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Geçen hafta neler oldu?

● Sürekli polis ablukasında bulunan HDP İzmir İl Örgütü’ne silahlı saldırı yapıldı ve
bina ateşe verildi. Saldırı sırasında binada bulunan Deniz Poyraz isimli genç bir kadın
katledildi. Saldırının gerçekleştiği saatte iptal edilen bir toplantı olduğu öğrenildi.
Saldırgan Onur Gencer’in sosyal medya hesabından nefret dolu mesajlar yayınladığı
ve daha önce Suriye’de Halep ve Menbiç'te devlet envanterinde bulunan muharebe
tüfekleri ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Gencer gözaltına alındı ve hemen
ardından da tutuklandı. Saldırgan jet hızıyla tutuklanırken, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'dan olayla ilgili hiçbir açıklama
gelmedi.… HDP’ye karşı iktidarın nefret söylemi, hedef gösterme açıklamaları
sürerken; Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden
açılan davada ilk incelemeyi 21 Haziran'da yapacak! Tutuklu HDP milletvekili Ömer
Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için yaptığı bireysel
başvuru da AYM Genel Kurulu'na sevk edildi.

● Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin görülen dava sekiz yılın ardından sanık polis
Fatih Dalgalı’nın olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilmesi
ile sonuçlandı. Dalgalı, hakkında tutuklama kararı verilmediği için yurtdışına çıkış
yasağı tedbiri ile serbest bırakıldı; ceza Yargıtay’da onandığı takdirde cezaevine
girecek.

● Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı arayarak,
aynı grupta programcılık yapan Veyis Ateş’in 10 milyon Euroluk rüşvet için kendisini
aradığını, bu görüşme kaydını yine aynı grupta gazetecilik yapan Sevilay Yılman’la
paylaştığını ifşa etti. Sevilay Yılman iddiayı doğruladı, bilgiyi kanal yönetimine de
ivedilikle ilettiğini, Korkmaz’ın iddialarında adı geçen çok sayıda gazeteci olduğunu
açıkladı. Veyis Ateş kanaldaki görevinden istifa etti. Sedat Peker ve başka
kaynaklardan ortaya saçılan suçlarla ilgili Türkiye’de görev yapan 6.500 savcıdan biri
dahi halen harekete geçmedi!

● AYM, oy çokluğu ile, İletişim Başkanlığı’nın tüm kamu ve kuruluşlarından
vatandaşlara ilişkin bilgileri temin etmesine ilişkin kararnamenin Anayasa’ya aykırı
olmadığına hükmetti. Başkan Zühtü Arslan ve beş üye karara muhalefet etti, idarenin
bilgiye erişiminin sınırsız olamayacağını ifade etti...

● NATO Zirvesi’nde ilk kez bir araya gelen Biden ve Erdoğan’ın görüşmesi bir saate
yakın sürdü. Taraflar görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapmazken, “yapıcı bir
görüşme” demekle yetindiler. Görüşme öncesinde 8,35 seviyesinde seyreden dolar
kuru, görüşmenin ardından 8,60 düzeyinin üstüne çıktı. Erdoğan zirvede Yunanistan
Başbakanı Miçotakis ile de görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias
“görüşmenin olumlu olduğunu ancak bir milat olmadığını” ifade ederken Türkiye,
komşu ülke ile “aracısız görüşmelerin devamında hemfikir olunduğunu” açıkladı.

● Çağdaş Gazeteciler Derneği, Mayıs ayı Medya Raporunu yayınladı. Rapora göre
Mayıs ayında 9 gazeteci yürüyen yargılamalar kapsamında hakim karşısına çıktı, 1
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gazeteci 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Basın kuruluşları ile gazetecilere yönelik 1
saldırı, 5 tehdit olayı yaşandı. 1 gazeteci gözaltına alındı; 2 olaya ilişkin yapılan
haberler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Basın emekçilerinin, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi
Bayramı ile Gezi Parkı Eylemlerinin yıldönümü sırasında haber yapmaları engellendi.
2 internet sitesinin alan adı toplam 4 kez yasaklandı. 21 olaya ilişkin çıkan haberlere
erişim engeli konuldu.

● Yargıtayın bozma kararının ardından, 2014 yılında 301 madencinin ölümü 200’e
yakın madencinin yaralanmasına sebep olan Soma Maden Faciasının yeniden görülen
duruşmasından çıkan karar kamuoyunun ve madenci yakınlarının tepkisine sebep
oldu. Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, 2 maden
mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.
Karar, maden işletmelerinin denetimsiz ve güvencesiz çalışmasına onay niteliğinde...

● Yargıtay, kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen ve aralarında çok sayıda rütbeli
askerin bulunduğu yargılamada verilen beraat kararlarından 7’sini bozdu. Dosyada yer
alan “seminere ilişkin bilgiler” ışığında sanıkların 3 ile 7 yıl hapis cezası ile
yargılanmaları gerektiğine hükmetti. Semineri “darbe provası” olarak haberleştiren
kapatılan Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun ise “Balyoz Kumpas
Davasında” 24 yıl hapsi isteniyor, gazetenin yöneticileri de aynı davada hapis cezası
istemiyle yargılanmaya devam ediyor…

● Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete başladığı ve yükseldiği geleneği temsil eden Saadet
Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan’la yürüttüğü ikili
görüşmelerin ardından düğmeye bastı; olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Kamuoyu
desteği sınırlı da olsa, Türkiye’nin siyaset geleneğinde önemli bir aktör olan Milli
Görüş çevresinin temsilcisi partinin yönetimi değiştirilerek, Cumhur İttifakına (AKP-
MHP ittifakına) dahil edilmesi isteniyor. Asiltürk’ün yeğeninin Jandarma istihbaratına
ait bir ihalede kayrıldığı da iddialar arasında…

● Meclis tarafından kabul edilen yasa değişikliğiyle Cumhuriyet başsavcılarının,
savcılar üzerindeki yetkileri genişletildi. Başsavcılar; istediği takdirde soruşturma
içeriklerine müdahale edebilecek, savcıların kararlarının “hukuka uygunluğunu”
denetleyebilecek ve iddianamenin yeniden yazılmasını talep edebilecek. Başsavcılar
artık soruşturmanın bırakılmasını ya da sürdürülmesini de sağlayabilecek. Detaylar…

● AKP, 4. Yargı Paketi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif yasalaşırsa,
"soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut varlıkların bulunması halinde",
avukatın müvekkiliyle görüşmesi "bekletilebilecek", yani gerekçe ortadan kalkana
kadar izin verilmeyecek. 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…
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Deniz Yücel’e ‘Cumhurbaşkanına
hakaret’ten yeni dava

Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında yeni
bir iddianame hazırlandı. Gazeteci, derginin 6
Kasım 2016’da yayınlanan ekinde Erdoğan’ın
fotoğrafı üzerine “darbeci” şeklinde başlık
attığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret”
ile suçlanıyor. Dosya, gazeteci hakkında 2016

yılının Ekim ayında yayımlanan iki yazısı gerekçe gösterilerek “devleti alenen aşağılama”
suçlamasıyla açılan dava ile birleştirildi, ilk duruşma 1 Temmuz’da, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.

Gazeteci Baransel Ağca hakkında yeni bir
soruşturma daha açıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli
şekilde hayatını kaybeden Yeldana
Kaharman'ın otopsi raporunu paylaşan gazeteci
Baransel Ağca hakkında soruşturma açtı.
Soruşturma kapsamında "kişisel verileri
hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmek ve
yaymak" ile suçlanan Ağca; “2 yıldır

şüphelerin kaynağı olan otopsi raporunu açıklayıp kamuoyu vicdanını rahatlatmayanlar, bunu
yaptığım ve dosyadaki şüpheleri dile getirdiğim için yargı eliyle beni cezalandırmaya
çalışıyor” dedi.

RSF: Türkiye, gazetecileri susturmak için
terör yasasını kullanıyor

Yargılanan 12 gazetecinin dosyalarını inceleyen
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF),
Türkiye’de iktidarın yargı sistemini manipüle
ettiğini vurgulayarak, “kamu yararına haberler
yapan gazeteciler giderek daha çok hapis cezası
alma riskini alıyor. Gazeteciler sürekli olarak

hapse atılma tehdidi altında” dedi. RSF, Türkiye’de gazetecilerin sistematik olarak ‘casusluk’,
‘propaganda’, ‘hakaret’ ile suçlandığını; son dönemlerde buna ‘terörle mücadelede rol almış
kişilerin kimliğini açıklama’nın da eklendiğini belirtti. Detaylar...

Kobani Davasında 4 tahliye

Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da
bulunduğu 108 siyasetçinin yargılandığı
Kobani davasında Kars eski Büyükşehir
Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Berfin Özgü
Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal,
savunmalarının ardından tutuksuz yargılanmak

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/245769-rsf-turkiye-gazetecileri-susturmak-icin-teror-yasasini-kullaniyor


üzere, adli kontrol şartıyla tahliye edildiler. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada halen 24 siyasetçi tutuklu yargılanıyor.

Gazeteci Cem Bahtiyar beraat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tüm dünyaya
sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye’nin
kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet
kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz”
açıklamasına sosyal medya üzerinden “Yav he
he” yorumu yaptığı için “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla Bandırma 1. Asliye Ceza

Mahkemesi’nde yargılanan gazeteci Cem Bahtiyar beraat etti.

Gazeteci Ayşe Kara hakkında açılan dava

Mardin’de 2016 yılında haber takibini yaptığı
yürüyüşe katıldığı, kanun hükmünde kararname
ile kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne
üye olduğu ve Demokratik Toplum
Kongresi’nde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle
“silahlı terör örgütü üyesi olmak” ile suçlanan
gazeteci Ayşe Kara’nın yargılanmasına

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davanın ikinci duruşması 9 Kasım’da
görülecek.

Gazeteci Oktay Candemir hakkında açılan
dava

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 davanın ilk duruşması Van 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Davanın ikinci

duruşması 23 Eylül’de…

“Gar Katliamı” haberine açılan dava
beraatle sonuçlandı

“Gar katliamında gizlenen dosya” başlıklı
haber nedeniyle “terörle mücadelede görev
almış muhbirlerin kimliğini açıklamak” ile
suçlanan Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Müdürü
Olcay Büyüktaş ve muhabir Alican Uludağ’ın
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı.



Gazetecinin belediyeyle ilgili haberine
soruşturma

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporundan
hareketle Tekirdağ Şarköy Belediyesi’nin
zarara uğratıldığını “500 bin lira ödeyecekler!”
başlıklı haberle gündeme getiren Şarköy’ün
Sesi gazetesi yetkilisi Yakup Önal hakkında
CHP’li belediye başkanının şikayetiyle
soruşturma açıldı.

Ankara Barosu yönetimine Diyanet
Başkanı’na “hakaret”ten iddianame

Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu
üyeleri hakkında, LGBT'lere karşı nefret dili
kullanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı
eleştirdikleri basın açıklaması nedeniyle
iddianame düzenlendi. “Kamu görevlisine
görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla
düzenlenen ve Ankara Batı Adliyesi 3. Ağır

Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse, avukatlar 2 yıla kadar hapis cezası
istemiyle yargılanacak.

Halkevleri Genel Başkanı hakkında
soruşturma

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk
hakkında Metin Lokumcu davasında yaptığı
konuşma nedeniyle “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. R.
Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önceki Hopa
ziyaretinde polisin kullandığı gaz bombaları
nedeniyle kalp krizi geçirip yaşamını yitiren
emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun

öldürülmesine ilişkin dava 21 Nisan’da Trabzon’da görülmeye başlanmıştı

Doğa talanına karşı çıkan İkizderelilere
“pandemi cezası”!

Rize İkizdere’de yapımına başlanan taş ocağını
protesto eden yöre halkından 34’ü hakkında
“görevi yaptırmamak için direnmek”, “kolluk
kuvvetini alenen aşağılama”, “bulaşıcı
hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma”,
“toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet”,
“konut dokunulmazlığını ihlal” gibi

suçlamalarla adli işlem başlatıldı. 41 yurttaşa ise salgın yasaklarını ihlalden toplam 80 bin



100 lira idari para cezası kesildi. Bu arada yöre halkından Dursun Baş'ın mahkeme kararı ile
evi arandı. Baş, “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Oyuncu Levent Üzümcü hakkında
soruşturma

Oyuncu Levent Üzümcü, üç yıl evvel yaptığı
bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye
çağrıldığını duyurdu. Üzümcü, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın
“doların fiyatını yükselttiği” iddiasıyla
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı şikayet

üzerine başlatıldığını belirtti.

‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklamasına polis
müdahalesi

19 Haziran’da İstanbul’da yapılacak olan
“İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”
mitingine çağrı yapmak amacıyla Ankara’da
basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara
polis müdahale etti. Kadınları dağıtmaya
çalışan polis biber gazı sıktı. En az 9 kadın
darbedilerek gözaltına alındı.

Boğaziçi’nde “onur” sergisi, kayyım rektör
tarafından engellendi

Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık
Kulübü’nün, Ateş Alpar’ın fotoğraflarından
oluşan “onur” sergisi, kayyım rektör Melih
Bulu tarafından engellendi. Boğaziçili
öğrenciler kampüste düzenledikleri Onur
Yürüyüşü’nde, Bulu’nun yardımcısı Fazıl

Önder Sönmez'in kararıyla yasaklanan Ateş Alpar’ın fotoğraflarıyla yürüdü.

Beru’nun sahnelenmesi yasağı sürüyor

Tiyatro Jiyana Nu’nun Kürtçe oyunu Beru’ya
getirilen yasaklamaya ilişkin Medya ve Hukuk
Çalışmaları Derneği’nin yürütmenin
durdurulmasına ilişkin başvurusu İstanbul 10.
İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
Mahkeme, karara gerekçe olarak; tiyatro
grubunun Mezopotamya Kültür Merkezi ile
ilişkili olduğunu, MKM’nin de PKK iltisaklı

olduğunu ileri sürdü. Mahkeme, kararında “milli güvenlik ve kamu güvenliği” gerekçesi ile
idarenin takdir yetkisinin geniş tutulabileceğini de ileri sürdü.



4 ayda 131 gösteriye müdahale, 804 gün
eylem yasağı, 6 bin 322 gözaltı

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve CHP
Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, son dört
aya ilişkin hak ihlalleriyle ilgili verileri derledi.
Dört ayda en az 131 toplantı ve gösteriye
kolluk kuvvetlerince müdahale edildi, 804 gün
boyunca her türlü eylem ve gösteri yasaklandı,
6 bin 322 kişi gözaltına alındı, erkekler 89

kadını öldürdü, 761 işçi çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti, 349 habere erişim
engeli getirildi, cezaevlerinde bin 276 kişi hak ihlaline uğradı.

AİHM: “Erdoğan’a hakaret”ten verilen ceza
ifade özgürlüğü ihlali

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu
2012 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde protesto ederken gözaltına
alınan arkadaşları için adliye önünde açıklama
yapan öğrencilerden Ömer Çağdaş Ersoy’a

“kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla verilen para cezasının hak ihlali olduğuna hükmetti.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal eden
Türkiye, Ersoy’a 4 bin Euro tazminat ödeyecek.

Eylem yasakları

Van Valiliği, kentte 2016 yılından bu yana
uygulanan eylem yasağını 15 gün daha uzattı.
Kentte 1670 günü aşkın süredir uygulanan
yasağın gerekçesi “milli güvenliğin
sağlanması”. Hakkari’de aylardır çeşitli
sürelerle ilan edilerek uygulanan eylem yasağı
da Valilik tarafından 30 Haziran’a kadar
uzatıldı. Bitlis ve Osmaniye’de de 15’er gün

süreyle eylem yasağı ilan edildi.

İHD Diyarbakır Şubesi cezasızlık raporunu
yayınlandı

İHD Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu
bölgede devam eden 10 davaya ilişkin özet
bilgilerin ve gelişmelerin aktarıldığı ve
tartışıldığı cezasızlık raporunu yayınladı.
Rapor, hukuk komisyonunun Türkiye’de
cezasızlık pratiğine delil teşkil eden davalara
ilişkin tespit ve önerileri de içeriyor. Raporun

tamamı için…

https://www.ihddiyarbakir.org/Content/uploads/38610587-36ff-4ec7-bc27-fe99e6fbb082.pdf
https://www.ihddiyarbakir.org/Content/uploads/38610587-36ff-4ec7-bc27-fe99e6fbb082.pdf


Sokak röportajında Erdoğan’ı eleştiren
yurttaş gözaltına alındı

Sokak röportajında iktidarın ekonomi
politikasını eleştiren Mehmet Ali Sancaktutan
hakkında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret”
iddiasıyla soruşturma açıldı. Gözaltına alınan
Sancaktutan ifade işlemlerinin ardından serbest
bırakıldı.

Aslı Erdoğan dosyası yeniden incelenecek

Yazar Aslı Erdoğan’ın KHK ile kapatılan
Özgür Gündem gazetesi için kaleme aldığı
yazılar ve Yayın Danışma Kurulu üyeliği
nedeniyle bir süre tutuklu yargılandığı davada
“örgüt propagandası” suçlamasının zaman
aşımına uğraması nedeniyle verilen düşme
kararı, istinafta bozuldu. İstinaf, yeniden
incelemeye gerekçe olarak, yazıların

“gazetenin internet sitesinde de yayınlanıp yayınlanmadığının incelenmesi gerekitğini, zira
Basın Kanunu’nun 26. maddesinin internet yoluyla işlenen suçlarda uygulanması mümkün
olmadığına” hükmetti. Yazar, aynı dosyada “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma” ve
“örgüt üyeliği” suçlamalarından beraat etmişti.

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...

Mahkeme: Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gazeteci beraat etti.

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...

Mahkeme: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gazeteciler beraat etti.

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…



Mahkeme: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın ikinci duruşması 23 Eylül’de görülecek.

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...

Mahkeme: İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın 18. duruşması, bültenimiz yayına verildiğinde  henüz devam ediyordu.

G20 protestocularına açılan dava
Aralarında gazeteciler Sema Karakurt ve Eylem Sonbahar’ın da olduğu 17 kişi hakkında, 2015
yılında yapılan G20 Antalya Zirvesi protestoları sebebiyle “görevi yaptırmamak için direnme” ve
“hakaret” suçlamalarıyla açılan dava…

Mahkeme: Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Aynı olayla ilgili 2018’de Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan bir
başka davanın mevcut dosya ile birleştirilmesi talebi incelenecek. Davanın görülmesine 17
Aralık’ta devam edilecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

KCK Basın Davası
46 gazeteci ve medya çalışanının “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 2012 yılından bu yana
yargılandıkları KCK Basın Davası…

22 Haziran Salı, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Özgür Gündem Davası
Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan “Saray Çıldırdı” başlıklı
haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “terör örgütü propagandası” ile suçlanan gazetenin
Eş Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol ve Eren Keskin ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Reyhan Çapan’ın yargılandıkları dava…

22 Haziran Salı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Ayşe Gökkan Davası
TJA dönem sözcüsü Ayşe Gökkan'ın "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlamalarıyla yargılandığı
dava...

23 Haziran Çarşamba, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Mustafa Sönmez Davası
2015 ve 2016 yıllarında yaptığı 3 Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” ile
suçlanan iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in yargılandığı dava...

23 Haziran Çarşamba, İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi

Taylan Kulaçoğlu Davası
“İsimsizler Hareketi” adlı sosyal medya grubundaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanan ve
geçtiğimiz Aralık ayında görülen üçüncü duruşmada tahliye edilen Taylan Kulaçoğlu’nun “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı dava…



23 Haziran Çarşamba, Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Can Dündar Özgür Gündem NYY Davası
2016 yılında Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı için "terör
örgütlerinin açıklamalarını basmak ya da yayınlamak" suçlamasıyla yargılandığı dava…

24 Haziran Perşembe, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Kibriye Evren Davası
Jinnews muhabiri Kibriye Evren’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak”
iddialarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava...

24 Haziran Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Mehmet Özer Davası
Fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer hakkında 2012-2015 yılları arasında yaptığı altı Facebook
paylaşımı gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan dava..

24 Haziran Perşembe, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

“Boğaz’da Kaçak Var” Haberine Açılan Dava
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikayeti üzerine Cumhuriyet gazetesinde
yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber nedeniyle gazetenin muhabiri Hazal Ocak,
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey ve foto-muhabiri
Vedat Arık’ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini
ihlal” iddiasıyla yargılandıkları dava...

24 Haziran Perşembe, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Diyarbakır Barosu'na Açılan Dava
Diyarbakır Barosu eski YK üyesi 11 avukat hakkında 2017 ve 2018 yıllarında yayınlanan 24 Nisan
anma açıklamaları gerekçesiyle TCK 301 ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla açılan
dava...

25 Haziran Cuma, Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi


