
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 25/21, 25 Haziran 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan
Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi. 2012-2015 döneminde
yürütülen “çözüm süreci”nde HDP yöneticilerinin Kandil’de KCK yöneticileriyle
devlet izniyle yaptığı görüşmeler dava dosyasına girdi. Süreç nasıl işleyecek?

● MHP lideri Devlet Bahçeli; İzmir HDP il binasında katledilen Deniz Poyraz’ı
“terörist” ilan etti, katline destek verdi, ailesini hedef gösterdi. Bahçeli saldırının
“örgütlü olduğunu” da kabul etti... Erdoğan’ın yarım ağız iki gün sonra kınadığı
saldırı hakkında soruşturmanın derinleştirilmesi talebi, aile ve HDP tarafından dile
getirilmeye devam ediliyor.

● Danıştay aksi bir karar almadığı takdirde, Türkiye 1 Temmuz itibariyle İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmiş olacak. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Canan Güllü’nün TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu toplantısına
katılmayacağını açıklamasından sonra, CHP ve İYİ Parti de komisyondan çekildi.

● Cumhurbaşkanlığı kabinesi pandemi yasakları gündemiyle toplandı. 1 Temmuz
itibariyle tüm kısıtlamaların kaldırılacağı açıklansa da, müzikli eğlence mekanlarına
24:00 yasağı kalıcı hale getirildi. Kararın “salgınla mücadele” ile bir ilgisi olmadığı
bizzat kararı açıklayan Erdoğan tarafından da ilan edildi; Erdoğan “Kusura
bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” dedi. İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, kararı eleştirilenleri “eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla
yaşamaktan vazgeçemeyenler” diyerek tanımladı! Sanatçılardan ardarda tepkiler
yükseliyor…

● Pandemi ile mücadelede aşılama çalışması hız kazandı. Türkiye’nin günlük aşılaması
bir milyonun üzerinde seyrediyor. Birinci doz aşılamada yaş sınırı 25’e indirildi.
Rusya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlaması son erdi. Tabipler Birliği;
hastalığın bulaş ve seyrinde riski artıran mutasyon virüslerle ilgili araştırma yapılıp
yapılmadığının bilinmediğini, turizm sezonunun başlamasının riski arttıracağını ifade
ediyor. Türkiye’nin salgın yönetimindeki şeffaflığı tartışmları da sürüyor: Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca; bakanlığın açıkladığı 50 bin ölümün yanında, ondan fazlasının
ertelenen sağlık hizmetleri nedeniyle yaşandığını kabul etti.

● ABD’de “133 milyon dolardan fazla parayı aklamakla” suçlanan firari iş insanı
Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD tarafından Avusturya’dan iadesinin istenmesi
sonrasında, Türkiye de Korkmaz’ın iadesini istedi! Korkmaz’ın Türkiye’de aklanan
parayla emniyet, gazeteciler ve siyasetçilere binlerce dolar değerinde rüşvet verdiği
iddia ediliyor…

● Türkiye İstatistik Kurumu, bu hafta açıklaması gereken Türkiye’nin gerçek
koronavirüs can kaybı bilançosuna ışık tutacak 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni
istatistikleri için erteleme kararı aldı. Gerekçe olarak, “idari kayıtlardan üretilmekte
olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması” gösterildi. Öte
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yandan DSÖ kriterlerine göre 50 bin kişinin COVID-19 nedeniyle öldüğünü söyleyen
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dolaylı nedenlerle en az bir bu kadar daha
vatandaşımızı kaybettik" dedi.

● Anayasa Mahkemesi, öğretim görevlilerinin Merkez Bankası Para Piyasaları
Kurulu’nda görev almasına imkan veren Cumhurbaşkanlığı kararını iptal etti. Karara,
aralarında İrfan Fidan’ın da olduğu 3 üye muhalefet etti. İktidar ve ortağının yeni ve
eski onlarca milletvekilinin ve çok sayıda bürokratın farklı kamu ve özel
kuruluşlardan maaşlar aldığına ilişkin dekontlar sürekli TBMM gündemine getiriliyor.

● AYM Genel Kurulu, tutuklu milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun
mahkumiyetine ve milletvekilliğinin düşürülmesine gerekçe gösterilen yargılamanın
”ifade özgürlüğü hakkının ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlali olduğuna”
ilişkin bireysel başvurusunu  1 Temmuz’da görüşecek.

● Sedat Peker’in ifşalarının ilk hedeflerinden olan Süleyman Özışık, 15 Temmuz
sonrasında KHK’larla kamu görevlerinden ihraç edilen bazı isimlerin görevlerine
iadesi için Süleyman Soylu’ya ricacı olduğunu ve bu isimlerin görevlerine iade
edildiğini açıkladı. Kamu görevinden, herhangi bir mahkeme kararı olmadan, OHAL
KHK’ları ile ihraç edilen ve fişlenen binlerce yurttaşın TBMM OHAL Komisyonu’na
başvuruları ya hala bekletiliyor ya da hiçbir gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Sedat
Peker’in YouTube ve Twitter hesaplarına da erişim engeli kararı verildi; ancak
Türkiye’de temsilcilik açmış olsalar da ilgili servis sağlayıcılar henüz kararı
uygulamaya koymadılar.

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

TİHV, 2020 yılı Türkiye İnsan Hakları
Raporu'nu yayınladı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın verilerine göre
2020 yılında en az 140 ayrı olayda en az 404
kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz
kaldı. Eylem ve gösterilerde 2014 kişi fiziksel
şiddet kullanılarak gözaltına alındı, 1'i çocuk
olmak üzere 9 kişi tutuklandı. 506 kişi

hakkında çeşitli toplantı ve gösterilere katıldıkları gerekçesiyle açılan davaların görülmesine
devam edildi. Yargılanan 137 kişi toplam 253 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca en az
335 kişiye katıldıkları eylem ve etkinliklerde "Covid-19 kapsamında alınan önlemlere
uymadıkları" gerekçesiyle toplam en az 790.490 TL para cezası uygulandı. Sosyal medya
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paylaşımları gerekçe gösterilerek en az 616 kişi gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı, en az 147
kişi hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. Açılan 12
davada 5 kişi 20 yıl 4 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. "Cumhurbaşkanına hakaret"
iddiasıyla 2020 yılında en az 24 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. En az 72 basın çalışanı
ve 1 yazar gözaltına alındı. Sonuçlanan davalarda 41 gazeteci toplam 173 yıl 11 ay 7 gün
hapis cezası ve 34.160 TL para cezası ile cezalandırıldı. En az 1.079 habere, 97 internet
sitesine, 635 internet adresine, 10 sosyal medya hesabına ve 301 içeriğe erişim, mahkeme
kararlarıyla engellendi. Raporun tam metni için…

15 hak örgütünden Avrupa Konseyi
toplantısı öncesi Türkiye çağrısı

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi öncesi

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve IFEX’in
de aralarında bulunduğu 15 hak örgütü,
yayınladıkları bir mektup ile Avrupa Konseyi
Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen'e çağrıda
bulundu. Konseyin Mart toplantısında ve
sonrasında gerçekleşen Türkiye ziyaretlerinden

bu yana, sahadaki insan hakları görünümünün daha da kötüleştiğine dikkat çekildi, üç somut
adımın atılması istendi. Liderler zirvesinde bu taleplerin hiçbiri dikkate alınmadı;
Türkiye’nin, göçmenlerin Avrupa’ya geçişini engellemeye devam etmesi için 3 milyon Euro
ek destek kararı çıktı!

5 ayda en az 320 barışçıl gösteriye müdahale
edildi

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, 2021 yılının
ilk 5 ayında Türkiye’de en az 320 barışçıl
toplantı ve gösteriye müdahale edildiğini ve en
az 2.123 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Derneğin paylaştığı verilere göre, 5 ayda 107’si
genel, 25’i spesifik kapsamlı olmak üzere

toplam 132 mülki idare kararı ile barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kısıtlandığı ve mülki
idare kararlarının 99'una gerekçe olarak pandemi gösterildiği belirtildi. Raporun tam metni
için…

Eren Keskin ile 2 gazeteci hakkında “Musa
Çitil” soruşturması

Jandarma Genel Komutanlığı Komutan
Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in şikayeti
üzerine hak savunucusu avukat Eren Keskin ile
gazeteciler Yağmur Kaya ve Ahmet Kanbal
hakkında “terörle mücadelede görev almış
kişileri hedef gösterme” iddiası ile soruşturma
açıldı. Soruşturma, Uzman Çavuş Musa

Orhan’ın İpek Er’e tecavüz ederek, ölümüne neden olmasıyla ilgili Keskin’in yaptığı bir
açıklama nedeniyle başlatıldı.
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Rapçi Ağaçkakan ve 6 kişi gözaltına alındı

Rap sanatçısı Ağaçkakan ve 6 dileyicisi “saat
24:00’den sonra müzik sahnelerinin
yasaklanması” kararını protesto etmek için
Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş parkında 24:00’te
bir araya geldi. Sanatçı ve beraberindeki 6 kişi
gözaltına alındı. Son kabine toplantısında
pandemi kısıtlamalarının 1 Temmuz’da
tamamiyle kaldırılacağı ancak müzik

sahnelerine saat 24:00 sınırı getirildiği açıklanmıştı.

Yeşilçam karakteri benzetmesi suç delili
oldu

Gazeteci Oktay Candemir’in “örgüt üyeliği” ve
“örgüt propagandası” suçlamalarıyla Van 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı
davada, gazetecinin AKP politikalarını ünlü
Yeşilçam karakteri Maho Ağa’ya benzettiği
sosyal medya paylaşımı suça delil olarak
iddianameye eklendi. Gazetecinin suçlamaya

konu edilen 4 Eylül 2020 tarihli paylaşımı şöyle; “AKP, Banker Bilo’daki üçkâğıtçı Maho
gibi, Türkiye’yi ‘Sizi AB’ye götüreceğim’ diyerek kamyona bindirip Ortadoğu’nun ortasına
bıraktı”. İlk duruşması geçen hafta 17 Haziran’da görülen davaya 23 Eylül 2021’de devam
edilecek.

“Erdoğan’a hakaret”ten yargılanan Mustafa
Sönmez beraat etti

Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili
paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına
hakaret etmek”le suçlanan gazeteci ve iktisatçı
Mustafa Sönmez beraat etti. Dava kapsamında
Sönmez, ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu
delme suçlamaları kapsamında 2016’da
tutuklanan Zarrab’ın yargılanmasıyla ilgili

“Reza bey tek başına yargılanmayacak. Ona bu imkanı sağlayan Halkbank, Erdoğan
hükümeti, hepsi sanık yapılacak. Reza, ben tek başıma yapmadım der” şeklindeki tweeti
nedeniyle İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Onur Haftası etkinliklerine engellemeler

Onur Haftası etkinlikleri 2021 yılında da yasak
ve engellemelerin hedefindeydi… İzmir’de bir
araya gelen LGBTİ+ aktivistlerinin yürüyüş
yapması polis tarafından engellendi.



Heybeliada’da gerçekleşecek etkinlikler de, herhangi bir yasaklama kararı olmamasına
rağmen, polisin etkinlik mekanlarını tehdidi yoluyla engellendi. Şişli Kaymakamlığı, Maçka
Parkı'nda yapılması planlanan piknikle birlikte ilçe sınırlarında 30 gün geçerli eylem ve
etkinlik yasağı kararı aldı. Gökkuşağı flamaları, bandanaları, çantaları; birçok ilde
aktivistlerin eylem alanlarına alınmamasına gerekçe yapıldı. 26 Haziran Cumartesi günü
gerçekleştirilmesi planlanan 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü Maltepe Miting
Alanı’nda gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne yapılan  başvuru reddedildi.

İHD yöneticisi Hatice Onaran gözaltına
alındı

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu Üyesi Hatice Onaran, Edirne Savcılığı
tarafından yürütülen 2019 tarihli bir soruşturma
kapsamında evine yapılan baskınla gözaltına
alındı. İHD’den yapılan açıklamada; Onaran’ın
hak savunuculuğu faaliyetlerinden dolayı
gözaltına alındığını belirtildi, “Hak

savunucularına yargı baskısına son verilmesi ve arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını
istiyoruz” denildi.

Boğaziçi protestolarına destek veren
öğrencilerin kredileri ve bursları kesildi

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü Melih
Bulu'ya yönelik protestolara katılan en az 100
öğrencinin Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu
kesildi. İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından Valiliğe gönderilen ve
öğrencilere iletilen yazıda, İstanbul İl Emniyet

Müdürlüğü’nün yazısına istinaden kredi ve bursların kesildiği belirtildi. Öğrencilerin,
öğrenim kredisi borcunu Temmuz 2023’ten itibaren ödemeye başlaması istendi.

Saldırıya uğrayan gazeteciler

Samsun'da 15 milyon liraya mal olan devlet
hastanesinin eksiklerini ve müteahhit hatalarını
haber yapan gazeteci İbrahim Akkuş, belediye
binası içinde inşaatı yapan firma çalışanlarının;
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde
yıkım çalışmalarını görüntüleyen İhlas Haber
Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu da çiftlik

çalışanı olduğu iddia edilen 4 kişinin saldırısına uğradı.



Deniz Poyraz eylemine katılan HDP üyesi
tutuklandı

HDP İzmir İl Örgütü'ne düzenlenen silahlı
saldırıyı ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın
katledilmesini protesto etmek için İstanbul
Şişhane'de düzenlenen eylemde gözaltına
alınan iki kişiden HDP Gençlik Meclis üyesi
Salih Karatay “polise mukavemet etmek”
iddiasıyla tutuklandı.

Deniz Poyraz için oturma eylemi yapan
kadınlara polis müdahalesi

HDP İzmir İl Örgütü’ne yönelik saldırıda
katledilen Deniz Poyraz için HDP il binasının
bulunduğu Hürriyet Bulvarı’na "Deniz Poyraz
Sokağı" tabelası asan ve açıklama yapmak
isteyen kadınların önüne polis barikat kurdu.
Polis, oturma eylemi yapan kadınlara biber
gazıyla müdahale etti.

İstanbul Sözleşmesi mitinginde 6 kadın
gözaltına alındı

Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun (EŞİK)
çağrısıyla İstanbul Maltepe’de yapılan
"İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz"
mitinginin bitiminin ardından alandan çıkan 6
kadın polis tarafından darp edilerek gözaltına
alındı. Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin
ardından serbest bırakıldı.

'128 milyar dolar' paylaşımına soruşturma

Mersin'de bir yurttaş hakkında, sosyal medya
hesabından 128 milyar doların akıbetine ilişkin
yaptığı paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına
hakaret” iddiasıyla soruşturma açıldı.

Deniz Poyraz protestosuna katılanlara
gözaltı

Deniz Poyraz'ın katledilmesiyle ilgili İstanbul
Esenyurt’ta düzenlenen protestoya katılan ve
aralarında HDP Esenyurt İlçe yöneticileri ve
Özgür Kadın Hareketi aktivistlerinin olduğu 10
kişi, evlerine düzenlenen operasyonlarla
gözaltına alındı.



Eylem yasakları

Muş ve Ağrı’da eylem ve etkinliklere valilikler
tarafından 15’er günlük süreyle yasaklama
getirildi. Yasaklar Ağrı’da 3 Temmuz’a, Muş’ta
4 Temmuz’a kadar sürecek.

Kadınların Danıştay önündeki basın
açıklamasını polis engelledi

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden
çıkmasına yol açan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin iptali için yaptıkları
başvurunun öne alınması için ek dilekçe
vermek üzere Danıştay önünde biraraya gelen
Eşitlik İçin Kadın Platformu bileşenlerinin
yapmak istedikleri basın açıklaması polis

tarafından engellendi.

Şenyaşar ailesini takip eden gazeteciye
polisten tehdit

AKP’li vekil İbrahim Halil Yıldız’ın
yakınlarınca öldürülen iki çocuğu, eşi ve
tutuklu oğlu için Urfa Adliyesi önünde ‘adalet
nöbeti’ tutan Emine Şenyaşar’ın mücadelesini
haberleştirmek isteyen Mezopotamya Ajansı
muhabiri Emrullah Acar, polisin sözlü
saldırısına uğradı. Polis amiri, bahçe dışında
bekleyen Acar’ı tehdit ederek uzaklaştırdı.

Kuruluşu engellenen Yeşiller Partisi’nden
imza kampanyası

Yeşiller Partisi, resmi olarak kurulmalarının
dokuz aydır engellenmesine karşı change.org
üzerinden "Yeşiller Partisi'nin Önünden
Çekilin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı;
İçişleri Bakanlığı’nın Anayasa ve yasalar
gereği mecbur olduğu bir görevi aylardır yerine
getirmeyerek siyaseti kendi arzularına göre
tasarlamaya kalkıştığı vurgulandı.

https://www.change.org/p/ye%C5%9Filler-partisi-nin-kurulu%C5%9Fu-engellenmesin-tc-icisleri?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=229c4f90-cadb-11eb-88ab-49f9e3050b5f
https://www.change.org/p/ye%C5%9Filler-partisi-nin-kurulu%C5%9Fu-engellenmesin-tc-icisleri?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=229c4f90-cadb-11eb-88ab-49f9e3050b5f


Deniz Gedizlioğlu Davası
Bir dizi setinde yaşandığı iddia edilen taciz vakasıyla ilgili kaleme aldığı “Yasak Elma: Bizim
kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok” başlıklı yazısında oyuncu Talat Bulut’a “hakaret
etmek” ile suçlanan  medya yazarı ve eleştirmen Deniz Gedizlioğlu’nun yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcı, söz konusu yazının “güncel haber niteliğinde olduğunu” belirterek
Gedizlioğlu hakkında beraat talep etti. Davanın karar duruşması 29 Haziran’da görülecek.

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

Mahkeme: İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Sonraki duruşma 23 Kasım’da görülecek.

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…

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Sonraki duruşma 3 Kasım’da görülecek.

Ayşe Gökkan Davası
Özgür Kadın Hareketi (TJA) dönem sözcüsü Ayşe Gökkan'ın Demokratik Toplum Kongresi
faaliyetleri, katıldığı eylem ve etkinlikler, gizli tanık beyanları, Rosa Kadın Derneği’ne üye olması
ve TJA içerisinde sorumluluk düzeyinde faaliyet yürütmesi gerekçe gösterilerek, "örgüt üyeliği ve
yöneticiliği" suçlamalarıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan savcılık, Gökkan’ın iki kez
ayrı ayrı “örgüt üyesi olmak” ve bir kez de “örgüt propagandası yapmak”tan 35 yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Gökkan’ın tutukluluk halinin devamına karar veren
mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Eylül’e erteledi.

Beyza Kural Davası
Gazeteci Beyza Kural'ın görevini yapmasına engel olan polisler K.A., N.D. ve Y.Ş.’nin Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 117/1 ve 119/1-e maddeleri uyarınca “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”
maddelerinden yargılandıkları dava..

Mahkeme: İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Kural’ın davaya katılma talebi kabul edildi. Bir sonraki duruşma 24 Eylül’de
görülecek.

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…

Mahkeme: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 23 Aralık’ta görülecek.

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

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın gazeteci hakkında Mersin’de açılan dava ile birleştirilmesi için Mersin
2. Ağır Ceza Mahkemesin’den onay istenmesine karar verildi; sonraki duruşma 11 Kasım’da.

Mehmet Özer Davası
Fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer hakkında 2012-2015 yılları arasında yaptığı 6 Facebook
paylaşımı gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan dava..

Mahkeme: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 8 Ekim’de görülecek

“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...

Mahkeme: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, dört gazetecinin üzerlerine atılı
suçtan cezalandırılmalarını talep etti. Bir sonraki duruşma 1 Aralık’ta görülecek.

Şerife Oruç Davası
KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç’un “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma 11 Kasım’a ertelendi.

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...

Mahkeme: Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme başkanı değişikliği nedeniyle 17 Kasım’a ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Dargeçit Jitem Davası
Dargeçit (Mardin) 29 Ekim 1995 ve 8 Mart 1996 tarihleri arasında 3’ü çocuk 8 kişi ile ailelere bilgi
verdiği iddia edilen Uzman Çavuş Bilal Batır’ın kaybedilmesine ilişkin açılan dava...



28 Haziran Pazartesi, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Boğaziçili Öğrencilere 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…

28 Haziran Pazartesi, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi

Hatice Şahin Davası
Diyarbakır’daki 9 Ekim 2018’de yapılan operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeni Yaşam
gazetesi muhabiri Hatice Şahin hakkında; gazeteci olan meslektaşları ve haber kaynaklarıyla
yaptığı telefon görüşmeleri, gizli tanık ifadeleri, Diyarbakır-İstanbul uçak biletleri ve Demokratik
Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan
dava...

28 Haziran Pazartesi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Kadın Cinayetini 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 dava…

28 Haziran Pazartesi, İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi

Metin Lokumcu Davası
Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın bölge ziyareti sırasında gerçekleşen protestolarda, Hopa’da 31
Mayıs 2011’de polisin kullandığı gaz bombası nedeniyle yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun
ölümüyle ilgili dava…

28 Haziran Pazartesi, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Engin Eren Davası
Bölgedeki çatışmaların son bulması için 18 Eylül 2015 tarihinde Batman’ın Sason ilçesine bağlı
Kelhasan Köyü kırsalında düzenlenen “canlı kalkan eylemini” takip eden kapatılan Dicle Haber
Ajansı Batman muhabiri Engin Eren’in 75 kişiyle birlikte “örgüt üyeliği”, “örgüte yardım”,
“kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak”, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu’na muhalefet”, “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek
amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak” suçlamalarıyla yargılandığı dava...

29 Haziran Salı, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Hakkı Boltan Davası
Sokağa çıkma yasağı döneminde öldürülen gazeteci Rohat Aktaş ile ilgili 2016 yılında yaptığı bir
açıklamadan dolayı “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”
ile suçlanan gazeteci Hakkı Boltan’ın yargılandığı dava…

29 Haziran Salı, Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi

Yeryüzü Sofraları Davası
2019 Ramazan ayının ilk günü Taksim’de Galatasaray Lisesi’nin önünde kurulmak istenen Yeryüzü
Sofrası nedeniyle ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık ve 8 kişi hakkında “polise mukavemet” ve “toplantı
ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet” suçlamalarıyla açılan dava...



29 Haziran Salı, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi

Hayri Demir Davası
Gazeteci Hayri Demir hakkında, 2016 yılında Suriye’nin kuzeyine giderek yaptığı haberler
nedeniyle “terör örgütüne üyelik” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan dava…

30 Haziran Çarşamba, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Abdullah Kaya Davası
Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ağrı muhabiri Abdullah Kaya’nın gazetecilik faaliyetleri ve
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “propaganda” suçlamasıyla
yargılandığı dava…

1 Temmuz Perşembe, Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Caner Taşpınar Davası
OdaTV editörü Caner Taşpınar'ın “Damat: Fethullahçıların AKP’li Kayınpederleri” kitabı
nedeniyle TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ve AKP milletvekili Ali İhsan Arslan’a “hakaret”
suçlamasıyla yargılandığı dava…

1 Temmuz Perşembe, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi

Deniz Yücel Davası
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “devleti alenen
aşağılama” suçlamalarıyla açılan dava…

1 Temmuz Perşembe, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Özgür Gündem Davası
16 Ağustos 2016’da kapatılan Özgür Gündem gazetesinin binasına düzenlenen polis baskınında
darp edilerek gözaltına alınan 17’si gazeteci 22 kişi hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “kamu
görevlisinin görevini yapmasını engellemek” suçlamasıyla açılan dava…

1 Temmuz Perşembe, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi

İşkence Haberine Açılan Dava
Van’da iki yurttaşın işkence sonucu birinin ağır yaralanması ve diğerinin hayatını kaybetmesini
haberleştirmelerinin ardından tutuklanan ve 175 gün sonra geçtiğimiz Nisan ayında görülen ilk
duruşmada tahliye edilen gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Nazan Sala ile
birlikte gazeteci Zeynep Durgut’un “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla
yargılandıkları dava...

2 Temmuz Cuma, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi


