakanlığı’na başvurma kararı verdi.

Gazeteci Alican Uludağ hakkında hakime
hakaret davası

Gazeteci Alican Uludağ hakkında; Barış
Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in
tutukluluğunu değerlendirirken kullandığı
“Yeni kumpasların adresi Çağlayan Adliyesi”
sözleri nedeniyle, görevli sulh ceza hakimine
“hakaret” iddiasıyla dava açıldı; gazeteciden
savunma isteniyor.

Boğaziçililere gökkuşağı davası

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 davanın ilk duruşması İstanbul
24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
"Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet"
suçlamasıyla yargılanan öğrencilerin bir

sonraki duruşması 28 Haziran'da.



Halkevleri Genel Başkanı’na açılan
soruşturma

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilinmesine tepki
göstererek attığı ve içinde “Senin fikrinin ne
önemi var vasat herif” ifadelerinin geçtiği
tweete savcılık “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla soruşturma açtı. Merttürk, ayrıca
Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan
üniversite öğrencileriyle ilgili başka bir
tweetinden dolayı da “Halkı galeyana

getirmek”le suçlanıyor.

Sol Parti yöneticilerine açılan soruşturma

Sol Parti İstanbul İl Örgütü; partinin MYK
üyeleri, il ve ilçe yöneticilerinden 10 kişinin
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla
ifadeye çağrıldığını açıkladı. Partinin Twitter
hesabından yapılan açıklamada,
"Gerçekleştirdiğimiz eylem ve astığımız
pankartlarımızın ardından MYK üyelerimiz, il
ve ilçe yöneticilerimizden 10 arkadaşımız
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ifadeye
çağrıldılar" bilgisi verildi.

Sanatçı Yılmaz Çelik beraat etti

Sanatçı Yılmaz Çelik, Tunceli 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti.
Sanatçı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle
Aralık 2019’da “örgüt propagandası” ve “örgüt
üyeliği” suçlamalarıyla tutuklanmış ve
yaklaşık 3,5 ay sonra görülen ilk duruşmada
tahliye edilmişti.

Fahrettin Altun “hınzır” sözünden şikayetçi
oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, Gökhan Akkaya isimli yurttaşın sosyal
medya hesabından paylaştığı “Yine hangi
arsayı ucuza kapatma derdine düştün hınzır”
sözleri nedeniyle “hakaret iddiasıyla” şikayetçi
oldu. Savcılığın uzlaşma önerisi üzerine
Altun’un avukatı vatandaşın yazılı özrünü ve

15 bin TL  talep etti.



Gezi anmasına kaymakamlık engeli

Gezi direnişinde yaşamını yitirenlerin anılması
için İHD İstanbul Şubesi ve TMMOB önünde
yapılacak açıklama, Beyoğlu Kaymakamlığı
tarafından yasaklandı. Kaymakamlık; yasak
kararında açıklama yapılacak bölgenin
“toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları
arasında” olmadığını, ilaveten salgın
koşullarını gerekçe gösterdi.

ODTÜ'de "gökkuşağı" soruşturması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü,
kampüsteki merdivenleri gökkuşağı renklerine
boyayan 45 öğrenciye ve Eğitim Sen İşyeri
Temsilcisine soruşturma açtı. Rektörlük
soruşturmayı, "bir grup öğrencinin kafasına
göre bir yerleri boyaması özgürlük değildir ve

genelin fikrini yansıtamaz" ifadesiyle gerekçelendirdi.

İmamoğlu’na açılan soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu
üyelerine alenen hakaret” suçlamasıyla
iddianame düzenlendi. 4 Kasım 2019 günü
Üsküdar Fethipaşa Korusu’nda basın
mensuplarına yaptığı açıklamada, “31 Mart’ta
seçimi iptal edenler ahmaktır” diyen

İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyor.

Sol Parti bildirisine açılan soruşturma

Çorum’da Sol Parti’nin “Bu böyle gitmez,
değiştirelim” başlıklı bildirilerini dağıtan parti
üyeleri hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”
ve “halkı kin ve düşmanlığa sevk” suçlamasıyla
soruşturma açıldı. “Halk salgında ölüyor, işsiz
kalıyor ama zenginlerin çarkları dönüyor”
yazılı bildiri nedeniyle 3 kişi ifadeye çağrıldı.

RTÜK’e göre Erdoğan’ın tehditleri siyasi
atışma

RTÜK; Halk TV programcısı Şirin Payzın’ın
ekranda, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Meral Akşener'in Rize ziyareti sonrası grup
toplantısında sarf ettiği tehditlerini “kadına



yönelik şiddet” olarak değerlendirmesi nedeniyle kanala idari para cezası verdi. RTÜK’e göre
Payzın, “iki siyasinin atışmasını kadına yönelik şiddet sorunu olarak göstererek yayın
ilkelerini ihlal” etmiş!

Sedat Peker videolarına erişim engeli

Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvurusu
üzerine Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği; Sedat
Peker’in Twitter ve YouTube üzerinden
paylaştığı 2. ve 3. videolarına, video ve tweet
yorumlarına ilişkin erişim engeli kararı verdi.
İlgili videolar ve yorumlarda; AKP milletvekili
Tolga Ağar’ın öldürülen gazeteci Yelda
Kaharman’a tecavüz ettiği iddiası ve Ağar’ların

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’le yakınlıkları tartışılıyordu.

Hakkari ve Rize’de eylem yasakları

Hakkari Valiliği il genelinde ve Rize Valiliği
İkizdere’de devam eden eylem ve etkinlik
yasaklarını 15 Haziran’a kadar uzattılar.
Yasakların gerekçesi; her iki ilde de “milli
güvenlik ve kamu düzeninin korunmasının
yanısıra salgını” gerekçe gösterirken; Rize
Valiliği, İkizdere Eskincede Vadisi’nde devam

eden direnişin marjinal grupların propaganda alanına dönmesi tehlikesinin olduğunu iddia
etti.

Van’da yasaklar uzatıldı

Van’da 21 Kasım 2016’dan bugüne aralıksız
devam eden eylem ve etkinlik yasağı, Valilik
kararıyla 15 gün daha uzatıldı. 3-17 Haziran
tarihlerini kapsayan kararla Van’da eylem
etkinlik yasağı bin 670 güne varacak.

SES Ankara Şubesi açıklamasına polis
engeli

25 Mayıs’ta gözaltına alınan SES Genel
Başkanı ve çok sayıda üyesinin getirildikleri
Ankara Adliyesi önünde açıklama yapmak
isteyen SES Ankara Şubesi yönetici ve
üyelerine polis müdahale etti, açıklama
yapmaları engellendi.



Ethem Sarısülük anmasına polis müdahalesi

Ankara Gezi direnişi eylemlerinde polis
kurşunuyla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük
için öldürüldüğü günün yıldönümünde Ankara
Kızılay’da yapılmak istenen anmaya polis
müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Patates dağıtımı haberi, kamu düzenini
bozabilirmiş!

34 kez erişime engellenen Mezopotamya Haber
Ajansı’na, farklı Diyarbakır Sulh Ceza
Hakimlikleri’nde verilen 7 erişim engeli
kararının Diyarbakır İl Jandarma
Komutanlığı’nın başvuruları sonucu alındığı
ortaya çıktı. "Valilik patates izdihamında halkı
suçladı: Provokasyon" başlıklı haber, "ağır

eleştiri" ve "kamu düzeninin korunmasına aykırı" yayın sayıldı. Cinsel istismar ve köylülere
asker işkencesine ilişkin Diyarbakır Barosu raporu haberleri de erişim engellerine gerekçe
yapıldı.

Hakim Ali Dursun Turan açığa alındı

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir
uyuşturucu ticareti davasında verilen
mahkumiyet kararına, “mafya liderleri ile dans
eden bir takım siyasilerin yakınlarının adı
uyuşturucu iddialarına karışırken ve haklarında
soruşturma dahi açılmazken; daha az suç
işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi
adalet anlayışı ile bağdaşmadığından
çoğunluğun görüşüne katılımıyorum”

sözleriyle şerh düşen hakim Ali Dursun Turan, önce sürgün edildi, ardından da görevden
alındı.

Gazeteci Ayşe Kara hakkında açılan dava

Gazeteci Ayşe Kara hakkında, “örgüt üyeliği”
iddiasıyla hazırlanan iddianame, Diyarbakır 5.i
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, Kara’nın Özgür Kadın Kongresi
(KJA) ve Özgür Gazeteciler Derneği’ne üye
olduğu, Demokratik Toplum Kongresi
içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülürken,
Kara’nın, Barış ve Demokrasi Partisi’nin



(BDP) 2016’da Mardin’de düzenlediği yürüyüşü sırasında yaptığı haber takibi de suç unsuru
olarak gösterildi,  “örgüt üyeliği” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.

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…

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava ertelendi.

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…

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti, duruşmayı 18-19 Ekim tarihlerine erteledi.

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…

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 30 Eylül’de görülecek.

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…

Mahkeme: Batman 2 . Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 7 Ekim’de görülecek.

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…

Mahkeme: İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 30 Kasım’da görülecek.

Rojda Oğuz Davası
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri tarafından farklı tarihlerde düzenlenen protesto
yürüyüşlerine katıldığı gerekçesiyle 8 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen toplu operasyonla gözaltına
alınan ve dört aylık tutukluluk süresinin ardından serbest bırakılan gazeteci Rojda Oğuz hakkında,
“silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla açılan
dava…

Mahkeme: Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 12 Ekim’de görülecek.



Zeynep Altıok Akatlı Davası
CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı hakkında sosyal medya üzerinden
“Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla açılan dava…

Mahkeme: İzmir Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 28 Eylül ’de görülecek

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 bulunduğu 38 kişinin
yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 9 Temmuz’da görülecek.

"Yüksel Eylemi" Davası
OHAL KHK’sıyla ihraç edildikten sonra Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz”
eylemi düzenleyen “Yüksel Eylemcileri” Mehmet Dersulu, Armağan Özbaş, Acun Karadağ, Nazan
Bozkurt, Mahmut Konuk ve Alev Şahin'in yargılandıkları dava...

Mahkeme: Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dosya kapsamında tutuklu bulunan mimar Alev Şahin ve eğitimci Mehmet
Dersulu tahliye edildi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

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

7 Haziran Pazartesi, Urfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Ahmet Altan Davası
Mart 2008’de Taraf gazetesinde yayımlanan “Darbe Hazırlığı ya da Kemalizmi Kapatmak” başlıklı
yazıs nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ile suçlanan gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın yargılandığı
dava...

8 Haziran Salı, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Berkin Elvan Haberine Açılan Dava
Gezi Parkı protestoları sırasında, 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili
soruşturmaya ilişkin Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde yayınlanan haberler nedeniyle “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ile suçlanan gazeteciler Canan Coşkun, Ali Açar
ve Can Uğur’un yargılandığı dava…

8 Haziran Salı, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi

Melike Aydın Davası
Kasım 2019’da tutuklanıp yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen JinNews İzmir muhabiri Melike
Aydın’ın yaptığı haberler nedeniyle “örgüt adına faaliyette bulunmak” suçlamasıyla yargılandığı
dava…

8 Haziran Salı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Ruken Demir Davası
Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir’in haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçe
gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı dava…

8 Haziran Salı, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Rüstem Batum Davası
Gazeteci Rüstem Batum hakkında KHK ile kapatılan İMC TV’de 10 Eylül 2015 tarihinde katıldığı
“Ayşegül Doğan’la Gündem Müzakere” programındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan dava...

8 Haziran Salı, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi

Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu Davası
Yurtdışına yaptıkları geziler ve haklarında daha önce açılan davalar gerekçe gösterilerek Aralık
2019’da tutuklanan ve haklarında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın Mart 2020’de görülen
ilk duruşmasında tahliye edilen gazeteciler Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun yargılandıkları
dava…

8 Haziran Salı, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Nurcan Yalçın Davası
Gazeteci Nurcan Yalçın hakkında Rosa Kadın Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma
kapsamında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan dava…

9 Haziran Çarşamba, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Las Tesis Eylemine Açılan Dava
İstanbul Kadıköy’de 8 Aralık 2019’da ‘Las Tesis’ dansıyla erkek şiddetini protesto eden
kadınlardan 6’sı hakkında ‘2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’
iddiasıyla açılan dava…

10 Haziran Perşembe, İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi

Ruşen Takva Davası
Takip ettiği Demokratik Bölgeler Partisi’nin 8 Ocak’ta düzenlediği basın açıklaması nedeniyle
gazeteci Ruşen Takva hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan dava…

10 Haziran Perşembe, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Turgut Öker Davası
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker hakkında,
konfederasyon tarafından düzenlenen etkinliklerde yaptığı konuşmalar ve 2012-2015 yılları
arasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan
dava…

10 Haziran Perşembe,  İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi

Engin Korkmaz Davası
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan Çağdaş Gazeteciler
Derneği (ÇGD) Akdeniz Şube Başkanı, Antalya Körfez gazetesi Yazı İşleri Müdürü Engin
Korkmaz’ın yargılandığı dava…

11 Haziran Cuma, Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi




