
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 23/21, 11 Haziran 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Sedat Peker’in son videosunda, ismi firari iş insanı(!) Sezgin Baran Korkmaz’ın
geceliği 100 bin liralık otelinde ağırlananlar listesinde geçen Ankara Bölge İdare
Mahkemesi Başkanı Esat Toklu “Hâkim ve savcıları araştırın, yüzde 25'i benden daha
pahalı arabaya biner “ dedi. Otelde ağırlananlar listesinde gazeteciler Veyis Ateş ve
Rasim Ozan Kütahyalı’nın da isimleri geçiyor…

● Anayasa Mahkemesi’nin “eksiklerin giderilmesi” talebiyle Yargıtay Başsavcılığı’na
iade ettiği “HDP’nin kapatılması istemiyle açılan dava” dosyası tekrar AYM’ye
sunuldu; yüksek mahkeme, dosyanın incelenmesi için raportör görevlendirdi. Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılmasının yanısıra 451 partili hakkında
siyaset yapma yasağı ve partinin banka hesaplarına el konulmasını talep ediyor.

● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in Osman Kavala ile ilgili kararlarını
uygulamayan Türkiye'ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlattı. Öte yandan
Selahattin Demirtaş'ın avukatı Benan Molu da bir açıklama yaparak, Avrupa
Konseyi'nin Demirtaş'ın uygulanmayan AİHM kararı için Türkiye'ye "yargı
bağımsızlığını güçlendirmek için alınan tedbirleri de içerecek bir eylem planı
sunulması için" 22 Haziran'a kadar süre verdiğini duyurdu.

● Türkiye’de insan hakları savunucularına yönelik baskı ve tutuklamalara dair yazılı bir
açıklama yapan İnsan Hakları Savunucularının Durumuna dair Birleşmiş Milletler
Özel Raportörü Mary Lawlo;, Türkiye'yi, tutuklu insan hakları savunucularını serbest
bırakmaya ve Terörle Mücadele Kanunu’nun hak savunucularını suçlamaya yönelik
‘yaygın kullanımını’ bırakmaya çağırdı.

● Avrupa Konseyi verilerine göre, Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de nüfusun yüzde 1'i
cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında. Bu oran Avrupa ortalamasının üç
katından fazla.

● Türkiye’de son beş yılda en çok kamu ihalesi alan şirketler açıklandı. İlk beşte
sırasıyla Kalyon, Kolin, Cengiz, ERG, Rönesans yer aldı. Son beş yılda verilen 55
ihalede 161.3 milyar liralık işi, listedeki ilk beş firma aldı. Bu 55 ihalenin sadece 3’ü
açık usulde yapıldı.

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/245472-hak-savunucularini-tutuklamak-icin-yasalari-kotuye-kullanmayi-birakin


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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

******

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’yla (TİHV) birlikte ülkedeki
ifade özgürlüğü ihlallerini aylık olarak düzenlediğimiz video konferanslarla kayıt altına
almayı sürdürüyoruz. “Neler Oluyor Mayıs 2021” raporumuza erişim için tıklayınız...

Bir yılda hak savunucularına 24 yıl 3 ay
hapis
TİHV’nin derlediği verilere göre, 2020 yılında
7 ayrı davada 17 hak savunucusu yargılandı.
7’si hakkında 24 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Hak temelli sivil toplum kuruluşlarının üye ve
yöneticisi 324 kişi gözaltına alınırken, 90’ı
tutuklandı. Kadın ve LGBTİ+ haklarıyla ilgili
10 etkinlik engellendi, 4 etkinlik yasaklandı. 18
toplantı ve gösteriye kolluk güçleri tarafından

müdahale edilirken, 164 kişi gözaltına alındı. Çevre ve kent hakkıyla ilgili 18 barışçıl toplantı
ve gösteriye kolluk güçleri müdahale etti; 84 kişi gözaltına alındı. TİHV’nin verilerine göre;
2020 yılında 1079 haber, 97 internet sitesi, 635 internet adresi, 10 sosyal medya hesabı, 301
içerik sansürlendi.

Dernek yöneticisine 16 ayda 28 soruşturma
Van’da faaliyet yürüten Star Kadın Derneği’nin
kurucularından Rojbin Bor hakkında son 16
ayda 28 soruşturma açıldı. Katıldığı basın
açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve
verdiği röportajlar gerekçe gösterilerek
başlatılan soruşturmaların 27'si halen devam
ederken; Bor'un, Batman Gercüş’te yaşanan ve
failleri arasında asker, polis ve korucuların da
olduğu cinsel istismar ve tecavüz olayıyla ilgili
paylaşımı ise davaya dönüştü. “Halkı kin ve

nefrete sürüklemek” ile suçlanan ve 3 yıla kadar hapsi istenen Bor’un ilk duruşması 14
Eylül’de Van 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

https://www.youtube.com/watch?v=MVbLQdGvtrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=qrPaUjP1NIM&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp&index=2
https://youtu.be/kh5xuUGVQ_c
https://www.dusun-think.net/bugunku-turkiye/ayna/neler-oluyor/


Cumhuriyet’e “Peker haberleri”
soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma
Genel Komutanı Arif Çetin’in şikâyeti üzerine
Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Aykut Küçükkaya ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında
“hakaret ve iftira” suçlamasıyla soruşturma
başlattı. Arif Çetin; Tolga Ağar ve suç örgütü
mensuplarıyla yakın fotoğraflarının
yayınlanmasının ardından, gazeteci Yeldana

Kaharman’ın ölümü ve Tolga Ağar bağlantısını anlatan Sedat Peker’in 2. ve 3. videolarına
erişim engeli kararı da aldırmıştı. Cumhuriyet gazetesinin ilgili haberi de “Komutan çete
lideriyle” başlığını taşıyordu.

İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara
açılan dava
Ankara Kadın Platformu’nun 12 Ağustos 2020
tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nden geri
çekilme tartışmalarına karşı yaptığı eylemde
gözaltına alınan 33 kadın hakkında açılan
davanın ilk duruşması Ankara 28. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
gerekçesiyle haklarında 3’er yıla kadar hapis
cezası istenen kadınların yargılanmasına 26

Kasım’da devam edilecek.

Hak savunucusu avukat Özbingöl’e 11 yıl 6
yıl hapis
Mart 2020’de Urfa’da gözaltına alınmasının
ardından tutuklanan hak savunucusu avukat
Sevda Çelik Özbingöl’ün katıldığı basın
açıklamaları ve müvekkilleri ile
cezaevlerindeki görüşmeleri suç delili
gösterilerek yargılandığı dava sonuçlandı. Urfa
6. Ağır Ceza Mahkemesi, Özbingöl'ü “örgüt
üyeliği”, ”toplantı ve gösteri yürüyüşleri
kanuna muhalefet” ve “örgüt propagandası”

suçlamalarıyla toplamda 11 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

1 Mayıs’ta gözaltına alınan sendikacılara
açılan dava
2020 yılında 1 Mayıs için Taksim Meydanı'na
yapılan yürüyüşe polis müdahalesinde
gözaltına alınan ve aralarında Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel



Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu sendikacıların yargılanmasına İstanbul 20.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet” ile suçlanan 15 sendikacının ikinci duruşması 15 Ekim’de görülecek.

Gazeteci çocuk istismarını ortaya çıkaran
haberi nedeniyle cezaevine girecek
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir çocuğa yönelik
cinsel istismar olayını haberleştirdiği için
“soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek”
iddiasıyla 10 ay hapse mahkum edilen Bitlis
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinan

Aygül’ün cezası istinaf mahkemesince onaylandı. İstismar faili serbest bırakılırken haberi
yapan gazeteci cezaevine girecek.

TİP Milletvekili Ahmet Şık hakkında
soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP
Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki
ayrı televizyon programındaki ifadeleri
nedeniyle soruşturma başlattı. Şık, başlatılan
soruşturma hakkında Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, "Devlet katil sözlerim
nedeniyle eleştirileceksem / yargılanacaksam

eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir
devlet yoktur ki elinde kan olmasın" ifadelerini kullandı.

Ankara Kadın Platformu’nun açıklamasına
polis saldırısı
İstanbul Sözleşmesi’ni savundukları için
yargılanan 33 kadının duruşması öncesi Ankara
Adliyesi’nde bir basın açıklaması yapan
Ankara Kadın Platformu üyelerine polis
saldırdı. "Pandemi" bahanesi ile açıklama
yapılmasına izin vermeyen polis, çok sayıda
kadını darp ederek gözaltına aldı. Müdahale
sırasında JinNews muhabiri Dilan Babayiğit’in
telefonuna el konulurken, Mezopotamya Ajansı

muhabiri Hakan Yalçın darp edildi.

Gazeteci Ruşen Takva hakkında açılan dava
Demokratik Bölgeler Partisi’nin Van’da
düzenlediği bir basın açıklamasını takip ettiği
için “örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteci Ruşen
Takva’nın yargılanmasına Van 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Davanın ikinci
duruşması 12 Ekim’de görülecek.

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aygul-cocuk-istismarini-ortaya-cikaran-haberi-nedeniyle-cezaevine-girecek/


Gazeteci Melike Aydın beraat etti
Kasım 2019’da tutuklanıp, yaklaşık 2 ay sonra
tahliye edilen JinNews İzmir muhabiri Melike
Aydın, yaptığı haberler nedeniyle “örgüt adına
faaliyette bulunmak” suçlamasıyla İzmir 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı
davadan beraat etti.

Sabiha Temizkan beraat etti
Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “örgüt
propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapse
mahkum edilen gazeteci Sabiha Temizkan’ın
cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu;
gazeteci “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı”
gerekçesiyle beraat etti.

Doğru Parti Genel Başkanı'na hapis cezası
Çeşme (İzmir) 1. Asliye Ceza Mahkemesi;
"Baba, oğul, kutsal damat" başlıklı yazısı
nedeniyle yargılanan Doğru Parti Genel
Başkanı Rifat Serdaroğlu’nu “Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye hakaret”
iddiasıyla 23 ay 10 gün hapse mahkum etti.

Sosyal medya paylaşımına “Erdoğan’a
hakaret”ten ceza
Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal
medya üzerinden “Libya’da birkaç tane
şehidimiz var” başlıklı haberi “Osmanlı
kolonisi ve petrol ticareti” yorumuyla paylaşan
bir yurttaşı, “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum
etti.

Bahçeli’ye yazılan mektuba “hakaret”ten
ceza
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile
ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan’ı MHP
lideri Devlet Bahçeli’ye yazdığı mektup
nedeniyle “hakaret” suçundan 5 bin 300 lira
adli para cezasına mahkum etti.



Polis şiddetine tepki gösteren polise
soruşturma
Çoklu baro düzenlemesine karşı avukatların
düzenlediği eyleme yönelik polis
müdahalesiyle ilgili olarak sosyal medya
üzerinden “Kanunsuz emri yerine getiren
meslektaşlarımı kınıyorum” diyen 27 senelik
polis Çağatay Atasay hakkında disiplin
soruşturması açıldı. Atasay’ın meslekten

çıkarılması isteniyor.

Türkiye Bulaç'a 12.240 Euro tazminat
ödeyecek
Kapatılan Zaman gazetesi eski köşe yazarı Ali
Bulaç’ın tutukluluğuna ilişkin yapılan AİHM
başvurusu sonuçlandı. Mahkeme, Bulaç’ın
“özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifade
özgürlüğünün” ihlâl edildiğine hükmetti.
Türkiye Bulaç’a 12.240 Euro tazminat
ödeyecek.

Erdoğan’ın korumalarının işkencesine
takipsizlik
Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun 13 Nisan 2019'da
Ortaköy’de Cumhurbaşkanlığı korumaları
tarafından darp edilmesiyle ilgili olarak
savcılık takipsizlik kararı verdi. Dosyadaki 10
kamera kaydına ve doktor raporlarına rağmen
savcı,  “somut delil bulunmadığını” öne sürdü.

Koruma alanı memuru işini yaptı, görevden
alındı
Kaş Patara özel koruma bölgesinden seralara
satılmak üzere 2 bin kamyon yük üzerinde
deniz kumu alınması üzerine tutanak tutmak
isteyen koruma memuru, “Cumhurbaşkanına
hakaret” ettiği gerekçesiyle görevden alındı.
Memurun zabıt tuttuğu esnada AKP’li ilçe
başkanı tarafından engellendiği, amirlerinin

durumdan haberdar edildiğini söylemesi üzerine de “Değil bölge müdürü, Sayın
Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım” cevabını vermesi üzerine, önce lojmandan
atıldığı, sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle ilçe kaymakamı
tarafından görevden alındığı öğrenildi.



Büyükada davasında “haksız tutukluluk”
kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM); Büyükada
Davası’nda yargılanan hak savunucusu,
Uluslararası Af Örgütü eski Direktörü İdil
Eser’in başvurusunu sonuçlandırdı. Eser’in
tutuklu yargılanmış olmasının hak ihlali
olduğuna hükmeden yüksek mahkeme, 40 bin
lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Dosya kapsamında Eser, 5 Temmuz 2017’de
gözaltına alınmış, 18 Temmuz 2017’de

tutuklanmıştı. Yedi hak savunucusuyla birlikte 25 Ekim 2017’deki duruşmada tahliye
edilmişti. Büyükada Davası’nda yargılanan bir diğer hak savunucusu Özlem Dalkıran’ın
başvurusu da aynı şekilde sonuçlanmıştı.

AYM’den AİHM kararlarının uygulanması
şartı kararı
Anayasa Mahkemesi; Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Cahit Tamur ve diğerleri
davası başvurusunda “müdafi yardımından
yararlanma hakkının ihlali nedeniyle yeniden
yargılama” kararının uygulanması için yapılan
başvurunun ağır ceza mahkemesince
reddedilmesinin, hak ihlali olduğuna hükmetti.
Dosya kapsamında Özel Yetkili Diyarbakır 6.
Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla müebbet hapis

cezasına çarptırılan sanıklar hakkında AİHM’in verdiği ihlal kararı sonrası yeniden yargılama
başvurusu reddedilmişti. Türkiye, AİHM’in 184 kararını uygulamaya koymadı; Avrupa
Konseyi verilerine göre Türkiye, AİHM kararlarını uygulamayan ülkeler arasında ikinci
sırada bulunuyor.

Basın açıklamasını haberleştiren gazeteciye
ceza
Bursa’da Afrin operasyonuna karşı 2018’de
yapılan bir basın açıklamasını haberleştirdiği
için hakkında “terör örgütü propagandası
yapmak”tan dava açılan Bursamuhalif.com
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ozan Kaplanoğlu,
Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1
yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi.



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

Mahkeme: İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, dosyanın yeniden açılmasına gerekçe oluşturan İstanbul. 32. Asliye
Ceza Mahkemesi kararına ilişkin Yargıtay incelemesinin beklenmesine karar verdi. Duruşma, 18
Kasım 2021 tarihine erteledi.

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…

Mahkeme: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 7 Ekim’de görülecek.

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

Mahkeme: İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, dosyadaki siber inceleme raporunu incelemek ve eksik hususların
tamamlanması için duruşmayı 5 Ekim’e erteledi.

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...

Mahkeme: İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, gazeteci hakkında çıkarılmış yakalama kararının infazının
beklenmesine ve avukatların Batum’un adresini bildirmesinin ardından savunmasının yurtdışından
alınması için istinabe evrakının düzenlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Ekim’de
görülecek.

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…

Mahkeme: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme tanık Özgür Baran'ın dinlenilmesinin beklenilmesine karar verdi.
Duruşma 21 Ekim 2021 tarihine ertelendi.

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

https://twitter.com/RustemBatum


Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yargılamaya 29 Eylül’de devam edilecek.

Nurcan Kaya Davası
Avukat ve insan hakları savunucusu Nurcan Kaya hakkında Twitter paylaşımları gerekçe
gösterilerek “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan dava...

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı; zincirleme şekilde “örgüt
propagandası yapmak“ suçundan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bir sonraki
duruşma 27 Eylül’de...

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…

Mahkeme: İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava 28 Ekim'e ertelendi.

Nuriye Gülmen Davası
5 Ağustos 2020’de İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen polis baskınında gözaltına alınıp tutuklanan
KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen’în yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 21 Ekim’de görülecek.

Rüstem Batum Davası
10 Eylül 2015 tarihinde İMC TV’de yayınlanan “Ayşegül Doğan ile Gündem Müzakere” adlı
programdaki konuşması gerekçe gösterilerek “devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen
aşağılama” ile suçlanan gazeteci Rüstem Batum’un yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 12 Kasım'da görülecek.

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…

Mahkeme: Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verildi. Bir
sonraki duruşma 15 Aralık’ta görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Cem Bahtiyar Davası
Gazeteci Cem Bahtiyar hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tüm dünyaya sesleniyorum, bedeli
ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade
etmeyeceğiz” paylaşımına twitter üzerinden “Yav he he” yorumu yaptığı için “Cumhurbaşkanına
hakaret” iddiasıyla açılan dava...

14 Haziran Pazartesi, Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi



Gar Katliamı Haberine Açılan Dava
Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Müdürü Olcay Büyüktaş ve eski muhabiri Alican Uludağ hakkında
“Gar katliamında gizlenen dosya” haberi gerekçesiyle “terörle mücadelede görev almış muhbirlerin
kimliğini açıklamak” suçlamasıyla açılan dava

15 Haziran Salı, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi

Oktay Candemir Davası
Gazeteci Oktay Candemir hakkında, 2014-2015 yılları arasında Facebook hesabından yapılan 4
paylaşım ve 16 yıl önce çektiği haber videosunda yer alan sloganlar gerekçe gösterilerek “örgüt
propagandası” suçlamasıyla açılan dava…

17 Haziran Perşembe; Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Sadiye Eser Davası
Aralarında gazeteci Sadiye Eser’in de bulunduğu 34 kişi hakkında “örgüt üyesi olmak”, “ örgüt
propagandası yapmak” ve “mala zarar verme” iddiasıyla açılan dava...

18 Haziran Cuma, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi


